
Elämyksiä 
kulttuurista!

- Kaikukortilla 

maksutta sisään

Seinäjoella

vuonna 2023



Kiinnostaako kulttuuri? 

Kulttuuri kuuluu kaikille. Kaikilla on oikeus käydä konserteissa, 
festivaaleilla, museoissa ja teattereissa, vaikka oma taloudellinen 
tilanne olisikin tiukka. Ratkaisuksi tähän on kehitetty Kaiku-
kortti.

Mikä on Kaikukortti?

Kaikukortilla voit hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi 
festivaaleille, konsertteihin, tanssiesityksiin, urheilutapahtumiin 
tai teatteriin ja lisäksi kurssipaikkoja kansalaisopistoihin. Kortti 
on henkilökohtainen, eikä se maksa mitään. Kaikukortti on 
voimassa yhden vuoden kerrallaan.

Kaikukortilla voit hankkia Seinäjoen Kaikukortti-tarjonnan 
lisäksi maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja myös muiden 
Kaikukortti-alueiden kulttuuritarjontaan. Lisätietoja: 
www.kaikukortti.fi/alueet.  

Kuka voi saada Kaikukortin Seinäjoella?

Voit saada Kaikukortin, jos

 • olet Seinäjoen Kaikukortti-toiminnassa mukana olevan  
 sosiaali- ja terveysalan (sote) tai hyvinvoinnin ja 
 terveyden edistämisen (hyte) toimijan asiakas

 • olet lisäksi tiukassa rahatilanteessa etkä voi siitä 
 syystä hankkia pääsylippuja tai kurssipaikkoja ja

 • olet vähintään 16-vuotias.

Mistä voin saada Kaikukortin Seinäjoella?

Kaikukorttia jakavat Seinäjoella tässä esitteessä listatut 
sosiaali- ja terveysalan toimijat.

 • Pyydä oma Kaikukorttisi henkilökunnalta.
 • Sinun ei tarvitse todistaa tulojasi kortin saamiseksi.

Mihin Kaikukortti käy? 

Kaikukortilla voit hankkia lippuja Kaikukortti-toiminnassa muka-
na oleviin kulttuurikohteisiin, kuten festivaaleille, kesäteatterei-
hin ja museoihin. Kaikukortin piirissä on suurin osa kohteiden 
kulttuuritarjonnasta. Kaikukortilla voit hankkia myös
kurssipaikkoja Seinäjoen kansalaisopistoon ja lippuja Seinäjoen 
liikuntapalveluiden ja urheiluseurojen toimintaan. Kaikukortilla 
ei ole mahdollista hankkia maksuttomia festarilippuja Seinäjoen 
festareille. Seinäjoen Kaikukortti-toiminnassa mukana olevat 
toimijat on listattu tähän esitteeseen.

Lisäksi Kaikukortti-toiminnassa mukana olevat kulttuurikohteet 
kertovat omilla verkkosivuillaan, mihin tapahtumiin ja esityksiin 
sekä mille kursseille Kaikukortti käy. Voit myös soittaa kulttuuri-
kohteeseen ja tiedustella Kaikukortin piirissä olevaa tarjontaa.

Voit käyttää Kaikukorttia myös muilla Kaikukortti-alueilla. 
Lisätietoja ja linkit eri alueiden Kaikukortti-sivuille: 
www.kaikukortti.fi/alueet. 

Kaikukortti pop up: Kaikukortilla voit hankkia lippuja myös 
Ateneumin taidemuseoon, Kiasmaan ja Sinebrychoffin taide-
museoon eli Suomen Kansallisgallerian museoihin Helsingissä. 
Vuonna 2023 Kaikukortti käy myös Amos Rex -museoon Helsin-
gissä.



Yhteisön Kaikukortti

Jos osallistuminen yhdessä pienryhmän tai kahdestaan työnteki-
jän kanssa kiinnostaa, kannattaa kysyä, lähtisikö Kaikukorttia 
jakavan yhteisön työntekijä kanssasi johonkin kulttuuritilaisuu-
teen!

