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Seinäjoki sijaitsee pääradan 
varrella, joten junalla tänne 
pääsee nopeasti ympäri 
Suomen:

Lähin lentokenttä löytyy 
Vaasasta (50min) ja seuraava 
Tampereelta.

Ruotsista pääsee Uumajan ja 
Vaasan kautta kätevästi Seinä-
joelle.

Kuljetukset hoituvat laaduk-
kaasti Härmän Liikenteen 
busseilla.

”Ei sellaista tapahtumaa, jonka vuoksi Seinäjoella 
ei katuja suljettaisi.”
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Sisällysluettelo
Hotelli Alma

KOKOUSHOTELLIT

Seinäjoen parhaalla paikalla, aivan ydinkeskus-
tassa, rautatieaseman pihapiirissä sijaitseva 
Hotelli Alma on vanhaan rautatieläisten taloon 
restauroitu uniikki ja kodikas yksityinen hotelli. 
Alma on voittanut monia erilaisia palkintoja, 
muun muassa Evento Awardsin vuoden paras 
ravintola-tittelin. Hotelli tarjoaakin elämyksiä 
niin kokousvieraille kuin yksittäisille matkaili-
joille.

Päärakennus on jugend -tyylinen ja se sanee-
rattiin ravintola- ja kokouskäyttöön 2006. 
Vanhasta höyryvetureiden vesitornista löydät 
hotellin erikoisimmat huoneet.

Alman Uusi Torni valmistui vuonna 2020 ja sen 
moderneissa, mutta historiaa kunnioittavissa 
huoneissa majoittuu lähes sata henkilöä ja 
kokoustilojakin löytyy kolme eri kokoista. Kesällä 
2022 valmistui kaksi sviittiä ja kaksi kokoustilaa 
torin nurkalta siirrettyyn Pollarin taloon, joka 
siirrettiin Alman pihapiiriin.

Huoneita:  81kpl  
Sviittejä: 7 sviittiä, 6 juniorsviittiä 
Kokoustiloja:  17 kpl 
Suurin kokoustila:  80 hlö 
Ravintolan kapasiteetti:  160 hlö

puh. 06 421 5200 
alma@hotelalma.fi  
www.hotelalma.fi

Ruukintie 4, 60100 Seinäjoki



Original Sokos Hotel 
Vaakuna

Original Sokos Hotel 
Lakeus 

KOKOUSHOTELLITKOKOUSHOTELLIT

Vaakuna on keskustahotelli, josta löydät 
kokoustiloja pienemmille ryhmille. Galleria- ja 
Pikku-Rillo kabineteissa kokoustat samalla kuin 
ruokailet.

Vaakuna sijaitsee kauppatorin yhteydessä 
tärkeimpien kulttuuri- sekä tapahtumapaik-
kojen välittömässä läheisyydessä. Kivenheiton 
päästä löytyvät mm. Seinäjoki Areena, Kaupun-
ginteatteri, Frami, Rytmikorjaamo ja Wallsport 
Areena, joissa tämän kaupungin kokoukset, 
messut sekä musiikki- ja urheilutapahtumat 
vietetään.

Hotellista löytyy yhteensä 147 tyylikästä hotel-
lihuonetta. Huoneista kuusi on sviittiä; kolme 
Junior Suitea sekä kolme isompaa Suitea. Hotel-
lissa on virallisesti liikuntaesteisille luokiteltu 
huone.

Vaakuna ja Lakeus sijaitsevat saman kadun 
varrella ja välimatkaa on alle 400m.

Original Sokos Hotel Lakeus on viihtyisä hotelli 
Seinäjoen keskustassa vain 300 metriä rautatie-
asemalta. Hotellissa on ruokaravintola, pub sekä 
erilaisia kokous- ja saunatiloja, joista komeimmat 
näköalat Seinäjoen ylle tarjoaa Vinttisauna 
hotellin 8.kerroksessa. Muuntuvat kokous-
tilat soveltuvat niin perinteisiin palavereihin 
kuin isompiin koulutustilaisuuksiin messuja ja 
iltatilaisuuksia unohtamatta. Hotellin voi varata 
myös yksityiskäyttöön ja tällöin katutason kerros 
ravintoloineen ja kokoustiloineen soveltuu jopa 
700 hengen juhlatilaisuuteen.

