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1. Ville Ritolan patsas
Urheilutie 4

Ville Ritola (1896-1982) oli Peräseinäjoella syntynyt juoksija, joka on voittanut eniten mitaleja samoissa 
kilpailuissa: Ritola voitti Pariisin olympialaisissa peräti 6 mitalia. Hän kuului Hannes Kolehmaisen ja Paavo 
Nurmen ohella “Lentäviin suomalaisiin”. Ritola muutti 17-vuotiaana Yhdysvaltoihin, missä hän työskenteli 
rakennustöissä ja aloitti urheilemisen. Hän asui Yhdysvalloissa suurimman osan elämästään, mutta muutti 
takaisin Suomeen 1970-luvulla. Ritolan olympiamitalit ovat esillä Terästalolla.

Ville Ritolan patsaan on veistänyt Maija Nuotio.

2. Talvi-ja jatkosotien muistomerkki
Peräseinäjoen sankarihautausmaa

Muistomerkin on veistänyt kuvanveistäjä Kalervo Kallio, joka on tunnettu sotamuistomerkeistään. 
Muistomerkin reliefi esittää sotaan lähtevää isää, jota vaimo ja kaksi lasta hyvästelevät.
Reliefi tarkoittaa kuvaa tai kuvasarjaa, joka on joko kaiverrettu koholle taustastaan tai koverrettu sen sisään.

3. Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki
Peräseinäjoen sankarihautausmaa

Muistomerkin on veistänyt kuvanveistäjä Kalervo Kallio. Sen takapuolella on teksti “rakkaus ei tunne rajoja” 
ja karttakuva Suomesta ja luovutetusta Karjalan alueesta. Jatkosodan jälkeen Neuvostoliitolle menetetyn 
Karjalan alueelta yli 400 000 karjalaista menetti kotinsa ja joutui sijoittumaan muualle Suomeen eli 
lähtemään evakkoon. Kaikki eivät selvinneet evakkotaipaleesta. Sopeutuminen elämään uudessa ympäristössä 
ei aina ollut helppoa.  Vaikeuksia oli puolin ja toisin niin evakoilla kuin uusien asuinympäristöjen asukkailla, 
kun murteet ja tavat törmäsivät toisiinsa. Menetetyn Karjalan alueen kulttuuria ja perintöä vaalitaan 
nykyäänkin aktiivisesti. 

4. Muualle haudattujen vainajien muistomerkki
Peräseinäjoen hautausmaa

Muualle haudattujen vainajien muistomerkki on paikka, jonne omaiset voivat tulla muistamaan vainajia, joiden 
hautapaikka ei ole Peräseinäjoen hautausmaalla.

5. Muistolehto
Peräseinäjoen hautausmaa

Muistolehdot ovat hautausmailla sijaitsevia hautauspaikkoja, joissa on muistopaikka tuhkatuille vainajille. 
Muistolehdon pohja on ristinmuotoinen laatoitettu kuvio, jonka päässä seisoo enkeli. Sen kädet ovat 
siunausasennossa. Sivuilla on kaksi kivipaatea, joihin kiinnitetään muistolehtoon haudattujen vainajien 
nimilaatta.

6. Ulkosuomalaisten muistolehto
Peräseinäjoen hautausmaa

Pallon muotoinen, maapalloa symboloiva, ulkosuomalaisten muistolehto on professori Olavi Koivukankaan 
ideoima ja lahjoittama. Puolet 1800- ja 1900-lukujen taitteessa tapahtuneesta Yhdysvaltojen siirtolaisuudesta 
oli lähtöisin vanhasta Vaasan läänistä. Etelä-Pohjanmaan alueelta on siis lähdetty siirtolaisiksi erityisen paljon.