Kaikukorttia jakavilla sosiaali- ja terveysalan toimijoilla on 
käytössään yhteisön Kaikukortteja. Työntekijä, vapaaehtoinen 
tai muu yhteisön edustaja voi hankkia yhteisön Kaikukortilla 
maksuttoman pääsylipun itselleen ja alle 16-vuotiaille asiak-
kailleen silloin, kun hän järjestää pienryhmäkäynnin yhdelle tai 
useammalle asiakkaalle. Yli 16-vuotiailla asiakkailla on oltava 
omat Kaikukortit mukana pienryhmäkäynneillä. Pienryhmä on 
esimerkiksi 2–5 henkilöä. Yhteisön Kaikukortilla ei voi osallistua 
opistojen kursseille.

Avustajalle maksuton lippu

Kaikukortti-kohteissa asiakkaan mahdollinen avustaja tai tulkki 
pääsee aina maksutta sisään. Avustaja voi olla esimerkiksi liikku-
misesteisen henkilön avustaja, näkövammaista henkilöä avustava 
opas tai kehitysvammaista henkilöä avustava ohjaaja. Tulkki 
voi olla esimerkiksi viittomakielen tulkki, kirjoitustulkki tai 
puhetulkki. Kaikukortin haltijan on hankittava avustajalleen tai 
tulkilleen oma paikkalippu.

Seuraksi Kulttuurikaveri

Kaipaatko seuraa tai tukea kulttuurivierailulle? Voit pyytää mu-
kaasi vapaaehtoisen kaverin. Kulttuurikaveri-tukihenkilötoimin-
taa toteuttaa Seinäjoella Järjestötalo.

Lisätiedot Kulttuurikaverista: 
Anne Sironen, järjestötalon vapaaehtoistyön koordinaattori
Yhteisöjen yhdistys ry / Järjestötalo
Puh. 0400 545 760, anne.sironen@jtalo.fi.

Miten hankin pääsylipun/kurssipaikan Kaikukortilla?

Hanki lippu Kaikukortilla Kaikukortti-kohteen omista lipun-
myyntikanavista. Kun hankit lipun, varaudu näyttämään Kaiku-
korttisi ja kertomaan sen tunnus. Et voi hankkia lippuja verkko-
kaupasta Kaikukortilla. Kaikukortti-lippuja saattaa olla rajoitettu 
määrä.

Jos hankit lipun Lippupisteen tai muun kaupallisen 
lipputoimiston kautta, sinun on maksettava palvelumaksu, 
vaikka itse pääsylippu on maksuton.

Useimpien Kaikukortti-kohteiden lippuja on mahdollista hankkia 
myös suoraan kohteista ilman palvelumaksua.

Jos haluat osallistua kansalaisopiston kurssille, ilmoittaudu 
kurssille tavalliseen tapaan etukäteen ja ilmoita lisäksi 
Kaikukorttisi tunnus kansalaisopiston toimistoon.

Kaikukortti-pääsylippuja ja -kurssipaikkoja saattaa olla rajattu 
määrä.

Ota Kaikukortti mukaasi

Ota Kaikukortti mukaasi, kun menet tilaisuuteen tai kurssille. 
Henkilökunta saattaa pyytää sinua näyttämään Kaikukortin. 
Lisäksi henkilökunta voi pyytää sinua todistamaan 
henkilöllisyytesi.

Lippuja myös lapsille

Jos sinulla on alle 16-vuotiaita lapsia tai lapsenlapsia, voit hankkia 
Kaikukortilla maksuttomia lippuja myös heille silloin, kun 
menette yhdessä samaan tapahtumaan. Lapset tai lapsenlapset 
eivät kuitenkaan voi osallistua kanssasi opistojen kursseille 



Kaikukortti Seinäjoella

Lisätietoja Seinäjoen Kaikukortti-toiminnasta: 
www.seinajoki.fi/kaikukortti

Yhteystiedot

Kaikukortin jakajatahot: 
Riitta Suojanen
puh. 040 774 8766
riitta.suojanen@hyvaep.fi 

Kaikukortti-kohteiden tarjonta: 
Katariina Vestergård
044 425 5942
katariina.vestergard@seinajoki.fi

Palautesähköposti

katariina.vestergard@seinajoki.fi

Kaikukortti valtakunnallisesti

Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa 
tilanteessa olevien nuorten, aikuisten, ikäihmisten ja perhei-
den mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa 
taiteen tekemistä.

