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nälkään

Ilmajoki

Aina nälkä ja
koko ajan jano
Ilmajoelta on aina kummunnut kokoonsa nähden poikkeuksellisen aktiivinen kulttuurin ja hengenravinnon arvostus, joka näkyy ja kuuluu esimerkiksi
kulttuurikoulutuksen, harrastajatoiminnan ja kulttuuritapahtumien välityksellä. Kulttuuri ja sivistys eivät
ole lisäpalveluita, vaan sivistys on jokaisen perusoikeus ja osa kaikkea toimintaa.
Laaja paikka- ja onnellisuustutkimus nimesi kunnan
estetiikan ja elämäntyylit jopa tärkeämmäksi kuin peruspalvelut uutta kotipaikkakuntaa valitessa. Kulttuuritoimintaan osallistumattomilla taas oli kotimaisen
tutkimuksen mukaan jopa 57 prosenttia suurempi todennäköisyys sairastua kuin niillä, jotka osallistuivat.
Kulttuuri on siis elinvoimaisuuden peruste, niin meille
ihmisille kuin myös kunnalle.

Laura Syväoja
Kulttuurikoordinaattori

www.ilmajoki.fi/kulttuuri
www.ilmajoki.fi/kulttuurirekisteri

Kun ottaa
Ilmajokeen
etäisyyttä, havahtuu
vasta kauempaa,
miten arvokas
ja monipuolinen
kulttuurielämä
kunnassamme on.
Seppo Pirttikoski
kunnanjohtaja

Tapahtumat tekevät
kunnasta elävän
Ilmajoen tapahtumien lippulaiva on vuonna 1975 perustettu Ilmajoen musiikkijuhlat. Pohjalaisesta historiasta ja kansanluonteesta innostuksensa saaneet oopperat saattavat
yhteen kansan- ja korkeakulttuurin.
Musiikkijuhlat on myös erinomainen
esimerkki siitä, mistä pienien kuntien
tapahtumatuotanto on tehty: hulluista ideoista, rohkeudesta, yhteishengestä ja kovasta tahdosta.

Pienet tapahtumat niin harrastajien
kuin ammattilaistenkin järjestäminä
tekevät kunnasta elävän. Ilmajoen
aktiiviset harrastajateatterit ja opiskelijaryhmät esittävät näytöksiä ympäri vuoden. Kuorot, näyttelyt, juhlat
ja tempaukset värittävät Ilmajoen kyliä ja raitteja.

Musiikkijuhlat
on pitäjämme
merkittävin
kesätapahtuma,
jonka mahdollistaa
mittava
talkoohenki.
Sari Mäkinen
Ilmajoen musiikkijuhlien
toiminnanjohtaja

www.ilmajoenmusiikkijuhlat.fi

Ilmajoen tapahtumat
www.ilmajoki.fi/tapahtumat

Kulttuurikoulutuksen
etuoikeutetut
Ilmajoki on kulttuurikoulutustarjonnan suhteen Etelä-Pohjanmaalla ainutlaatuinen paikkakunta.
Koulutuskeskus Sedu, Etelä-Pohjanmaan Opisto ja Ilmajoki-opisto tarjoavat monenlaista koulutusta lapsesta vanhukseen.
Sedun käsi- ja taideteollisuusalalla ammatillista
kulttuurikoulutusta tarjotaan kahdessa koulutusohjelmassa: tuotteen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Ilmajoelta valmistuu
siis muun muassa huonekalurestauroinnin sekä rooli- ja
teatteripuvustuksen artesaaneja.

Persoonallisuuden kehittyminen
ja itsetunnon vahvistuminen ovat
Etelä-Pohjanmaan Opiston
toiminnan ydintä. Ne kiteytyvät
kulttuuri- ja taideopinnoissa.
Kyösti Nyyssölä
Etelä-Pohjanmaan Opiston rehtori

Etelä-Pohjanmaan Opisto on alueensa ainut päätoimisten taideopintojen tarjoaja. Itsensä ilmaisemista
harjoitellaan teatterin-, tanssin-, kirjoittamisen, rytmimusiikin ja maskeerauksen linjoilla. Päätoimisia kulttuuriopintoja täydentää laaja tarjonta lyhytkursseja,
ammatillista aikuiskoulutusta ja avoimen yliopiston
opintoja.
Ilmajoki-opisto järjestää musiikkiopiston ja kansalaisopiston kautta muun muassa taiteen perusopetusta
musiikissa, kuvataiteessa, tanssitaiteessa ja käsityössä. Kädentaitojen lisäksi opistossa tuetaan kulttuurin
siirtämistä myös henkisellä puolella, kansalaisopisto on
koti monelle kulttuuriharrastajalle muun muassa harrastajateatteritoiminnan ja 130 vuotta täyttävän soittokunnan muodossa.

