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Näyttelytila VINTTI 1. Kauniita sanoja
2021
Ääniteos 6,28 min
Kauniit sanat: Saima-päiväkodin lapset, Seinäjoki
Äänitys ja editointi: 
Karoliina Mäenpää ja Jarkko Salo
Sanojen kirjaaminen: Reetta Pellonpää

Mitä kaikkea kaunista on? Mitkä sanat ovat 
kauniita? Lastenkulttuurikeskus Louhimon 
työntekijät kävivät Saima-päiväkodissa 
tallentamassa lasten itsensä valitsemia ja 
lausumia kauniita sanoja.

2. Ihmeen kauniita maalauksia
2021
Akryyli kankaalle, tussi, kimalle, timantit
Luopajärven päiväkoti, Jalasjärvi

Lapset pohtivat kauneimpia ja rakkaimpia asioita 
mitä tietävät. Teoksiin on ikuistettu muun muassa 
kuvia lemmikeistä, perheestä, kukista ja itsestä.
        

3. Lapset vaatesuunnittelijoina
2020-2021
Asujen suunnitelmat: 
Saima-päiväkodin lapset, Seinäjoki 
Asujen valmistus: Sedun tekstiili- ja muotialan 
opiskelijat Milla Lahti, Eetu Mikkola, Pinja Monto, 
Ritva Mäntysalo, Laura Vaskivuori ja 
opettaja Jaana Pannula. 
Valokuvaus: Soila Kaski/Valokuvaamo Weissi.
Mallit: Henry Nyamekyeh, Romena Jokinen, 
Jade Niemistö ja Jaakko Teemu.

Tulevaisuuden vaatteet tehdään todennäköisesti 
ruohosta, puunlehdistä, oksista, yllättävistä 
kangasyhdistelmistä, monenlaisista jätteistä, 
appelsiininkuorista ja hämähäkin seiteistä. 
Keskustelut lasten kanssa osoittivat, että 
tekstiilimateriaalien ympäristöystävällisyys 
mietityttää. Lapset toivovat vaatteilta ja asuilta 
muunneltavuutta ja yllätyksellisyyttä. 
Lapset innostuivat keskustelemaan 
tulevaisuuden vaatteista ja toteuttamaan lukuisan 
määrän upeita asukokonaisuuksia. Esillä on neljä 
asukokonaisuutta suunnitelmineen, 
toteutuksineen ja valokuvineen.   

4. Kylänraitti
2021
Havuvaneri, akryylimaali, tehostemateriaalit
Kirkonrannan päiväkoti, Kauhava
Pikku-Äijä -päiväkoti, Kauhajoki ja 
Saima-päiväkoti, Seinäjoki

Lapset toteuttivat oman talon. He miettivät, miltä 
talo näyttää ulkoapäin ja sisältä, millainen on 
huonejako, minkä väriset ovat seinät ja 
minkälaisia huonekaluja siellä on. Lapset 
huomasivat, että ulkonäkö ei kerro kaikkea. 
Vaatimattoman näköisessä talossa voi asua 
onnellinen perhe ja komean näköisessä talossa 
voi olla epäsopua. 
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Lapset havaitsivat, että on merkityksellistä, 
millaisessa ympäristössä talo on ja ketkä asuvat 
läheisyydessä. Talon lähistöllä toivottiin asuvat 
isovanhempia. Kukin talo on yksilöllinen ja 
suunnittelijan omiin tarpeisiin ja unelmiin suunniteltu 
ja toteutettu.

5. Asumuksia
2021 
Uusiomateriaali, akryylimaali, tehostemateriaalit
Hakolan, Ylihärmän ja Kirkonrannan päiväkodit, 
Kauhava, Saima-päiväkoti, Seinäjoki ja 
PikkuPicassot, Ilmajoki

Lapset rakensivat kolmiulotteisia asumuksia. He
pohtivat rakennusten massoittelua, millaisia ovat 
ulko- ja sisätilat, yksityiset ja julkiset tilat, miten tilat 
ovat yhteydessä toisiinsa ja miten eri tiloissa 
liikutaan. Lapset miettivät myös, miten eri elementit 
voivat tukea ja kannatella toisiaan. Tila ja paikka ovat 
asumukselle tärkeä ja keskeinen asia.  
Asumuksia on suunniteltu muun muassa 
kaupunki- ja maalaismaisemiin, veden äärelle ja 
keskelle metsää. 

