Ilmajoen kunnan palvelunumeroita
Kunnanvirasto, Ilkantie 18, virka-aika 9-15
·
·
·
·

Vaihde 4191 111, avoinna ma-to klo 8-15.45, pe klo 8-15
Telefax 06- 4247 317
www.ilmajoki.fi
etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski
Yritysasiamies Rami Mattila
Hallinto- ja taloustoimisto
hallinto- ja talousjohtaja
Mika Sillanpää
Isännöinti
Isännöitsijä Noora Kangastupa
Sosiaalitoimisto
Sosiaalijohtaja Tytti Luoto
Lapsiperheiden kotipalvelu
Katri Haapamäki
Sivistystoimisto
Sivistystoimenjohtaja
Kirsi Kinnunen
Päivähoito
Varhaiskasvatusjohtaja
Eveliina Nokua-Keisanen
Vapaa-aikatoimisto
Nuorisosihteeri
Mari Roos
Vt. vapaa-aikatoimenjohtaja
Pasi Laasala

044-4191 200

Tieasiat

044-4191 210

Kunnossapitomestari
Markku Rinta

044-4191 314

Vesihuoltolaitos
Työmaamestari Jari Alatalo

044-4191 318

Vesi-ja jätevesilaskutus
Toimistosihteeri Merja Koivisto

044-4191 319

Vt. ympäristöinsinööri
Mika Yli-Petäys

044-4191 346

Rakennusvalvonta
Tarkastusinsinööri
Pauli Tervonen

044-4191 348

Rakennustarkastaja
Satu Kangas-Kuittinen

044-4191 349

Jaakko Ilkan koulu
Lukio

06-4243 700
044-4191 401

Ilmajoki-opisto
Musiikkiopisto

044-4191 370
044-4191 446

Kirjasto

044-4191 360

Ilmajoki-halli
Virkistysuimala Pore

044-4191 451
044-4191 452

044-4191 201

044-4191 260

044-4191 250

044-4191 603

044-4191 280

044-4191 266

044-4191 291
044-4191 297

Tekninen osasto, Ilkantie 17
Tekninen johtaja Paavo Perälä

044-4191 300

Tonttiasiat
Toimistosihteeri
Sirkka Viitala

044-4191 335

Ajanvaraus

044-4191 305

Kotipalvelu
avopalveluohjaus

kunnallistekniikan insinööri
Sari Paananen

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
www.jikky.fi
etunimi.sukunimi@jikky.fi
458 5201

044-790 2446
044-790 2300

Kunnassa toimivat oppilaitokset
Ja päivähoito
· Päivähoito:
o 13 päiväkotia
o perhepäivähoitopaikat
· perhepäivähoitajia ja ryhmäperhepäiväkodit

o kaikille tarvitseville pystytään järjestämään kunnallinen
lasten päivähoito
· Peruskoulu:
o kyläkoulut 12
o Jaakko Ilkan koulu
o esiopetus päiväkodeissa ja eri kouluilla
o koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eri kouluilla
· Lukio
· Ilmajoki-opisto:
o kansalaisopisto
· taiteen perusopetus
- lasten ja nuorten kuvataidekoulu
- lasten ja nuorten käsityökoulu
- lasten ja nuorten tanssikoulu

o musiikkiopisto
· musiikkileikkikoulu
· musiikkikoulu
· musiikkiopisto

· Etelä-Pohjanmaan opisto
o perusoppijaksot (pitkät linjat)
o lyhytkurssit
o avoin yliopisto
o ammattitutkintoon valmistava koulutus
o ammatillinen lisäkoulutus
· Koulutuskeskus Sedu, Ilmajoki Pappilantie
o Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

· Koulutuskeskus Sedu, Ilmajoki Ilmajoentie
o Maatalousalan perustutkinto
· SeAMK Elintarvike ja maatalous, Ilmajoki Ilmajoentie
o Agrologi (AMK)

