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1.1 JOHDANTO
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on jokaisen kunnan tehtävä. Suunnitelman avulla ohjataan, kehitetään ja johdetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Suunnitelma on lakisääteinen väline, se hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan valtuustokausittain.
Suunnitelman tehtävänä on myös edistää lapsen perustuslaillisia ja kansainvälisten sopimusten
mukaisia oikeuksia sekä omalta osaltaan toimeenpanna kansallisia ohjelmia. Suunnitelman sisältö
on laaja-alainen ja koskee lapsen ja nuoren kasvuoloja, niiden epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukea sekä lasten ja nuorten palveluja. Mm. seuraavat lait edellyttävät suunnitelman laatimista:
Lastensuojelulaki (L417/2007, 12 §) velvoittaa kuntaa tai useampaa kuntaa yhdessä laatimaan
toimintaansa ohjaavan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Suunnitelmalla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa osana kunnan vakiintunutta toiminnan suunnittelua, toteuttamista sekä arviointia.
Sosiaalihuoltolain mukaan lasten ja nuorten hyvinvointia on seurattava ja edistettävä (9§) ja perheillä tulee olla helposti saatavilla olevaa ja yhteistyössä järjestettyä ohjausta ja neuvontaa (6§).
Palveluita tulee jatkuvasti kehittää lasten kasvatuksen tueksi, asiakkaiden tarpeet ja toivomukset
tulee huomioida toimintaa ja palveluita kehitettäessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Palveluja
tulee järjestää muiden peruspalvelujen yhteydessä SHL 33.
Varhaiskasvatuslaki 36/1973, viimeiset muutokset 108/2016
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset.
Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011)
Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien naisten ja perheiden sekä alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja väestön tarpeet huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa.
Terveydenhuoltolain (1326/2010) tarkoituksena on mm. edistää ja ylläpitää väestön terveyttä,
hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta ja kaventaa väestöryhmien välisiä
terveyseroja, toteuttaa väestön tarvitsemien palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja laatua.
Suunnitelma on sekä strateginen että konkreettinen toimenpideohjelma. Lain mukaan suunnitelmassa tulisi huomioida suunnittelukaudelta tiedot






lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta
lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista
lastensuojelun tarpeesta kunnassa
lastensuojeluun varattavista voimavaroista
lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä
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yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä
suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.

Lastensuojelulaki koskee laajasti kuntaa ja kunnan eri toimialoja. Vastuu lasten hyvinvoinnista
on vanhempien, eri viranomaisten sekä lasten kanssa toimivien ja siten laajasti yhteinen (2 §).
Kunnan keskeiset tehtävät voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
 kunnassa asuvien lasten kasvuolojen kehittäminen ja ongelmien vähentäminen sekä ehkäiseminen
 lasten vanhempien ja lasten kasvatuksesta huolehtivien muiden kasvattajien tukeminen sekä ehkäisevä lastensuojelu
 lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun järjestäminen.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 12 §:n mukaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on
kirjattava:




opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet
arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta
toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tukea.

Suunnitelman tulee edistää lastensuojelulain keskeisiä tavoitteita. Näitä ovat:
 lapsen ja nuoren osallisuuden ja oikeuksien varmistaminen sekä työskentelyn lapsilähtöisyys mm. 1 §, 4 § ja 5 §
ja 8 §, 20 §, myös nuorisolaki 8 §
 ehkäisevän lastensuojelun ja varhaisen tuen vankistaminen koko kunnan ja lapsen kanssa toimivien yhteisenä
tehtävänä ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä
tuetaan vanhemmuutta 3 §
 lasten ja yksittäisen lapsen kasvuolojen turvallisuuden sekä palvelujen kehittäminen tiiviissä yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa 7 § ja 8 §
 lastensuojelun tukitoimien laadun ja vaikuttavuuden varmistaminen lapsen ja perheen tarpeiden mukaisesti 11
§, myös 9 §, 10 §, 15 §
 lapsen vastuutyöntekijän eli sosiaalityöntekijän työskentelyn tukeminen mm. 14 §
(Lastensuojelulaki L417/2007 ja Kuntaliitto, 2008).

Lastensuojelulain tavoitteena on, että lastensuojelun painopiste siirtyy ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja avohuoltoon. Tehtävä koskee koko kuntaa, eli kaikkea lasten ja nuorten palvelujen kenttää, mikä edellyttää monialaista ja tiivistä yhteistyötä.

Nuorisolain tavoitteina on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä
ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä
niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista samoin kuin nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista
sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.
Kunnan tehtävänä on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä paikalliselle nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Nuorisolaki pitää sisällään myös säädökset monialaisesta yhteistyöstä, etsivästä nuorisotyöstä (nuorisolain 3 luku) sekä nuorten työpajatoiminnasta (nuorisolain 4 luku).
Lisätietoja: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285
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Tämä Ilmajoen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä, joilla
ilmajokelaisten lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään. Kohderyhmänä ovat ilmajokelaiset 0-29 -vuotiaat lapset ja nuoret sekä lapsiperheet.
Tavoitteena on antaa kokonaiskuva lasten ja nuorten parissa toimiville, päättäjille ja kunnan eri
hallintokunnille lasten ja nuorten hyväksi käytössä olevista sekä tarvittavista voimavaroista Ilmajoella. Hyvinvointisuunnitelma sisältää myös nuorille, lapsiperheille ja heidän parissaan toimiville
suunnatun koosteen Ilmajoen kunnan palveluista nuorille ja lapsiperheille.
Ohjelman vuosille 2017–2021 on kevään 2017 aikana laatinut työryhmä, johon kuuluivat
 sosiaalijohtaja Tytti Luoto
 sivistysjohtaja Kirsi Kinnunen
 varhaiskasvatusjohtaja Eveliina Nokua-Keisanen
 nuorisosihteeri Mari Roos
 vapaa-aikajohtaja Pasi Laasala
 Jik Ky:n neuvolan osastonhoitaja Maarit Niemistö
 Jik Ky:n vs. osastonhoitaja Jaana Syväjärvi
 Jik Ky:n terveyden edistämisen koordinaattori Tiina Leikas
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma toimii samalla myös perheiden hyvinvointisuunnitelmana. Suunnitelman lähtökohtana on myös Ilmajoen kunnassa (KV 15.5.2017 § 30) hyväksytty kuntastrategia vuosille 2017 - 2020, jossa todetaan seuraavaa: ”Kunnan asukkaiden hyvinvointia edistetään laadukkailla kunnan palveluilla, jotka ovat Etelä-Pohjanmaan tehokkaimmin järjestettyjä. Palveluja kehitetään erityisesti lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta muidenkaan ryhmien palveluita unohtamatta. Palvelujen tuottamistapoja monipuolistetaan yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa”. Hyvinvointisuunnitelma toteuttaa kuntastrategian tavoitteita.
Seuraavilla sivuilla esitellään Ilmajoella toimivia lapsiperheiden ja nuorten palveluja. Ilmajoen lapsiperheiden palvelut koottiin vuonna 2015 jaettavaksi esitteeksi Ilmajoella toimivan monialaisen
lasten ja lapsiperheiden palvelu- ja kehittämisverkoston toimesta. Nuorten palvelujen esite valmistui lokakuussa 2017. Esitteitä on jaettu jokaiselle kunnan osastolle ja niiden yksiköihin laitettavaksi
näkyvälle paikalle. Esitettä päivitetään tarvittaessa ja ne ovat kunnan internet-sivuilla. Lapsiperheiden
palvelun
nimikettä
klikkaamalla
löytää
ko.
palvelun
yhteystiedot:
http://www.ilmajoki.fi/?lang=fi&id=4050
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Kuvat 1-2. Lapsiperheiden ja nuorten palvelut, (Ilmajoen kunta, sosiaali- ja nuorisopalvelut 2017.)

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT ILMAJOELLA
STARTTIPAJA

PERUSOPETUKSEN
KERHOTOIMINTA

KIRJASTO

on tarkoitettu 16 – 28 Koko perheelle
vuotiaille nuorille, jotka
suunnatut lainaustarvitsevat valmennusta
palvelut, lasten
koulutus- ja työmarkkinasatutunnit
asemansa parantamiseksi
sekä arjen taitojen kohentamiseksi.
ETSIVÄ NUORISO-

Kouluajan jälkeen eri
kouluilla tapahtuvaa
harrastustoimintaa

TYÖ
on suunnattu 15–29vuotiaille nuorille, jotka
ovat vailla työ – tai
opiskelupaikkaa tai
heillä on puutetta elämänhallinnassa jne.

LIIKUNTATOIMEN

MONIAMMATILLINEN
OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO
Kuraattorin, koulupsykologin, koulun terveydenhoitajan ja koululääkärinpalvelut

palveluina mm. liikuntapaikkojen valvonta,
eri liikuntaryhmät ja
tapahtumat perheille.
Erityislapsille liikuntaryhmä.

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA
ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Useissa toimipisteissä
klo 6.30–17.00

PERUSOPETUS
Perusopetus ala- ja
yläkouluissa,
3-portainen tuki ja
erityiskasvatus

SEURAKUNTIEN toiminta
lapsille ja perheille
sekä nuorille.

MUUT TOIMIJAT
Ilmajoki-opisto, musiikkiopisto, urheiluseurat, palokuntanuoret, partio, 4H, MLL
(perhekahvila ja leikkikenttätoiminta), kylä- ja nuorisoseurat jne.

RIKOSUHRIPÄIVYSTYS (RIKU)

SOSIAALIPÄIVYSTYS

KRIISIKESKUS
MOBILE

POLIISI

VANHEMPAINYHDISTYKSET

ERIKOISSAIRAAN-HOIDON
PALVELUT
Lääkärin
lähetteellä

PERHEKESKUSPALVELUT

TERVEYSKESKUS
PALVELUT

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola,
lastenneuvola, perheneuvola, lapsiperheiden kotipalvelu, ennaltaehkäisevä perheohjaus, puheterapeutti,
toimintaterapeutti, terveyskeskuspsykologi

Sairaanhoitajan ja lääkärin
vastaanottopalvelut,
päihdetyöntekijät, suun
terveydenhuolto, depressiohoitaja, fysioterapeutti,
päivystys

Koulu. ja opiskelijaterveydenhuolto,
aikuisten neuvolapalvelut

PERHE

NUORISOTOIMEN
palveluina nuorille mm.
nuorisotilojen avoimet
ovet, kerhot, leirit,
matkat ja tapahtumat.
JIBBO nuoristotiedotus- ja
neuvonta

PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS

EV. LUT.
KIRKON
PALVELEVA
PUHELIN

MLL:N
VANHEMPAIN NETTI

MLL
LASTEN JA
NUORTEN
NETTI

SEURAKUNTIEN
DIAKONIATYÖ

PERHEPALVELUJEN JA LASTENSUOJELUN
PERHETYÖ JA
SOSIAALIOHJAUS

PÄIVÄHOITO, ESIOPETUS,
VARHAISKASVATUS
Päivähoitomahdollisuudet
päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa tai perhepäivähoidossa.

SEURAKUNTIEN
PÄIVÄ- JA AVOIMET
PÄIVÄKERHOT
Päiväkerhot on tarkoitettu
4-6 -vuotiaille lapsille.
Avoin päiväkerho on
tarkoitettu lasta/lapsia kotona
hoitaville vanhemmille ja
hoitajille

VARHAISERITYISKASVATUS
mm. kiertävän
erityislastentarhanopettajan palvelut.

Perhetyöhön sosiaaliohjauksen tai sosiaalityön
kautta.

LAPSIPERHEIDEN
KOTIPALVELU
Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä,
ennaltaehkäisevää ja
maksullista apua ja
tukea lapsiperheille.

LAPSIOIKEUDELLISET PALVELUT
Isyyden selvittäminen, lapsen huolto ja
asuminen sekä
elatusapu ja -tuki

LAPSIPERHEIDEN
SOSIAALITYÖ
AIKUISSOSIAALITYÖ
Toimeentuloon ja
työllisyyteen
liittyvät asiat

Perhepalvelujen ja lastensuojelun sosiaalityö tukee, jos
kotona, koulussa tai vapaaajalla on hankaluuksia. Vanhemmat, lapset tai yhteistyökumppanit voivat ottaa
yhteyttä.
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1.2 TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUOSINA 2014–2016
Vuosien 2014–2016 hyvinvoinnin edistämiseksi asetetut tavoitteet saavutettiin seuraavasti:
TAVOITE 1: AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMINEN MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA
1. Suunnitellaan uutta päiväkotia
Keskustaan valmistuu uusi päiväkoti 1.8.2018 mennessä nykyisen Ala-Kuhnalan päiväkodin viereen.
Avoimen varhaiskasvatuksen palvelua suunnitellaan samassa prosessissa.
2. Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
Vuodesta 2014 kunnan toimijoiden perustaman lasten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämisverkoston, sekä vuodesta 2011 toimineen lakisääteisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston moniammatilliset säännölliset kokoukset vähintään neljä (4) kertaa vuodessa. Kaikkiin Ilmajoella toimiviin
kolmannen sektorin toimijoihin ollaan kunnan toimialoilta yhteydessä vuosittain. Kunta toimii yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ilmajoen osaston ja seurakuntien kanssa, jotka järjestävät avointa varhaiskasvatusta.
TAVOITE 2: TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALITOIMEN YHTEISTYÖN VAHVISTAMINEN
3. Käytänteiden päivittäminen
Yhteistyötä ja yhteistä toimintaa on kehitetty useilla eri alueilla Ilmajoen kunnan sosiaalitoimen ja
JIK ky:n palveluiden kanssa. Vuosittain on säännöllisesti suunniteltu yhteisiä koulutuksia henkilöstölle, jotka toimivat ilmajokisten perheiden kanssa. Perhekeskuksen työntekijät ja kunnan perhepalveluiden työntekijät ovat yhdessä kehittäneet ja toteuttaneet perheiden erilaisia palvelupolkuja
mm. sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia toteutetaan yhdessä. Työllistämispalveluissa on perustettu yhteinen työryhmä samoin kuin päihdepalveluissa.
TAVOITE 3: KYSELYIDEN HYÖDYNTÄMINEN
4. Kyselyt huoltajille ja asiakasryhmille
Vuosina 2014–2016 suoritettiin seuraavat kyselyt:
Vuosi 2014:
 koulunkäyntiin vaikuttavien asioiden arviointikysely kaikille oppilaille ja huoltajille
Vuosi 2015:
 ruokakysely oppilaille ja huoltajille
 A2-kielikysely huoltajille
 opetussuunnitelman laadintaan liittyvä arvokysely lapsille, nuorille, yrittäjille, perheille,
luottamushenkilöille ja kaikille kiinnostuneille
Vuosi 2016:
 kysely kaikille asiakasperheille, joille on tehty sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen
arviointi (lastensuojelutarpeen selvitys) vuonna 2016. Perheitä yhteensä 64, joista 33 perhettä vastasi kyselyyn.
 hyvinvointikysely 6-luokkalaisille

Kyselyjen tulosten ja niiden analysoinnin avulla saatiin selville epäkohtia, pyrittiin poistamaan niitä, sekä kehitettiin ja parannettiin palvelujen laatua.
TAVOITE 4: ILMAJOEN LAPSIPERHEILLE SUUNNATUN ESITTEEN TEKEMINEN
5. Esitteen tekeminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
Esitettä päivitetään ja se on myös uuden hyvinvointisuunnitelman liitteenä.
6. Esitteestä toteutetaan internet -versio
Jatkuvasti
päivitettävä
internet-esite
on
mm.
kunnan
http://www.ilmajoki.fi/?lang=fi&id=4050

nettisivuilla
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TAVOITE 5: LASTEN JA PERHEIDEN TEEMAVUODET
7. Perheliikuntatapahtumat
Vuosina 2014–2016 järjestettiin elokuun aikana Ilmajoki-hallin ympäristössä perheliikuntatapahtuma yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Tapahtuma jatkuu vuosittain.
8. Perheruokailu
Perheruokailun teemavuoden toteuttamiseen koottu moniammatillinen työryhmä järjesti toimintaa 2015 vuoden aikana. Teemavuosi toi esille ravitsemuksen sekä yhteisen ruokailun merkitystä
perheissä niin lasten kuin aikuistenkin näkökulmasta. Teemavuotena toteutettiin erilaisia tapahtumia, luentoja ja muita tempauksia, joita järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Eri toimijoiden toteuttamana järjestettiin mm. ruuanvalmistus ja hygieniapassikursseja nuorille ja
perheille. Ilmajoen kouluilla toteutettiin luova kilpailu ”Teemana syökää yhdessä, voikaa hyvin”
Kaikkien sarjojen parhaat työt olivat nähtävillä Ilmajoki-hallilla. MLL järjesti yhteistyössä Perhepiknik – tapahtuman, johon osallistui noin 200 kävijää. Ilmajoki – lehti julkaisi lehtijuttusarjan ruokailuteemalla. Vahvistettiin eri ammattilaisten osaamista järjestämällä Sapere – koulutus, sekä jaettiin
tietoa ja materiaalia eri toimijoiden välillä. Seamkin opiskelijat olivat apuna mm. materiaalin tuottamisessa ja tekemässä kouluruokakyselyä.
9. Vanhempien päihteiden käytön vaikutukset
Päihteet teemavuoden toteuttamiseen koottu moniammatillinen työryhmä järjesti aiheeseen liittyviä tempauksia, koulutusta ja tuotti materiaalia vuonna 2016. Toiminta jatkuu edelleen vuonna
2017. Työryhmän edustajat koostuvat terveyspalveluista, nuorisotoimesta, varhaiskasvatuksesta,
MLL:stä sekä EHYT ry:stä (Ehkäisevän päihdetyön liitto). Varhaiskasvatuksessa lasten kanssa käytiin
läpi aihetta työkirjan avulla. Seamkin opiskelijat tuottivat neuvoloille tupakoinnin lopettamiseen
erityisesti nuorille lapsiperheille suunnattua materiaalia. Koulutusta annettiin mm. 5-6 luokkalaisille tarjolla olevaan nykypäivään sopiviin päihdevalistustyömenetelmiin. Kuraattorit ja
terveydenhoitajat pitivät Juteltaisko -tunnit kaikille Ilmajoen 5-6 luokkalaisille. MLL perhetalo Aurinkoinen ja Nuorten nurkka olivat aktiivisesti mukana toiminnassa järjestämällä erilaista toimintaa
erityisesti ehkäisevän päihdetyönviikolla. Lisäksi JIK ky:n tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa tuotiin
esiin kannabiksen käytön lisääntymistä nuorten keskuudessa.
10. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta
Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyen järjestettiin koulutusta varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Tavoitteena oli luoda yhteiset toimintamallit ja hoitopolkujen suunnittelu sekä järjestää koulutuspäivä lähisuhdeväkivallasta. JIK ky:ssä
henkilöstön valmiutta kartoittaa lähisuhde- ja perheväkivaltariskiä on myös lisätty koulutusten avulla. THL:n lähisuhde ja perheväkivallan kouluttajakoulutuksen käyneet JIK ky:n työntekijät ovat kouluttaneet henkilöstöä (38 henkilöä). Uusia työmenetelmiä on otettu osaksi toimintaa ja toimintaohjeita selkeytetty. JIK ky on tehnyt päätöksen jatkokehittää lähisuhde- ja perheväkivallan osaamistaan osallistumalla 2017 alkavaan 2,5 -vuotiseen THL:n koordinoimaan EU:n lähisuhdeväkivalta
hankkeeseen.
TAVOITE 6: HYVINVOINTISUUNNITELMAN SEURANTA JA ARVIOINTI
11. Hyvinvointityöryhmä kokoontuu säännöllisesti
Hyvinvointityöryhmä kokoontui säännöllisesti vuosien 2014-2016 aikana.
12. Hyvinvointisuunnitelman päivitys seuraavalle valtuustokaudelle
Uudesta hyvinvointisuunnitelman päivityksestä pyydettiin suunnitelmaa täydentäviä ja korjaavia
lausuntoja ja sitä esiteltiin mm. uusille toimielimille ja erilaisille sidosryhmille syksyn 2017 aikana.
Hyvinvointisuunnitelma oli käsittelyssä mm.: Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 11.10.2017 § 25. Perusturvalautakunta 12.10.2017 § 48. Kasvatus- ja opetuslautakunta 6.9.2017 § 62 ja 30.10.2017 § 76. Tekninen
lautakunta 14.11.2017 § 138. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 4.10.2017. Lasten ja lapsiperheiden palveluja kehittämisverkosto 9.11.2017. Nuorisovaltuusto 25.10.2017. Oppilaskuntien hallitukset syksyn 2017 aikana. Koulunjohtajat ja rehtorit 7.9.2017. JIK Ky:n terveyden edistämisen ohjausryhmä 13.11.2017.
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1.3 ILMAJOEN KUNNAN VÄESTÖSTÄ
Seuraavassa esitellään Ilmajoen kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja kunnan palveluihin vaikuttavia
tilastotietoja, kuten väestön määrää ja tilastokeskuksen ennusteita.