6. Ihmeen kauniita kipinöitä
2021
Video 10,48 min 
Kokonaisuuden on rakentanut Iiris Kostiainen.
Ylinen II on seinäjokisen Saima-päiväkodin 
improvisoima ääniteos. Musiikki on tehty ja äänitetty 
lastenkulttuurikeskus Louhimon työpajassa ja se 
löytyy Experimental Synth Kids -julkaisulta 
(Ektro Records).

Videolla on nähtävillä mahtavia kohtaamisia, mitkä 
eivät tule esille näyttelyssä. Laske montako kertaa 
eläinystävä kurkistaa esiin eri paikoista. 

7. Eläimet tyynyissä
2021
Kankaanpaino ja -maalaus, ompelu
PikkuPicassot, Ilmajoki 

Lapset suunnittelivat ja toteuttivat tyynyjä, joiden 
teemana oli ”Kaiken maailman jännittävät eläimet”. 
Tyynyillä saa istua rennosti ja nauttia Ihmeen kauniita 
kipinöitä  -teoksesta.

8. Ihanimmat tapetit ja keinutuolit
2021
Kankaanpaino kankaalle, serigrafia tapetille
Pikku-Äijä-päiväkoti, Kauhajoki, Kirkonrannan 
päiväkoti, Kauhava ja Saima-päiväkoti, Seinäjoki

Lapset pohtivat minkälaisia kuvioita, muotoja, viestejä 
ja asioita jaksaisivat ja haluaisivat nähdä seinillä 
tapeteissa ja kankaiden pinnoissa. Lasten 
suunnitelmat on toteutettu erilaisilla painotekniikoilla. 

9. Robotit ja laitteet
2021
Uusiomateriaali, savi, puu, akryylimaali, 
tehostemateriaalit
PikkuPicassot, Ilmajoki, Kirkonrannan päiväkoti, 
Kauhava, Pikku-Äijä -päiväkoti, Kauhajoki

Lapset toteuttivat mielikuvistusrikkaita robotteja ja 
laitteita. Osa roboteista on valmistettu puusta, osa 
savesta ja muutama robotti on uudelleen koottu 
vanhasta ja puretusta mekaanisesta sähkölaitteesta. 
Kaikilla roboteilla on oma tehtävänsä, osa siivoaa, 
muutama tuo karkkia ja joukossa on rakkautta tuottava 
robottikin. 

10. Pöntöt asuntoesittelyssä
2020-2021
Akryylimaali, valmiit pöntöt
Hakolan, Metsäkulman, Ylihärmän ja Kirkonrannan 
päiväkodit, Kauhava

Vaikka suoja on muodoltaan pönttö, ei siellä 
välttämättä asu kolopesijöitä, vaan mitä mielikuvitus-
rikkainta väkeä. Lapset suunnittelivat oman pönttönsä 
värimaailman, piirsivät koloasujasta kuvan ja kertoivat 
erilaisista tavoista asua yhteisöissä. Lapset huomasivat, 
että värityksellä voi houkutella esille mittavan mää-
rän erilaisia eläimiä ja laajan lajikirjon. Katselijana voi 
helposti kuulla pönttöjen läheisyydessä erilaisia soidin-
lauluja ja aistia eri lajien runsaita vierailuja. Pönttöjen 
ympärillä käy ihan selvästi vilske, kun eri lajit käyvät 
tarkistamassa pönttöjä ja miettimässä, voiko sinne 
perustaa perhettä. 

11. Tulkkeja tunteille
2020- 2021
Ompelu, kankaanmaalaus
Hakolan, Kirkonrannan ja Metsäkulman päiväkodit, 
Kauhava, Kunnanuppu-päiväkoti, Jurva, 
Saima-päiväkoti, Seinäjoki

Lapset suunnittelivat, maalasivat ja ompelivat 
lemmikkejä, jotka toimivat tulkkeina lapsen mieltymyksil-
le ja hyvän olon tunteille. Lapset valitsivat suunnitelmiin-
sa kankaat, joiden väri- ja kuviomaailma oli sopivin. 
Prosessille oli olennaista miettiä, kertoa ja sanoittaa, 
mistä lemmikki tykkää. Tärkeinä asioina lapset kertoivat 
muun muassa rapsutuksen jaloista ja kaulan alueelta, 
hampaiden pesun, sukelluttamisen sekä jaloista ja 
käsistä silittämisen. Salaisuuksien kertominen ja 
hentojen halien antaminen olivat myös merkityksellisiä.