Sosiaalitoimi
Sosiaalipalvelujen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksilön, perheen ja
yhteisön sosiaalista toimintakykyä. Tavoitteena on auttaa ja parantaa
asiakkaan elämänhallintaa ja itsenäisyyttä, sekä tuottaa kuntalaisille hyviä,
joustavia ja monipuolisia sosiaalipalveluja ja ohjata oikeiden palveluiden
piiriin.
Sosiaalitoimistossa on sosiaalijohtaja, sosiaalityöntekijöitä, lastenvalvoja,
etuuskäsittelijä, palveluohjaaja, työnsuunnittelija, toimistosihteeri sekä
lastensuojelun perheohjaajia.
Sosiaalityöntekijät toimivat ajanvarauksella ja työntekijöillä on
puhelinajat ma, ti ja pe kello 9.00-10.00 ja ke, to kello 13.00-14.00.
Osoite on Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki.

Nuoriso- ja Liikuntatoimi

Nuorisotoimi
Lisätietoja nuorisotoimen tiloista ja palveluista saa nuorisotoimistosta,
puh 044-4191291, 044-4191293 tai kunnan nettisivuilta www.ilmajoki.fi.

· Nuorisotilat
Nuorisotoimi vastaa nuorisotyön ylläpitämisestä ja kehittämisestä
kylittäin lasten ja nuorten parissa tehtävällä nuorten kasvua tukevalla
yhteistyöllä. Nuorisotoimen vastuualueena on seitsemän nuorisotilaa sekä
lasten kerhot . Lisäksi luodaan edellytyksiä nuorten harrastajaryhmien
toiminnalle.
Ilmajoen nuorisotoimi järjestää vuosittain yhteistyössä eri
yhteistyökumppaneiden kanssa mm. Nuorisoviikko, Marrasrock, Vuoden
Nuori valinta, kahvilatoiminta, leirejä, laskettelumatkoja, tapahtumia ja
tempauksia sekä leiri- ja koulutustoimintaa. Nuorisoyhdistysten toimintaa
tuetaan lisäksi jakamalla perusavustuksia.
Nuorisotiloissa on mahdollisuus pelailla erilaisia pelejä mm. biljardi,
pleikkari, ilmakiekko, erilaiset lautapelit, kuunnella musiikkia, lukea
lehtiä, katsella tv:tä sekä viettää aikaa ystävien kanssa.
Nuorisotilat sijaitsevat seuraavasti
Ahonkylän nuorisotalo

Ylätie 2 (Ahonkylän koulun läheisyydessä)

Ilomäen nuorisotalo

Mäkikyläntie 329 (llomäen koulun yhteydessä)

Koskenkorvan nuorisotalo

Harjutie 10

Nopankylän nuorisotila

Pitkämäentie 699 (Nopankylän kyläseuran kiinteistö)

Rengon nuorisokellari

Viljanmaantie 6 (Rengon entinen koulu)

Seppälän nuorisotalo

Urheilutie 3

Tuomikylän nuorisotila

Tuomikyläntie 461 (Tuomikylän koulun yhteydessä)

Liikuntatoimi
Lisätietoja alla olevista, ja muistakin liikuntapaikoista saa kunnan
liikuntatoimistosta, puh 044-4191297 tai kunnan nettisivuilta
www.ilmajoki.fi.

· Liikuntahallit, Urheilutie 2, Ilmajoki
Vuonna 2002 valmistunut Ilmajoki-halli sekä vuonna 2007 peruskorjattu
virkistysuimala Pore muodostavat hienon toiminnallisen kokonaisuuden.
Halleissa on mahdollista harrastaa kilpaurheilua aivan huipputasolla, sekä
harjoitella että kuntoilla ryhmän mukana ohjatusti tai sitten aivan
omatoimisesti. Halleissa voi myös virkistäytyä ja hemmotella itseään tai
osallistua Ilmajoki-hallissa järjestettäviin isoihin yleisötilaisuuksiin,
konsertteihin tai vastaaviin.