1.3.1 Väestötiedot
Ilmajoen väkiluvun on kasvanut vuosien 2010 -2016 välisenä aikana 326 asukkaalla. Seuraavassa
kaaviossa on esitetty väkiluvun kehitys vuosien 2010 - 2016 aikavälillä.

Taulukko 1. Ilmajoen kunnan väestön väkiluvun kehitys vuosina 2010 – 2016, (Ilmajoen kunta, vapaa-aikapalvelut
2017.)

Lasten syntymävuosittainen lukumäärä on vaihdellut jonkin verran 2010 - 2016 tarkasteluajanjakson aikana. Vuonna 2010 syntyneiden lasten lukumäärä on ollut 161 lasta. Vuonna 2012 syntyneiden lasten lukumäärä lisääntyi edellisestä tarkasteluvuodesta 14 lapsella. Vuosina 2014 sekä 2016
syntyneiden määrä hieman laski edellisistä seurantavuosista. Seuraavassa kaaviossa näkyy lasten
syntyvyyden kehitys vuosina 2010 - 2016.

Taulukko 2. Lasten lukumäärä syntymävuosittain, (Ilmajoen kunta, vapaa-aikapalvelut 2017.)
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Sekä 0-6 -vuotiaiden, että 7 – 14 -vuotiaiden prosentuaalinen määrä on lisääntynyt seurantavuosien 2010-2016 aikana.

Ilmajoen lasten lukumäärä
ikäryhmittäin
11
10,7
10,5
10,5

7-14-vuotiaat % väestöstä

9,1
9,4
9,4
8,8

0-6 vuotiaat % väestöstä
2016
0
2 2014 4

2012
6

2010
8

10

12

Taulukko 3. Lasten lukumäärä ikäryhmittäin, (Ilmajoen kunta, vapaa-aikapalvelut 2017.)

1.3.2 Väestöennuste ja ikääntyminen
Tilastokeskuksen ennuste vuoteen 2040 asti arvioi Ilmajoen kunnan asukasluvun kasvun jatkuvan
jatkossa ripeämpänä (0,5 % => 0,9 % /vuosi). Työikäisten määrän hienoisen laskun ennakoidaan
kääntyvän kasvuun vuoteen 2020 mennessä 0,3 % /vuosi. Tällä on positiivinen vaikutus verotettavan tulon kehitykseen.
Lasten määrän kasvun ennakoidaan hidastuvan. Tämä vaikuttaa sosiaali- ja terveysuudistuksen
jälkeiseen valtionosuuteen. Kouluikäisten määrän ennustetaan kasvavan, samoin lukioikäisten.
Ikääntyminen vaikuttaa jatkuvan Ilmajoella. Huoltosuhde on verrokkia ja koko maata matalampi.
Sen myös ennustetaan nousevan verrokkia ja koko maata nopeammin. Mediaani-ikä on selvästi
verrokkia ja koko maata matalampi. Ikääntyminen johtaa sosiaali- ja terveysuudistuksen (sote)
jälkeen erityisesti vain verotettavan tulon alenemaan. Sote-uudistuksen jälkeinen valtionosuusjärjestelmä tukee 90 % nuorimpia ikäryhmiä. Näitä edellä mainittuja asioita havainnollistaa seuraava
taulukko.
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Kunnan nimi:
Ilmajoki
Asukasluku

2007 2012 2016 2020 2030 2040 2007-16 2007-16/v 2007-16 2007-16/v 2016-20 2016-20/v 2016-20 2016-20/v
11 635 12 022 12 167 12 609 13 171 13 453
532
59 4,6 %
0,5 %
442
111 3,6 %
0,9 %

0…6 vuotiaat
6 vuotiaat
Peruskoulu, 7…16 vuotiaat
Lukio, 17…19 vuotiaat
Työikäiset, 20…64 vuotiaat
75…84 vuotiaat
Yli 84 vuotiaat
Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat

972
148
1 606
477
6 595
793
276
1 985

1 134
170
1 564
424
6 691
769
330
2 209

1 105
176
1 663
422
6 533
742
370
2 444

1 109
169
1 765
444
6 603
750
385
2 688

1 138
178
1 797
503
6 606
1 264
419
3 127

1 142
176
1 803
489
6 836
1 223
730
3 183

Huoltosuhde
Ilmajoki
Verrokit
Koko maa

2007
60,6
62,6
62,7

2012
65,6
67,8
68,1

2016
70,7
75,5
76,3

2020
75,5
82,9
84,2

2030
80,9
94,6
98,1

2040 2007-16 2007-16/v 2007-16 2007-16/v 2016-20 2016-20/v 2016-20 2016-20/v
79,3
10
1 16,6 %
1,8 %
5
1 6,9 %
1,7 %
94,5
13
1 20,7 %
2,3 %
7
2 9,7 %
2,4 %
97,8
14
2 21,7 %
2,4 %
8
2 10,3 %
2,6 %

Mediaani-ikä
Ilmajoki
Verrokit ka
Koko maa ka

2007
41,0
43,0
44,9

2012
41,0
44,6
46,7

2016
41,0
46,1
48,3

2020
41,0
46,8
49,2

2030
42,0
48,3
50,9

2040 2007-16 2007-16/v 2007-16 2007-16/v 2016-20 2016-20/v 2016-20 2016-20/v
43,0
0
0 0,0 %
0,0 %
0
0 0,0 %
0,0 %
48,7
3
0 7,3 %
0,8 %
1
0 1,5 %
0,4 %
51,1
3
0 7,6 %
0,8 %
1
0 2,0 %
0,5 %

133
28
57
-55
-62
-51
94
459

15 13,7 %
3 18,9 %
6 3,5 %
-6 -11,5 %
-7 -0,9 %
-6 -6,4 %
10 34,1 %
51 23,1 %

1,5 %
2,1 %
0,4 %
-1,3 %
-0,1 %
-0,7 %
3,8 %
2,6 %

4
-7
102
22
70
8
15
244

1
-2
26
6
18
2
4
61

0,4 %
-4,0 %
6,1 %
5,2 %
1,1 %
1,1 %
4,1 %
10,0 %

0,1 %
-1,0 %
1,5 %
1,3 %
0,3 %
0,3 %
1,0 %
2,5 %

Perlacon Oy 2017

Taulukko 4. Tiedonantajapalaute 2005 – 2015, (Eero Laesterä, HT ja Tuomas Hanhela, KTM, esitys Ilmajoen
luottamushenkilökoulutuksessa 1.9.2017.)

Ilmajoen kunnan väestömäärä on kääntynyt kasvuun 2000-luvulla. Väestönkasvun suurimmat
tekijät ovat luonnollinen väestönlisäys ja maahanmuutto.
Luonnollinen väestönlisäys on ollut positiivinen koko tarkastelujakson.

Taulukko 5. Tiedonantajapalaute 2005 – 2015, (Eero Laesterä, HT ja Tuomas Hanhela, KTM, esitys Ilmajoen
luottamushenkilökoulutuksessa 1.9.2017.)
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Taulukko 6. Tiedonantajapalaute 2005 - 2015, (Eero Laesterä, HT ja Tuomas Hanhela, KTM, esitys Ilmajoen
luottamushenkilökoulutuksessa 1.9.2017.)

Taulukko 7. Tiedonantajapalaute 2005 – 2015, (Eero Laesterä, HT ja Tuomas Hanhela, KTM, esitys Ilmajoen
luottamushenkilökoulutuksessa 1.9.2017.)

Seuraavassa taulukossa on selvitetty vuosina 2008–2012 oleva määrän kehitys naimisissa olevien,
eronneiden, lapsiperheiden ja yksinhuoltajaperheiden suhteen. Vuoden 2012 lopulla Ilmajoen väestöstä naimisissa olevia oli noin 5100 henkilöä. Eronneiden osuus väestöstä on kuitenkin pysynyt
vuosien 2010–2012 välillä suhteellisen tasaisena. Vuosien 2008–2012 aikana olevien vuosittaisten
avioerojen määrä on vaihdellut 15:sta 27 eroon/vuosi.
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Lapsiperheiden1 määrä on viime vuosina ollut keskimäärin noin 1 400. Lapsiperheistä kahden huoltajan perheiden (avio- tai avopari) määrä on vuosien 2008–2012 aikana kohonnut 39 perheellä.
Yksinhuoltajaperheiden määrä on vastaavana ajanjaksona vähentynyt.
Vuosi

2010

2012

2014

2016

Väestö yhteensä
11898
12022
12181
12167
Perheitä yhteensä
33382
3401
3473
3459
Lapsiperheitä, %
41,6
41,7
42,2
42,2
Avioeroja 25 - 64 -vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa, %
9,7
10,6
10,4
16,2
Yhden vanhemman perheitä lapsiperheistä, %
13,4
13,1
14,5
16,2
Taulukko 8. Väestön jakautuminen perheiden, eronneiden, lapsiperheiden ja yksinhuoltajien kesken vuosina 2010 –
2016, (Ilmajoen kunta, vapaa-aikapalvelut 2017.)

1.3.3 Väestön elinolot
Ilmajoen kunnan väestön koulutusaste (kaavio 4) on noussut vuosien 2010 - 2014 aikavälillä Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiaiden vastaavanikäisestä väestöstä olevien määrä on
taas laskenut 2010 – 2014 vuosien välillä.

Ilmajoen kunnan väestön koulutusasteet
50
40
30
20
10
0
Keskiasteen koulutuksen
Korkea-asteen
Koulutuksen
saaneet , % 15 vuotta koulutuksen saaneet, % ulkopuolelle jääneet 17täyttäneistä
15 vuotta täyttäneistä
24 vuotiaat, %
vastaavanikäisestä…

2010
2012
2014

Taulukko 9. Koulutusaste Ilmajoella vuosina 2010 – 2014, (Ilmajoen kunta, vapaa-aikapalvelut 2017.)

Ilmajoen työllisyystilanne on pysynyt melko samana vuosien 2010 - 2016 välillä. Työttömien määrä
on vaihdellut 7,4 prosentista 9,5 prosenttiin. Nuorisotyöttömien (18–24 -vuotiaiden) määrä on ollut
nouseva niin, että vuonna 2008 nuorisotyöttömiä oli 6,9 prosenttia, 2010 jo 12 prosenttia ja vuoteen 2016 luku on noussut 15,2 prosenttiin. Tämä on seurannat pitkälti valtakunnallista trendiä.
Pitkäaikaistyöttömien määrä on pysytellyt 2010-luvulla noin 20 prosentissa. Viimeisten vuosien aikana pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Vuoden 2016 luku on 25,1 prosenttia.
1

Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa
olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia (Sotkanet 2017).
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Ilmajoen työttömyystilanne

25,1

25
21,2
19,5
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15

13,1
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10,5

10

8,1

8,9

9,5

7,4

5
0

2010
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2014

2016

Työttömät, % työvoimasta
Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä
Nuorisotyöttömät, % 18 - 24 vuotiaasta työvoimasta

Taulukko 10. Työttömyystilanne vuosina 2010 - 2016, (Ilmajoen kunta, vapaa-aikapalvelut 2017.)

Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden määrä on hieman lisääntynyt vuosien 2010 - 2014
välisenä aikana. Toimeentulotukea saaneita yksinhuoltajakotitalouksien osuus on taas vaihdellut
5,4 prosentista 8,5 prosenttiin. Alla oleva havainnollistaa toimeentulotukea saaneiden lukumäärän
muutosta Ilmajoella vuosina 2010 - 2014.

Taulukko 11. Toimeentulotukea saaneiden määrä vuosina 2010 – 2014, (Ilmajoen kunta, vapaa-aikapalvelut 2017.)
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Seuraavasta voi havaita, että ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien2 määrä kaikista lapsiasuntokunnista on myös pienentynyt vuosien 2010 - 2016 välisenä aikana. Vuonna 2010 ahtaasti asuvia lapsiasuntokuntien määrä oli 27,5 prosenttia, kun vuonna 2016 luku oli enää 24,3 prosenttia.

Taulukot 12-13. Taulukko 12 yllä. Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat vuosina 2010-2016. Taulukko 13 alla. Depressiolääkkeistä korvausta saaneet vuosina 2014-2016. (Ilmajoen kunta, vapaa-aikapalvelut 2017.)





2014
2015
2016

Indikaattori ilmaisee Ilmajoella vuoden aikana depressiolääkkeistä korvausta saaneiden 0 - 17vuotiaiden ja 18-24 -vuotiaiden lukumäärän / prosentteina koko väestöstä (Kelan tilasto). Mielenterveyteen käytettyjen lääkkeiden määrä nelinkertaistuu alle kolmekymmentävuotiailla.

2

Lapsiasuntokunta on asuntokunta, jossa on vähintään yksi alle 18-vuotias henkilö. Asunto on ahtaasti asuttu, jos siinä asuu
enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun (määritelmä vuodesta 1990 lähtien), (Sotkanet
2014.)
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1.4 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ
Ilmajoella oli lapsiperheiden osuus väestöstä vuonna 2016 yhteensä 42,2 prosenttia, mikä on prosentuaalisesti väestöön suhteutettuna suurin määrä Etelä-Pohjanmaan kunnista. Seuraavaksi eniten lapsiperheitä oli Lapualla (41,6 %) ja kolmanneksi eniten Seinäjoella (41,1 %) väestöstä.

Taulukko 14. Lapsiperheiden osuus Etelä-Pohjanmaalla 2016, (Ilmajoen kunta, vapaa-aikapalvelut 2017.)

Ilmajoella toimii kolme eri laajaa yhteistyöryhmää, jossa painopisteinä ovat lasten, nuorten ja perheiden kehittämiseen liittyvät asiakokonaisuudet.

1.4.1 Monialainen lasten ja lapsiperheiden palvelu- ja kehittämisverkosto
Lasten ja lapsiperheiden kanssa olevia toimijoita on koottu Ilmajoella yhteen monialaiseen lasten
ja lapsiperheiden palvelu- ja kehittämisverkostoon syksystä 2013 lähtien. Lasten ja lapsiperheiden
palveluiden verkosto perustettiin perusturvalautakunnan päätöksellä, (§ 46, 14.8.2013). Verkoston
erityisenä tehtävänä on päivittää lakisääteinen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
(30.12.2013/1292). Verkostossa on toimijoita mm. neuvolasta, varhaiskasvatuksesta, koulu-, nuoriso- ja sosiaalipalveluista, perheneuvolasta, vanhempainyhdistyksestä, seurakunnasta, järjestöistä
ja perusturvalautakunnasta.
Ilmajoen monialainen lasten ja lapsiperheiden palvelu- ja kehittämisverkoston tehtävänä on:
• koota tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden kasvu- ja elinoloista sekä arvioida tilannetta
paikallisen päätöksenteon tueksi
• edistää lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattujen palvelujen yhteensopivuutta (riittävyys, laadukkuus, saatavuus ja vaikuttavuus)
• tehostaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen
siirtymistä
• edistää palvelujen järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken
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•

seurata maakunnallisen LAPE -hankkeen sekä 1.1.2017 käynnistyneen Neuvokas perhe–
hankkeen etenemistä

1.4.2 Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto
Vuoden 2011 alusta tuli voimaan laki nuorisolain muuttamisesta (693/2010). Tällöin lisättiin nuorisolakiin (72/2006) monialaista yhteistyötä ja etsivää nuorisotyötä koskevat pykälät. Muutetun
nuorisolain 7a §:n 1 momentin mukaan kunnissa tulee olla nuorten ohjaus- ja palveluverkosto,
johon kuuluvat nuorten kannalta keskeiset hallinnonalat kuten opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimet sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Myös muut viranomaiset kuten esimerkiksi puolustusvoimat voivat kuulua verkostoon.
Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita vaan paikallistasolla yleisemmin nuorten
tarvitsemien palvelujen toimivuutta ja kehittämistä. Ilmajoella toimiva nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Puheenjohtajina vuorottelevat kahden vuoden
välein sivistysjohtaja ja sosiaalijohtaja. Verkoston kokouksiin osallistuu usein noin 20-30 henkilöä
eri ammattialoilta.
Nuorille suunnattujen palvelujen keskinäisen toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on:
1. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta
paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi
2. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena
palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus
3. suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi
4. edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken

1.4.3 Lastensuojelun monialainen asiantuntijatyöryhmä
Lastensuojelulain (L417/2007, 14 §) mukaan kunnan on asetettava sosiaali- ja terveydenhuollon
edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoista sekä muista lastensuojelutyössä tarvittavista asiantuntijoista koostuva asiantuntijatyöryhmä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän
käytettäväksi. Jäseniä asiantuntijatyöryhmään kuuluu neuvolasta, varhaiskasvatuksesta, opiskeluhuollosta, perheneuvolasta, psykiatrian poliklinikalta ja sosiaalitoimesta.
Ilmajoella lastensuojelun monialainen asiantuntijatyöryhmä on kokoontunut kuukausittain syksyyn
2016 saakka. Syksyn 2016 jälkeen asiantuntijatyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti, teemana
ollut Lape kehittäminen ja Sote-uudistus. Päätös kokoontumisten sisällöstä tehtiin yhteistyössä,
tavoitteena maakunnallinen asiantuntijatyöryhmä vaativissa asiakasasioissa.
Asiantuntijatyöryhmä kokoontuu tarvittaessa konsultoimaan tai antamaan lausuntoja ja lisäksi on
perustettu nuorisopsykiatrinen työryhmä, jota vetää erityispalveluiden lääkäri ja ryhmä kokoontuu
säännöllisesti.
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1.5 VARHAISKASVATUS, ESI- JA PERUSOPETUS
1.5.1 Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta hoitoa, kasvatusta ja opetusta päivähoitoikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain mukaista esiopetusta esiopetusikäisille
lapsille. Päivähoito- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille sitä tarvitseville päivähoito- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien
kanssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain (36/1973, muutos 580/2015) ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotien toiminnan, varhaiserityiskasvatuksen, ryhmäperhepäivähoidon ja perhepäivähoidon sekä ostopalvelut.
Varhaiskasvatuksessa lapsi saa turvallisen hoitopaikan, jossa samalla edistetään lapsen tasapainoista kehitystä. Varhaiskasvatus on lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa sekä vanhempien että lapsen erityistarpeet huomioivaa toimintaa.
Varhaiskasvatuspalvelun tarjoajien määrä vuonna 2017
Päiväkoti- ja esikouluyksiköitä oli vuonna 2017 yhteensä 14. Keskustan alueella Ala-Kuhnalan, Ennun, Jaakonkujan, Paimenkujan, Palonkylän ja Peuralan päiväkodit. Näistä esikoulutoimintaa Palonkylän ja Peuralan yksiköissä. Ahonkylän alueella Ahonkylän esiopetusyksikkö, Käpälämäen,
Metsätähden ja Vanamon päiväkodit. Koskenkorvalla Päivätien päiväkoti ja Västilän esiopetusyksikkö, Itäisellä alueella Neiron päiväkoti, jossa on myös esiopetusta. Munakassa Munakan päiväkoti, jossa myös esiopetusryhmä. Syksyllä 2017 ainoastaan Ahonkylän Käpälämäen päiväkodissa on
ollut lasten ympärivuorokautinen vuorohoitomahdollisuus.
Ryhmäperhepäiväkoteja (ryhmis) syksyllä 2017 oli neljä. Ydinkeskustan alueella Krannin ja Lukuradin ryhmikset, Palonkylän alueella Palonkylän ryhmis sekä Rengon ja Itäisellä alueella Rengon
ryhmis.
Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia oli vuonna 2017 yhteensä 35. Heitä oli alueittain seuraavasti: Ahonkylä 3, Huissi 4, Itäinen alue 6, Keskusta 12, Koskenkorva 9 ja Nopankylä 1. Perhepäivähoitajien määrä on ollut laskeva, koska uusia perhepäivähoitajia on vaikea saada. Tilanne on
ollut sama koko Suomessa.
Ilmajoen kunnan järjestämän varhaiskasvatukseen osallistuneiden lasten määrä on ollut kasvava
vuosina 2010-2016, se on noussut 604 lapsesta 744 lapseen tarkasteluaikana. Päiväkodeissa
vuonna 2012 varhaiskasvatukseen osallistui 348 lasta, vuonna 2014 jo 478 lasta ja 2016 vuonna
537 lasta.
Ryhmä- ja perhepäivähoidossa olleiden lasten määrän nähdään samalla ajanjaksolla vähenevän:
vuonna 2012 määrä oli 323, vuonna 2014 lapsia oli 255 ja vuonna 2016 yhteensä 207.
Valtakunnallisestikin muutoksen suunta on pienemmistä varhaiskasvatuksen yksiköistä suurempiin
kokonaisuuksiin.
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Taulukko 15. Päivähoidossa olevien lasten lukumäärä vuosina 2010–2016, (Ilmajoen kunta, varhaiskasvatus 2017.)