Lakeudessa on 150 huonetta, joista 64 
huoneessa pääsee nauttimaan oman saunan 
löylyistä.  Lisäksi hotellin huoneista 39 on täysin 
uudistettu kesäksi 2022. Huoneissa on veloituk-
setta käytettävissä laajakaistayhteys. Hotellissa 
on kaksi virallisesti liikuntaesteisille luokiteltua 
huonetta.

Huoneita:  147 kpl 
Kokoustiloja:  4 kpl 
Suurin kokoustila:  18 hlö 
Ravintolan kapasiteetti:  350 hlö (cocktail)

Huoneita:  150 kpl 
Kokoustiloja:  11 kpl 
Suurin kokoustila:  150 hlö 
Ravintolan kapasiteetti:  280 hlö

puh. 010 7648 000 
myyntipalvelu.seinajoki@sokoshotels.fi 

Kauppatori 3, 60100 Seinäjoki

puh. 010 7648 000 
myyntipalvelu.seinajoki@sokoshotels.fi 

Torikatu 2, 60100 Seinäjoki



Hotel SorsanpesäScandic Seinäjoki

KOKOUSHOTELLITKOKOUSHOTELLIT

Yksityinen Hotel Sorsanpesä on kaupungin 
perinteikkäin kokoushotelli, joka sijaitsee hyvien 
kulkuyhteyksien varrella, vain n. 4 kilometrin 
päässä rautatieasemalta ja keskustasta.  
Hotellilta löytyy iso ilmainen parkkialue sekä 
uima-allas hotellivieraiden käyttöön.

Hotelli tarjoaa monipuoliset tilat kokouksien, 
tapahtumien ja juhlien järjestämiseen. 
Kokouksien ja tapahtumien yhteyteen on 
saatavilla aktiviteetteja yhteistyökumppaneiden 
(Fysio2000 ja Wild Adventure Finland) kautta. 
Miltä kuulostaisi esimerkiksi kehon avaus venyt-
telyllä Fysio2000 tiloissa tai frisbeegolf hotellin 
välittömässä läheisyydessä Törnävän puistossa 
aamutuimaan?

Sorsanpesän tyylikkäässä ravintolassa voit 
nauttia upeissa puitteissa rennosta tunnelmasta 
ja laadukkaasti valmistetuista annoksista pitkän 
kaavan mukaan. Ravintolasta aukeaa vuoden-
aikojen mukaan muuttuvat upeat näkymät 
jokirantaan.

Seinäjoen Scandic on toinen keskustan suurista 
kokoushotelleista. Sijainti vain n. 300 metrin 
päässä rautatieasemalta aivan kaupungin 
ytimessä. Hotellin yhteydessä on myös vieraille 
maksuton pysäköintialue.

Monipuolisissa ja moderneissa kokoustilois-
samme järjestät kätevästi erilaiset kokoukset, 
tilaisuudet ja juhlat. Tilojen tekninen varustus ja 
osaava henkilökunta luovat pohjan niin tehok-
kaalle kokoukselle kuin onnistuneelle tilaisuu-
delle. Meillä onnistuu myös hybriditapahtumat ja 
striimaus. Voit varata kokoustilojamme myynti-
palvelustamme tai nettisivuillamme olevan 
online varausjärjestelmän kautta.

Huoneita:  134 kpl 
Kokoustiloja:  11 kpl 
Suurin kokoustila:  250 hlö 
Ravintolan kapasiteetti:  350 hlö

Huoneita:  135 kpl 
Kokoustiloja:  9 kpl 
Suurin kokoustila:  150 hlö 
Ravintolan kapasiteetti:  110 hlö

puh. 020 741 8181, myynti@sorsanpesa.fi 
www.sorsanpesa.fi 

Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki

puh. +358 300 870 885 
sales.turku@scandichotels.com  
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/
seinajoki/scandic-seinajoki

Kauppakatu 10, 60100 Seinäjoki



Kokous- ja kongressi- 
keskus Frami

Seinäjoki Areena 

KAMPUSRANNAN KOKOUSTALOTKAMPUSRANNAN KOKOUSTALOT

Frami on Seinäjoen tunnetuin täyden palvelun 
kokous- ja kongressitalo. Konferenssi, kokous-
tarjoilut, minimessut, rinnakkaisseminaarit, 
workshopit, cocktailtilaisuudet. Kaikki onnistuu 
samassa paikassa, samana päivänä.