· Honkalanmäen liikuntakeskus, Harjutie, Koskenkorva
Koskenkorvan upea Pesäpallostadion, ajanmukainen Honkalanmäen
yleisurheilu- ja jalkapallokenttä sekä Koskenkorvan Urheilutalo tarjoavat
erinomaiset puitteet kesäisten palloilulajien sekä yleisurheilun
harrastamiseen, lisäksi Urheilutalossa on mahdollista kuntoilla
monipuolisesti ympärivuoden.

· Valaistut kuntoradat ja patikkapolut
Ilmajoen Ahonkylästä johtaa valaistu, esteetön ja noin 8 km:n mittainen
elämysliikuntareitti Seinäjoen Jouppilanvuoren kuntoradalle. Palonkylän
koulun läheisyydessä on puolestaan erittäin suosittu 5 km:n mittainen
kuntorata. Ilmajoella on lisäksi neljä muuta valaistua kuntorataa, joista
maastoltaan vaativin on Ilmajoen hiihtokeskus Santavuoren kupeessa.
Merkittävimmät patikkapolut ovat kantatien itäpuolella sijaitseva,
Santavuoren takaa lähtevä ja elämysliikuntareitin kautta Seinäjoelle
johtava, noin 38 km:n mittainen Ilkan Polku sekä Ilmajoen Kalajaisjärven
ja Laihian Rajavuoren välisiin kallio- ja suomaisemiin sijoittuva,
pitkospuilla varustettu noin 30 km:n mittainen Kurjen Kierros.

· Muut liikuntapaikat
Ilmajoella on yhteensä yli 70 yleisessä käytössä olevaa liikuntapaikka.
Näistä voisi erityisesti mainita vielä Huissin Tervahaminalla sijaitsevan
ampumaradan, keskustaajamassa sijaitsevan Tennishallin, eripuolilla
pitäjää olevat suunnistusalueet ajan tasalla olevine karttoineen sekä
Keskustan hiekkatekonurmen ja talvikaudella ko. kentällä olevan
luistelualueen kaukaloineen.

Elinkeinotoimi
Elinkeinotoimi vastaa elinkeinojen edistämisestä yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.
Elinkeinotoimi palvelee sekä uusia että vanhoja yritysasiakkaita asioissa,
jotka koskevat esimerkiksi
o yritysneuvontaa
o yhteistoimintaa yrittäjien kesken
o yhteistoimintaa kunnan kanssa
o tontti- ja toimitilakysymyksiä
o uusien yritysten perustamista
o omistajanvaihdoksia
o rahoituskysymyksiä
o matkailua
Meillä on kattavin tietämys alueen sijoittumismahdollisuuksista
ja olemme todistetusti maakunnan kärkikuntia omistajanvaihdosten
edistämisessä sekä yritysilmastossa. Elinkeinotoimi on yrittäjän
paikallinen kumppani kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.
Toimistomme sijaitsee Ilkanradissa kunnantaloa vastapäätä.
yritysasiamies Rami Mattila
p. 044-4191210
rami.mattila@ilmajoki.fi

Kirjastopalvelut
Ilmajoen kunnankirjasto
Museopolku 1
puh. 044-4191 360
· pääkirjasto
· kirjastoauto

Aukioloajat:
ma-ke

12-19

To

12-16

pe

10-16

la

11-15

Kirjaston kesäaikataulut löytyvät kunnan
nettisivuilta www.ilmajoki.fi

Kirjastossa hoidetaan kunnan kulttuuritoimi.