Kaikukortti on käytössä usealla paikkakunnalla Suomessa. Voit 
käyttää Kaikukorttiasi millä tahansa Kaikukortti-alueella. Eri 
alueiden Kaikukortti-sivuille pääset osoitteessa: www.kaiku-
kortti.fi/alueet.

Lisätietoa Kaikukortista valtakunnallisesti: 
www.kaikukortti.fi,
www.facebook.com/kaikukortti. 

Tietosuoja 

Nimesi kirjoitetaan ainoastaan henkilökohtaiseen Kaiku-
korttiisi. Sinulta ei kerätä Kaikukortti-rekisteriin nimeä, syn-
tymäaikaa, henkilötunnusta, osoitetta eikä puhelinnumeroa. 
Kun saat Kaikukortin, sinulta kysytään joitakin taustatietoja, 
esimerkiksi äidinkieltäsi. Taustatietojen antaminen on 
vapaaehtoista. Kulttuuritoimijat eivät ota ylös nimeäsi, osoitet-
tasi tai puhelinnumeroasi, kun hankit lipun Kaikukortilla. 
Kansalaisopistot ovat poikkeus: jos ilmoittaudut opiston 
kurssille, täytyy sinun antaa henkilötietosi ilmoittautumisen 
yhteydessä. Kaikukortin tietosuojaseloste on saatavilla 
osoitteessa: www.kaikukortti.fi/tietosuojaseloste. 



Seinäjoen kaupunginteatteri
www.seinajoenkaupunginteatteri.fi/liput/kaikukortti/
Alvar Aallon katu 12, 60100 Seinäjoki, p. 010 416 2600

Kaikukortin haltija voi poikkeuksellisesti 31.5.2023 saakka 
lunastaa itselleen ja perheeseen kuuluville alle 16-vuotiaille 
lapsille maksuttoman pääsylipun Seinäjoen kaupungin-
teatterin omiin arkipäivän (ma–to) esityksiin. Kortti ei käy 
ensi-iltoihin eikä vierailuestyksiin. Liput on lunastettava 
teatterin lippumyymälästä. Lunastuksen yhteydessä esitä 
Kaikukorttisi sekä henkilöllisyystodistuksesi. 

TEATTERIT

KAUPUNGINKIRJASTO JA  KULTTUURIPALVELUT

Seinäjoen kaupunginkirjasto
kirjasto.seinajoki.fi | Alvar Aallon katu 14, 60101 Seinäjoki
p. 06 416 2317 tai p. 06 416 2318, kirjasto@seinajoki.fi
Muut toimipisteet: kirjasto.seinajoki.fi/kirjastot

Kaikukortilla Apila-verstaan kaikki palvelut ovat ilmaisia 
(tarratulostus ja 3D-tulostus jne). Tulostus ja kopiointi (max. 
10 tulostetta/kopiota kerrallaan) on ilmaista kaikissa toimi-
pisteissä. Kaikukortilla myös kadonneen kirjastokortin 
uusiminen, lainausoikeuden palautus ja velkasaldon nollaus 
sekä kaupunginkirjaston muiden maksujen nollaus kerran 
kaikissa kirjaston toimipisteissä.  

Seinäjoen kulttuuripalvelut
Kaupungin kulttuuripalvelut on aktiivisesti mukana tapah-
tumien tuottamisessa, ideoinnissa, luomisessa joko yksin tai 
yhdessä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Suurin 
osa kulttuuripalvelujen tuottamista tapahtumista on maksut-
tomia. Tutustu kulttuuripalveluiden järjestämiin tapahtumiin 
ja toimintaan www.seinajoki.fi/kulttuuri.

KANSALAISOPISTO

Seinäjoen kansalaisopisto
www.seinajoki.fi/kansalaisopisto
Kalevankatu 33, 60100 Seinäjoki
p. 06 416 2440 | kansalaisopisto@seinajoki.fi

Kaikukortin haltija voi osallistua maksutta kahdelle kansa-
laisopiston kurssille, lukuunottamatta avoimen yliopiston 
kursseja, taiteen perusopetusta, pätevöittäviä kursseja, 
yleisiä kielitutkintoja ja kurssien materiaalimaksuja. Musii-
kin yksilöopetukseen, tietotekniikan yksilöohjaukseen sekä 
kuntosalin henkilökohtaiseen ohjaukseen ja itsenäiseen 
harjoitteluun kuntosalilla saa Kaikukortilla 50 % alennuksen 
kurssimaksusta. Kortilla pääsee myös esittävän taiteiden 
ryhmien konsertteihin ja esityksiin.