Frami on Seinäjoen paras kohde maksimissaan 
400 henkilön seminaarille. Kolmeen osaan 
jaettava auditoriomme antaa mahdollisuuden 
isoon yhtäaikaiseen ohjelmaan tai kolmeen 
rinnakkaistapahtumaan. Kahvitukset ja ruokailut 
onnistuvat isossa aulatilassa ja ravintola 
Komiassa.

Upea ikkunoista näkyvä jokirantamaisema 
puolestaan toimii niin juhlissa kuin oheisoh-
jelmien viettopaikkana. Paikalliset toimijat 
järjestävät Framin läheisyydessä muun muassa 
melonta- ja sup-lautailu-kursseja.

Seinäjoki Areena on Seinäjoen suurin kokous- ja 
tapahtumatalo, joka on myös valtakunnallisesti 
merkittävä tapahtumakeskus. Areenan kaksi 
erillistä hallia (A ja B), sekä modernit kokoustilat 
mahdollistavat isojen messujen sekä kokousten 
ja iltajuhlien järjestämisen, jopa samanaikaisesti. 
Seinäjoki Areena on vuosien aikana palvellut 
satojen suurtapahtumien ja tuhansien kokousten 
viettopaikkana.

Seinäjoki Areenan B-halli valmistui vuonna 
2017. Uudistuksen myötä Areenalla on yhteensä 
14 300 m2 tapahtuma-alustaa ja mahdollisuudet 
ottaa sisälle yhtäaikaisesti jopa 15 000 ihmistä.

Vuonna 2019 remontoitiin A-hallin kokous-
tilaosio ja ihan viime aikoina on panostettu 
voimakkaasti kokoustekniikan uusimiseen. 
Areenan tilavat ja valoisat kokoustilat, nykyai-
kainen kokoustekniikka, herkulliset kokoustar-
joilut sekä henkilökohtainen palvelu tarjoavat 
upeat puitteet onnistuneelle kokoukselle.

Kokoustiloja:  13 kpl 
Suurin kokoustila:  406 hlö 
Ravintolan kapasiteetti:  250 hlö

puh. 020 124 4010 
kokouspalvelut@frami.fi 
www.frami.fi/kokoustilat/  
Ravintolapalveluista vastaa Juvenes

Kampusranta 9B, 60320 Seinäjoki 

Seinäjoki Areenan myyntipalvelu 
puh. 06 429 9130, myynti.areena@seinajoki.fi 
Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki

Kokoustiloja: 11 kpl 
Kokoustilakapasiteetti: 900 hlö 
Seminaarikapasiteetti: 7000 hlö 
Ravintolakapasiteetti: 13 000 hlö 
Ravintola Miitti: 250 hlö+100 hlö(kesäterassi) 
Ravintola Eventti: 80 hlö 
Pysäköinti lähialue: 680 paikkaa



OmaSp StadionSeinäjokisali

LIIKUTTAVAN HYVÄT KOKOUSKOHTEETKAMPUSRANNAN KOKOUSTALOT

Seinäjoen Jalkapallokerhon kotiareenana ja 
vilkkaana tapahtumien talona toimiva OmaSp 
Stadion kohoaa korkealle keskellä lakeuksia. 
Toiminta ei hiljene tällä kansainväliset mitat 
täyttävällä stadionilla missään vaiheessa vuotta. 
Eri kokoluokan seminaarit, gaalat ja juhlatilai-
suudet pitävät stadionin vireänä kohtaamis-
paikkana läpi vuoden.

Stadionin ravintola loihtii menut tilaisuuksiin 
teeman mukaisesti. Juhliin, cocktail-tilaisuuksiin 
sekä seminaareihin soveltuvat täydellisesti 
kolmannen kerroksen tyylikkäät Atria Loungen 
tilat, Carlsberg Sports Bar on erinomainen 
vaihtoehto rennompiin tilaisuuksin. Myös 
kahden kerroksen bileet ovat suosittuja.

Vuonna 2022 valmistunut kiinteä lava stadionin 
etupihalle sekä terassilaajennukset molem-
missa kerroksissa kasvattavat tapahtumien 
kokoluokkaa.