12. Siirin Siristys
Leivos sis. kaurakeksi, marsipaani, suklaa,
mansikka, mustikka, vanilla 
2021
Hyppis-päiväkoti, Kauhava 
Pikku-Äijä-päiväkoti,Kauhajoki

Lapset suunnittelivat makeita ja suolaisia suupaloja. 
Äärellä-ravintola valitsi Siirin suunnitelman, jonka 
pohjalta on tehty oikea leivos, joka on myynnissä 
ravintolassa, 1 krs, näyttelyn ajan, 4,50 € / kpl. 
                                         
                      

                                                                                              
                                                                                                                                                      



Kuvataiteilija ja taidekasvattaja Virpi Timosen kolme-

vuotinen Kipinä-hanke on vienyt taidetta ja taidetoi-

mintaa Etelä-Pohjanmaan varhaiskasvatusyksiköihin 

ammattitaiteilijan johdolla koettavaksi ja osallistutta-

vaksi. Taidehallin Vintillä esillä oleva Ihmeen kaunista! 

-näyttely on syntynyt Timosen, varhaiskasvatuksen 

lasten ja aikuisten sekä taiteen ja kulttuurin ammat-

tilaisten yhteistyönä. Suomen kulttuurirahaston tuke-

massa Kipinä-hankkeessa on ollut osallisena lapsia ja 

aikuisia Alahärmästä, Ilmajoelta, Jalasjärveltä, Jurvas-

ta, Kauhajoelta, Kauhavalta, Kurikasta, Lapualta, Sei-

näjoelta ja Ylihärmästä. Yhteensä lapsia on ollut noin 

tuhat ja aikuisia noin sata. Hankkeessa on ollut muka-

na myös iso määrä yhteistyökumppaneita.

Kokonaisuutta on rakennettu niin, että taide-elämyk-

siin on ollut mahdollisimman helppoa ja vaivatonta 

osallistua. Tämä tarkoittaa, että projektit on räätälöity 

kuhunkin varhaiskasvatusyksikköön sopivaksi niin si-

sällöllisesti kuin ajallisestikin. Muun muassa Kurikan 

Pelimannit ovat vierailleet päiväkodeissa soittamassa 

ja esittelemässä soittimiaan. Näyttelijä-ohjaaja on vir-

kistänyt kasvattajien luovuutta erityisissä luovuushet-

kissä. Kasvattajia on myös herkistetty kohtaamistai-

teen keinoin. Etelä-Pohjanmaan opiston Opistovuoden 

tanssin opiskelijat ovat vieneet lapsia kauas tulevai-

suuteen ja tanssittaneet sekä lapsia että aikuisia. Sei-

näjoen lukion teatteriryhmä on esittänyt musikaalin 

Tuliko kevät jo? ja tutustuttaneet lapset metsän eläi-

miin. Kaksi muraaliakin on maalattu - Kauhajoelle ja 

Seinäjoelle.

Ihmeen kaunista! -näyttelyssä on esillä lasten suun-

nittelemia tulevaisuuden asuja, pehmeitä lemmikkejä, 

koloasujille sopivia pönttöjä, lukuisa määrä erilaisia 

robotteja ja laitteita, tulevaisuuden arkkitehtuuria ja 

asumuksia. Näyttelyssä on myös esillä kaksi audiovi-

suaalista teosta. 

Ihmeen kaunista!
Virpi Timonen 8.12.2021 - 5.2.2022

”Ihmeen kaunista! - Elämää, iloa ja kohtaamisia Ki-

pinä-hankkeessa 2019–2022” –kirja esittelee muun 

muassa sellaisia projekteja, jotka eivät päässeet mu-

kaan näyttelyyn. Lisäksi kirja valottaa yksittäisiä pro-

jekteja syvällisemmin. 

Taiteen ja kulttuurin integroituminen yhä kiinteäm-

min päiväkotien arkeen on positiivinen asia. Taiteen 

tekemiseen liittyvä osaaminen on levinnyt varhais-

kasvatuksen henkilökunnalle. Parhaimmillaan tämä 

osaaminen on kehittänyt uusia taidelähtöisiä toimin-

tamuotoja osaksi varhaiskasvatuksen toteutumista ja 

henkilökunnan osaamista. Taide on tullut kiinteäm-

mäksi osaksi lasten arkea sekä lasten käsitemaail-

maa. Tämä näkyy siinä, että keskusteluihin on tullut 

enemmän taiteeseen liittyviä sanoja ja käsitteitä. Tai-

teen kautta saadut positiiviset kokemukset ja onnis-

tumiset ovat antaneet lapsille lisää mahdollisuuksia 

tuoda omia vahvuuksiaan esille. Taidepedagogisin 

keinoin lapset ovat päässeet ilmaisemaan itseään 

uusilla tavoilla.