Kurssipaikka varataan opistopalvelut.fi/seinajoki –sivustolla 
tai asiakaspalvelussa. Kaikukortilla pääsee kurssille sekä 
konsertteihin ja esityksiin vain, jos paikkoja on vapaana. 
Ilmoittautuessa hyväksyt yleiset peruutusehdot. Jos ilmoit-
taudut kurssille ja et peru kurssia peruutusehtojen mukaises-
ti, katsotaan sinun käyttäneen oikeuden maksuttomaan 
kurssiin ja kurssipaikka annetaan seuraavalle. Kaikukortti 
tulee esittää asiakaspalvelussa ennen kurssin alkua. Asiakas-
palvelu sijaitsee B1-kerroksessa. Katso aukioloajat verkko-
sivuilta seinajoki.fi/kansalaisopisto.



Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö
www.uniarts.fi/seinajoki
seinajoki@uniarts.fi
Nyykoolinkatu 25, 60100 Seinäjoki

Kaikukortilla saatavia lippuja on kaksi per konsertti. 
Lippuvaraus tulee tehdä lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen seinajoki@uniarts.fi viimeistään 
konserttipäivänä klo 15 mennessä.

Seinäjoen kaupunginorkesteri
www.skor.fi
Keskuskatu 32 A, 60100 SEINÄJOKI
p. 06 420 2924 (arkisin 9–15.45), info@skor.fi

Konserttilipun voi hankkia Kaikukortilla orkesterin 
toimistolta tai konserttisalin lipunmyynnistä.

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto
www.epmo.fi
Keskuskatu 32 A, 60100 SEINÄJOKI
p. 06 420 2924 (arkisin 9–15.45), info@epmo.fi

Kortti käy musiikkileikkikoulun vauva- ja perheryhmiin, 
joissa aikuinen on lapsen mukana tunneilla. Ilmoittautumis-
lomakkeelle lisätieto, että on tulossa Kaikukortilla mukaan.  

MUSIIKKI

Seinäjoen taidehalli 
www.seinajoentaidehalli.fi 
Nyykoolinkatu 25, 60100 Seinäjoki
p.  050 514 3407 aukioloaikana ma-pe 11–19, la 11–15
taidehalli@seinajoki.fi 

Kaikukorttia näyttämällä pääsee maksutta taidenäyttelyihin. 
Lippu hankitaan asiakaspalvelusta paikan päältä. Kaiku-
kortilla voi osallistua myös Vauvojen värikylvyn viikko-
ryhmään tai piipahduspajaan. Ryhmiä järjestetään vauvoille 
4–11 kk sekä taaperoille 12–24 kk. Tiedustele vapaita 
paikkoja yleisötyön tuottajalta arkisin klo 8–16 p. 044 754 
1779 tai sähköpostilla taidehalli@seinajoki.fi. 

Etelä-Pohjanmaan museo
www.seinajoki.fi/museo
Törnäväntie 23, 60220  Seinäjoki
museot@seinajoki.fi
p. 06 416 2648 tai 050 379 1961

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museo
www.seinajoki.fi/museo
Kauppakatu 17, 60100  Seinäjoki
museot@seinajoki.fi
p. 06 416 2734 tai 050 378 7998

Sairaalamuseo
www.seinajoki.fi/museo
Björkenheimin puistotie 2, T/D rakennus, 60220 Seinäjoki
museot@seinajoki.fi
p. 044 754 1651

Kaikukorttia näyttämällä on vapaa pääsy Seinäjoen
museoiden toimipisteisiin. Aukioloajat ja museon 
tapahtumat: www.seinajoki.fi/museo. 

MUSEOT JA NÄYTTELYT



LIIKUNTA JA URHEILU

Seinäjoen liikuntapalvelut
www.seinajoki.fi/liikunta
Kirkkokatu 15, 60100 Seinäjoki (Uimahalli-Urheilutalo) 
p. 06 416 2146
liikuntavaraukset@seinajoki.fi 
liikunta@seinajoki.fi 

Kaikukortilla saa yhden 30 kerran uinti- ja kuntosaliran-
nekkeen Seinäjoen Uimahalli-Urheilutalolla. Kaikukor-
tilla pääsee maksutta kuntosalille myös Ritolahallilla, 
Nurmohallilla ja Kirmaushallilla. Kaikukortti on hen-
kilökohtainen.