Terveyspalvelut
JIK- peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on Jalasjärven ja Ilmajoen
kuntien sekä Kurikan kaupungin yhdessä perustama
liikelaitoskuntayhtymä. JIK tuottaa terveyden- ja vanhustenhuollon sekä
ympäristöterveydenhuollon palveluja. Palvelujen järjestämisestä vastaa
Kurikan kaupungin organisaatioon kuuluva JIK-tilaajalautakunta.
· Lääkärin ajanvaraus arkisin klo 8.00-14.00 puh. 4585 201
· Ilmajoen lääkäripäivystys ja ajanvaraukselliset kiirevastaanotot
puh. 4585 201
Päivystyksenä hoidetaan vain kiireellistä ja välitöntä hoitoa tarvitsevat
potilaat, joiden hoitoa ei voida siirtää ilman hengenvaaraa tai
merkittävää terveydellistä haittaa.
Reseptejä ei uusita päivystysaikana eli arkisin klo 16:n jälkeen eikä
viikonloppuisin.
Päivystystapauksia ovat esimerkiksi:
Rintakipu, äkillinen hengenahdistus, halvausoire, kaatava huimaus,
kouristelu, tajunnantason lasku, äkillinen sekavuus, äkillinen vatsakipu tai
muu voimakas kiputila, vuotava haava, luunmurtumaepäily,
verisuonitukos, keskenmenouhka, kova korvakipu (kipulääkkeestä
huolimatta), korkea kuume ja yleistilan lasku, palovammat,
kuivumisepäilyrajun ripulin tai oksentelun seurauksena, virtsaumpi,
kuumeiset virtsatietulehdukset sekä vammat ja työtapaturmat jne.

-

-

Päivystys arkisin klo 8-16

-

Ajanvaraukselliset kiirevastaanotot ma-to klo 8-20, pe klo 8-16 tai klo
8-20, la-su klo 10-18 tai ei vastaanottoa. Perjantai-illat ja viikonloput
vuorotellen Kurikan terveyskeskuksen kanssa.
Katso päivystykset yhteystietoineen www.jikky.fi/päivystys
sekä Ilmajoki-lehdestä

-

Ilta- ja yöpäivystys Seinäjoen keskussairaalassa ma-pe klo 16−08 ja
viikonloppuisin (sekä arkipyhinä) ympäri vuorokauden.
Os. Koskenalantie 18 (Y-talo), 60100 SEINÄJOKI, Puh. 06 4154 555
(Soita aina ennen lähtöä!)
Hätätilanteessa soitetaan yleiseen hätänumeroon 112 (ambulanssi)

ILMAJOEN SUURIMPIA TYÖNANTAJIA
14.8.2015
1.

ILMAJOEN KUNTA

560

2.

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSky

308

3.

ALTIA OYJ + Step Caverion + ISS yht.

80

4.

ETELÄ-POHJANMAAN OPISTO

50

5.

ILMAJOEN SEURAKUNTA

50

6.

LAKEUDEN ETAPPI OY

48

7.

JPT INDUSTRIA OY

40

8.

SEDU ILMAJOKI (IMO ja TAIKU)

40

9.

EC-ENGINEERING OY

36

10.

KULJETUSLIIKE KOIVULAHTI OY

32

11.

NY QUALITY SERVICE OY

30

12.

LÄÄKINTÄVARIKKO

26

13.

ENERGENT OY

22

14.

SEAMK ILMAJOKI, Elintarvike ja maatalous

21

15.

S-MARKET ILMAJOKI

21

16.

A-REHU OY

20

17.

MH-KATE OY

16

18.

POSTI ILMAJOKI

16

19.

V. KESKIMÄKI OY

16

20.

ILMAJOEN APTEEKKI

15

21.

ILMAJOEN SÄHKÖKOJE KY

15

22.

KULJETUS & NOSTO HARJU OY

15

23.