Seuraavassa kartassa on havainnollistettu päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien sekä esiopetuspaikkojen sijainti.

Kuva 3. Päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien, sekä esiopetuspaikkojen sijainti. Punaisella on merkitty päiväkodit ja
sinisellä ryhmäperhepäiväkodit, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)

Alle 7-vuotiaiden päivähoitopaikkojen määrä on noussut Ilmajoella vuosina 2012 - 2016 noin
kahdellakymmenellä hoitopaikalla Jaakonkujan päiväkodin käyttöönottamisen myötä.
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Samanaikaisesti on päivähoidossa olevien määrä noussut noin 70 lapsella. Seuraava kaavio kuvaa
hoitopaikkojen määrää ja hoidossa olevien lasten lukumäärän välistä suhdetta vuosina 2012 2016. Lasten määrän ollessa suurempi kuin tarjolla olevien varhaiskasvatuspaikkojen määrä
selittyy osittain sillä, että lasten päivähoidon tarve on ajallisesti erilainen, toisilla lapsilla
päivähoidon tarve painottuu aamuun, toisilla iltaan jne. Päiväkotien paikkojen määrä tulee
muuttumaan vuonna 2018 Keskustan alueelle rakennettavan uuden päiväkodin myötä. Toisaalta
samalla myös joitakin pienempiä yksiköitä lakkaa ja niiden toimintoja siirretään uuteen
päiväkotiin. Jatkossa uuden päiväkodin tarve on Neiron alueella, jossa on toimittu vuosia koulun
peruskoulun tiloissa, jotka eivät ole suunniteltu pienten lasten päiväkotitoimintaan.

Taulukko 16. Päivähoidossa olevat lapset suhteessa päivähoito paikkoihin vuosina 2012–2016, (Ilmajoen kunta, varhaiskasvatus 2017.)

Taulukko 17. Tilastokeskuksen 0-3 ja 4-6 -vuotiaiden lukumäärä 2014 ja ennuste ikäryhmittäin vuoteen 2040. Tilastokeskus, päivitys 30.10.2015, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)
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1.5.2 Kotihoidon tuki
Kotihoidon tuki on avustus, jonka Suomen Kansaneläkelaitos maksaa alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen. Lasta voi hoitaa isä, äiti tai muu hoitaja kuten sukulainen. Lapsi voi olla myös yksityisen
päivähoidon tuottajan hoidossa, jolloin perhe voi hakea joko kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea.
Kotihoidon tuki jakaantuu hoitorahaan ja hoitolisään, josta hoitolisä riippuu perheen tuloista. Perheen yli 3-vuotiaista lapsista voi saada kotihoidon tukea, mikäli perheessä on vähintään yksi alle 3vuotias lapsi, josta kotihoidon tukea maksetaan. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia (alkaen 1.1.2014) on muutettu siten, että alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmalle tai
muulle huoltajalle maksettava osittainen hoitoraha korvataan uudella joustavalla hoitorahalla.
Etuuden määrä porrastetaan sen saajan keskimääräisen viikoittaisen työssäoloajan mukaan kahteen tasoon, vuonna 2017 alempi määrä on 160 euroa ja korkeampi 240 euroa kuukaudessa.

Taulukko 18. Kotihoidon tuella ja kotihoidossa olevat lapset vuosina 2010-2016, (Ilmajoen kunta, päivähoito, KELAn
raportti 2013.)

1.5.3 Esi- ja perusopetus
Seuraavissa taulukoissa on väestörekisterin 20.9.2017 ennusteita esi- ja perusopetuksen oppilasmääristä vuoteen 2023 asti. Väestörekisteri ei huomioi mahdollista tulevaa muuttoliikettä, eikä
kunnan alueella sijaishuollossa olevia muissa kunnissa kirjoilla olevia oppilaita.
Elokuussa 2018 aloittaisi 20.9.2017 väestörekisteriennusteen mukaan 33 esikoululaista enemmän
kuin elokuussa 2017, jolloin esikoulunsa aloitti 167 lasta. Esikoululaisten määrä on tämän jälkeen
laskeva. Vuotta myöhemmin elokuussa 2019 olisi vuonna 2013 syntyneitä esikoululaisia 50 vähemmän. Vuonna 2016 syntyneitä esikoululaisia on väestörekisterin mukaan vuonna 2022 yhteensä 138.
Alakoulujen vuosiluokkien 1-6 oppilaita oli 20.9.2017 yhteensä 1 053. Alakoulujen oppilasmäärä
lisääntyy 22 oppilaalla elokuussa 2019 elokuuhun 2018 verrattuna. Tämän jälkeen oppilaiden määrä laskee ensin kahdeksalla elokuussa 2020. Seuraavana vuonna elokuussa 2021 on 41 oppilasta
vähemmän alakouluissa, 34 oppilasta vähemmän taas seuraavan vuoden elokuussa 2022. Vuoden
2023 elokuussa aloittaa koulunsa väestörekisteriennusteen mukaan 41 vuosiluokkien 1-6 oppilasta
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosien 2019-2023 välillä vähenee alakoulujen vuosiluokkien
1-6 oppilaiden määrä 124 oppilaalla, eli noin 11,5 prosenttia. Alakoulujen vuosiluokkien 1-6 oppi-
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laita olisi 20.9.2017 väestörekisteriennusteen mukaan 1.8.2023 yhteensä 954 ilman muuttoliikkeen vaikutusta.

Taulukko 19. Alakoulut, oppilasmäärät ja ennusteet 20.9.2017, (väestörekisteri, Ilmajoen kunta sivistyspalvelut 2017.)

Ahonkylän koulun oppilasmäärä elokuusta 2017 elokuuhun 2019 mennessä kasvanee 24 oppilaalla. Vuosina 2020-2021 olisi koulussa jo 257 oppilasta. Tämän jälkeen oppilasennuste näyttää laskevan, jolloin oppilaita olisi 29 vähemmän elokuussa 2023 kuin 2021. Herralan koulun oppilaita oli
20.9.2017 yhteensä 220, vuoden 2019 elokuussa oppilaita olisi 18 enemmän. Tämän jälkeen oppilasennuste osoittaa alenemista, jolloin elokuussa 2023 olisi 216 oppilasta Herralan koulussa, lasku
vuoden elokuun 2019 suurimman oppilasennusteen lukemaan on 22 oppilasta. Neiron koulussa oli
99 oppilasta 20.9.2017, mutta elokuussa 2018 olisi seitsemän oppilasta enemmän. Tämän jälkeen
väestörekisteriennuste näyttää hienoista oppilasmäärän laskua. Vuonna 2023 näyttäisi koulussa
olevan 89 vuosiluokan 1-6 oppilasta ilman muuttoliikkeen vaikutusta. Jaakko Ilkan yläkoulussa ylittyy 500 oppilaan raja vuosiluokilla 7-9 elokuussa 2021, jolloin oppilaita olisi väestörekisterin ennusteen 20.9.2017 mukaan 530 ja elokuussa 2023 jopa 552.

Taulukko 20. Jaakko Ilkan koulu, oppilasmäärät ja ennusteet 20.9.2017, (väestörekisteri, Ilmajoen kunnan sivistyspalvelut 2017.)
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Taulukot 21-22. Taulukko 21. Yllä. Herralan, Ahonkylän, Palonkylän ja Neiron koulujen oppilasmäärät ja ennusteet
20.9.2017, (väestörekisteri, Ilmajoen kunnan sivistyspalvelut 2017.) Taulukko 22. Alla. Esiopetuksessa olevien ja koulunsa aloittavien ennuste vuoteen 2023, (väestörekisteri, Ilmajoen kunnan sivistyspalvelut 2017.)

6-VUOTIAAT / ESIKOULUIKÄISET

20.9.2017

Lähde: väestörekisteri
15.10.2017
synt./kouluun

synt./kouluun

synt./kouluun

synt./kouluun

synt./kouluun
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2011/2018
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4
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4
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4
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7
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2
8
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5
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5
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4
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60

33
5
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6
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4
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55

2
9
1
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2
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3
10
5
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6
8
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Västilä
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2017 - 2022
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167 esioppilasta
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1.5.4 Tilastokeskuksen ennuste vuoteen 2040
Tilastokeskuksen vuoden 2014 todellisiin lukuihin perustuva väestöennuste vuoteen 2040 asti, (päivitys
30.10.2015), osoittaa, että yläkouluikäisten 13–15 -vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2025 mennessä, jonka
jälkeen heidän määränsä hiukan alenee.
Alakoululaisten osuus kasvaa vuoteen 2020 asti, mutta vähenee vuoteen 2025 mennessä, kunnes taas kasvaa jälleen vuoteen 2030 mennessä, jonka jälkeen alakoululaisten lukumäärä pysyisi lähes samana. Tilastokeskuksen ennusteissa on arvioitu myös muuttoliikettä.

vuosi 2040
vuosi 2035
vuosi 2030
vuosi 2025

Yht. 13-15 v
vuosi 2020

Yht. 7-12 v

vuosi 2017
todellinen tieto, vuosi 2014

TILASTOKESKUS päiv. 30.10.2015
0

200

400

600

800

1000

1200

Taulukko 23. Alakoulu- ja yläkouluikäisten määrä 2014 ja ennuste vuoteen 2040 asti. Tilastokeskus, päivitys
30.10.2015, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)
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Taulukko 24. Lasten ja nuorten 7-18-vuotiaiden määrä 2014 ja ennuste vuoteen 2040 asti. Tilastokeskus, päivitys
30.10.2015, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)

1.5.5 Esiopetus
Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä
sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat
havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.
Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kunnan on osoitettava esiopetuspaikka jokaiselle lapselle. Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen mukaan
laaditun
paikallisen
opetussuunnitelman
mukaisesti,
(http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/esiopetus).
Esiopetusta annetaan sekä koulujen että päiväkotien yhteydessä. Hallintosäännön mukaan sivistysjohtaja päättää oppilaan ottamisesta esiopetukseen. Päiväkoteihin otetut esioppilaat tarvitsevat usein myös päivähoitoa. Lisäksi mm. virka- ja työehtosopimusteknisistä syistä on joustavampaa
ottaa esioppilaat päiväkodin alaisuuteen, vaikka oppilas osallistuisi joustavaan alkuopetukseen
yhdessä 1.-2. – luokkalaisten kanssa luokanopettajan johdolla.
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Taulukko 25. Esiopetuksessa olevat oppilaat 20.9. lukuvuosina 2009-2018, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)

Esioppilaat kuljetuksessa v 2013 alkaen

Taulukko 26. Kuljetusta tarvitsevat esioppilaat 20.9. lukuvuosina 2013–2018, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)

1.5.6 Vuosiluokkiin sitomaton opetus
Vuosiluokkiin sitomatonta esi- ja alkuopetusta on annettu Ilmajoella syksystä 2016 Palonkylän koulussa. Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa lapsi saa edetä oppimisessaan oman kasvun ja
kehityksensä mukaisesti. Jokaiselle lapselle tehdään myös henkilökohtainen oppimissuunnitelma.
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Kyseisessä opetusyksikössä toimivat luokanopettajat, lastentarhanopettajat, päivähoitajat sekä
koulunkäynninohjaajat moniammatillisena tiiminä. Toiminta pohjautuu esi- ja perusopetuksen
opetussuunnitelmiin ja se toteutetaan tarkoituksenmukaisissa ryhmissä. Opetus etenee oppilaan
oppimisen valmiudet huomioiden. Joustavilla opetusjärjestelyillä taataan lapsen ehyt koulupolku
ja riittävät taidot ennen siirtymistä kolmannelle luokalle. Esikouluikäiset lapset saavat kasvaa koululaiseksi tutussa ja turvallisessa ympäristössä, ja pienet koululaiset taas saavat enemmän aika
oppimiselle sekä leikille. Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa lapsella on kolmen vuoden aikana
mahdollisuus edetä yksilöllisellä oppimispolulla. Sekaryhmissä pystytään lasten vertaisoppiminen
toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Joustavassa toiminnassa lastentarhanopettajat ja
luokanopettajat toimivat samanaikaisesti ja yhdistävät parhaalla mahdollisella tavalla esiopetuksen ja perusopetuksen vahvuudet luoden uutta toimintakulttuuria.
Joustava esi- ja alkuopetus mahdollistaa lapsen yksilöllisen etenemisen, raja-aidat esiopetuksen ja
koulun väliltä häviävät, lapset ja opettajat tuntevat toisensa ja työskentelevät yhdessä kolme vuotta. Oppimisen tuki on helpompi viedä toimittaessa pienissä ryhmissä yksilöllisesti. Oppimisympäristöt mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät ja – tavat, sekä tuovat yhdessä toimimisen
ilon.

1.5.7 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta
Ilmajoen kunta järjestää vapaaehtoista perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien oppilaille sekä erityisoppilaille vuosiluokilla 3-9, jos he kuuluvat
kehitysvammalakiin perustuvan erityishuolto-ohjelman piiriin. Ohjelmassa tulee olla määriteltynä
aamu- ja/tai iltapäivätoiminnan tarve. Toiminta on huoltajille maksullista. Lain mukaan kunta päättää toiminnan laajuudesta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ei ole lapselle subjektiivinen
oikeus, vaikkakin lapsille ja heidän perheilleen erittäin tärkeänä koettu palvelumuoto.
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään hakuaikana kartoitettavan tarpeen perusteella, sekä toimintaan osoitettujen määrärahojen puitteissa. Toiminnan järjestämiseksi koululla täytyy vähintään
yhdeksällä (9) lapsella olla säännöllinen aamu- ja/ tai iltapäivätoiminnan tarve.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä
ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Toiminnalla on oma erityisluonteensa, sillä se perustuu vapaaehtoisuuteen ja sijoittuu lasten vapaa-aikaan.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve on ollut jatkuvasti kasvussa vuodesta 2004 lähtien. Isoille kouluille on enemmän hakijoita kuin on mahdollista ottaa mukaan. Toisaalta pienillä alakouluilla ryhmän
minimikoon
täyttyminen
on
epävarmaa.
Lisätietoja:
http://www.ilmajoki.fi/files/OPS/Apip_toimintasuunnitelma.pdf
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Taulukko 27. Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakevien ja toiminnassa mukana olevien lasten määrä lukuvuosina 2007–
2018, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)

1.5.8 Perusopetus
Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen
yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Oppivelvollisille
lapsille ja nuorille perusopetusta annetaan yleensä peruskoulussa. Aikuisille perusopetusta järjestävät muun muassa aikuislukiot ja kansanopistot.
Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (7–16-vuotiaat). Kuuden
ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai
useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat asianomaisten aineiden opettajat.
Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Opetuksen
lisäksi oppikirjat ja muu oppimateriaalit sekä työvälineet ja aineet ovat maksuttomia. Oppilaalla on
lisäksi oikeus saada jokaisena koulun työpäivänä maksuton, täysipainoinen ateria sekä tietyin edellytyksin maksuton koulukuljetus. Oppilaan kuuluu saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto. Vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla on lisäksi oikeus saada
maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät apuvälineet ja muun muassa tulkitsemis- ja
avustajapalvelut ja apuvälineet, (http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus).
Perusopetuksen yhtenä haasteena on aikaansaada tulevaisuuden tekijöitä. Keinona on mm. toimeenpanna ja jalkauttaa perusopetuksen uudistettu opetussuunnitelma niin, että oppiminen,
mm. ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot, on keskiössä. Perusopetuksen uudistettu opetus-
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suunnitelma on otettu käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöönotto tapahtuu oppi- ja valinnaisaineitten sekä tuntijaon osalta
porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Kuva 4. Perusopetuksen tavoitteet. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, (opetushallitus 2016.)

Elokuussa 2016 käyttöön otetun uudistetun opetussuunnitelman vaikutus on erittäin suuri oppilaiden oppimiseen kuin myös opettajien opetuksen suhteen. Mm. tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia on hyödynnettävä enemmän opetuksessa. Oppimisen nykyiset trendit ovat mm.
 globaalikonteksti ja kulttuurinen moninaisuus, sekä maailmankansalaiseksi kasvu, (vrt. kulttuurisena kontekstina Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa)
 oppimaan oppiminen, itsearviointi ja itseohjautuvuus, (vrt. kokeet, keppi ja porkkana).
 oppilaiden osallistaminen ja tekemällä oppiminen, (vrt. opettajakeskeisyys ja opettajajohtoisuus)
 yhteistyö ja vuorovaikutus, (vrt. suorittaminen)
 tiedon tuottaminen, luovuus ja ongelman ratkaisu, (vrt. tiedon vastaanottaminen ja pänttääminen)
 autenttinen oppiminen, (vrt. oppikirjasidonnaisuus).

1.5.9 Kouluverkko
Ilmajoella oli 12 alakoulua (vuosiluokat 1-6) ja Jaakko Ilkan koulu (vuosiluokat 7-9) väestörekisterin
20.9.2017 tilastointipäivänä. Kunnanvaltuuston 9.12.2005 § 148 kouluverkkopäätöksen mukaan
oppilasrajaksi koulun säilymiselle asetetaan 23 oppilasta. Koulun oppilaiksi lasketaan 1-6 luokat
sekä esioppilaat niissä kouluissa, joissa esiopetus on vakiintunut. Oppilasmäärä lasketaan vuosittain 20.9. väestörekisteritilanteen mukaan, ensimmäinen laskenta vuonna 2007. Jos kyseisen päivän mukaan oppilasmäärä koulun omalla oppilaaksiottoalueella on alle 23 oppilasta kahtena seuraavana lukuvuotena, koulu lakkaa laskentavuotta seuraavan syyslukukauden alusta lukien automaattisesti, ilman valtuuston erillispäätöstä.
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Kunnanvaltuusto (§ 38) hyväksyi 15. toukokuuta 2017 seuraavan kunnanhallituksen (6.3.2017 §
83) esityksen: Kunnanvaltuuston päätöstä 9.12.2005 § 148 täydennetään seuraavasti: Ilmajoen
kunnan alueella sijaishuollossa (esim. lastenkoti, perhekoti) oleva lapsi luetaan sijaintipaikan koulun oppilaaksi ottoalueeseen.

Kuva 5. Koulujen sijainti Ilmajoella 20.9.2017, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)

Taulukko 28. Alakoulujen oppilaat vuosina 2007–2017, (väestörekisteri 20.9.2017, Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut
2017.)
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Taulukko 29. Jaakko Ilkan koulun (vl. 7-9) oppilaat vuosina 2007–2017, (väestörekisteri 20.9.2017, Ilmajoen kunta,
sivistyspalvelut 2017.)

