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– HYVÄ ARKI – HYVÄ ELÄMÄ

KAUHAJOKI on vireä seutukaupunki, keskellä viljavia peltoja.
KAUHAJOELLA luonto ja tekniikka kulkevat käsi kädessä.
KAUHAJOELLA arvostetaan elämänlaatua, jota ympärillä oleva
luonto ainutlaatuisine kohteineen tarjoaa.
KAUHAJOELLA luonnon monimuotoisuus on tärkeä
jokapäiväisen hyvän elämän osatekijä.
KAIKKI HYVÄÄN ARKEEN tarvittava on lähellä.

		

Kauhajoki

HAPPY DAYS MAKE A HAPPY LIFE

KAUHAJOKI is a vibrant economic region surrounded by
forests and fields.
In KAUHAJOKI, nature and technology go hand in hand.
In KAUHAJOKI, people value the quality of life in the midst of
exquisite natural sights.
In KAUHAJOKI, the diversity of nature is an important
element of good everyday life.
ALL YOU NEED FOR A GOOD LIFE IS HERE.

Peruspalvelut
ja koulutus
ONNELLISEN hyvän elämän perustana ovat laadukkaat julkiset
peruspalvelut, joista kaupunki huolehtii yhdessä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa.
Kaksi uutta päiväkotia, pienryhmähoito, perhepäivähoito ja yksityiset varhaiskasvatuspalveluiden tuottajat varmistavat yhdessä
palveluiden monipuolisen tarjonnan.
KORKEATASOINEN, yhtenäinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen polku sekä monipuolinen toisen asteen koulutus ja
aikuisopetus luovat osaavien ihmisten Kauhajoen.
Kauhajoen koulukeskus on ennakkoluuloton yhtenäisen perusopetuksen oppimisympäristö. Yhteisöllisyys on olennainen osa jokaisen koulupäivän arkea.
KANSAINVÄLISESTÄ yhteistyöstä tunnettu lukio ja Suupohjan
ammatti-instituutti tarjoavat monipuolisia opiskelumahdollisuuksia
myös yhteisten kaksois- ja kolmoistutkintojen merkeissä.
Ammatti-instituutti, Koulutuskeskus Sedu ja Maakuntakorkeakoulu
tarjoavat mahdollisuuden aikuisopiskeluun.
Panula-opisto on Kauhajoen kaupungin ylläpitämä oppilaitos, jossa
voi opiskella musiikkia. Kauhajoen lasten ja nuorten taidekoulu
toimii Kauhajoen kansalaisopiston yhteydessä. Myös Kauhajoen
evankelisella opistolla on runsaasti monipuolista koulutustarjontaa.

PUBLIC SERVICES
AND EDUCATION
KAUHAJOKI has a wide range of training and educational institutes offering general, vocational and tertiary education.
Kauhajoki’s convenient location has made it the commercial
centre of the bilingual subregion of Suupohja, where both
Finnish and Swedish are everyday languages.
Kauhajoki offers a full range of public services.

Vapaa-aika
AKTIIVINEN KAUHAJOKI tarjoaa jokaiselle jotakin ympäri vuoden.
MONIPUOLISET PALVELUT, päivittäistavarakaupat ja erikoisliikkeet
palvelevat Kauhajoen seutua hyvin laajalla alueella, aina ruotsinkieliselle rannikolle saakka. Herkullisista leivonnaisistaan tunnetut kahvilat
pysäyttävät asiakkaan arjen ja hän voi nauttia miellyttävistä herkuista
ja hyvästä seurasta.
KAUHAJOEN RUOKAMESSUT on saanut alkunsa 1990-luvun alussa
”Sööpärin sortit -tapahtumalla”. Vuodesta -91 lähtien messujen
pitopaikkana on ollut Hämes-Havunen. Messujen suosio on kasvanut
vuosi vuodelta ja lujittanut oman paikkansa ruoka-alan ammattilaisten
keskuudessa. Lähiruuan merkitys on noussut viime vuosina yhä
tärkeämpään rooliin.
KIRJASTO PALVELEE kuntalaisia ja matkailijoita ympäri vuoden
monipuolisesti. Tarjolla on mm. ajan tasalla olevaa tietoa, lehtisalin
runsas valikoima, nopeat nettiyhteydet ja asiantunteva henkilökunta.