Kampustalolla sijaitseva Seinäjokisali on 
akustiikaltaan kaupungin paras auditorio. Sali 
luo hyvät puitteet niin konserttien, juhlien, 
seminaarien kuin kokoustenkin järjestämiseen. 
Istumapaikkoja salissa on 410 hengelle ja tilassa 
on huomioitu myös esteettömyys: pyörätuoli-
paikat sijaitsevat salin etuosassa, ja salissa on 
induktiosilmukka. Salin kokoustekniikkaa on 
nykyaikaistettu vuonna 2018 ja salin akustiikka 
saa suitsutusta myös ammattimuusikoilta. 

Aula- ja näyttelytilaa on salin lähellä runsaasti, 
ja valoisassa ravintola-kahviossa on paikkoja 
150 asiakkaalle. Näkymät jokirannan suuntaan 
ovat upeat.  Kesäisin ikkunoista näkyy vehreä 
jokimaisema ja talvisin joen toisella puolella 
sijaitseva Framin ranta on kauniisti valaistu. 
Kampustalon rannassa on myös ulkoilma-
katsomo, jossa voi viettää esimerkiksi lauluiltoja 
kesäisin.

Kokous/tapahtumatiloja:  3  
Suurin hlömäärä kokouksiin:  250 hlö 
Suurin hlömäärä ulkoilmatapahtumissa  
Istuen:  6 000 hlö 
Permanto mukana:  10 000 hlö 
Ravintolan kapasiteetti:  300 + 250 hlö 

Kokoustiloja:  1 
Suurin kokoustila:  406 hlö 
Aula/näyttelytilaa:  100m2 + 293 m2  
Ravintolan kapasiteetti:  150 hlö

Tilavaraukset-, tarjoilut- ja tapahtumat: 
Anniina Sepponen 
Puh. 050 572 8177, myynti@omaspstadion.fi 
https://omaspstadion.fi 
Alaseinäjoenkatu 15, 60220 Seinäjoki

Paula Loukola puh. 044 7679 071 
paula.loukola@skor.fi 
www.seamk.fi/seamk-info/kampus/seinajokisali/

Kahvila- ja ravintolapalvelut Sodexo  
puh. 050 477 6688  
seamk.kampus.FMS.FI@sodexo.com

Kalevankatu 35, 60100 Seinäjoki



Raviska Kuortaneen  
Urheiluopisto 

LIIKUTTAVAN HYVÄT KOKOUSKOHTEETLIIKUTTAVAN HYVÄT KOKOUSKOHTEET

Seinäjoen Ravikeskuksen keskeinen sijainti ja 
isot, ilmaiset parkkipaikat sekä hehtaarikaupalla 
ulkotilaa luovat yhdessä loistavat puitteet eri 
kokoisten tapahtumien järjestämiseen. Laajim-
millaan Raviska tarjoaakin Seinäjoen suurimman 
auditorion yli 600 henkilön katsomossa. Audito-
riomallisen ravintolan 4-6 hengen pöydissä 
taas viihtyy hyvin pitkän luentopäivän jopa 300 
henkilöä. Raviskalla on kevythissi, jonka avulla 
tiloissa onnistuu myös esteetön kulku. Toisessa 
ravintolassa on tilaa 170 hengelle ja vastikään 
saneeratusta totohallista löytyy neliöitä 
erilaisten messujen ja näyttelyiden järjestä-
miseen tai tanssijuhlien viettämiseen. Raviskalla 
on oma valmistuskeittiö, jonka valmistamat 
maukkaat ja monipuoliset ruoat ovat olennainen 
osa tapahtumia. Uutena palvelumuotona on 
astiastojen ja kalustojen vuokraustoiminta 
pienistä perhejuhlista isoihin festareihin.

Kuortaneella on kaikki! Olympic Training Center 
eli tuttavallisemmin Kuortaneen Urheiluopisto 
on urheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin keidas 
vain reilun puolen tunnin ajomatkan päässä 
Seinäjoelta. Kansainvälinen tunnelma ja urheilun 
rehti henki näkyy ja tuntuu. Ensikertalaiseen 
vaikutuksen tekee luonnon läheisyys ja rennon 
sporttinen ilmapiiri. Mielikin levähtää auringon 
laskiessa Kuortaneenjärven horisonttiin.