1.5.10

Koulu- ja päivähoitotilojen riittävyys

Ahonkylän koulun laajennus valmistui vuonna 2017. Elokuussa 2017 aloitti Ahonkylän koulussa
220 perusopetuksen oppilasta ja 51 esioppilasta. Syksyllä 2017 kartoitettiin mm. Herralan koulun,
Neiron koulun ja Jaakko Ilkan koulun tilatarpeita ja mahdollisuuksia.
Herralan koulussa aloitti elokuussa 2017 yhteensä 220 oppilasta. Koulun alueella olevassa pienluokassa, (entinen rivitalo) on jatkuvasti yli 10 kehitysvammaista lasta sekä musiikkiluokka. Koulussa
on tilat 13 ryhmälle, vaikka ryhmiä on usein tätä enemmän, esimerkiksi lukuvuonna 2017 - 2018
ryhmiä on 14. Kuraattorille ja terveydenhoitajalle ei ole omia tiloja. Pienryhmätiloja ei myöskään
ole. Varastotiloista on myös puutetta. Opettajien huone on suunniteltu kahdeksalle opettajalle,
vaikka tiloissa toimivan henkilöstön määrä voi olla jopa 30. Sosiaalitiloja on hyvin niukasti.
Neiron kouluntila-ahtaus heijastuu myös kaikkeen toimintaan. Neiron koulussa on lisäosan luokkien lisäksi tarve myös piharakennuksen ns. talonmiehen asunnon saamiseksi koulun käyttöön. Erityisopetukselle, kuraattorin vastaanotolle tai pienryhmäopetukselle ei ole tiloja. Opettajien työskentelytila on niukka. Koulussa on tilat kuudelle ryhmälle, vaikka oppilasryhmiä on useina vuosina
jatkossakin seitsemän. Ennakkoarvion mukaan kunnan järjestämä mahdollinen tonttitarjonta johtaisi Neiron koulun oppilasmäärän jyrkkään kasvuun vuodesta 2020 eteenpäin.
Jaakko Ilkan yläkoulu peruskorjattiin lukuvuonna 2010 – 2011. Lisäksi lukion peruskorjauksen yhteydessä lukuvuonna 2011 – 2012 tehtiin lukiorakennukseen luokat yläkoulun biologian ja maantiedon opetukselle. Myös terveystiedosta osa opetetaan lukiorakennuksessa. Em. kohteet saivat
valtionapua 40 prosenttia sekä rakentamiseen että kalustamiseen. Valtionavun saaminen helpotti
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hankkeen toteuttamista. Toisaalta valtionapu myös rajasi tilojen rakentamista, sillä kaikessa suunnittelussa piti ottaa huomioon valtion ohjeistus. Valtion tilahallintaohjelman laskentakaavassa koulupäivän pituus oli kahdeksan (8) oppituntia. Jaakko Ilkan koulun työpäivä on koulukuljetuksista
johtuen vain kuusi (6) oppituntia. Kuljetusten piirissä on kaksi kolmasosaa oppilaista. Peruskorjauksen yhteydessä ei koululle tullut yhtään reserviluokkaa. Kaikki koulutilat ovat olleet käytössä
remontista saakka, sillä valtion tilahallintaohjelma laski viikkoa kohti 10 tuntia enemmän kuin mitä
koulua voidaan todellisuudessa pitää. Sivistyslautakunta, sekä kasvatus- ja opetuslautakunta (SIV
27.9.2016 § 58 ja KOL 10.10.2017 § 71) esittivät asiaa rakentamis- ja investointisuunnitelmassaan
kunnanhallitukselle seuraavasti: Jaakko Ilkan koulun laajentaminen neljällä uudella luokkatilalla ja
yhdellä varastotilalla, (n. 340 - 360 brm²).
Keskustan alueelle valmistuu vuonna 2018 Ala-Kuhnalan päiväkodin viereen 136-paikkainen päiväkoti. Kunnanhallitus (3.4.2017 § 113) päätti, että keskustan alueen päiväkoti (noin 1 900-2 000
brm²) toteutetaan leasing-rahoitteisena. Kasvatus- ja opetuslautakunta (10.10.2017 § 71) on esittänyt uuden päiväkodin rakentamista myös itäiselle alueelle.
Tekninen lautakunta totesi lausunnossaan (14.11.2017 § 138), että Ilmajoen kunnan koulu- ja päiväkotikiinteistöt on rakennettu väljästi. Kaikilla kouluilla ja päiväkodeilla on rakennusoikeutta jäljellä runsaasti. Kyläkouluilla laajennusvaraa on useimmilla enemmän kuin kaksinkertainen nykyiseen rakennuskantaan nähden. Asemakaavoitetuilla alueilla koulujen jäljellä olevat rakennusoikeudet ovat myös huomattavat. Esimerkiksi Palonkylän koululla ja Ahonkylän koululla on rakennusoikeutta jäljellä saman verran kuin nyt on rakennettu. Herralan koulun alueella rakennusoikeutta on jäljellä noin 4 000 k-m2; rakennettu on noin 2 600 k-m2.
Jaakko Ilkan koulun ja lukion alueella on rakennettu noin 14 600 k-m2, rakennusoikeuden kokonaismäärä on 17 000 k-m2, laajennusvara on enää noin 2 300 k-m2. Tämä laajennusvara on pieni
suhteessa rakennettuun rakennuskantaan ja lisäksi alueen sijainti on sellainen, ettei sen laajentaminen ole helppoa. Tästä syystä onkin tarpeen käynnistää alueella kaavanmuutos, jolla turvataan
koulun käyttöön ne alueet, joita on mahdollista siihen osoittaa. Tällainen alue on ensisijaisesti
Seppälän hallin rakentamaton alue.
Päiväkotien koot ja tonttien koot vaihtelevat suuresti. Laajentaminen on kuitenkin kaikilla tonteilla
mahdollista. Vähäisimmät laajennusvarat ovat Paimenkujan ja Ennun tonteilla, yli 1 000 k-m2:n
lisärakennusoikeudet ovat mm. Vanamolla, Käpälämäessä ja Peuralassa. Neiron alueen päiväkodin
sijoituspaikaksi on yleiskaavassa osoitettu koulun alue. Päiväkoti mahtuu hyvin nykyiselle koulun
tontille tai se voidaan sijoittaa yleiskaavassa osoitetulle laajennusalueelle tai koulun kohdalle Saunamäentien toiselle puolelle kunnan hankkimalle maalle.
Lisärakentamisen sijoittaminen joillekin tonteille on hyvä harkita niin, että ei suljeta tontteja myöhemmin mahdollisesti tulevilta piha- tai rakennushankkeilta. Esimerkiksi Herralan ja Palonkylän
kouluilla lisärakentamisoikeutta on runsaasti, mutta tonttien muoto, nykyisten toimintojen sijoittelu ja Palonkylässä sähkölinja rajoittavat suunnittelua. Onkin suositeltavaa toteuttaa mahdollinen
lisärakentaminen kaksikerroksisena näillä - kuten myös muutamilla muilla tonteilla.

1.5.11

Kolmiportainen tuki

Uudistettu perusopetuslaki (21.8.1998/628) astui voimaan 1.1.2011 alkaen. Muutokset koskivat
lähinnä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita oppimisen ja koulunkäynnin tuen osalta.
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Uudistetun perusopetuslain mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus saada oppimiseensa riittävää
tukea. Tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.
Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin
kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.
 Yleinen tuki on kaikille suunnattua, tilapäistä tukea ja arviointi tapahtuu yleisopetuksen
opetussuunnitelman mukaan.
 Tehostettu tuki on voimakkaampaa, säännöllistä tukea ja oppilas tarvitsee useita tukimuotoja yhtä aikaa. Oppilaalle tulee laatia oppimissuunnitelma ja arviointi tapahtuvat
yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan.
 Erityistä tukea voi saada silloin, kun oppilas ei voi saavuttaa opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita muilla tukitoimilla. Tämä toteutuu oppiaineiden yksilöllistämisenä, jolloin oppilaalle tulee laatia HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma). Tästä tehdään hallintopäätös.
 Oppilas arvioidaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan ja pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevat oppilaat kuuluvat erityisen tuen piiriin. Erityisen tuen päätös tulee
tarkistaa aina 2. ja 6. luokan keväällä.
9
8
7

20.9. Pidennetty
oppivelvollisuus %

6

20.9. Erityinen tuki muu %

5
4
3

20.9. Erityinen tuki
yhteensä %

2
1
0

Taulukko 30. Erityisopetuksessa olevat vuosina 1997–2011 ja erityisessä tuessa olevat 2011–2017, (Ilmajoen kunta,
sivistyspalvelut 2017.)

Erityisopetusta koskevan lakimuutoksen jälkeen pidennettyjen, erityisen tuen ja tehostetussa
tuessa olevien oppilaiden määrä lukuvuosina 2011-2017 tilastointipäivänä 20.9.
Lukuvuosi
Pidennetty Erityinen
Erityisen
Tehostettu Erityinen
Tehostettu
20.9.
oppivelv.
tuki
tuen lope- tuki
tuki yhja erityi(11 v)
tus
teensä
nen tuki
yhteensä
2017-2018
33
64
2
132
97
229
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2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012

31
29
24
22
22
24

65
63
65
55
57
74

2
2
2
3
6
0

122
121
99
85
67
0

96
92
89
77
79
98

218
213
188
162
146
98

Taulukko 31. Erityisopetusta koskevan lakimuutoksen jälkeen pidennettyjen, erityisen tuen ja tehostetussa tuessa
olevien oppilaiden määrä lukuvuosina 2011 – 2017 tilastointipäivänä 20.9., (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)

Esimerkkejä 3-portaisista tukimuodoista Ilmajoella:
YLEINEN TUKI

TEHOSTETTU TUKI

ERITYINEN TUKI

Eriyttäminen
Oppilaan ohjaus

Eriyttäminen
Oppilaan ohjaus

Eriyttäminen
Oppilaan ohjaus

Oppilashuollon tuki
Tukiopetus
Osa-aikainen erityisopetus

Oppilashuollon tuki
Tukiopetus
Osa-aikainen erityisopetus

Oppilashuollon tuki
Tukiopetus
Osa-aikainen erityisopetus

Apuvälineet yms.

Apuvälineet yms.

Koulunkäynninohjaajapalvelut
Jakotuntien käyttö kyläkouluilla
Kodin ja koulun välinen
yhteistyö

Koulunkäynninohjaajapalvelut
Jakotuntien käyttö kyläkouluilla

Kokoaikainen erityisopetus
(erityisopetuksen pienluokat)
Apuvälineet yms.

Tiivistetty yhteistyö kodin ja koulun välillä

Koulunkäynninohjaaja-palvelut
Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Joustava alkuopetus
Luokan kertaaminen/joustaminen
JOPO –luokka
Taulukko 32. Esimerkkejä 3-portaisista tukimuodoista Ilmajoella, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)

Kuntouttava luokka
Vuosien 2016 - 2017 aikana lisääntyi psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten määrä Ilmajoen
kunnassa. Näillä lapsilla ja nuorilla voi olla takanaan usein monivuotinen tukipolku, lastensuojeluhistoria, psykiatrinen poliklinikka ja osastohistoria, perhekuntoutusta, käytöshäiriöitä, masennusta, tunne-elämän epävakautta, alisuoriutumista, eikä koulunkäynti vahvasti tuettunakaan onnistu.
Ilmiö on alkaa yleistyä myös muualla Suomessa. Viisi prosenttia oppilaista vie 95 prosenttia opettajan ajasta, toteaa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, (Ilkka 2.11.2017).
Oppilas joutuu usein odottamaan monta kuukautta pääsyä psykiatriselle poliklinikalle, sairaalakouluun tai laitoshoitoon. Sairaanhoitopiirin palveluhinnasto 1.1.2017:
• kertakonsultaatio (erikoislääkäriarvio): 71 - 143 €/tunti
• koulu-/päiväkotikäynti, (jossa 1-2 työntekijää, noin 4 tuntia): 614 €
• lastenpsykiatrian perheosasto- tai kotihoitopäivä: 1 091 €/vrk
• hoito ja kuntoutus: 748 €/vrk
• tutkimus ja hoito: 945 €/vrk
• kriisihoito: 1 042 €/vrk
• tehohoito ja vaativa hoito: 1 349 €/vrk
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Erikoissairaanhoidossa lasten – ja nuorten osastolla kustannukset ovat keskimäärin 688
€/vrk/lapsi. Jos hoitojakson pituus on esimerkiksi neljä viikkoa (28 vrk), ovat kustannukset hieman
alle 20 000 euroa. Lastensuojeluyksikössä/perhekodissa kustannukset ovat noin 180 €-340
€/vrk/lapsi. Kun lapsi sijoitetaan lastensuojeluyksikköön, on sijoituksen pituus yleensä enemmän
kuin kuukausi, pääsääntöisesti noin 3-6 kuukautta. Kolmen kuukauden hoitojakso lastensuojeluyksikössä maksaa noin 17 000-32 000 euroa.
Sivistyslautakunta (17.5.2017 § 36) esittikin kuntouttavan hoidollis-pedagogisen pienryhmän perustamista Ilmajoen kuntaan. Erityisluokanopettajan lisäksi ryhmässä voi olla psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja, koska yhteistyö perheen kanssa on tärkeää. Kuntouttavan pienryhmän
tavoitteena on oppilaan
• oppimisen ja koulunkäynnin selkiytyminen.
• vuorovaikutustaitojen kehittäminen.
• henkilökohtaisten vahvuuksien ja vaikeuksien huomioiminen.
• perheen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen yhdessä perheen kanssa.
Kunnanvaltuusto (15.12.2017 § 106) perusti kuntouttavan luokan määräaikaisena kokeiluna ajalle
1.1.2018-31.12.2020. Luokan alkusijoituspaikka on Palonkylän koululla.

1.5.12

Vanhempaintoiminta

Vanhempaintoiminta – ollaan yhdessä lasten asialla
”Toimintaa ei välttämättä niin huomaa normaalissa arjessa, mutta jos sitä ei olisi, niin se kyllä
varmasti huomattaisiin”
Yllä oleva sitaatti on ilmajokisen vanhempaintoimijan kuvaus siitä, millainen merkitys vanhempaintoiminnalla on lapsille ja perheille. Ilmajoella on vanhempaintoimintaa yhdessä päiväkodissa ja 11.
alakoulussa. Seitsemässä alakoulussa on Suomen Vanhempainliittoon kuuluva vanhempainyhdistys. Vanhempaintoiminta voi olla järjestäytynyt eri tavoin (ks. taulukko). Sitä tehdään myös kerhomuotoisena tai toimikuntana. Usein myös aktiivinen kylä- tai nuorisoseura ja muut yhdistykset
edistävät sujuvaa kodin, koulun ja päiväkodin yhteistyötä.
Tilanne syksyllä 2017

Vanhempainyhdistys

Ahonkylän koulun vanhempainyhdistys ry
Herralan koulun vanhempainyhdistys ry
Ilomäen koulun vanhempainyhdistys ry
Koskenkorvan koulun
vanhempainyhdistys ry
Luoman koulun vanhempaintoimikunta
Neiron koulun vanhempaintoimikunta
Nopankylän koulun

X

Vanhempainkerho

Vanhempaintoimikunta

X
X
X
X
X
X
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vanhempainyhdistys ry
Munakan päiväkodin
vanhempainyhdistys ry
Palonkylän koulun vanhempainyhdistys ry
Peltoniemen koulun
vanhempainyhdistys ry
Tuomikylän koulun
vanhempaintoimikunta
Västilän koulun vanhempainkerho

X
X
X
X
X

Taulukko 33. Vanhempaintoiminta kouluittain, (Tuula Peltoniemi, Palonkylän koulun vanhempaintoimija, Suomen
vanhempainliiton varapuheenjohtaja 16.11.2017.)

Mitä vanhempaintoiminta on?
Vanhempaintoiminta vahvistaa kodin ja koulun/päiväkodin yhteistyötä, edistää lasten ja nuorten
hyvinvointia ja tarjoaa vertaistukea kotien kasvatustyölle. Toimivalla yhteistyöllä koti ja koulu voivat yhdessä vaikuttaa lasten ja nuorten motivaatioon, oppimistuloksiin ja kouluviihtyvyyteen. Vanhempien läsnäolo kouluarjessa, ja kodin ja koulun välinen tiivis yhteistyö on tärkeää lapsen koulupolun kaikissa vaiheissa esiopetuksesta aina toiselle asteelle asti. (Suomen Vanhempainliitto ry)
Vanhempaintoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokainen vanhempi ja huoltaja voi osallistua
toimintaan. Ilmajoella vanhempaintoiminnan muodot vaihtelevat. Tässä muutamia esimerkkejä
toimintamuodoista, jotka kaikki edellyttävät aikaansa antavia aikuisia, vanhempien ja koulun/päiväkodin henkilökunnan vastavuoroista yhteistä tekemistä:
o erilaiset tapahtumat lapsille, perheille ja usein myös kenelle tahansa kuntalaiselle
o retkien taloudellinen tukeminen
o pihavälineiden kehittäminen ja hankinta
o vaikuttamistoiminta kunnan päätöksentekoon
o stipendit oppilaille
o useilla kouluilla opetussuunnitelman mukainen luistelu liikuntatunneilla on vanhempien luistelukenttien jäädyttämisen ja huollon ansiota.
Vuonna 2016 alakoulujen vanhempaintoimijoille tehdyssä kyselyssä kolme tärkeintä tehtävää olivat kodin ja koulun välisen yhteistyön vahvistaminen (80 %), lasten kouluhyvinvoinnin edistäminen
(80 %) ja varainkeruun retkiin ja välineisiin (48 %).
Ilmajokiset vanhempaintoimijat koolla vuosittain
Syksyllä 2017 ilmajokiset vanhemmat vastasivat kyselyyn, jonka tavoitteena oli muun muassa saada näkemyksiä vanhempaintoiminnan yhteistyön vahvistamiseen koko kunnan alueella. Vastauksia tuli 119. Vanhempien mielestä kodin ja koulun yhteistyö lisää lasten ja nuorten turvallisuuden
tunnetta ja luottamusta aikuisiin. Lapsia kasvatetaan yhdessä, on tärkeä tietää sekä kotona että
koulussa missä mennään. Lasten ja nuorten on helppo omaksua ja hyväksyä säännöt ja yhteiset
toimintatavat, kun kaikki aikuiset seisovat niiden takana.
Uudistuneessa opetussuunnitelmassa edellytetään kodin ja koulun yhteistyötä, konkreettista vanhempien mukanaoloa suunnittelussa ja kehittämisessä. Kyselyn vastaajat peräänkuuluttivat myös
lasten ja nuorten oman mielipiteen mukaanottoa siihen millainen kodin ja koulun välinen yhteis-
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työ toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Välttämättä oma vanhempi ei olekaan se luontevin aikuinen, johon lapsi tai nuori luottaa.
Kolme keskeisintä vanhempaintoiminnan yhteistä vaikuttamiskohdetta nousi syksyn 2017 kyselystä:
1. lasten ja nuorten kouluhyvinvoinnin tukeminen (76 %),
2. kiusaamisen vähentäminen (73 %)
3. vaikuttaminen kuntapäätöksiin lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta
(56 %).
Nämä vastaukset ovat painotukseltaan samoja, mitä vuoden 2016 syksyllä vanhempaintoimijoille
tehdyssä kyselyssä tuli esiin. Keinoja ja ratkaisuja mietitään mm. vuosittain ilmajokisten vanhempaintoimijoiden tapaamisissa.
Ilmajokiset vanhempaintoimijat kokoontuivat ensi kerran vuonna 2013. Tarve vanhempaintoimijoiden keskinäiselle yhteistyölle on edelleen. Koollekutsujan viestikapula on vaihtunut vuosittain ja
tapaamisten teemasta päätetään yhdessä. Ilmajokisten vanhempaintoimijjoilla on mm. Facebook ryhmä, jonka toivotaan edistävän yhteistyötä sekä madaltavan kynnystä vaikuttaa ja tehdä yhdessä.
“Lapset oppivat meiltä aikuisilta kaikki käyttäytymismallit. Millaisia ilmajokisia aikuisia me haluamme olla? Kodin ja
koulun välitön, luonteva, rento, avoin tiedonvaihto luo turvallisuutta lapsille. Yhteistoiminta tukee oppimista ja tunnetta
että minä olen tärkeä. Kuntaa velvoittaa lait kuulla asukkaidensa ääntä. Opetussuunnitelmassa on monia velvoitteita
ottaa vanhemmat mukaan suunnitteluun. Yhteistoiminnalla osallistuminen ei ole vain joidenkin, vaan meidän yhteinen
asia.” (Ilmajokinen vanhempi 2017.)