LEISURE
ACTIVE KAUHAJOKI offers something for everyone all year round.
The Kauhajoki FOOD FAIR featuring Finnish foods is arranged each year
in the rustic Hämes-Havunen manor house. Visitors will find a wide
range of choice foods from local producers and can enjoy the unique
courtyard atmosphere.
VERSATILE SERVICES, grocery shops and specialized stores serve the
entire Kauhajoki region, all the way to the Swedish-speaking coastal
area. Coffee shops renowned for their delicious pastries invite customers to enjoy mouthwatering delicacies in good company.
THE LIBRARY SERVES both locals and tourists all year round. It provides up-to-date information, a wide selection of newspapers and
magazines in the reading room, fast internet connections and the
services of an expert personnel.

KOLME TÄRKEÄÄ MUSEOTA
Kauhajoella on Suomen ainoa Eduskuntamuseo, jossa eduskunta on kokoontunut talvisodan aikana 1939-1940.
Veteraanien Perinnetalon aineisto on kerätty
sota-ajoilta aina Suomen Sodasta Lapinsotaan
asti. Se antaa laajan yleiskuvan koko Suomen
sotahistoriasta. Kotiseutumuseon rakennukset ja esineistö kertovat talonpoikaiselämästä
1800-luvulta 1940-luvulle saakka.

Kulttuurielämyksiä

hyvän arjen keskellä
KAUHAJOEN KULTTUURIVIIKKO KRIUHNAASUN
yhteydessä paikkakunnalla saadaan nauttia hyvin
monipuolisesta ohjelmasta, jossa mm. musiikilla on
suuri merkitys. Kauhajoella toimii monia aktiivisia
kuoroja, orkestereita, yksittäisiä soittajia ja solisteja.
TEATTERITOIMINTA on vilkasta ympäri vuoden ja tarjontaa
on lapsille ja aikuisille. Kesäteatteri kokoaa Sotkaan vuosittain
tuhansia katsojia ympäri Suomen.
TAIDENÄYTTELYILLE on oma tila Kotiseututalossa, jossa HellaGalleria järjestää näyttelyitä. Toinen tila on kirjasto, jossa on
vuosittain useita taidenäyttelyitä. Kotiseututalon piha-alueella,
puistossa voi tutustua Alpo Koivumäen ITE-taiteeseen.

LOCAL CULTURE
KAUHAJOKI boasts many museums and restored historical
buildings that take the visitor on a journey back through time.
Kauhajoki is the only locality outside Helsinki where the Finnish
Parliament has assembled.
EVERY YEAR, the Kauhajoki arts department hosts Kauhajoki’s
Kriuhnaasut Culture Week, during which a wide and varied range
of cultural events are held.
KAUHAJOKI has a number of highly active amateur theatre
groups that stage polished performances throughout the year.
The Sotkanpesä summer theatre is a popular cultural tourist attraction in the summer months.
ALPO’S SAVANNAH EXHIBITS animal-themed sculptures made
from a variety of different materials, such as tin, iron and wood.

Liikkuva ja
hyvinvoiva
Kauhajoki

KUVITUS
esim. sukset?

VIRKISTYSUIMALA-URHEILUTALO VIRKUN tiloissa on useita
uima-altaita eri-ikäisille uimareille ja poreallas rentoutumiseen.
Samassa rakennuksessa ja sen läheisyydessä on monipuolisia
sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuuksia, mm. keilailu, tennis, kuntosali, skeittipuisto ja urheilukenttä.
SOTKAN ULKOILU- JA URHEILUKESKUS on käytössä ympäri
vuoden. Alueella voi harrastaa kesällä lenkkeilyä ja metsäretkiä.
Talvella Sotkanrinteet avautuvat laskettelijoille ja hiihtoladut
kunto- ja kilpahiihtäjille, unohtamatta ampumahiihtostadionia.
Sotkassa on myös moottoriurheilualue, jossa on karting- ja rallicross- sekä speedwayrata.
GOLFIN ystävät saavat nauttia monipuolisesta ja vaihtelevasta
kentästä luonnon rauhassa (18-reikäinen rata). Myös Frisbeegolfin
suosio on kasvanut ja urheilukeskuksessa sijaitsevan radan lisäksi
harrastajille on rakenteilla uusi rata Nummijärvelle.
NUMMIJÄRVI CAMPING leirintäalueen läheisyydessä on luonnonläheiset kuntoilumaastot ja kaupungin yleinen uimaranta. Alueelta löytyy myös salaperäinen nevalla sijaitseva Kammikylä, jossa on
turvesauna ja mielikuvituksellisesti koristeltuja rakennuksia.
RATSASTUS- JA HEVOSURHEILU on hyvin suosittua Kauhajoella,
joten paikkakunnalta löytyy useita ratsastustalleja.