Parasta Kuortaneen Urheiluopistolla ovat 
aktiviteetit, jotka tuovat virkistystä ja mukavaa 
vaihtelua kokoukseen osallistujille. Ympäröivä 
kaunis luonto tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin 
elämyksiin ja aktiviteetteihin. Fatbike-pyörä-
retki, kävelykokous tai ohjattu liikunta sään ja 
kauden mukaan onnistuvat ammattitai toisten 
ohjaajien vetäminä.

Isommatkin seminaarit onnistuvat Kuorta ne-
hallissa, josta voidaan rakentaa noin 1000 hlön 
seminaari- ja tapahtumatila.

Kokoustiloja:  3 
Suurin:  300 hlö 
Katsomo:  620 hlö 
Ravintolan kapasiteetti:  300 + 170 hlö

Huoneita:  210 kpl 
Kokoustiloja:  14 kpl 
Suurin kokoustila:  150 hlöä 
Ravintolan kapasiteetti:  200 hlöä

Raviskan tilavaraukset  
puh. 0500 567 764 
jyri.saranpaa@seinajoenravit.net  
Astiasto ja kalustovuokraus  
puh. 0400 174 793 
riikka.seppanen@seinajoenravit.net  
www.raviska.fi/ 
Ravitie 9, 60120 Seinäjoki 

Kuortaneen Urheiluopiston myyntipalvelu  
puh. 06 5166 202 
kokous@kuortane.com 

Opistotie 1, 63100 Kuortane

RAVISKA.FI
Tilat - Tapahtumat - Kalustot



Rytmikorjaamo Kalevan Navetta 

ERIKOISKOHTEET TAPAHTUMILLEERIKOISKOHTEET TAPAHTUMILLE

On juhla- ja kokoustaloja – ja sitten on Rytmi-
korjaamo. Meillä mikään juhla ei ole ”normi 
juttu”. Valitse rohkeasti Rytmikorjaamo, kun 
haluat rouhean ja särmikkään, silti arvokkaan 
miljöön juhlallesi. Rytmikorjaamolla isännöit niin 
yrityksesi arvokasta kutsuvierastilaisuutta kuin 
valtakunnallisten koulutuspäivien illanviettoa. 
Hyödynnämme juhlasi tilana klubia ja/tai isoa 
aulatilaa. Klubi rakennetaan toiveesi mukaan 
juhlaillallismuotoon tai vaikka seisomakonsertti-
tilaksi. Tällöin yleisöä mahtuu peräti 1 000. 

Rytmikorjaamon luova fiilis  karkottaa tapahtu-
mista  turhan pönöttämisen. Suomen suurimpiin 
rokkiklubeihin lukeutuvan Rytmikorjaamon 
tunnelma väreilee myös tapahtumapihallaan. 
Alue muuntuu pienistä, tunnelmallisista juhlista 
aina jopa 4 000 ihmisen massatapahtumiin. 
Piha-alueen varustelun laadussa ei ole tingitty, 
sillä palveluihin kuuluvat festivaalitekniikka, 
kiinteä aitaus, vesi, viemäröinti ja sähkö. 
Tilaisuuden järjestäjälle jää siis aikaa keskittyä 
olennaiseen.

Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa 
vietät tapahtumasi historiallisessa miljöössä 
sekä kokoustat ja järjestät juhlia Suomen 
kauneimmassa ja kulturellimmassa navetassa! 
Tervetuloa toteuttamaan tilaisuutesi keskuk-
sessa, jossa voit ainutlaatuisesti yhdistellä 
taidetta, kulttuuria ja arkkitehtuuria tapahtu-
maasi. 

Keskikerroksen 350m2 Hugo-salin tapahtuma-
tilan katto on musta, kaunis ja korkealla. Salin 
kapasiteetti muuntuu moneen ja sopii isoihin 
illallisiin tai vaikkapa juhlakonserttiin. Kun 
järjestät juhlasi Kalevan Navetan tiloissa, saat 
Äärellä-ravintolasta täyden palvelun ruokineen 
ja juomineen osaavan henkilökunnan kera. 
Kalevan Navetta tarjoaa viihtyisät ja inspiroivat 
puitteet niin pienelle kokoukselle kuin isolle 
cocktail- tilaisuudellekin.

Kalevan Navetan kaikki tilat ovat esteettömiä.