1.6 LUKIO
Lukio on vapaaehtoinen ja yleissivistävä toisen asteen oppilaitos, jonne on mahdollista pyrkiä suoritettuaan oppivelvollisuuden. Lukiokoulutuksessa on mahdollista suorittaa ylioppilastutkinto ja
siten valmistua lukiosta ylioppilaaksi. Tavallisesti opiskelijat osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin, mutta lukion oppimäärän voi suorittaa ilmankin. Silloin oppilas saa vain lukion päättötodistuksen. Lukio antaa valmiudet jatkaa opintoja korkea-asteella (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) ja lukion
oppimäärään perustuvissa ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa.
Ilmajoen lukio
Ilmajoen lukio on yleislukio. Opiskelijoita vuonna 2017 oli 197, henkilökuntaa 1 rehtori, 17 opettajaa ja 1 koulusihteeri. Opintojen suunnittelu toimii kurssitarjottimeen perustuen. Opinnot koostuvat pakollisista sekä syventävistä (valtakunnalliset valinnaiskurssit) ja soveltavista (koulukohtaiset
valinnaiskurssit) opinnoista, yhteensä vähintään 75 kurssia.
Toisen asteen koulutuksen yhteistyö
Ilmajoen lukio on mukana Opinlakeus-verkostossa, johon kuuluvat kaikki Etelä-Pohjanmaan toisen
asteen oppilaitokset (ammatilliset ja lukiot). Opiskelijat voivat valita opintoja verkoston muista
oppilaitoksista. Osa opinnoista (kuten kieliopinnot) toteutetaan etäopintoina.
Urheiluakatemia
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Urheiluakatemia on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat sovittaa yhteen lukio-opiskelun ja urheilemisen. Ilmajoen lukio on jäsenenä Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemiassa, ja opiskelijat saavat
käyttöönsä akatemian valmennus-, testaus- ja terveyspalvelut.
Ilmaisutaidon linja
Ilmaisulinjalla yhdistyvät lukio-opiskelu ja Etelä-Pohjanmaan Opiston kulttuuriopinnot.
Suuntautumisvaihtoehdot
- kirjoittaminen ja suomen kieli
- rytmimusiikki
- tanssinohjaus
- teatteritaide
- maskeeraus
Seuraavasta taulukosta ilmenee Ilmajoen kunnan lukion maksuosuus Etelä-Pohjanmaan opistolle
ilmaisulinjan oppilaista vuosina 2010-2016.
Vuosi

Yksikköhinta

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

5 544,28 €
5 717,35 €
6 435,97 €
6 592,52 €
6 072,80 €
5 475,96 €
5 596,63 €

Maksu E-P:n opistolle ilmaisulinjaa
käyvistä lukion oppilaista
17 152,05 €
19 307,91 €
19 777,56 €
18 218,40 €
5 475,96 €
22 386,52 €

Taulukko 34. Ilmajoen kunnan lukion Ilmaisulinjaa käyneiden oppilaiden maksuosuus Etelä-Pohjanmaan opistolle vuosina 2010 - 2016, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)

Ylioppilastutkinto muuttuu sähköiseksi vaiheittain. Ensimmäisenä sähköisiksi muuttuivat saksan,
maantieteen ja filosofian kokeet syksyllä 2016. Kokonaan ylioppilastutkinto on sähköinen keväästä
2019 alkaen. Opetuksessa sähköisyys täytyy huomioida lukio-opetuksen alusta asti.
Tämä johtuen koulun tietotekniikkavarustus täytyy kohottaa sähköisten kokeiden vaatimalle tasolle. Sähköisen ylioppilaskirjoitusten alkamisen takia oppimateriaaleja on uusittava digitaalisiksi,
mikä edellyttää opettajien koulutuksen lisäksi oppimateriaalilisenssien hankkimista. Syksyllä 2016
tuli voimaan uudistettu lukion opetussuunnitelma, johon sisältyy digitaalisten opetusmateriaalien
käyttö.
Seuraavasta taulukosta ilmenee Ilmajoen lukion oppilaiden määrä vuosina 2010–2016. Lisäksi taulukossa on lukion ja Etelä-Pohjanmaan opiston yhteistyössä toteuttaman ilmaisulinjan valinneiden
oppilaiden määrä.
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Taulukko 35. Ilmajoen lukion oppilaiden määrä lukuvuosina 2010–2016. Lisäksi taulukossa on lukion ja EteläPohjanmaan opiston yhteistyössä toteuttaman ilmaisulinjan valinneiden oppilaiden määrä, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)

1.7 ILMAJOELLA TOIMIVAT MUUT OPPILAITOKSET
Etelä-Pohjanmaan opisto
Etelä-Pohjanmaan Opisto on Suomen suurimpia kansanopistoja. Opistoa ylläpitää Korpisaaren
säätiö ja ylintä päätösvaltaa käyttää sen hallintoneuvosto. Vuonna 1892 perustettu opisto on opiskelijalle mahdollisuus itsensä löytämiseen, kehittämiseen ja sivistämiseen. Monipuoliset opinnot
avaavat ovia jatko-opintoihin ja työelämään. Nuorille opisto tarjoaa suuntaa ja vahvistusta tulevaisuuden suunnitteluun:
o
o
o
o
o

opettajien ja henkilökunnan tukea opinnoissa ja asumisessa
yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä
yhteistoimintaa opiskelukavereiden kanssa opinnoissa ja vapaa-ajalla
mukavia kokemuksia ja hyviä ystäviä
usealle nuorelle ensimmäinen turvallinen kokemus kodin ulkopuolella asumisesta

Kymppiluokalla on mahdollista korottaa perusopetuksen oppimäärään kuuluvien yhteisten aineiden arvosanoja. Valinnaisina aineina voi opiskella lukuvuoden tarjonnasta riippuen mm. tanssia,
teatteria, kirjoittamista, maskeerausta tai rytmimusiikkia. Kymppiluokan suorittamisesta saa yhteishakuun samat pisteet, jotka saa peruskoulun päättötodistuksesta. Asuminen, ruokailu ja opinto-ohjelman mukainen opiskelu ovat opiskelijalle maksuttomia. Aikuisten perusopetuksessa voi
suorittaa peruskoulun oppimäärän. Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille. Lisäksi suomen
kieltä ja kulttuuria voi opiskella opintolinjalla.
Ammatillisessa koulutuksessa on mahdollista suorittaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Tutkinnossa voi suuntautua kasvatus- ja yhteisöohjaukseen (nuoriso- ja yhteisöohjaaja ent. nuoriso- ja
vapaa-ajanohjaaja) tai varhaiskasvatukseen ja perhetoimintaan (lastenohjaaja). Perustutkinto on
toisen asteen ammatillista koulutusta ja opiskelijalle ilmaista. Myös asuminen ja ruokailut ovat
ilmaisia. Lisäksi on kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoja mm. koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto.
Opintolinjoilta voi hakea vauhtia yliopisto- tai AMK -opintoihin ja kehittää samalla opiskelutaitoja.
Nuori voi aloittaa korkeakouluopinnot heti ilman pääsykokeita ja sisällyttää opistolla suorittamiaan
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tutkinnon osia myöhemmin korkeakoulututkintoon. Opiskelun kautta saa edellytyksiä pääsykokeisiin, jatko-opintoihin ja työelämään ja saa samalla tsemppausta opiskeluryhmältä ja koko opiston
väeltä. Kulttuurilinja (maskeeraus, tanssi, rytmimusiikki, teatteri, kirjoittaminen) tarjoaa opiskelumahdollisuuden opiston opiskelijana tai yhteistyössä Ilmajoen lukion kanssa.
Opintolinjoilla opiskelee vuosittain noin 300-400 opiskelijaa. Opiston mahdollisuudet kouluttautua
ja kehittyä ovat tarjolla alueen nuorille. Lisäksi opiston opiskelijat tekevät paljon opintoihin liittyviä
työssäoppimisia ja projekteja oman kunnan nuorten kanssa.
Koulutuskeskus Sedu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Koulutuskeskus Sedu
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu on maakunnallinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä.
Kuntayhtymä ylläpitää Koulutuskeskus Sedua sekä Sedu Aikuiskoulutusliikelaitosta. Kuntayhtymässä on päätoimista henkilöstöä noin 750 ja opiskelijoita nuorten ammatillisessa koulutuksessa
yli 4 000. Sedu Aikuiskoulutuksen opiskelijavirta on vuodessa lähes 10 000. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän omistavat 1.1.2014 lähtien seuraava kunnat: Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Isokyrö, Jalasjärvi, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kristiinankaupunki, Kuortane, Kurikka, Lapua, Multia, Seinäjoki, Soini, Teuva, Virrat ja Ähtäri. Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi nuorten on mahdollisuus hankkia valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa VALMA.
Koulutuskeskus Sedulla toimii Ilmajoella vuonna 2017 kaksi opetuspistettä: Ilmajoentie (maatalousteknologian ja maatilatalouden koulutusohjelmat, maaseutuyrittäjä) ja Pappilantie (Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani).
Sedun Ilmajoen kampuksella, Ilmajoentie 525:ssä toimii myös Seinäjoen koulutuskuntayhtymän
maatalousalan opetuspiste, jossa opetusta järjestävät sekä Koulutuskeskus Sedu että Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos. Samalla kampuksella toimii myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun elintarvike
– ja maatalousyksikkö.
Kampuksen koulutusohjelmien opiskelijamäärät olivat seuraavat syyskuussa 2017: Koulutuskeskus
Sedu (nuoret) noin 100 opiskelijaa, Sedu Aikuiskoulutus, joka järjestää aikuiskoulutuksena monimuoto- ja lyhytkestoista koulutusta noin 250 opiskelijaa. SeAMK:n elintarvike- ja maatalousyksikössä noin 250-300 opiskelijaa. Yhteensä Ilmajoen kampuksella opiskeli vuonna 2017 noin 600
tutkintotavoitteista opiskelijaa.
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAmk) opetusta annetiin vuonna 2017 Ilmajoentiellä. Ammattikorkeakoulu on osakeyhtiö, jossa ylin päätösvalta on yhtiökokouksella ja hallituksella. SeAMKissa
on neljä yksikköä, joissa kaikissa on sekä koulutustoimintaa että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Nämä yksiköt ovat liiketoiminta ja kulttuuri, ruoka, sosiaali- ja terveysala, sekä tekniikka.
Kaikki em. Ilmajoen kunnassa toimivat oppilaitokset markkinoivat toimintaansa lapsille, nuorille ja
perheille mm. erilaisin tempauksin.
Tulevaisuus Ilmajoella
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Seinäjoen ammattikorkeakoulu päätti loppukeväästä 2017 siirtää agrologien teoriaopetuksen Ilmajoen yksiköstä ammattikorkeakoulun keskusyksikköön Seinäjoelle. Agrologikoulutuksen siirron
toimeenpanoon liittyvä valmistelu etenee niin opetuksen sisällön kuin tilaratkaisujen osalta, ja
ammattikorkeakoulun tavoitteena on, että koulutuksen teoriaosuus siirtyy toteutettavaksi ammattikorkeakoulun pääkampuksella 1.8.2019 lähtien. Päätös aiheutti voimakkaan keskustelun maakunnassa. Uhkakuvana piirtyi maatalouskampuksen kuihtuminen, ellei uutta toimintaa löydetä
agrologien teoriakoulutuksen tilalle. Yhtenä näkökulmana nousi kuitenkin esiin maatalouden yksikön ja Etelä-Pohjanmaan Opiston yhteistyön lisääminen. Myös muita koulutustuotteita, -aihioita ja
palveluja kartoitetaan ja tutkitaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Ammatillisen koulutuksen lakireformin 1.1.2018 myötä myös Sedun organisaatio tulee muuttumaan nykyisestä. Nuorten ja aikuisten koulutus yhdistetään. Organisaation nimeksi tulee Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu. Sedu jakaantuu kahteen vastuualueeseen Palvelu ja hyvinvointi,
sekä Teknologia. Kuntayhtymää johtaa johtava rehtori ja vastuualueita johtavat vararehtorit (2).
Vastuualueella ovat opetuskampukset, joista yksi on Ilmajoen kampus, jossa tulevat olemaan Ilmajoentie ja vuodesta 2018 alkaen Rengonharju uutena toimipisteenä. Sedun Ilmajoen toiminnat
tulevat siis jatkossa keskittymään akselille Ilmajoentie-Rengonharju. Ilmajoentiellä jatkuu maatalous- ja maaseutualan opetus ja Rengonharjulle siirtyvät Sedun logistiikka ja maarakennus. Osia
näistä tullee olemaan myös Ilmajoentiellä. Pappilantien käsi- ja taideteollisuusalan toiminta siirtyy
Seinäjoelle ja Kurikkaan 1.8.2018 alkaen.

1.8 OPPILAS- JA OPISKELUHUOLTO
Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) on voimassa 1.8.2014 alkaen. Uudistettu laki kattaa oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Oppilas- ja
opiskelijahuoltolain perusteella järjestettävän opiskeluhuollon tavoitteena on hyvän oppimisen,
hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen.
Oppilas- ja opiskeluhuoltoon kuuluu yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto.
Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimia, joilla edistetään oppilaitosyhteisön kaikinpuolista hyvinvointia, sosiaalista vastuuta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä kodin ja koulun yhteistyön syventämistä. Tavoitteena on turvata tarvittavien opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus ja
laatu sekä vahvistaa opiskeluhuollon toteutuminen kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä.
Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluja, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.
Oppilas- ja opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja jokainen toteuttaa
oppilashuoltoa osana omaa perustyötään.
 Koko kunnan opiskelijahuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä ja ohjauksesta vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä.
 Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja
arvioinnista vastaa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä.
 Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja
opiskeluhuollon järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.
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1.8.1 Oppilashuollon kokonaistarve Ilmajoella
Ilmajoella on lukuvuonna 2017-2018 kattava perusopetuksen kouluverkko, 12 alakoulua ja yksi
yläkoulu, Jaakko Ilkan koulu. Lisäksi kunnassa on oma lukio ja Ilmajoki-opisto -niminen kansalaisopisto, jonka vastuulle kuuluu myös musiikkiopiston toiminta. Lisäksi kunnassa toimivat EteläPohjanmaan Opisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu. Oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen tulee käsittää kaikki edellä mainitut.
Koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta
Koulukuraattoreiden työn tarkoituksena on lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalinen tukeminen, ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen, opetus- ja kasvatustyöhön sekä esi- ja perusopetuksen sekä 2. asteen oppilas- ja opiskeluhuoltotyöhön osallistuminen ja sen kehittäminen
sosiaalityön asiantuntijana.
Koulukuraattorin ja koulupsykologin antama tuki on koulunkäynnin ja opiskelun tukea ja ohjausta,
joilla edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden
kanssa. Työhön kuuluu ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen, opetus- ja kasvatustyöhön
osallistuminen, sekä oppilas- ja opiskelijahuoltotyöhön osallistuminen ja kehittäminen.
Ilmajoella koulukuraattoreita oli 20.9.2017 kaksi vakinaista sekä yksi määräaikainen, osa-aikainen
opiskelijakuraattori. Opiskelijakuraattori toimii Ilmajoella sijaitsevien ammatillisten oppilaitosten
koulukuraattorina. Koulukuraattorin tehtävään kuuluu mm. oppilaiden ja perheiden ohjaus, neuvonta ja tukeminen, työskentely luokkien ja oppilasryhmien kanssa, kodin ja koulun yhteistyöhön
osallistuminen, sekä oppilaan ohjaaminen jatkotukitoimiin.
Vakinaisilla koulukuraattoreilla on kummallakin vuosittain noin 800–900 oppilasta. Ammatillisen
opiskelijakuraattorin työaika oli lukuvuoden 2017–2018 alussa 60 % täydestä 37,50 tunnin viikkotyöajasta. Opiskelijoita hänellä on ollut vuosittain noin 200–300.
Peruskoulu- ja lukio-opiskelijoita varten Ilmajoella on yksi JIK Ky:n alaisuudessa oleva koulupsykologin virka. Koulupsykologi edistää lasten ja nuorten terveen kasvun edellytyksiä niin yksilö-, perhe- kuin kouluyhteisön tasoilla, ehkäisee ja tunnistaa oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia,
suunnittelee tukitoimia, tekee arviointia psykologisen tuen tarpeesta, oppimiseen ja tunneelämään liittyviä tutkimuksia, tuki- ja ohjauskeskusteluita, oppilaiden hoitoon, kuntoutukseen ja
koulunkäyntiin liittyvien tukimuotojen selvittelyä sekä työskentelee konsultoivasti psykologian
asiantuntijana koulun ja kunnan peruspalvelujen piirissä.
THL:n ja Psykologiliiton mukaan tarpeen mukainen mitoitus peruskoulujen sekä lukion osalta on
yksi (1) psykologi 600–800 oppilasta kohti. Psykologiliiton suosituksen mukaan yhden psykologin
vastuualueella voi olla enintään kolme (3) oppilaitosta/työtiimiä, alueelliset olosuhteet huomioon
ottaen. Nykyisellä koulupsykologilla on noin 1 900 esi-, perus- ja lukioikäistä oppilasta 14 eri oppilaitoksessa Ilmajoella. Tilastokeskusennusteen mukaan perusopetusikäisten oppilaiden määrä kasvaa yli 2 000 oppilaan 2020-luvulla. Toista koulupsykologia on sivistyslautakunta esittänyt
17.5.2017 (§ 34).
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1.8.2 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ohjaa asetus 380/2009), koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
sekä suun terveydenhuolto. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa toteuttavat kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri osana perhekeskuksen toimintaa. Kouluterveydenhuolto edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Samoin se edistää ja
seuraa opiskelijoiden kasvua ja kehitystä, hyvinvointia ja suorituskykyä. Lisäksi kouluterveydenhuolto tunnistaa varhaiset tuen tarpeet ja järjestää tarvittavan tuen sekä ohjauksen hoitoon ja
tutkimuksiin.
Koko perheen hyvinvointia tukeva laaja tarkastus tehdään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Näihin tarkastukseen kutsutaan huoltajat mukaan. Jaakko Ilkan koulussa ja lukiossa toimii yksi terveydenhoitaja ja koululääkäripalveluja on saatavissa koululla pääsääntöisesti
kerran viikossa. Alakouluilla kouluterveydenhoitaja käy vaihdellen koulukohtaisesti kerran viikosta
kerran kuukauteen ja koululääkäri erikseen sovitusti.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa käy vuosittain noin 4 500 oppilasta. Käyntimäärä ovat olleet
pitkään yli 4 000 käyntiä vuodessa. Oppilasmäärien kasvu ja kasvaneet oppilashuollon tarpeet ovat
lisänneet käyntejä. Vuonna 2014 siirryttiin koko sairaanhoitopiirin yhteiseen kirjausalustaan. Siirtymävuodesta ei ole käytettävissä luotettavia tilastotietoja.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntimäärät
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Taulukko 36. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntimäärät, (JIK Ky, terveyspalvelut 2017.)