Kaikessa tekemisessä tärkeintä on ollut kiireettömyy-

den, kohtaamisen ja läsnäolon tavoittelu. Tämä näkyy 

tekemisissä muun muassa niin, että yhtä pehmeää 

eläinystävää on saatettu valmistaa lapsen kanssa 

neljä päivää - välillä on leikitty, jumpattu, keskusteltu 

ja luettu satuja.       

Lapset oivalsivat näyttelyn nimen: Ihmeen kaunista! 

Ympärillämme on paljon ihmeellistä, ihmettä ja kau-

nista, jos vain annamme sille aikaa ja mahdollisuu-

den tulla esiin ja ilmaantua elämäämme.



Virpi Timonen 

Virpi Timonen (s. -66) on kuvataideopettaja, taiteen maisteri Taideteollisesta korkeakoulusta, medianomi ja muotoi-

lija. Hänen tuoreimmat koulutuksensa käsittelevät kohtaamistaidetta ja voimauttavaa valokuvaa. Taiteessa Timosta 

innostaa sen hyvinvointia lisäävien ominaisuuksien lisäksi se, kuinka taide voi auttaa hyväksymään inhimillistä mo-

ninaisuutta. Taiteen avulla voi oppia sietämään elämän epävarmuutta sekä näkemään asioiden monitulkintaisuutta.

Timosella on yli 30 vuoden kokemus taiteen tekemisestä, kokemisesta, opettamisesta ja nauttimisesta. Hänen eri-

tyisosaamisiinsa kuuluu erilaisten pedagogisten ja taiteellisten prosessien hallinta. Vahvuutena on rohkea heittäy-

tyminen uusiin haasteisiin. Hänellä on laaja kokemus erilaisten projektien suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. 

Yhteisötaiteen menetelmät ja mahdollisuudet ovat lähellä Timosen sydäntä.

Timonen on veistänyt katoavilla materiaaleilla, lumella, jäällä ja hiekalla, yli kaksikymmentä vuotta. Veistäminen on 

vienyt häntä kilpailuihin ympäri maailmaa, muun muassa Japaniin, Kiinaan, Italiaan, Kanadaa ja Yhdysvaltoihin. Luon-

nonmateriaaleilla veistämisessä Timosta kiehtoo taiteen hetkellisyys ja se, kuinka veistämisen avulla voi rakentaa 

omaa ympäristösuhdettaan. Vuosina 2019–2022 Timonen luotsasi Suomen kulttuurirahaston rahoittamaa Kipinä-han-

ketta, jonka tavoitteena on viedä taidetta ja kulttuuria eteläpohjalaiseen varhaiskasvatukseen lasten ja aikuisten 

koettavaksi ja nautittavaksi. 

Virpi Timonen, kuva: Saimi Timonen



Tuotanto & yhteistyökumppanit

Hyppis-, Ylihärmän, Kirkonrannan, Metsäkulman ja Hakolan päiväkodit, Kauhava

Jyrän päiväkoti, Kurikka

Luopajärven ja Tenavatien päiväkodit, Jalasjärvi

Kunnanuppu-päiväkoti, Jurva

Pikku-Äijä-päiväkoti, Kauhajoki

Jokilaakson ja Päivärannan päiväkodit, Lapua

PikkuPicassot, Ilmajoki-opisto, Ilmajoki

Saima-päiväkoti, Seinäjoki

Kulttuurituottajaopiskelija Iiris Kostiainen

Muotoilija ja suunnittelija Jaakko Väisälä

Näyttelijä-ohjaaja Eija-Irmeli Lahti

Kurikan pelimannit, Jaana Pihlaja

Seinäjoen lukio Johanna Huhtala ja Tuliko kevät jo? -musikaalin näyttelijät

Sedun tekstiili- ja muotialan opettaja Jaana Pannula ja opiskelijat

Seamk, lehtori Johanna Ikola  

Lapuan kansalaisopisto, Minna Rajala

Ilmajoen kansalaisopisto, Minni Ilmonen, Päivi Koivuluoma, Tuula Kivimäki

Etelä-Pohjanmaan opisto, Johanna Stenroos ja opiskelijat

Kauhavan kulttuuripalvelut, Jaakko Erkinheimo, Maaria Koivula-Talkkari

Seinäjoen kulttuuripalvelut, Leena Kråknäs, Anne Lähdesmäki, Satu Kokkoniemi, Maria Mäki-Latvala