 Uimahalli- Urheilutalo 
 www.seinajoki.fi/uimahalli
 Kirkkokatu 15, 60100  Seinäjoki
 
 Ritolahalli 
 www.seinajoki.fi/ritolahalli 
 Saarentie 2, 61100 Peräseinäjoki

 Nurmohalli 
 www.seinajoki.fi/nurmohalli 
 Länsitie 30, 60550 Nurmo 

 Kirmaushalli 
 www.seinajoki.fi/kirmaushalli 
 Kirkkokuja 20, 61400 Ylistaro

Seinäjoen nuorisopalvelut / Skeittihalli Sauma 
Yrittäjäntie 8, 60100 Seinäjoki
Instagram: @skeittihallisauma
Puh. & WhatsApp: 050 3044737

Kaikukortilla ilmainen sisäänpääsymaksu. 
Noin 1200 m2 skeitattavaa pinta-alaa aloittelijasta 
ammattilaistasoon. Skeittihallissa voi harrastaa rulla-
lautailua, potkulautailua, rullaluistelua ja BMX pyöräilyä.
Hallin yhteydessä myös nuorisotila josta löytyy mm. 
pelikonsoleita ja biljardipöytä. 

S-Kiekko (SeiHockey Oy) 
www.s-kiekko.fi 
Energia Areena, Alaseinäjoenkatu 10, 60220 Seinäjoki
p. 050 5051163

Kaikukortilla saa lippuja edustusjoukkueen peleihin. Liput 
ottelutapahtuman ovelta, alkaen tunti ennen ottelun alkua. 

Seinäjoen Peliveljet ry. 
www.peliveljet.fi/miehet/liput
Seinäjoen Urheilutalo, Kirkkokatu 15, 60100 SEINÄJOKI

Kaikukortilla saa lippuja SPV F-liigaotteluihin. Liput ottelu-
tapahtuman ovelta, alkaen tunti ennen ottelun alkua. 

Seinäjoen Kendoseura, Sei Shin Ken Kai ry.
www.kendoseinajoki.fi
Timperinkatu 6 (Joupin koulu, harjoitukset koulun salissa)
60100 Seinäjoki. P. 040 482 7939. info@kendoseinajoki.fi 

Kaikukortilla saa puolen vuoden jäsenmaksun 
seurassa veloituksetta. Seurassa voi harjoitella 
kendoa ja iaidoa.



Kaikukortin jakajat Seinäjoella:

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus Seinäjoki 
Alvar Aallon katu 9 C, 60100 Seinäjoki
Puh. +358 64154111 ma, ti ja to klo 9–10
hyvaep.fi/palvelu/aikuissosiaalityo-ja-sosiaaliohjaus

Seinäjoen riippuvuusklinikka
M-talo 0-kerros (Ovi M6)
Östermyrankatu 9, 60220 Seinäjoki
Puh. 044 754 1638 ma-pe 8–12
www.hyvaep.fi/palvelu/riippuvuushoidon-palvelut

Asiakasohjausyksikkö Ikäkeskus
Valtionkatu 1, katutaso, 60100 Seinäjoki
Puh. 06 416 6606, ma–pe klo 9–11 ja klo 12–14
www.hyvaep.fi/toimipiste/ikakeskus-ikaihmisten- 
asiakasohjausyksikko-seinajoki/

Työllisyyspalvelut: TYP monialainen työllisyyspalvelu
Kampusranta 9 C, 1 krs, 60320 Seinäjoki
Puh. 06 416 6544 ma–pe klo 9–15.30
www.seinajoki.fi/tyollisyyspalvelut

Etsivä nuorisotyö
Nuorisokeskus, Puskantie 3, 60100 Seinäjoki
www.seinajoki.fi/etsivanuorisotyo

Seinäjoen seurakunnan diakoniatyö
Ala-Kuljunkatu 1 C, 60100 Seinäjoki
Puh. 06 418 4902
www.seinajoenseurakunta.fi/diakoniatoimisto

Toimintojentalo
Kasperinviita 13, 60150 Seinäjoki
www.toimintojentalo.fi
Puh. 044 425 5777, arkisin klo 8–15