1.8.3 Kouluterveyskysely
Kouluterveyskysely tuottaa seurantatietoa eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin
vastaavuudesta.
Kysely toteutetaan Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) toimesta joka toinen vuosi.
Kouluterveyskyselyn tietoja voidaan hyödyntää monin tavoin:

oppilaitokset käyttävät Kouluterveyskyselyn tarjoamaa tietoa kouluyhteisön hyvinvoinnin
edistämisessä, opiskeluhuoltotyössä sekä terveystiedon opetuksessa
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kunnat hyödyntävät tuloksia hyvinvointijohtamisessa, esimerkiksi laadittaessa hyvinvointistrategiaa, lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa tai lastensuojelusuunnitelmaa
valtakunnan tasolla Kouluterveyskyselyn tuloksia käytetään esimerkiksi politiikkaohjelmien
ja erilaisten lakien toimeenpanon seurannassa ja arvioinnissa

Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Tiedot kerätään valtakunnallisesti vertailukelpoisella menetelmällä. Kysely tehdään koulupäivän aikana opettajan ohjaamana luokkakyselynä.
Oppilaat ja opiskelijat vastaavat kyselyyn nimettömästi.
Kouluterveyskyselyyn ovat Ilmajoella vastanneet yläkoulun 8. ja 9. luokkien ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat vuodesta 2003 alkaen. Vuoden 2015 kouluterveyskyselyn tuloksia ei Ilmajoki saanut
monen muun kunnan tavoin THL:n teknisten ongelmien vuoksi.
Keväästä 2017 alkaen kyselyyn vastaavat:
• peruskoulujen 4. ja 5. luokkien oppilaat
• peruskoulujen 4. ja 5. luokkien oppilaiden huoltajat
• peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaat
• lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat
• ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat
Lisätietoja:
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely
Kouluterveyskyselyn vuoden 2017 perustulokset ovat 14.9. alkaen saatavilla maksutta sähköisen
tulospalvelun kautta osoitteessa www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset
Vuodesta 2017 alkaen on ensimmäistä kertaa tietoa saatavilla yläluokkalaisten, lukiolaisten ja
ammattiin opiskelevien lisäksi myös perusopetuksen 4. ja 5. luokkien oppilaista ja heidän Seuraavan kerran kouluterveyskysely toteutetaan keväällä 2019. Seuraavissa taulukoissa on koottuna
kevään 2017 kyselyn tuloksia lähinnä Ilmajoen osalta.
Vuoden 2017 kyselyn vastausten osalta on todettava, että se ei valitettavasti ole Jaakko Ilkan koulun osalta kovin validi. Kyselyajankohtana Jaakko Ilkan koulussa vastaisi kahdeksannen luokan oppilaista yhteensä 158 ja yhdeksännen luokan oppilasta 156. Yhteensä vastaajia oli 314. THL:n tulosten perusteella on kysymyksiin vastannut kuitenkin vain 137 – 144 oppilasta, eli enimmillään 45,8
prosenttia kyseisistä ikäluokista.
Valitettavasti vuonna 2017 kävi kuten vuonna 2015, eli vain osa vastauksista meni THL:n tietoon.
Tosin vuonna 2015 tuloksia ei saanut ollenkaan. Syynä on THL:n koneiden tukkiutuminen, koska
monta koulua vastaa samanaikaisesti.
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Taulukot 37-40. Ei syö aamupalaa %, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)
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Taulukot 41-44. Pitää koulunkäynnistä %, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)
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Taulukot 45-48. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa %, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 2017
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Taulukot 49-52. Kokee terveyden tilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)
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Perheen koettu taloudellinen tilanne kohtalainen tai sitä huonompi, % 2017
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Taulukot 56-57. Perheen koettu taloudellinen tilanne kohtalainen tai sitä huonompi %, (Ilmajoen kunta,
sivistyspalvelut 2017.)
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Harrastaa liikuntaa omatoimisesti lähes päivittäin, % 2017
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Taulukko 58. Harrastaa liikuntaa omatoimisesti lähes päivittäin %, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)

Saanut tukea ja apua hyvinvointiin kouluterveydenhoitajalta lukuvuoden aikana, % 2017
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Taulukot 59-60. Saanut tukea ja apua hyvinvointiin kouluterveydenhoitajalta lukuvuoden aikana % ja vertailu Lapuan kaupungin kanssa, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)
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Taulukko 61. THL Kouluterveyskysely 2017 8-9 lk %, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)
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Nuoren asioita käsitelty monialaisessa asiantuntijaryhmässä, % 2017
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Taulukko 62. Nuoren asioita käsitelty monialaisessa asiantuntijaryhmässä %, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)

Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, % 2017
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Taulukot 63-64. Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa %, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)
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Mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa mieltä painavista asioista, % 2017
65.

Taulukko 65. Mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa mieltä painavista asioista %, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)

Erittäin tyytyväinen elämäänsä, % 2017
66.

Taulukko 66. Erittäin tyytyväinen elämäänsä %, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)

67.

Taulukko 67. Kouluterveyskyselyyn osallistuneiden määrä vuosittain, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)
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Taulukot 68-71. Ilmajoelta kyselyyn osallistuneet, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)

Västilä
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1.9 SOSIAALIPALVELUT
1.9.1 Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
Sosiaalihuoltoasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalihuollon työntekijä on tehtävissään
saanut tietää mahdollisesti sosiaalipalvelujen tarpeessa olevasta henkilöstä. Sosiaalihuollon asiakkuus alkaa hakemuksesta tai kun muulla tavoin vireille tullutta asiaa ryhdytään käsittelemään tai
henkilölle annetaan sosiaalipalveluja. Jos asiakas tarvitsee muita kuin sosiaalipalveluja, asiakkaan
suostumuksella on otettava yhteys muihin toimijoihin (40 §). Muilla toimijoilla on velvollisuus
pyynnöstä osallistua palvelutarpeen arviointiin ja suunnitelman tekemiseen (41 §). Työntekijä on
tarpeen mukaan yhteydessä eri asiantuntijoihin ja henkilön omaisiin ja läheisiin.
Sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden
toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta.
Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä.
Sosiaalityön tarkoituksena on tukea asiakasta ylläpitämään tai parantamaan arkipäivän selviytymistä, taloudellista toimeentuloa sekä oman toimintaympäristön vuorovaikutussuhteita. Asiakkaalla onkin oikeus saada ohjausta ja neuvontaa. Keskusteluyhteys sosiaalityöntekijään on järjestettävä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä pyynnön jättämisestä.
Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata henkilön tai perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.
Perustoimeentulotuen myöntää Kela 1.1.2017 alkaen, sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja voi
myöntää täydentävää tai ennaltaehkäisevää toimeentulotukea kun asiakas on saanut Kelalta päätöksen perustoimeentulotuesta.

Kuva 6. Sosiaalipalvelujen asiakkuus, (Ilmajoen kunta, sosiaalipalvelut 2017.)
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1.9.2 Lapsioikeudelliset palvelut
Lapsioikeudelliset palvelut sisältävät isyyden selvittämisen, lapsen huolto- ja tapaamissopimukset
sekä elatusapuun / -tukeen liittyvät sopimukset. Ilmajoen sosiaalitoimistossa lapsioikeudellisissa
palveluissa on vuonna 2017 yksi lastenvalvoja.
Isyyden selvittäminen
Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, lapsen isyyden vahvistaminen edellyttää toimia lapsen vanhemmilta ja viranomaisilta. Isyyden tunnustaminen on mahdollista raskausaikana, jos on selvää,
että isyyden tunnustaja on lapsen isä, eikä muitakaan laissa säädettyjä perusteita kieltäytyä isyyden tunnustamisen vastaanottamisesta ole. Jos isyyden tunnustaminen voidaan ottaa vastaan,
samassa yhteydessä voidaan tehdä myös sopimus yhteishuollosta. Isyyden tunnustamisen voi tehdä neuvolassa tai lastenvalvojan luona. Isyystunnustuksen hyväksyy maistraatti. Valtakunnallisesti
tunnustamia tehtiin ennen lapsen syntymää äitiysneuvoloissa tai lastenvalvojan luona 55 %.
Lapsen huolto
Avio- ja avoeron yhteydessä vanhemmat laativat lastenvalvojan luona kirjallisen sopimuksen lapsen elatuksesta, huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Jos vanhemmat eivät pysty yhdessä
sopimaan huoltajuudesta, voidaan asialle hakea käräjäoikeuden ratkaisu. Tarvittaessa käräjäoikeus
pyytää selvityksen lapsen olosuhteista lapsen asuinkunnan sosiaaliviranomaiselta.
Elatusapu- ja tuki
Vanhemmilla on lakiin perustuva velvollisuus elättää alaikäistä lastaan. Kun vanhemmat eivät asu
yhdessä, maksaa etävanhempi elatusapua. Elatusavusta sovitaan lastenvalvojan luona.
Jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta, turvataan lapsen elatus Kelan maksamalla elatustuella. Elatustuen saamiseksi vanhemmilla on oltava kunnan sosiaalihuollon vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta. Kela vastaa elatustuen myöntämisestä
ja maksamisesta sekä elatusapujen perinnästä.
Lastenvalvojan vahvistamien elatusapusopimusten määrä on vuodesta 2010 vuoteen 2016 noussut yli sadalla sopimuksella. Isyyden vahvistamisia vuonna 2013 on sosiaalitoimessa tehty 59 kappaletta ja vuonna 2016 vahvistuksia tehtiin 63 kappaletta.
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Taulukko 72. Elatussopimukset, isyydet ja huoltosopimukset, (Ilmajoen kunta, sosiaalipalvelut 2017.)

1.9.3 Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu
Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä,
sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Kunnilla on velvollisuus tiedottaa asukkaille
sosiaalipalveluista. Kuntien tulee ilmoittaa selkeästi, mistä palveluja voi hakea. Jokaisella kunnan
asukkaalla on oikeus saada maksuttomia sosiaalipalveluja, jos hänen oikeutensa välttämättömään
huolenpitoon ja toimeentuloon on vaarantunut. Sosiaalipalvelujen tarjoama tuki voi olla muodoltaan tilapäistä, jatkuvaa ja toistuvaa tai pysyvää ja pitkäaikaista.
Lapsiperheiden palvelut
Lapsiperheiden kotipalvelu on kaikille lapsiperheille tarkoitettua tilapäistä tukea. Lapsiperheiden
kotipalvelun tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina
yhteistyössä perheen kanssa. Ilmajoella on yksi työntekijä lapsiperheiden kotipalvelussa, tukipalveluita kuten siivousta voidaan tarjota myös ostopalveluna. Ilmajoen kunta perusti oman lapsiperheiden kotipalvelun tehtävän toukokuussa 2015, saman vuoden aikana perheitä oli 27, joissa yhteensä 223 käyntiä. Vuoden 2016 aikana kotipalvelua sai 32 eri perhettä, joissa käyntejä yhteensä
305.
Lapsiperheiden perhetyö on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä ja perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyön avulla tuetaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä.
Tukihenkilön- tai perheen avulla tavoitteena on turvata lapsen terveyttä ja kehitystä, mikäli jollakin
perheenjäsenellä on pitkäaikainen sairaus, vamma tai perheessä on muu vastaavanlainen tilanne.
Tukiperheitä on saatavilla Ilmajoella ja naapurikunnista. Tukiperhepäätös tehdään yhteistyössä
sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän kanssa ja päätös edellyttää kokonaisvaltaista palvelutarpeen arviointia.
Perheasioiden sovittelun tarkoituksena on antaa apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja. Sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat miettivät eron mahdollisuutta tai
perheille, joissa vanhemmat ovat jo eronneet ja perhe pyrkii sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. Perheasioiden sovittelua ja eroauttamista annetaan lastenvalvojan ja sosiaalityöntekijöiden toimesta tai perheneuvolasta.
Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnan tarkoitus on, että tapaamisoikeus toteutuu
lapsen edun mukaisesti. Kyseessä voi olla valvottu vaihto, tuettu tapaaminen tai valvottu tapaaminen. Päätös tapaamisten valvonnasta tai tuesta tehdään lastenvalvojan lausunnon tai oikeuden
päätöksen perusteella.
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Taulukko 73. Ilmajoen kunnan järjestämä lapsiperheiden kotipalvelu, aloitettu 1.5.2015. Taulukossa käynnit 30.9.2017
saakka, (Ilmajoen kunta, sosiaalipalvelut 2017.)

Lastensuojelu
Lastensuojelua järjestetään sekä ennaltaehkäisevänä että lapsi- ja perhekohtaisena lastensuojeluna. Ehkäisevällä lastensuojelulla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia kunnan perus- ja erityispalveluissa, joilla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta.
Ehkäisevän lastensuojelun kautta edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia seuraamalla ja kehittämällä kasvuolosuhteita sekä lasten ja nuorten palveluita. Siten kaikilla, jotka työskentelevät lasten ja perheiden kanssa, on vastuu heidän hyvinvoinnistaan ja tuen tarpeiden mahdollisimman
varhaisesta tunnistamisesta.
Ehkäisevää lastensuojelua on lisäksi kunnan peruspalveluissa, kuten äitiys- ja lastenneuvolassa
sekä muussa terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja nuorisotyössä annettava
tuki ja erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Erityistä tukea
voidaan järjestää kunkin hallintokunnan sisällä tai hallintokuntien välisenä yhteistyönä.
Tarjottava tuki on usein lisäkäyntien tai kotikäyntien tarjoamista lapselle tai koko perheelle. Erityisen tuen muotoja voivat olla vaikkapa neuvolan perhetyö tai koulun sosiaaliohjaus. Tukea ja erityistä tukea tulee tarjota perheille mahdollisimman varhain tilanteissa, joissa vanhempien omat
voimavarat ovat riittämättömät.
Lapsen tai nuoren ollessa lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaana, he saavat samoja
palveluja kuin ehkäisevän lastensuojelun asiakkaat, mutta tällöin annettava tuki tai erityinen tuki
perustuu lastensuojelun asiakassuunnitelmaan.
Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu
Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelun tarpeen selvittäminen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.
Lastensuojelun keskeinen periaate on lapsen vanhempien ja huoltajien tukeminen lapsen kasvatuksessa. Lastensuojelunlain 34 §:n mukaan avohuollon tukitoimiin on ryhdyttävä, kun kasvuolo-
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suhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.
Avohuollon tukitoimia voivat olla kaikki yleiset sosiaalipalvelut kuten lapsiperheiden kotipalvelu,
varhaiskasvatus, taloudellinen tuki, aamu- ja iltapäivätoiminta. Tämän lisäksi avohuollon tukitoimia ovat tehostettu perhetyö, tukihenkilö tai -perhe, vertaisryhmätoiminta, loma- ja virkistystoiminta, lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja terapiapalvelut sekä lapsen tai koko perheen sijoitus
avohuollon tukitoimena.
Avohuollon tukitoimet kirjataan asiakassuunnitelmaan ja tukitoimien myöntämisestä tehdään päätös. Asiakassuunnitelmaan kirjataan myös se, mihin ja millä aikataululla tukitoimilla pyritään saamaan muutosta aikaiseksi. Tukitoimien on oltava suunnitelmallisia ja vastattava lapsen ja perheen
yksilöllisiin, tilannekohtaisiin tarpeisiin. Mikäli osoittautuu, etteivät tukitoimet riitä, tulee asiakassuunnitelma arvioida ja sopia jatkotoimista.
Ilmajoella lastensuojelun avohuollon asiakkaita vuonna 2014 oli 0-17 vuotiaista 4,4 prosenttia, kun
määrä Etelä-Pohjanmaalla oli keskimäärin 7,1 prosenttia.
Lastensuojelun sijaishuolto
Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden. Jos avohuollon
tukitoimet eivät ole lapsen kannalta tarkoituksenmukaisia, mahdollisia tai riittäviä, on lapsi otettava huostaan.
Sijaishuollosta puhuttaessa tarkoitetaan kodin ulkopuolelle joko avohuollon tukitoimena, kiireellisenä sijoituksena, huostaanottona tai jälkihuoltona sijoitettuja lapsia ja nuoria. Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisen tarpeiden ja
toiveiden mukaan. Lapsen sijaishuoltopaikkaa valittaessa on kiinnitettävä huomiota lapsen edun
toteutumiseen, jolloin ratkaisevaa on se, missä lapsen tarpeenmukainen hoito ja huolenpito voidaan turvata ja järjestää. Huostaanottoon (Lsl 40–48§) ja sijaishuoltoon turvaudutaan, mikäli kodin
olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä. Huostaanottoa on valmisteltava ja huostaanottoon on ryhdyttävä niissä tilanteissa, joissa
avohuollon tukitoimet eivät ole olleet mahdollisia tai ne eivät ole olleet sopivia tai ne ovat osoittautuneet
riittämättömiksi.
Lapsen
sijaishuolto
voidaan
järjestää perhehoitona, laitoshoitona taikka muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla.
Kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat valtakunnallisesti kääntyneet pieneen laskuun kahden viime
vuoden aikana. Kaikkiaan oli kodin ulkopuolelle sijoitettuna yhteensä 17 664 lasta ja nuorta vuoden 2015 aikana. Sijoitettujen lasten ja nuorten määrä väheni 2,1 prosenttia vuodesta 2014.
Kaikista sijoitetuista oli poikia 53 % (9 311) ja tyttöjä 47 % (8 353). Kodin ulkopuolelle sijoitettujen
poikien osuus sijoitetuista lapsista ja nuorista on pysytellyt tyttöjen vastaavaa osuutta suurempana 1990-luvulta lähtien. Ilmajoella sijoitettujen määrä vuonna 2014 oli 0,6 %, 0-17 vuotiaista, kun
se Etelä-Pohjanmaalla yleisesti oli 0,8 %. Sijoituksista noin puolet on pidempiä ja puolet liittyy lapsen kehitysvaiheisiin, perheen kriisiin tai molempiin. Ilmajoen lapsista yli puolet on sijoitettu perheisiin.
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Taulukko 74. Lastensuojeluasiakkuuksista 2010 - 2016. Lastensuojeluilmoitukset, lastensuojelutarpeen selvitykset,
lastensuojeluasiakkaat ja lapset, jotka asuvat kodin ulkopuolella (avohuollon sijoitukset ja huostaan otetut), (Ilmajoen
kunta, sosiaalipalvelut 2017.)

Jälkihuolto
Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai helpottaa
nuoren itsenäistymistä. Lapsella on sijoituksen jälkeen oikeus jälkihuoltoon 21 ikävuoteen saakka
tai viisi vuotta sijoituksen jälkeisen lastensuojelun asiakkuuden päättymisen jälkeen. Jälkihuolto
toteutetaan tukemalla lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka
hoidossa ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on.
Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on yhdessä lapsen tai nuoren sekä hänen
verkostonsa kanssa rakentaa tarpeita vastaava ja parhaalla mahdollisella tavalla tukeva palvelukokonaisuus, joka kirjataan jälkihuoltosuunnitelmaksi. Käytettävissä ovat mitkä tahansa sosiaali- ja
terveydenhuollon tai muut palvelut, joita on järjestettävissä yksilöllisen jälkihuoltotarpeen perusteella.

1.10 TERVEYSPALVELUT
1.10.1

Perhekeskus

JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä tarjoaa Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan asukkaille perhekeskuspalveluita osana terveyskeskuspalveluita.
Perhekeskuspalveluita ovat äitiys-, lasten-, ja perhesuunnitteluneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä neuvoloiden kautta annettava aikuisten terveysneuvonta. Lisäksi Perhekeskus tarjoaa erityistyöntekijöiden palveluita, joita ovat puheterapia, toimintaterapia, psykologi- sekä perheneuvolapalvelut.
Äitiys- ja lastenneuvola
Äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa sekä suun terveydenhuoltoa ohjaa asetus (380/2009), koulu- ja
opiskeluterveydenhuolto sekä suun terveydenhuolto.
Neuvolatarkastusten keskiössä on vanhempien ja koko perheen hyvinvointi ja voimavarojen vahvistaminen, mutta myös lapsen ja vanhempien ongelmien ja mahdollisimman varhainen tunnistaminen ja tarvittava avun järjestäminen. Asetuksen mukaan neuvola järjestää osan terveystarkas-
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tuksista laajoina tarkastuksina. Lasta odottavan perheen laajassa terveystarkastuksessa äidin ja
sikiön terveydentilan tutkimisen lisäksi selvitetään perheen hyvinvointia haastattelulla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Alle kouluikäisen lapsen ja oppilaan laajaan terveystarkastukseen sisältyy huoltajien haastattelu ja koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämisen kannalta. Neuvolassa työntekijöinä toimivat terveydenhoitajat, lääkärit sekä ennaltaehkäisevää perhetyötä tekevä perheohjaaja.
Äitiysneuvola tukee raskaana olevan naisen, sikiön sekä koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.
Molemmille vanhemmille tarjotaan terveysneuvontaa neuvolakäynneillä, perhevalmennuksessa ja
kotikäynneillä.
Perhesuunnitteluneuvonta edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä elämän eri vaiheissa. Perhesuunnitteluneuvola tarjoaa mm. suunnitelmallista yksilöllistä raskaudenehkäisyä sekä lapsettomuusohjausta.
Lastenneuvola tukee lapsiperheitä joustavasti jo odotusajasta lähtien yksilöllisesti perheestä lähtevien tarpeiden mukaan. Käynneillä tuetaan varhaisen vuorovaikutuksen kehittymistä vauvan ja
vanhempien välille. Lastenneuvola tarjoaa lasten terveystarkastukset säännöllisin väliajoin lapsen
kasvun ja kehityksen arvioimiseksi ja tukemiseksi.
Ilmajoen äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola toimii perhekeskuksen tiloissa Ilmajoen terveyskeskuksessa ja lastenneuvola toimii viidessä eri toimipisteessä (keskusta, Ahonkylä, Neiro, Munakka ja
Koskenkorva).
Perheille pyritään tarjoamaa tarvittavaa tukea moniammatillisesti mahdollisimman joustavasti ja
oikea- aikaisesti perhekeskuksen ja terveyskeskuksen eri ammattiosaajien yhteistyöllä. Perheiden
tueksi ovat tarjolla perhekeskuksen monialaiset tiimit. Tiimeissä tarvittava asiantuntija-apu kootaan perheen tueksi palvelutarpeen arviointia, suunnittelua, toteutusta ja seurantaa varten.