SPORTS AND WELL-BEING
VIRKKU RECREATIONAL SWIMMING AND SPORTS HALL – Wading
pool for children, teaching and therapy pool with water massage
stations, a whirlpool, a cold water pool and a large swimming pool.
GOLF COURSE – with fairways wandering through the fields and
forests of a rolling landscape, a complex and varied course has
successfully been created in the heart of Ostrobothnia.
SOTKANRINNE SKI SLOPE – one of Ostrobothnia’s oldest slalom
skiing centres.
NUMMIJÄRVI CAMPING – a camping area situated on the shores
of Nummijärvi lake. Accommodations, swimming beach, shoreside saunas and a coffee shop restaurant.
Riding stables offer riding lessons and courses year-round.

Kauhajoella saa
urheiluelämyksiä
läpi kauden

KORIPALLOA pelataan mestaruustasolla.
Pelikaudella yleisö saa nauttia korkeatasoisista
peleistä ja kihelmöivästä jännityksestä. Uusia
nuoria pelaajia koulutetaan koko ajan.

UUSI KUVA?

(tämän kuvan resoluutio liian pieni)

MOOTTORIUHEILUTAPAHTUMAT kuten Sambacross, Rallisprint
ja Speedwayajot värittävät Kauhajoen kilpaurheilun tarjontaa.
JALKAPALLO CUP JA MESSU CUP tuo Kauhajoelle vuosittain
tuhansia jalkapallon pelaajia, valmentajia ja tukijoukkoja.
TANSSIURHEILUA Kauhajoella on harrastettu vuodesta 1988.
Kilpatanssin lisäksi paikkakunnalta löytyy aktiivisia lavatanssin
harrastajaryhmiä.

SPORTING ACTIVITIES
BASKETBALL is played on championship league level. During
the season, spectators can enjoy the excitement of fast-moving
games. New young players are continuously being trained.
MOTOR SPORTS EVENTS such as Sambacross, Rallysprint and
Speedway races complement the palette of competitive sports
offered by Kauhajoki.
THE FOOTBALL CUP AND THE MESSU CUP bring thousands of
football players, coaches and supporters to Kauhajoki every year.
DANCING has been a popular pastime in Kauhajoki since 1988.
In addition to competitive dancing, there are several active openair dance groups in the area.

SITIS ET LABOREHENIM
accuptat offictotae
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Luonto
KAUHAJOKI tarjoaa paljon nähtävää monimuotoisen luontonsa
ja sykähdyttävien maisemiensa kaupunkina, unohtamatta peltolakeuksia, jotka jatkuvat silmän kantamattomiin. Kauhajoki on
kahden kansallispuiston kaupunki.
LAUHANVUOREN KANSALLISPUISTON, Länsi-Suomen
korkeimman vuoren huipulta avautuu huikea maisema laakean
Pohjanmaan metsiin aina merelle saakka. Vuorenrinteiden avarat mäntykankaat ja laen rehevä kuusikko kätkevät jääkauden
jälkiä, laajoja pirunpeltoja ja muinaisia rantavalleja.
KAUHANEVA-POHJANKANKAAN KANSALLISPUISTO on
eteläisen suoluonnon helmi, maisemaltaan selkeästi kaksijakoinen. Maisemaa hallitsevat kuivan karut mäntyvaltaiset
kankaat sekä lukuisat laajat ja avoimet nevat, joista merkittävin
on Kauhaneva, joka on Etelä-Pohjanmaan suurin keidassuo.
Alueelta löytyy myös veden uurtama paikoin 20 metriä syvä
kuru, Katikankanjoni. Alueella sijaitsevat myös kapeat ja jyrkät
harjanteet Sianselkä ja Kolmentuulenlakki.
HYYPÄNJOKILAAKSO on pitkä, kapea ja verrattain jyrkkärinteinen laakso Kauhajoen eteläosassa. Maisemaa voi ihailla laakson
molemmin puolin kulkevilta teiltä.
Luonto on Kauhajoen vaihtuva matkailunähtävyys