Kokous/tapahtumatiloja:  3  
Suurin hlömäärä kokouksiin:  600 hlö 
Suurin hlöm. ulkoilmatapah.: 3000-4000 hlö 
Ravintolan kapasiteetti:  300 + 150 hlö

Kokoustiloja:  4 kpl 
Seminaarimuodossa max:  150 hlö 
Illallismuodossa max:  180 hlö 
Alakerran ravintolan kapasiteetti:  100 hlö

Kokoustila- ja tarjoiluvaraukset  
puh. 050 350 5312 
ravintola@aarella.fi  
 
Nyykoolinkatu 25 , 60100 Seinäjoki

Rytmikorjaamon kokouspalvelut  
puh. 0400 364 767 
kokouspalvelut@rytmikorjaamo.fi 
 
Vaasantie 11, 60100 Seinäjoki



Härmän LiikenneKyrö Distillery  
Company 

LIIKKUVA KOKOUS JA KULJETUKSET ERIKOISKOHTEET TAPAHTUMILLE

Kalustoomme kuuluu yli 100 eri kokoista ja 
tasoista autoa. Matalalattiabusseilla liikutamme 
sujuvasti suuria ryhmiä lyhyempiä matkoja, 
pikkubusseilla kuljetamme pienemmät porukat 
ja turistibusseillamme matkustat mukavasti 
pidemmällekin. Esteettömiin kuljetuksiin 
soveltuu matalalattiabussien lisäksi invahissil-
linen bussi, jonne mahtuu jopa 9 pyörätuolia 

Ammattitaitoiset ja palvelualttiit kuljettajamme 
tekevät matkastanne mukavan. Bussimme 
jaetaan kolmeen tasoon: Perinteesesti-ta-
somme on teille, jotka haluatte laadukkaan ja 
turvallisen kuljetuksen perinteisillä varusteilla. 
Pramiasti-tasomme on teille, jotka toivotte 
kuljetukselta hieman enemmän, kuten kahvit 
ja usb-pistokkeet. Herraskaasesti-tasomme on 
teille, joilla on korkeat vaatimukset. Conferen-
ce-tason automme ovat kokousbusseja, joissa 
matka-ajan voi tehokkaasti käyttää viihtymällä 
hyvin varustellussa bussissa tai pitämällä 
liikkuvan kokouksen. Tämän mahdollistaa mm. 
pöytäryhmät, matkustamonäytöt ja muu kokous-
tekniikka. 

Kyrö Distillery sai alkunsa monen muun 
kotimaisen yrityksen tapaan saunaillassa 
saadusta ajatuksesta: miksi Suomessa ei tehdä 
viskiä rukiista? Tislaamo löysi lopulta kodin 
vanhasta Isonkyrön osuusmeijeristä, samasta 
rakennuksesta, jossa aikoinaan kehitettiin 
Oltermanni-juusto. Pannut kuumenivat ensim-
mäisen kerran 2014 ja sen jälkeen tislaamo on 
voittanut lukuisia kansainvälisiä palkintoja ja 
myy tuotteitaan nyt kymmenissä maissa. 

Kokous viskitislaamossa? Pohjanmaalla kokous-
päivästä luodaan elämys. Tislaamo tarjoaa 
uniikin kokousympäristön yrityksille ja muille 
ryhmille. Voit liittää kokouspäivääsi tarinoiden 
siivittämän tislaamokierroksen, rukiisen 
tastingin sekä lähiruokaillallisen. Mukaansa 
tempaava tarina, maut sekä miljöö tekevät 
vierailijakokemuksesta mieleenpainuvan.

Autoja yhteensä:  yli 100 
Kokousbusseja:  3 isoa + 2 pikku bussia 
Suurin auto:  61 paikkainen

Kokous/tapahtumatiloja:  4 
Suurin kokoustila:  60 hlö 
Ravintolan kapasiteetti:  70 hlö 

harmanliikenne@harmanliikenne.fi 
puh. 06 484 8749

Kyrön Vierailukeskus  
puh. 050 354 7604  
visit@kyrodistillery.com  
 
Oltermannintie 6, 61500 Isokyrö 



Valmiita 
ideoita  
kokouspäiviin 

Pienille alle 50 hengen kokouksille? 
Seinäjoen rautatieaseman pihapiirissä 
sijaitseva idyllinen, yksityinen Hotelli 
Alma on sijainniltaan yksi Seinäjoen 
parhaimpia kokouskohteita. Junalta 
vain 200 metrin kävelymatka ja olet 
perillä. 