Taulukko 75. Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolan käyntimäärät, (Ilmajoen kunta, terveyspalvelut 2017.)

Äitiys-, lasten ja perhesuunnitteluneuvolassa on vuosittain yli 7 000 käyntiä. Tilastointi käsittää
vain yhden kävijän, joten tarkastuksissa kävijöitä on yli 14 000. Käynneillä on yleensä useita asiakkaita kerralla. Äitiysneuvolassa ovat isät nykyään usein mukana vastaanotoilla. Lastenneuvolassa
on aina kokoperhe tai ainakin yksi aikuinen mukana. Vuonna 2014 siirryttiin koko sairaanhoitopiirin yhteiseen kirjausalustaan. Siirtymävuodesta ei ole käytettävissä luotettavia tilastotietoja.
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Perhekeskuksen palveluita pyritään kehittämään asiakaslähtöisesti. THL:n ja kuntien sekä kuntayhtymien yhteistyönä toteutetaan äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakaspalautekysely kahden vuoden
välein. Kyselyssä tarkoituksena on selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä neuvolapalveluiden laatuun.
Vuonna 2016 palautetta antoi 101 ilmajokista perhettä. Lisäksi JIK ky:ssä on toiminut vuodesta
2015 alkaen lapsiperhepalveluiden asiakasraati. Asiakasraadilta tulevien kommenttien ja kehittämisehdotuksia huomioidaan palveluja kehitettäessä. Kyselyn tulokset löytyvät myös Ilmajoen osalta julkisesta verkosta: https://www.thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/asiakkaatja-osallisuus/asiakaspalaute
Osana terveyskeskuspalveluja JIK ky tuottaa myös suun terveydenhuollon palvelut perheille. Ensimmäistä lasta odottavan perheen hoidon tarve arvioidaan ja perhe saa terveysneuvontaa suun
hoidosta ja reikäbakteerin ennaltaehkäisystä. 2 -vuotiaasta 17-vuotiaaksi lapsi / nuori kutsutaan
hammashoitolaan joko koko ikäluokan suun terveystarkastussuunnitelman mukaisesti tai riskimäärityksen mukaisesti ohjelmoidun hoitosuunnitelman mukaisesti.
Aikuisten neuvola tarjoaa tukea ja apua terveysvalintoihin, ohjausta sairauksien varhaiseen toteamiseen sekä hoitotasapainon ylläpitoon. Työnhakijoille on tarjolla työttömien terveydenhoitajan terveystarkastuksia osana työnhakua tukevia palveluita.
Perheneuvola toimii osana JIK ky:n perhekeskusta. Perheneuvola tarjoaa asiantuntijan tukea perheille, lapsille, nuorille ja vanhemmille ihmissuhteisiin, erilaisiin elämäntilanteisiin sekä lasten kasvatukseen liittyvissä huolissa ja ongelmissa. Perheneuvolaan voi olla suoraan yhteydessä esimerkiksi silloin, kun vanhempana on huolissaan lapsen tai nuoren käyttäytymisestä tai kehityksestä,
oma jaksaminen vanhempana huolestuttaa, perheellä on vaikea elämäntilanne tai parisuhteessa
on ongelmia.
Erilaisia palvelumuotoja perheelle ovat mm. puhelimitse annettava neuvonta; yksilön, parin tai
perheen keskustelu-, ohjaus- ja neuvontakäynnit; perheterapia sekä lapsen kehitykseen, oppimisvalmiuksiin tai tunne-elämään liittyvät tutkimukset. Perheen luvalla yhteistyö käsittää usein muiden perheen kanssa toimivat tahot, kuten koulun, neuvolan tai perhekeskuksen työntekijät. Moniammatillista työtä tehdään yhdessä myös esimerkiksi lastensuojelun kanssa. Perheiden lisäksi
perheneuvola tarjoaa palvelujaan lasten ja lapsiperheiden parissa työskenteleville esimerkiksi konsultaation muodossa.
Perheneuvolan asiakasmäärä vuosina 2010–2016:
Perheneuvolan asiakaskäyntien kehittyminen
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Taulukko 76. Perheneuvolan asiakasmäärän kehittyminen, (JIK, perhekeskus 2017.)

1.10.2 Terveyskeskuspalvelut
Lääkärin ja sairaanhoitajien vastaanotot tarjoavat aikuisille mm. astma-, diabetes-, depressio-,
muisti- ja päihdehoitajilla on erityisosaamista alaltaan. Fysioterapian palveluja perhe voi käyttää
oma-aloitteisesti tai muiden JIK ky:n tahojen lähettämänä.
Erikoissairaanhoidon palveluihin tarvitaan lääkärin lähete. Lasten ei-kiireellinen perussairauksien
hoito on keskitetty pääsääntöisesti erikoissairaanhoitoon.

1.11 NUORTEN PALVELUT
1.11.1

Kunnan nuorisopalvelut

Nuorisolain mukaisesti nuorisotyön tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten
kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyötä ohjaa vahvasti myös lastensuojelulaki, joka turvaa lasten oikeudet
turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.
Nuorisopalvelujen alaisuudessa on vuonna 2017 seitsemän nuorisotilaa eri puolilla kuntaa, joissa
järjestetään vapaa-ajantoimintaa lapsille sekä nuorille. Lisäksi nuorisotyöntekijöiden kautta luodaan edellytyksiä nuorten harrasteryhmien toiminnalle. Koulujen loma-aikoina järjestetään lapsille
mieluisaa leiritoimintaa. Erilaisia tapahtumia ja palveluita tuotetaan myös yhteistyössä koulu- ja
sosiaalitoimen, oppilaitoksien, yhdistyksien, naapurikuntien nuorisotyöntekijöiden, vanhempien ja
muiden yhteistyötahojen kanssa.
Nuorisopalvelujen vuosiavustusta voi hakea rekisteröity ilmajokinen nuorisoyhdistys tai -yhteisö,
jonka toiminta on sääntöjen mukaan pääasiassa nuorisotoimintaa. Perusavustusta myönnetään
lasten ja nuorten toiminnan järjestämiseen. Lisäksi nuorten itsensä järjestämän toiminnan tukemiseen tarkoitettu avustus on nuorten omille ryhmille, jotka voivat hakea avustusta menotositteiden
mukaisesti. Kasvatuksellisesti vahvalla työotteella tarjotaan lapsille ja nuorille turvallisia vapaaajanpalveluja, joissa korostetaan terveitä elämäntapoja ja toisten kunnioittamista.
Vuosina 2014 - 2017 perusavustusta saaneet yhdistykset/yhteisöt:
 Ilkan Partiolaiset ry
 Munakan Nuorisoseura ry
 Könnin Kyläseura ry
 Ilmajoen Vesaiset ry
 Ilmajoen 4 H-yhdistys ry
 Ilmajoen Nuorisoseura ry
 Ilmajoen Maatalousopiskelijat ry – IMO ry
 Koskenkorvan VPK ry:n nuori-osasto
 Ilmajoen Palokuntanuoret
Vuosina 2014 -2017 nuorten itsensä järjestämän toiminnan tukiavustusta saaneet ryhmät:
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Jaakko Ilkan koulun tukioppilaat

Seuraavasta löytyy Ilmajoen kunnan nuorisotilojen kävijämäärien kehitys vuosina 2008–2013. Alakouluikäisten keskuudessa kävijämäärä on noussut huomattavasti tarkastelujakson aikana, eli yhteensä 719 lapsella.

Taulukko 77. Nuorisotilojen alle 13-vuotiaiden kävijämäärä nuorisotiloilla vuosina 2010–2016, (Ilmajoen kunta, nuorisopalvelut 2017.)

Yläkouluikäisten ja sitä vanhempien kävijämäärä nuorisotiloissa on noussut tarkastelujakson aikana huomattavan paljon. Matalin kävijämäärä sijoittuu vuoteen 2010 ja huippuvuosi kävijämäärän
suhteen on tähän mennessä vuosi 2013, jolloin kävijöitä oli noin 25 000. Eräänä selittävänä tekijänä näin suureen kävijämäärän kasvuun on se, että nuorisotiloista Siltala suljettiin toukokuussa
2011 ja Seppälän nuorisotila avattiin elokuussa 2011.
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Taulukko 78. Yli 13-vuotiaiden kävijämäärä nuorisotiloilla vuosina 2010–2016, (Ilmajoen kunta, nuorisopalvelut 2017.)

1.11.2

Ohjaamo

Ohjaamon palvelut on tarkoitettu kaikille alle 30-vuotiaille nuorille. Ohjaamo tarjoaa tietoa, neuvontaa ja tukea arjen pienissä ja isoissa asioissa. Nuori voi tulla palvelupisteelle ilman ajanvarusta
tai ajanvarauksella jos kyseessä on satunnaisesti Ohjaamossa toimiva palvelu.
Valtakunnallisesti Ohjaamo-toiminnan tyypillisimpiä palveluita tammikuussa 2017 olivat oppilaitokset/opinto-ohjaus, sosiaalityö tai sosiaaliohjaus, Etsivä nuorisotyö, nuorisopalvelut, TE-palvelut,
työpajat/työhön valmennus/muu työtoiminta, terveyspalvelut, nuorten tieto- ja neuvontapalvelut,
mielenterveyspalvelut, päihdepalvelut ja Kela. Ilmajoen Ohjaamoa ollaan suunnittelemassa ja sopimassa yhteistyötahojen roolista Ohjaamossa. Tavoitteena on käynnistää Ohjaamo -toiminta
Seppälän nuorisotalon tiloissa vuoden 2018 alussa.

1.11.3

Starttipaja

Starttipaja on suunnattu 16 – 28 -vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat vahvaa tukea ja valmennusta
työ-/kouluelämätaidoissa sekä arkielämätaidoissa, eivätkä ole opiskelemassa tai työelämässä.
Starttivalmennuksen tavoitteena on nuoren kanssa yhdessä tekemällä löytää nuoren vahvuuksia ja
mielenkiinnonkohteita, ja sitä kautta osallistaa nuorta omaan elämäänsä. Starttipajajaksolta nuori
siirtyy itselleen sopivalle jatkopolulle (opiskelemaan, työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan
jne.). Palveluna starttipaja sijoittuu siis etsivän nuorisotyön ja koulumaailman/työkokeilun tms.
väliin.
Nuori voi tulla starttipajalle etsivän nuorisotyön, sosiaalitoimen, TE -toimiston tms. ohjaamana tai
olemalla itse yhteydessä starttipajaan. Nuoren kanssa tehdään sopimus starttivalmennukseen
osallistumisesta. Sopimukseen kirjataan nuoren työpäivät, nuoren tavoitteet pajajaksolle, sekä
myös alustavasti suunniteltuja tehtäviä. Starttivalmennus on pääosin yksilövalmennusta – jokaisella nuorella on omat tavoitteensa ja tehtävänsä. Starttivalmennusidea on lähtöisin työpajamaailmasta, joten myös starttipajalla tehdään asioita. Starttipajan tekemiset voivat olla käsitöitä, piirtämistä, maalaamista, kirjoittamista, ruoanlaittoa, liikuntaa, tiedonhakua, jatkopolkujen selvittelyä, työnhakuasiakirjojen laatimista. Melkeinpä siis mitä vaan suunniteltua ja yhdessä sovittua,
nuorta hyödyttävää tekemistä.
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Taulukko 79. Starttipajan tavoittamat nuoret vuosina 2014–2016, (Ilmajoen kunta, nuorisopalvelut 2017.)

PARty- ohjelmaan kerätään tietoa kaikista nuorten pajajaksoista. Henkilötietojen lisäksi kirjataan
nuorten tilanne mahdollisimman tarkasti; koulutus, työ, asuminen ja toimeentulo, mitä kautta
nuori pajalle saapuu sekä jatkopolku. PARty -ohjelmaan kirjataan millaisiin toimenpiteisiin nuoret
ohjataan; koulutus, kuntouttava työtoiminta, työkokeilut, tai työllistyminen Lisäksi kirjataan erityiset huolta aiheuttavat asiat, liikuntaan, päihteisiin, mielenterveyteen tai ruokailuun liittyvät erityistoimenpiteet. PARty -ohjelmalla seurataan nuorten sijoittumista yhden vuoden ajan pajajakson päättymisen jälkeen. PARty:n tiedoista koostetaan vuosittain raportti OKM:n käyttöön.
Ilmajoen starttipaja tekee tiivistä yhteistyötä Ilmajoen etsivän nuorisotyön kanssa. Starttipaja toimii Seppälän nuorisotalolla. Starttipaja ja etsivä nuorisotyö ovat osa nuorisotakuun toteutusta
Ilmajoella.

1.11.4

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyön palvelu on tarkoitettu kaikille 15–28-vuotiaille nuorille, joiden kotikuntana on
Ilmajoki. Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria löytämään opiskelu- ja työpaikkoja, auttaa heitä elämänhallinnassa sekä omien asioiden hoitamisessa. Se toimii tukena tilanteissa, joissa nuori ei itse tiedä
miten toimia, tai ei elämäntilanteensa vuoksi kykene yksin toimimaan arkisten asioidensa hoitamiseksi. Etsivän nuorisotyön palveluihin osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta.
Nuori voi hakeutua etsivään nuorisotyöhön joko itse, tai ystävät, lähipiiri, viranomaiset, perheneuvola, sosiaalitoimi, rikosseuraamuslaitos jne. voivat ottaa yhteyttä etsivän nuorisotyön työntekijöihin nuoren tai nuoren (alle 18v.) huoltajan suostumuksella. Koulut, oppilaitokset ja kuraattorit
ovat velvollisia ilmoittamaan etsivälle nuorisotyölle kaikki alle 25 -vuotiaat opiskelunsa keskeyttäneet nuoret. Puolustusvoimat ilmoittaa etsivälle nuorisotyölle palveluksensa keskeyttäneet nuoret
harkintansa mukaan.
Ilmajoen Etsivä nuorisotyö koostuu yksilöohjauksesta ja avoimesta TeamWatsonpienryhmätoiminnasta. Yksilöohjauksessa paneudutaan yhdessä nuoren kanssa häntä kiinnostaviin
opiskelu-, työ- ja harrastusmahdollisuuksiin. TeamWatson -ryhmä kokoontuu iltaryhmänä, joissa
keskitytään arjen hallintaa ja vapaa-ajantoimintaan. Ryhmätoiminta on tarkoitettu Etsivän nuorisotyön asiakkaille.
Ilmajoella toimii vuosittain haettavan hankerahoituksen turvin kaksi kokoaikaista etsivän nuorisotyön työntekijää. Vuodesta 2015 lähtien etsivä nuorisotyö on ollut mukana järjestämässä kuntouttavan työtoiminnan Verso-ryhmää työttömille nuorille, joka kokoontuu kerran viikossa neljä tuntia
kerrallaan. Verso ryhmä tarjoaa tukea elämänlaadun kohentamiseen, sekä vertaistukea, tietoa ja
ohjausta elämän eri osa-alueille.
PARent -ohjelmalla kerätään tietoa Etsivän nuorisotyön asiakkuuksista. Ohjelmaan kirjataan jokainen etsivälle nuorisotyölle ilmoitettu nuori. Perushenkilötietojen lisäksi ohjelmalla pystytään seuraamaan mitä kautta nuoret ovat tulleet etsivän nuorisotyön piiriin ja minkälainen tilanne nuorella
on ollut (koulutus, työ, asuminen, toimeentulo) tavoittamisen aikana. PARentilla pidetään kirjaa
myös siitä, mihin toimenpiteisiin nuoria on ohjattu, kauanko kestää erilaisten palveluiden piiriin
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pääseminen ja toimenpiteistä kieltäytymiset. PARentiin kirjataan aina myös asiakkuuden päättymisen syy. PARentin tiedoista koostetaan vuosittain raportti OKM:lle.

Taulukko 80. Etsivän nuorisotyön tavoittamat nuoret vuosina 2012 - 2016, (Ilmajoen kunta, nuorisopalvelut 2017.)

1.12 KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA MUUT PALVELUT
Kulttuurin avulla luodaan perusta ihmisen emotionaaliselle, esteettiselle ja älylliselle kasvamiselle.
Ihminen tarvitsee aineellisten perusedellytysten, turvallisuuden ja kestävän ympäristön ohella yhä
enemmän arvoja, luovuutta ja mahdollisuuksia itsensä henkiselle kehittämiselle. Kulttuuri antaa
avaimet täydempään ja sisällöllisesti rikkaampaan elämään. Kulttuurin vaikutukset ulottuvat tutkitusti myös yhteiskuntakehityksen, terveyden ja talouden alueille.
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/ 92; § 1 ja 2) määrittelee kunnan tehtävät kulttuuritoimen
alalla seuraavasti: Kunnan tehtävä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen eri taiteen aloilla. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen
harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.
Ilmajoen kunnan kirjasto- ja kulttuurijohtaja vastaa kulttuuripalveluista. Kirjasto- ja Ilmajokiopiston tarjoamat palvelut, kunnanhallituksen ja lautakuntien myöntämät kulttuuriavustukset,
sekä muu yhteistoiminta edistää asukkaiden viihtyvyyttä. Kunta toimii yhteistyössä mm. seuraavien kulttuuritoimijoiden kanssa: Art Ilmajoki ry, Ilmajoen kulttuuriyhdistys ry, Ilmajoen musiikkijuhlat, Ilmajoen nuorisoseura ry, Ilmajoki-seura ry, Ilmajoen Taideyhdistys ja Louhimo. Lisätietoja
kunnan
kulttuuripalveluista
löytyy
kunnan
internet-sivuilta:
http://www.ilmajoki.fi/?lang=fi&id=930
Kulttuurin kohdeavustusta voi hakea ilmajokinen yhdistys, yhteisö tai yksityishenkilö.
Vuosina 2014 - 2017 kulttuuriavustusta ovat saaneet seuraavat yhdistykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt:
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Viihdekuoro Marit & Mikot ty
Ilmajoen kulttuuriyhdistys KYTÖ ry
Mieskuoro Ilkan Miehet ry
Ilmajoen Taideyhdistys ry
Ilmajoen Kehitysvammaisten Tuki ry
Ilmajoen Nuorisoseura ry
Nopan Kyläseura ry
Ilmajoen Opaskerho ry
Herralan Hanuristit ry
Ilmajoen Naiskuoro Katariinat ry
Ilmajoen Työväenyhdistys ry
Peuralan Kyläseura ry
Koskenkorvan Maaseutunaiset ry
Ilmajoen Maaseutuseura ry
Kampraattikuoro ry
Ilmajoen Naiskuoro ry
Aliina Reinilä
TIOP-EP työryhmä
Metrum -lausujat
Korpisaaren säätiö/E-P Opisto
Minna Salonen
Chaos Research/Sanna Keltaniemi
Jussi Niukkala
Minna Tuohisto-Kokko

1.12.1

Kirjasto

Kirjaston oikeus lainata aineistoa maksutta asiakkaille koskee koko kirjaston kokoelmaa ja perustuu kirjastolakiin. Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin.
Kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalain (365/1995) 27 §:ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden viranomaisten, kirjastoalan toimijoiden ja muiden yhteisöjen kanssa.
Yleisen kirjaston tehtävänä on:
2) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin
3) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa
4) edistää lukemista ja kirjallisuutta
5) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon
6) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan
7) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua
Yleisellä kirjastolla voi olla mainittujen tehtävien lisäksi valtakunnallinen kehittämistehtävä, alueellinen kehittämistehtävä ja erityinen tehtävä. Lisäksi yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmu-
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kaiset
tilat,
ajantasainen
välineistö
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(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492).
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Ilmajoen kirjastossa työskentelee vuonna 2017 kuusi vakituista henkilöä, joista yksi on kirjastoauton kuljettaja. Kirjaston lainamäärät ovat olleet vuosina 2011 - 2016 seuraavat:
Vuosi
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Lainaus
166 362
165 983
176 786
170 021
159 615
160 477

Taulukko 81. Kirjaston lainausmäärät vuosina 2011–2016, (Ilmajoen kunta, kirjastopalvelut 2017.)