POHJANMAAN SÄHKÖPALVELU OY

15

Kunnanviraston organisaatio

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO
Hallinto- ja talousjohtaja

SOSIAALIOSASTO
Sosiaalijohtaja
KUNNANJOHTAJA

SIVISTYSOSASTO
Sivistystoimenjohtaja

TEKNINEN OSASTO
Tekninen johtaja

Kunnan hallintaorganisaatio

Kunnanvaltuusto

Tarkastuslautakunta

Kunnanhallitus

Keskusvaalilautakunta

Tekninen lautakunta

Ympäristölautakunta

Perusturvalautakunta

Sivistyslautakunta
Nuoriso- ja
liikuntalautakunta
Jätelautakunta

Lukion ja Ilmajoki-opiston johtokunta
Jaakko Ilkan koulun johtokunta
Peruskoulujen johtokunnat

Nuorisovaltuusto

Kunnanvaltuuston poliittiset
voimasuhteet valtuustokaudella
2013-2016

Äänimäärä:

Valtuustopaikat:

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

995

6

Kansallinen Kokoomus r.p.

1406

8

Suomen Kristillisdemokraatit r.p.

334

2

Perussuomalaiset r.p.

976

6

Suomen Keskusta r.p.

2124

13

Yhteensä

5836

35

Kymmenen hyvää syytä asua Ilmajoella
1. Ilmajoki on yli 12.000 asukkaan maaseutumainen ja luonnonläheinen
kunta keskellä Etelä-Pohjanmaata. Ilmajoki tarjoaa hyvät kunnalliset
peruspalvelut.
2. Ilmajoella on hyviä vaihtoehtoisia asumismahdollisuuksia. Kunta
tarjoaa asuntotontteja keskustan alueelta, Koskenkorvalta ja
Ahonkylästä sekä useilta kyläalueilta. Ahonkylästä on 10 minuutin
ajomatka Seinäjoelle.
3. Ilmajoella on omassa kunnassa hyvät koulutuspalvelut. Kunnassa
toimii Koulutuskeskus Sedu (entinen Maatalous- ja metsäoppilaitos
sekä TAIKU). Vireä ja monipuolista koulutusta tarjoava EteläPohjanmaan opisto. Lisäksi kunnassa on uudistetuissa tiloissa toimiva
Ilmajoen musiikkikoulu sekä Ilmajoki-opisto. Luonnollisesti Ilmajoella
on useita peruskoulun ala-asteita, yläaste eli Jaakko Ilkan koulu ja
lukio.
4. Ilmajoella on hyvä liikennemaantieteellinen sijainti. Kunta sijaitsee
korkeatasoisten valta- ja maanteiden varrella. Lisäksi Ilmajoella on
lentokenttä ja matka työpaikkojen ja palveluja tarjoavaan
maakuntakeskukseen Seinäjoelle on Ilmajoelta vain 15 km.
5. Ilmajoen kunnassa on hyvä yrittää. Koskenkorvalla toimivan Altia
Oyj:n ohella Ilmajoella on 700 toimivaa yritystä. Yrittäjien ja kunnan
välinen yhteistyö on tiivistä.
6. Ilmajoki on kulttuurikunta, jossa Ilmajoen Musiikkijuhlien lisäksi on
paljon muutakin monipuolista ja aktiivista kulttuuritoimintaa.
7. Ilmajoki on voimakas kunta urheilun saralla. Painin, hiihdon, pesä- ja
jalkapallon lisäksi täällä voi harrastaa myös monipuolista sisäliikuntaa
Ilmajoki-hallissa ja Virkistysuimala Poreessa.
8. Ilmajoen Nopankylässä sijaitseva Kalajaisjärvi on todellinen helmi
kunnan ja seurakunnan leirikeskuksineen. Korkealla sijaitsevana
paikkana siellä on talvisin hyvät hiihtomahdollisuudet poikkeuksellisen
pitkään.
9. Lakeusmaisema on aidoimmillaan ja laajimmillaan juuri Ilmajoen
Alajoella ja sillä on muuten kiireiseen ihmiseen hyvin rauhoittava
vaikutus. Lakeuksia halkovan Kyrönjoen
virkistyskäyttömahdollisuuksia on kehitetty.
10. Ilmajokelainen ihminen uskoo itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa
silloinkin, kun on menossa monenlaisia muutoksia ja mahdollisia
uhkiakin.