Seinäjoen keskustan kokoushotellit 
Original Sokos Hotel Lakeus & 
Vaakuna ja Scandic Seinäjoki ovat 
myös loistavia vaihtoehtoja. Erilaisen 
kokouksen voit toteuttaa Härmän 
Liikenteen kokousbussissa. Liikkuva 

kokous on jo itsessään elämys, mutta 
kokouksen oheen voit yhdistää 
vaikkapa vierailun Kyrö Distilleryllä 
(30 minuutin Seinäjoelta). 

Isommalle seminaarille, 100-300 
hengelle? 
Erinomaisina kokouskohteina 
toimivat kokousten ja kongressien 
paraatipaikka Frami, Seinäjokisali 
sekä Seinäjoki Areena, jotka sijait-
sevat kaikki Kampusrannan alueella 
ja jonne matkaa rautatieasemalta 
on vain kilometrin verran. Framilta 
löydät kaupungin parhaat auditoriot 
(90–406 hlö). Auditorioiden lähetty-
villä sijaitsevat sekä ravintolatilat että 
pienempiä ryhmätyötiloja ja aulassa 
on tilaa myös pienimuotoiselle näytte-
lylle. Areenalta taas löydät tasalat-
tiatilaa muutaman kymmenen hengen 
tilaisuuksista useiden tuhansien 

ihmisten massatapahtumiin. 

Teemaltaan tunnelmallisempia seminaa-
ritiloja edustavat uusi vuonna 2020 
avautunut Kalevan Navetan Hugo-sali, 
jossa historia kohtaa nykypäivän sekä 
rouhean rokahtava Rytmikorjaamo. 
Molemmat tilat soveltuvat myös 
erinomaisesti seminaaritilaisuuden 
iltajuhlanviettopaikaksi, Navetalla voit 
nauttia esimerkiksi Äärellä-ravintolan 
herkullisista epaksista eli eteläpohjalai-
sista tapaksista.

Kuljetukset hotellien, kokouspaikan 
ja illanviettokohteen välillä hoidetaan 
näppärästi Härmän Liikenteen tasalat-
tiabusseilla.

Isoille tapahtumille, messuille ja 
konserteille yli 400 hengelle? 
Suurimmat tilaisuudet suosittelemme 
järjestämään Seinäjoki Areenalla, jossa tila 

ei lopu kesken. Kaksi erillistä, toisissaan 
kiinni olevaa hallia yhdessä kokous-
käytävän tilojen ja Compass Groupin 
laadukkaiden tarjoilujen kera mahdollistaa 
isommatkin tilaisuudet.  Tapahtumatek-
niikan voi hoitaa jokin paikallisista yhteis-
työkumppanitahoista, tai voit ottaa sinulle 
tutun yrityksen hoitamaan tekniikkaa. 
Seinäjoki Areenan tiloissa järjestät 
niin messut, yritysjuhlat, gaalaillalliset 
pyöreillä pöydillä (= 500 hlö), puolueko-
kouksen, kongressin, isomman seminaarin 
kuin konsertin tai urheiluturnauksen.

Kokemusta löytyy muun muassa Keppi-
hevosten SM-kisoista, useammasta 
puoluekokouksesta, Yrittäjäpäivistä, AKK 
Mestarien illasta, Ravigaalasta ja monista 
muista.

Seinäjoelta löytyy myös Suomen kauneim-
maksi tituleerattu jalkapallostadion, 
OmaSp Stadion, jossa voit järjestää niin 

konsertin, festarit, yritysjuhlat, ulkoilma-
messut, turnauksen kuin ulkoilmakokouk-
senkin. Myös Seinäjoen Ravikeskuksen 
tilat muuntuvat moneen, niin isoon ulkoil-
matapahtumaan kuin messuihin.

Vai haluaisitko viettää tapahtuman 
kokonaisuudessaan ”saman katon alla”? 
Suosittelemme Hotel Sorsanpesää, jossa 
onnistuu jopa 250 hengen tilaisuudet. 
Sijainti hieman keskustan ulkopuolella, 
luonnon läheisyydessä pitää porukan 
kasassa.

Toinen loistava vaihtoehto on 
Kuortaneen Urheiluopisto noin 35 
minuutin ajomatkan päässä Seinäjoelta. 
Urheiluopistolta saat kaiken tarvittavan 
kokoustasi varten, myös oheisohjelmat. 
Mikä olisikaan parempi tapa viettää 
yrityksen tiimiytymistapahtumaa, kuin 
ulkoillen, pelaillen ja järvimaisemissa 
saunoen?