Käsi- ja
taideteollisuusalassa yhdistyvät
taito ja luovuus.
Riitta Tuokko
Sedun kulttuurialan
lehtori

Ilmajoki-opisto ylläpitää
vanhoja kädentaitoja. Kuten
jo satoja vuosia vanhaa
ilmajokista kaappikellojen
rakennusperinnettä.
Leea Sipiläinen
Ilmajoki-opiston rehtori

www.sedu.fi
www.epopisto.fi
www.ilmajoki.fi/ilmajoki-opisto

Yrittäjänä laajan
taivaan alla

On helppoa
olla luova
täällä laajan
taivaankannen
alla.
Jenni Köykkä
koruseppä

Pohjanmaa on tunnettu yrittäjähenkisyydestään,
eikä Ilmajoki ole siinä poikkeus. Ilmajoella on erityisen
paljon eri luovien alojen yrittäjiä, ja yrittäjyyden perinteet ulottuvat satojen vuosien taakse. Tämä näkyy alan
yleisenä arvostuksessa vielä tänäkin päivänä. Perinteisten käsityöalojen lisäksi uudet luovat alat mainostoimistoista tapahtumatuotantoon ovat löytäneet kotinsa
Ilmajoelta. Usean eri luovan alan toimijan verkosto tuo
kaikille lisäetua ja -voimaa tekemiseen.
www.ilmajoki.fi/kulttuurirekisteri

Museossa elää
ilmajoen historia
Ilmajoella on pitkä ja värikäs historia. Vuonna
1516 perustettu paikkakunta oli aikoinaan alueen rikas
emäpitäjä, johon kuului myös Seinäjoki. Pitkäikäisestä
rakennus- ja suunnitteluperinteestä ovat merkkinä useat aidot puolitoista- ja kaksifooninkiset pohjalaistalot,
kuten Yli-Laurosela. Idearikkaudesta ja kädentaidosta
taas kertovat ainutlaatuiset Könnin kellot.
Pala Ilmajoen mielenkiintoista historiaa on nuijasota,
sillä nuijamiesten päällikkö Jaakko Ilkka oli ilmajokinen
rälssimies. Jaakko Ilkalle on rakennettu erityinen muistopatsas Ilmajoen keskustan läheisyyteen.
www.ilmajoki.fi/kulttuurirekisteri
www.konninsuku.net

Ilmajokisen kulttuurin
pohjana ovat sen
värikäs historia,
Alajoen perinnemaisemat
sekä rikas talonpoikaisrakennuskulttuuri ja
kädentaitojen perinne.
Martti Koskenkorva,
Ilmajoen museoja maamiesseuran
puheenjohtaja

Kulttuuri
syntyy ihmisistä,
ihmiset
kulttuurista.
ART-Ilmajoki Ry

Ilmajoen opaskerho ry

Ilmajoen 4H-yhdistys

Ilmajoki-seura ry

Ilmajoen kulttuuriyhdistys ry – Kytö

Ilmajoen Taideyhdistys

Ilmajoen maaseutunaiset

Ilmajoen Työväenyhdistys ry

Ilmajoen nuorisoseura

Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry

laarynen@gmail.com

tuula.lopponen@netikka.fi

ilmajoki.4h.fi

www.ilmajoki-seura.fi

www.ilmajoenkulttuuriyhdistys.com
marja-liisa.haapamaki@netikka.fi
ilmajoennuorisoseura.net

jussi.toukonen@gmail.com
ilmajoki.sdp.fi
www.epns.fi

Ilmajoen kulttuuritoimijoiden
yhteystiedot:

www.ilmajoki.fi/kulttuurirekisteri
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