NATURE AND
NATURAL ATTRACTIONS
KAUHAJOKI is located on the Ostrobothnian lowlands, at the
headwaters of the Kyrönjoki river and nestled up against Lauhanvuori hill, the highest point in western Finland.
TWO NATIONAL PARKS and the magnificent landscape of the
Hyypänjokilaakso river valley will inspire any visitor to pause and
admire the diversity of nature. The boundless expanse of the
Ostrobothnian lowlands is a breathtaking sight.
SITIS ET LABOREHENIM
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Yrittäjyys
SIJAINTINSA ANSIOSTA KAUHAJOKI on sekä suomen- että
ruotsinkielisen Suupohjan kauppakeskus.
Kauhajoki on perinteisesti vahva yrittäjyyden kaupunki.
Kauhajoen seudulla ollaan aina oltu edelläkävijöitä tietoliikenneverkoston kehittämisessä. Alueella on huikeat mahdollisuudet
hyödyntää huippunopeita, avoimia ja luotettavia tietoliikenneyhteyksiä. Yritysten käytettävissä on kuntien omistamaa
valokuituverkkoa 1250 km. Kauhajoelle on syntynyt logististen
automaatiojärjestelmien ja metallialan, huonekaluteollisuuden
sekä elintarvikealan keskittymiä. Kauhajoella on laaja pienten ja
keskisuurten metallialan yritysten verkosto.
Kauhajoki on ruokapitäjä ja sen myötä lähialueella on paljon
elintarvikealan pienyrittäjiä. Kauhajoelta viedään maailmalle
mm. ainutlaatuisia sairaalateknologian tuotteita. Kauhajoella on
pohjoismaiden suurin nautateurastamo. Kauhajoella on vahvaa
panostusta uusiutuviin energioihin. Alueella on tuulivoimapuistoja sekä rakenteilla biokaasulaitoksia.
Elinkeinopalveluita Kauhajoella hoitaa Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK). Kauhajoen kaupunki tarjoaa yrittäjille ja
yrittäjiksi aikoville maksuttomia palveluita SEK:n kautta.

CENTRE OF COMMERCE
AND INDUSTRY
WOODWORKING INDUSTRY – The furniture industry is a mainstay of the Kauhajoki business community and an important
employer in the area.
METAL INDUSTRY – Materials handling equipment manufactured in Kauhajoki is exported all around the world.
COMMERCE – The services offered by the Kauhajoki business
community are of great importance to the population of the
entire subregion of Suupohja. In addition to groceries and
wholesalers, Kauhajoki boasts many specialized stores.
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Rakenna
Kauhajoelle
KAUHAJOEN KAUPUNGIN oma tonttitarjonta asunto-,
teollisuus- ja liikerakentamisen osalta on monipuolista.
Kauhajoelta löydät hyvän tontin keskustan läheisyydestä
tai maaseudun rauhasta, metsästä tai peltolakeuksilta.
Myös useissa kyläkeskuksissa on kaupungilla edullista tonttitarjontaa ja näillä kaavoittamattomilla alueilla on mahdollista tontin koko suunnitella tontin ostajan tarpeiden mukaiseksi.
Hyvä maaseutukaupunkiympäristö mahdollistaa viihtyisän,
turvallisen sekä lähellä palveluja olevan paikan asua, yrittää ja
harrastaa. Kauhajoen kaupungilla lupakäsittely on nopea
ja rakentajan tarpeiden mukaan joustava.
Rakentamisen neuvonta ja lupa-asiat sujuvat hyvin rakennustarkastajien vankalla ammattitaidolla.

BUILDING IN KAUHAJOKI
THE TOWN OF KAUHAJOKI offers a good variety of plots
for building homes and industrial and commercial buildings. Whether you prefer the vicinity of the town centre or
the peacefulness of the countryside, Kauhajoki has the ideal
plot for you. The rural town environment is a good and safe
place to live and work and enjoy life.

SITIS ET LABOREHENIM
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Tervetuloa Kauhajoelle!

Helsinki ca. 4 h (approx. 340 km)
Jyväskylä ca. 3 h (approx. 220 km)
Oulu ca. 5 h (approx. 400 km)
Pori ca. 1.5 h (approx. 120 km)
Seinäjoki ca. 1 h (approx. 60 km)
Turku ca. 3 h (approx. 250 km)
Vaasa ca. 1 h (approx. 100 km)
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KAUHAJOEN KAUPUNKI
Hallintoaukio, PL 500
61800 Kauhajoki
p. 06 2413 2000
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Welcome to Kauhajoki!
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Helsinki n. 4 h (keskimäärin 340 km)
Jyväskylä n. 3 h (keskimäärin 220 km)
Oulu n. 5 h (keskimäärin 400 km)
Pori n. 1,5 h (keskimäärin 120 km)
Seinäjoki n. 1 h (keskimäärin 60 km)
Turku n. 3 h (keskimäärin 250 km)
Vaasa n. 1 h (keskimäärin 100 km)
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