Seinäjoki

Jyväskylä
2 h 45 min

Tampere
1 h 5 min

Helsinki
2 h 40 min

Turku
2 h 57 min

Vaasa
47 min

Uumaja

Oulu
2 h 40 min

Rovaniemi
5 h 9 min



Kokousta rennommin Tervetuloa Seinäjoelle 
– olemme täällä sinua 
varten!

Seinäjoki Congressin tavoitteena on nostaa Seinäjoki 
kaikkien kokousjärjestäjien kartalle yhdeksi Suomen 
parhaista kokouskaupungeista. Toimivien ja monipuo-
listen kokous- ja messutilojen lisäksi se tarkoittaa 
ennen kaikkea maan parasta palvelua! Me kartoitamme 
puolestasi kokoustilat, tarjoilut, majoitukset, kuljetukset 
sekä oheisohjelmat toiveidesi ja budjettisi mukaan. 
Pyydämme myös tarjoukset kootusti puolestasi ja 
autamme tapahtumien hakuprosessissa. Asiakkaa-
namme saat keskittyä tapahtuman sisältöön ja vieraisiisi.

Seuraa meitä eri sosiaalisen median kanavissa, niin 
kuulet ja näet aina ensimmäisten joukossa ajankohtaiset 
vinkkimme erilaisiin tapahtumiin.

Seinäjoki Congress Oy 
Jenniina Palmu  
Myyntipäällikkö | Seinäjoen sisäänheittäjä

puh. 040 779 8809  
jenniina.palmu@seinajokicongress.fi

Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki (Frami D-talo) 

myynti@seinajokicongress.fi  
www.seinajokicongress.fi

Esimerkki ohjelma:

klo 7:23-10:07 juna Helsingistä 
klo 9:02-10:07 juna Tampereelta 
klo 7:49-10:31 juna Oulusta 

Lyhyt Seinäjoki-info ja lounas

Lähdetään kierrokselle ennalta valittuihin (2-5 
kpl) kohteisiin.

Iltapäiväkahvit

Klo 14:38 juna Tampereelle ja Helsinkiin lähtee 
klo 15:13 juna Ouluun lähtee – hyvää 
kotimatkaa! 

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ, NIIN 

KARTOITAMME MAKSUTTA PUOLESTASI 

TAPAHTUMALLE PARHAITEN SOPIVAT TILAT 

JA PALVELUT.

#täälläasuuhyväkokous
#tapahtumiensuurkaupunki 

LÄHDE TUTUSTUMAAN SEINÄJOEN 

PARHAISIIN KOKOUS- JA TAPAHTUMA- 

KOHTEISIIN, PÄIVÄ ON SINULLE 

MAKSUTON.

Tästä suoraan nettisivuillemme: 



”Seinäjoki Congressin palvelut olivat erinomaisia, pitivät 
lupauksensa ja saimme tarpeeksi isot hotellikiintiöt, joka oli 

meillä huolenaiheena.”

”Jenniinalta saa hyviä vinkkejä  tilaisuuksien järjestämiseen 
sekä  arvokasta apua tarjousten pyytämiseen kaiken 

kiireen keskellä. Kiitos!”

”Suosittelen käyttämään Seinäjoki Congressin palveluita 
kokousjärjestelyissä. Tämä nopeutti selvästi meitä tilojen 

kartoittamisessa juuri meidän tarpeisiimme.”

”Seinäjoki Congressille iso kiitos tarjouspyyntöjen ja tilojen 
etsimisessä. Missään muualla kaupungissa emme ole 

saaneet näin hyvää palvelua, vaan jokaisesta hotellista on 
pitänyt erikseen kysyä itse tarjous.  Tällaisesta toiminnasta 

on iso apu tapahtumanjärjestämisessä.”

”Vastaatte aina ripeästi ja ystävällisesti, teidän kanssa on 
helppoa  ja vaivatonta toimia.”

TEIJA EEVA, THL

ANU MYLLÄRI, MASTERMARK

JESSE LUHTALA, POHJANMAAN KOKOOMUS

KATI RANTONEN, MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO RY

PÄIVI SORMUNEN, TYÖTERVEYSLAITOS