Lasten kulttuurikeskus Louhimo, Jarkko Salo ja Karoliina Mäenpää

Seinäjoen taidehalli, Pii Anttila, Minna Peltoniemi, Sanna Karimäki-Nuutinen, 

Miika Vainionkulma, Alan Bulfin ja Elina Teitti 

Äärellä ravintola, Miia Keski-Nikkola

Soila Kaski / Weissi valokuvaamo

Kehys-Art Seinäjoki, Liljala 

Käsityö- ja muotoilukoulu Näppi, Taito Etelä-Pohjanmaa, Anne Honkala

Suomen kulttuurirahasto, lastenkulttuuri, Etelä-Pohjanmaan rahasto



OHEISOHJELMA

TAITEILIJATAPAAMINEN
19.1.2022 klo 18 ja 4.2.2022 Klo 17
Kuvataiteilija ja taidekasvattaja Virpi Timonen 
esittelee Ihmeen kaunista! -näyttelyä Vintillä. 

VAUVOJEN VÄRIKYLVYT: PIIPAHDUSPAJA
15.12 ja 22.12.2021 | 6€ / kerta
TAAPEROT 12-24 kk klo 9.30-10.15
VAUVAT 4-11 kk klo 11-11.45
Vauvojen värikylpy on vauvoille ja vauvaperheille 
suunnattu moniaistinen kuvataiteellinen työpaja, 
jossa on pääpaino eri värien ja materiaalien kokemisella 
ja lapsen ja vanhemman yhdessä tekemisellä ja 
ihmettelemisellä. 
Toiminta sopii vauvoille 4 kuukaudesta ylöspäin. 
https://www.netticket.fi/seinajoen-taidehalli

K65 TAIDETORSTAI 
16.12.2021 klo 13-14 
K65 Taidetorstai on ohjattu kierros Taidehallin 
ajankohtaisiin nykytaidenäyttelyihin leppoisaan 
tahtiin. Kierros sisältyy pääsylipun hintaan. 
Ei ilmoittautumista.

KUDONTAHETKI
La 11.12.2021 klo 11–13 ja 13.30–15.30
Pedatila Itikka | 30 € sis. materiaalit
Anu Jokela Hilmalasta pitää kudontatyöpajan Ihmeen 
kaunista! -näyttelyn yhteydessä. Sinulla on 
mahdollisuus kutoa kangaspuilla ja saada mukava 
kokemus. Voit tulla yksin tai lapsesi kanssa. Ei ole väliä 
oletko kutonut ennen – Anun opastuksella kaikki osaavat 
kutoa. Ilmoittautuminen: www.hilmala.fi/kudontakurssit

PLOP -KONSERTTI
16.12.2021 klo 18
Näyttelytila Vintti | maksuton | kesto n. 40 min
PLOP-trio esiintyy Ihmeen kaunista! -näyttelyssä. 
Konsertti esitetään improvisaationa, johon PLOP-trio 
ottaa ideoita näyttelyn taideteoksista ja kulloiseltakin 
kuulijakunnalta. Trio konkretisoi, mitä tarkoittaa 
hetkessä syntynyt musiikki. PLOP kokoonpanossa 
soittavat puhaltimissa Mikko Innanen, bassossa Ville 
Herrala ja rummuissa Joonas Riippa. Muusikoiden 
soittimet murisevat, huudahtelevat ja hihkuvat luoden 
iloista tunnelmaa kuulijoilleen. 
Ennakkoilmoittautuminen: 
https://link.webropol.com/s/plop

MILJOONA HYVÄÄ SYYTÄ - MONOLOGI
Ti 4.1.2022 klo 18, Hugo-sali | maksuton, kesto 1,5h
Kimmo Hirvenmäki esittää Ihmeen kaunista! -näyttelyn 
yhteydessä Duncan Macmillianin kirjoittaman 
monologin Miljoona hyvää syytä. Näytelmässä kertoja 
kertoo omaa elämäänsä. Monologin kertoja aloitti 
7-vuotiaana kirjoittamaan listaa kaikista mahtavista 
asioista maailmassa äidilleen, joka on masentunut. 
Ennakkoilmoittautuminen: 
https://link.webropol.com/s/miljoonahyvaasyyta

 

ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY TAIDEHALLILLA
Pe 7.1. & 4.2.2022
Kuukauden ensimmäinen perjantai on aina 
Taidehallin ilmaispäivä.
Taidehallin avoimet ovet klo 11-19 

AFTERWORK ART 
4.2.2022 klo 16-18
Kalevan Navetan Afterwork Art -tapahtuma.
Lisätietoa: kalevannavetta.fi

AARG AAMUNAVAUS
14.1.2022 klo 10-11 Pedatila Itikka
Taiteilija Elina Försti avaa aamun
4.2.2022 klo 10-11 | Soittotila Kammio
Kuraattori Erich Berger avaa aamun, Biotaiteen seura ry
AARG Aamunavaus möyhentää taiteen maaperää 
avaamalla nykytaidekentän toiminta- ja yhteistyömalleja 
etenkin maaseudulla. Aamunavaus on suunnattu 
taiteilijoille ja luovan alan tekijöille keskustelu- sekä 
tapaamisalustana.  

NÄYTTELYAVAJAISET
2.2.2022 klo 17-20
Poikkipolkuja Ekologiaan | Halli
Brandon Ballengée, Cecilia Jonsson, 
Julia Lohmann, Soichiro Mihara, Leena Saarinen ja 
Antti Tenetz. Kuratoinut: Erich Berger, Mari Keski-Korsu 
ja Anna Puhakka
Tuotanto: Biotaiteen seura
Poikkipolkuja ekologiaan –ryhmänäyttely esittelee 
teoksia, joissa havainnot ja faktat erilaisista ilmiöistä 
yhdistyvät taiteen, tieteen ja muotoilun kautta. Taiteilijat 
välittävät havaintojaan eri tavoin ja tuovat esille 
näkymätöntä.

TAIDEHALLI VÄLITTÄÄ 
4.2.2022 klo 11-19
Prosessimainen monitaiteellinen esitys | Pedatila Itikka
Rea-Liina Brunou, koreografi
Pauliina Haasjoki, runoilija
Anne Naukkarinen, kuva- ja esitystaiteilija
Piia Rinne, puku- ja visuaalinen suunnittelija

IHMEEN KAUNISTA! VARJONÄYTTELYT

Ihmeen kauniita maalauksia, Jurvan kirjasto, 
10.12.2021-31.1.2022, ma-to klo 10–19, pe klo 10–16 
Jurvan Kunnanuppu-päiväkodin lasten Ihmeen kauniita 
akryylimaaluksia.

Ihmeen kaunista ja Ihmeelliset Virkut, Kehystämö Liljala, 
(ikkunanäyttely), 1.12.2021-31.1.2022
Saima-päiväkodin lasten ja ikääntyvien ihmisten 
yhteisnäyttely.

Ihmeen kauniita värejä, Ilmajoen kunnantalo
15.12.2021-31.1.2022
Ilmajoki-opiston PikkuPicassojen ja Jalasjärven 
Tenavatien päiväkodin lasten yhteisnäyttely. 

seinajoentaidehalli.fi/ohjelma/#oheisohjelma



SEINÄJOEN TAIDEHALLI 

seinajoentaidehalli.fi

Ma-pe klo 11-19 la klo 11-15 

p. 050 514 3407, taidehalli@seinajoki.fi
Asiakaspalvelu aukioloaikoina

Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta
Nyykoolinkatu 25, 60100 Seinäjoki

Pääsymaksut:

Aikuiset 6 €
Opiskelijat, eläkeläiset, 
varusmiehet, työttömät 4 €
Alle 18-vuotiaat vapaa pääsy.
Kuukauden ensimmäisenä perjantaina on
kaikille vapaa pääsy.

Aisti- ja liikuntarajoitteisten avustajat maksutta 
avustettavan mukana. Meillä käy Ystävänkortti, 
Kaikukortti ja Kulttuurikaveri-kortti. 
Pankki- ja luottokorttien ja käteisen lisäksi 
maksuvälineeksi käyvät Tyky+ ja Virike -setelit 
sekä Smartum, ePassi ja Eazybreak -mobiilisovellus.

Seinäjoen taidehalli on Museokortti-kohde.

Liput voi varata myös ennakkoon verkkokaupasta 
www.netticket.fi 

Taidehalli tarjoaa myös erilaisia palvelupaketteja 
yhteistyössä ravintola Äärellä kanssa.

kalevannavetta.fi

@seinajoentaidehalli

seinäjoen taidehalli

Taidehalli Seinäjoki