Eepos-kimppa
Ilmajoen kirjasto on osa maakunnallista 22 kunnan yhteistoiminta-aluetta vuodesta 2017 alkaen
yhteisine asiakas- ja tietojärjestelmineen. Kaikki Etelä-Pohjanmaan yleiset kirjastot sekä lisäksi
Kaskisten, Perhon, Vetelin, Laihian ja Isonkyrön kirjastot liittyvät helmikuun alussa 2017 uudeksi
Eepos-kimpaksi. Tämä kirjastojen laaja yhteistyö tuo koko alueelle yhteiset käyttösäännöt, kirjastokortin, verkkopalvelun, e-kirjapalvelun, aineistokuljetukset sekä asiakas- ja aineistotietokannat.
Eepos-kimppa on perustettu siksi, että alueen kirjastopalvelut paranisivat ja niiden taso voitaisiin
kuntien kireistä taloustilanteista huolimatta säilyttää. Asiakkaat hyötyvät Eepoksesta siten, että
saavat käyttöönsä mm. selkeästi isomman e-kirjakokoelman sekä muut aineistokokoelmat. Isompi
kimppa pystyy myös paremmin huolehtimaan kirjastohenkilöstön osaamisesta ja uusien palvelujen
käyttöönotosta.
Omatoimikirjasto
Ilmajoen kirjasto toimii vuodesta 2018 alkaen myös omatoimikirjastona. Omatoimikirjaston selvittämistä koskeva valtuustoaloite tehtiin 9.11.2015. Omatoimikirjastoiksi kutsutaan kirjastoja, joihin
on asennettu asiakkaiden omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä. Näitä kirjastoja voi käyttää
myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Omatoimiaikana kirjastossa ei ole henkilökuntaa,
mutta tiloja valvotaan teknisesti mm. kameroin. Yleensä omatoimikirjastossa voi lainata, palauttaa, käyttää asiakastietokoneita, lukea lehtiä ja vaikkapa työskennellä tai kokoustaa. Langaton
verkko on käytettävissä. Henkilökunnan palveluajat ja omatoimisen käytön ajat kerrotaan kirjaston
omilla internetsivuilla.
Omatoimikirjasto mahdollistaa asiakkaille kirjaston käytön kaikkina iltoina ja myös lauantaisin.
Omatoimikirjaston tekniikka (mm. lainaus- ja palautusautomaatti) vapauttaa kirjaston henkilökuntaa keskittymään myös vaativampaan asiakaspalveluun ja esimerkiksi kouluyhteistyöhön.
Kirjastopalvelujen tulevaisuudesta
Kirjaston käytössä on myös kirjastoauto. Vuonna 2019 ajankohtaistuu myös kirjastoauton tilanne.
Kirjastoauto tuottaa lainoista noin 30 %. Kirjastoauto on erityisen tärkeä mm. päiväkodeille ja kouluille, mutta myös haja-asutusalueiden asukkaille. Omatoimikirjastoon verrattuna kirjastoauto vie
kirjastopalvelun kyliin edellisen hyödyttäessä enemmän lähellä asuvia. Omatoimikirjaston tuomapalveluaikojen laajeneminen ei korvaa kirjastoauton tuomaa palvelua määrällisesti tai saavutetta-
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vuuden kannalta. Uusi kirjastoauto on noin 400 000 euron investointi. Vaihtoehtona voi olla esimerkiksi kuntayhteistyö kirjastoautohankintojen suhteen tai käytetyn kirjastoauton hankinta. Pääkirjaston tilaongelma on selkein jarruttava tekijä kirjastopalveluiden kehittämisessä. Pääkirjaston
tilaratkaisu olisi hyvä tehdä lähivuosina.

1.12.2

Ilmajoki-opisto

Ilmajoen kunta ylläpitää Ilmajoki-opistoa, joka muodostuu sekä kansalaisopistosta että musiikkiopistosta. Kansalaisopiston tehtävänä on tarjota mahdollisuus omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Opetuksen painopiste on erilaisissa taideaineissa, kädentaidoissa,
liikunnassa sekä kielissä.
Opiskelijoiden tavoitteet oppimiselle voivat olla hyvin erilaisia ja osalle ryhmän sosiaalinen merkitys onkin paljon tärkeämpää kuin oppimistulokset tai – tuotokset. Nuorille ja lapsille on erittäin
laaja tarjonta taiteen perusopetusta käsityössä, kuvataiteessa, tanssissa ja musiikissa.
Taiteen perusopetuksen yleisenä tavoitteena on auttaa lasta kehittymään sekä emotionaalisesti
että motorisesti. Opetus on vuorovaikutussuhteessa olemista ja prosessiluonteista. Tärkeintä ei
ole itse lopputulos vaan koko yhteinen tie, jota käydään läpi. Prosessin syvällinen sisäistäminen
tuo onnistumisen tunteen ja ilon työn toteuttamisesta.
Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta sekä
musiikkileikkikoulussa musiikkivalmennusta ryhmissä vauvaikäisistä alkaen. Musiikkileikkikouluun
pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsykoetta. Musiikkiopistossa on myös vapaaosasto,
jonne ei ole pääsykoetta. Vapaaosasto on tarkoitettu kaiken ikäisille.
Ilmajoki- opisto toimii koko kunnan alueella, lähes jokaisella koululla on ryhmiä liikunnassa, musiikissa ja kädentaidoissa niin lapsille kuin aikuisille. Liikunnassa pyritään tavoittamaan kaikki ikäluokat vauvauinnista seniori-ikäisten liikuntaryhmiin. Erityisryhmien hyväksi opisto on yhteistyössä
kunnan eri hallintokuntien, sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Seuraavassa taulukossa näkyy Ilmajoki-opiston kursseille osallistujien määrä, sekä annettujen opetustuntien määrä vuosina 2008 - 2016. Naisten osuus on noin 70 % osallistujista, myös tytöt osallistuvat vapaan sivistystyön kursseille poikia useammin.
Vuosi
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Tunnit
13 797
14 023
14 123
14 215
14 131
15 297
16 216
14 573
14 518

Kurssit
391
402
409
412
441
484
463
439
440

Osallistujat yht.
5 029
5 254
5 242
5 046
5 185
6 106
5 890
5 456
5 450

Miehet
1 411
1 409
1 488
1 319
1 352
1 792
1 643
1 519
1 494

Naiset
3 618
3 845
3 754
3 727
3 833
4 314
4 247
3 937
3 956

Pojat
223
257
240
228
280
362
354
316
305

Tytöt
575
691
702
692
820
925
948
849
733

Taulukko 82. Ilmajoki-opiston tunti- ja kurssilaisten määrät vuosina 2008 – 2016, (Ilmajoen kunta, Ilmajoki-opisto
2017.)
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1.12.3

Liikuntapalvelut
Liikuntapalveluissa vastataan eri liikuntapaikkojen, kuten Ilmajoki-hallin, virkistysuimalan, urheilukenttien, keskustan luistelupaikkojen ja hiihtolatujen hoidosta. Liikuntapalveluja tuotetaan mm.
järjestämällä kunto- ja terveysliikuntaa sekä tempauksia ja kuntoliikuntatapahtumia kuten myös
leiri- ja koulutustoimintaa eri ryhmille. Lisäksi yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa järjestetään pitäjänmestaruuskilpailuja useissa kesä- ja talvilajeissa. Urheiluseurojen sekä kyläyhdistysten toimintaa tuetaan jakamalla toiminta-, kilpailu- ja kunnossapitoavustuksia.
Vuosittain virkistysuimalassa on noin 56 000 eri-ikäistä kävijää, lasten uimakouluihin osallistuvien
määrä on puolestaan noin 400, säännöllisesti kokoontuvia liikuntaryhmiä on parisenkymmentä,
joissa osallistujia on vajaasta kymmenestä aina reiluun kolmeenkymmeneen.

Taulukko 83. Virkistysuimala Poreen kävijämäärät 2012 – 2016 vuosina, (Ilmajoen kunta, liikuntapalvelut 2017.)

Ilmajoen liikuntapalveluilla on kaksi yleisessä käytössä olevaa kuntosalia. Suurempi tiloiltaan ja
paremmin varusteltu sijaitsee Ilmajoki-hallilla. Kuntosalille on mahdollista päästä kertamaksulla tai
useamman käynnin mahdollistavilla kortilla. Lisätietoja Ilmajoki-hallin kuntosalin aukioloajoista
sekä hintatiedoista löytyy Ilmajoen kunnan internet-sivuilta, sekä Ilmajoki-hallin vastaanotosta.
Kävijöitä Ilmajoki-hallin kuntosalilla oli vuonna 2016 hieman alle 25 000 kävijää. Salin kävijämäärä
on hieman ollut viimevuosina laskusuunnassa yksityisen tarjonnan lisääntyessä. Koskenkorvan
urheilutalolla sijaitsee myös kuntosali. Se on tiloiltaan pienempi, sekä myös varustelutasoltaan
heikompi. Koskenkorvan urheilutalon kuntosalin käytöstä saa lisätietoja Koskenkorvan
Urheilijoilta.
Ilmajoki-halli sekä lukuisat koulujen liikuntasalit tarjoavat suorituspaikkoja urheiluseurojen, eri
yhdistysten sekä muiden harrastusryhmien käyttöön. Ilmajoki-hallin salien varaamisesta saa
lisätietoja hallilta ja koulujen salien varaamisesta sekä varustelutasosta Kunnan liikuntapalveluista.
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Taulukko 84. Ilmajoki-hallin kuntosalilla käyneiden määrät 2012 – 2016, (Ilmajoen kunta, liikuntapalvelut 2017.)

Ilmajoen kunnan alueella on lukuisia ulkoliikuntareittejä, jotka mahdollistavat ulkona liikkumisen
ja retkeilyn. Vaellusreiteistä löytyy mm. Ahonkylästä Seinäjoelle menevä Elämysliikuntareitti, Ilkanpolku sekä Kurjenkierros. Karttoja reiteistä on saatavilla Kunnan vapaa-aikapalveluista.

Kuva 7. Ilkan polun kartta, (Ilmajoen kunta, liikuntapalvelut 2017.)

Urheiluseurat ja -yhdistykset
Ilmajoella toimii noin kolmekymmentä urheiluseuraa ja -yhdistystä. Kolmannen sektorin merkitys
onkin suuri kuntalaisten vapaa-ajan palveluiden tuottajana. Seurat ja yhdistykset tuottavat suurimman osan kuntalaisten ohjatuista liikunta- ja harrastusryhmistä. Ilmajoen kunta avustaa seurojen toimintaa.
Vuosina 2016-2017 Ilmajoen kunta on tukenut toiminta-avustuksin seuraavia Ilmajoella toimivia
urheiluseuroja:
 Ahonkylä-Seura ry
 Etelä-Pohjanmaan Ilmailukerho ry
 Etelä-Pohjanmaan Liitäjät ry
 Huissin Kisailijat ry
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Ilmajoen Ampujat ry
Ilmajoen Kisailijat ry
Ilmajoen Ratsastajat ry
Ilmajoen Rengon kyläseura ry
Ilmajoen Reserviläiset ry
Ilmajoen Reservinupseerit ry
Ilmajoen Salibandy ry
Ilmajoen Sydänyhdistys ry
Ilmajoen Tikkakerho ry
Koskenkorvan Kisattaret ry
Koskenkorvan Urheilijat ry
Munakan Urheilijat ry
Nopankylän Kisa-Veikot ry
Pohjanmaan Practical ry
Pojanluoman Seura ry
Power Bull ry
Tennis-Ilmajoki ry
Tuomikylän Hepakat ry

Lisäksi kuntorata-avustuksia on vuosina 2016-2017 myönnetty seuraaville seuroille:
 Ahonkylä-Seura ry
 Könnin Kyläseura ry
 Munakan Urheilijat ry
 Nopankylän Kisa-Veikot ry
 Pojanluoma-Seura ry
Myös kyläkenttien hoitoavustuksia on vuosina 2016-2017 myönnetty seuraaville:
 Ahonkylä-Seura ry
 Huissin Kisailijat ry
 Munakan Urheilijat ry
 Nopankylän Kisa-Veikot ry
 Pojanluoma-Seura ry
 Tuomikylä-Seura ry
 Könnin kyläseura ry
Lasten ja nuorten suurimpia liikuttajia joukkuelajeista ovat tällä hetkellä jalkapallo, pesäpallo ja
salibandy. Yksilölajien harrastajia löytyy monista eri lajeista ja Ilmajoellakin löytyy harrastuspaikkoja monien eri lajien harrastamiseen. Kilpaurheiluun tähtäävässä toiminnassa mukana olevat lapset
ja nuoret liikkuvat määrällisesti hyvin. Tulevaisuudessa kaikkien urheilu- ja liikuntatoimintaa järjestävien suurena haasteena onkin pyrkiä tavoittamaan myös ne lapset ja nuoret jotka eivät halua
osallistua tavoitteelliseen kilpaurheiluun. Useissa lajeissa ja seuroissa onkin jo harrasteryhmiä,
jotka mahdollistavat myös vähemmän tavoitteellisen liikkumisen.
Ilmajoen Kisailijat – IK ry
Ilmajoen Kisailijat on perustettu 12. kesäkuuta 1921. Vuosi 2017 oli seuran 96. toimintavuosi. Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toimialueella, siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja
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terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä
ja tarpeidensa mukaisesti.
Ilmajoen Kisailijat on yleisseura, johon kuuluvat seuraavat lajit: Hiihto, Jalkapallo, Paini, Pesäpallo,
Uinti, Yleisurheilu ja Kuntoliikunta sekä lapsille suunnattuja kouluja/kerhoja. Syksyllä 2017 aloitti
Lapsen Liike kerho, jota pidetään kolmella eri koululla. Tämän tarkoituksena on edistää tutustumista eri jaostojen lajeihin. Seuran tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset kaikille seuran lajeille.

Taulukko 85. Ilmajoen Kisailjoiden jäsenmäärät jaostoittain, (Ilmajoen kisailijat 2017.)

Hiihto
Ilmajoen Kisailijoiden hiihtojaoston toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten monipuolinen liikuttaminen niin harraste- kuin kilpatoiminnassakin. Maastohiihdosta pyritään luomaan elämäntapa
mahdollisimman monelle ilmajokiselle laadukkaan toiminnan avulla sekä auttamaan kilpahiihtäjiä
edistymään hiihtourallaan.

Jalkapallo
Ilmajoen Kisailijoiden jalkapallojaosto on Suomen Palloliiton, Vaasan piiri ry:n jäsenseura, joka on
Suomen Palloliiton jäsen. IK on alueen neljänneksi suurin seura. Jalkapallojaosto pyrki kehittämään, ohjaamaan ja valvomaan jalkapallotoimintaa, sekä järjestää lajin kilpailu- ja harrastustoimintaa, toteuttaa koulutusta toiminnan eri osa-alueilla, edesauttaa seuran joukkueiden toimintaa,
myötävaikuttaa harrastus- ja kilpailuolosuhteiden kehittämiseen ja toimimalla kaikin tavoin jalkapalloilun harrastuksen ja kiinnostuksen lisäämiseksi. Jaoston tehtävä on jalkapalloharrastuksen
tarjoaminen: lapsille, nuorille ja aikuisille Ilmajoella taitotasosta riippumatta. Kasvatustyöhön ohella tarjotaan mahdollisuus kehittyä omien taitojensa ja motivaation mukaisesti. Myös vanhempia ja
huoltajia kannustetaan osallistumaan liikunta- ja seuratyöhön.
Paini
Paini on ollut IK:n ohjelmassa jo vuodesta 1921 lähtien. Painijaoston toiminta on vireää. Toiminnassa on mukana noin 320 ihmistä ja lisäksi talkooväki. Yli 10 valmentajaa käy pitämässä harjoituk-
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sia sekä kiertää kilpailuissa mukana viikonloppuisin. Mukana toiminnassa on lapsia, nuoria, huippu-urheilijoita ja jo veteraani-iän saavuttaneita kuntoilijoita.
Pesäpallo
Ilmajoen Kisailijoiden pesäpallojaoston päätavoitteena on ylläpitää laadukasta junioripesäpallotoimintaa. Pitkäntähtäimen tavoite on saada joukkue ykköspesikseen. Joukkueet osallistuvat valtakunnallisille pesisleireille.
Uinti
Tavoitteena on järjestää epävirallisia uintikilpailuja jaoston ja vanhempien voimin, sekä mahdollistaa valmentajien jatkokouluttaminen ja muiden toimijoiden kouluttaminen tuomaritehtäviin.
Yleisurheilu
Yleisurheilu on monipuolista liikuntaa; juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä. Näitä taitoja tarvitaan lähes kaikissa muissakin urheilulajeissa. Ilmajoen Kisailijoiden yleisurheilujaostolle on myönnetty sinettiseuratunnus. Se kertoo toiminnan laadusta ja sitoutumisesta toiminnan jatkuvaan
kehittämiseen.

1.12.4

Muut palvelut

1.12.4.1

Ilmajoen seurakunta

Seurakunnan lapsityön toiminta
Ilmajoen seurakunta järjestää erilaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille, kuten Taapero- ja
vauvamuskari, perhe- ja perheiden iltapäiväkerhoa, kuten myös päiväkerhoja. Päiväkerhot ovat
tarkoitettu 3-6 -vuotiaille lapsille. Päiväkerhot ovat maksuttomia.
Kesätoiminta alkaa toukokuun lopulla ja päättyy juhannusviikolla. Perheillä on myös mahdollisuus
osallistua Perheen sunnuntai tapahtumiin ja kesällä perheiden mökki-iltaan.

Seurakunnan varhaisnuorisotyö
Seurakunnan varhaisnuorisotyössä varhaisnuorelle ja nuorelle tarjotaan seurakunnassa paikka,
jossa voi löytää uskon merkityksen omalle elämälleen ja kasvaa lähimmäisenrakkaudessa. Varhaisnuorisotyön näkynä on ollut eri ikäluokkien tietoinen kohtaaminen. Esimerkiksi: Keväällä tulevat
ekaluokkalaiset kutsutaan eskaripäivään Kalajaisiin. Elokuussa ekaluokkalaiset siunataan kirkossa.
Tokaluokkaiset kutsuttiin viettämään kummipäivää yhdessä kummin kanssa Kalajaisiin. Kolmasluokkalaisten luo on pyritty tekemään vierailu oppitunnille. Nelosluokkalaiset kutsutaan retkelle.
Viidesluokkalaiset kohdataan kouluissa oppituntivierailun merkeissä, aiheena lähimmäinen. Kuudesluokkalaiset saavat kutsun retkipäivään.
Koulujen kanssa seurakunta tekee yhteistyötä aamuhartauksien, leirikoulujen, koulukonserttien ja
kirkkovierailujen kanssa. Seurakunta järjestää leirejä 7-13 -vuotiaille tytöille ja pojille ympäri vuoden ja kerhotoimintaa keskustan alueella: Tyttöjen tupa Wanhalla ja sählykerhot pojille seurakuntakeskuksessa.
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Rippikoulutyö
Käytännössä kaikki ilmajokiset nuoret käyvät rippikoulun. Rippikoulu kestää noin puoli vuotta ja
päättyy leirijaksoon ja konfirmaatioon. Rippikoulu on kasteopetusta. Rippikoulun tehtävänä on
auttaa nuorta ymmärtämään ja elämään todeksi sitä uskoa, johon hänet on kasteessa liitetty. Rippikoulu pyrkii antamaan eväitä elää kristittynä.
Seurakunnan nuorisotyö
Seurakunnan nuorisotyö tarjoaa nuorelle omaa paikkaa seurakunnassa rippikoulun jälkeen. Käytännössä se tarkoittaa erilaisia toimintoja seurakunnan nuorisotilalla Wanhalla sekä leirejä, retkiä,
tapahtumia/konsertteja, pienryhmätoimintaa ja yhteistyötä yläasteen ja lukion kanssa sekä isoskoulutuksen järjestämistä rippikoulun käyneille nuorille. Henkilöstö käy myös henkilökohtaisia
keskusteluja ja ohjaamista niin nuoren kuin hänen vanhempiensa kanssa. Nuorille suunnattu toiminta sisältää nuortenillat Wanhalla. Näissä on aina hartaushetki ja kerran viikossa kokoontuu
nuorten Weisukerho.

1.12.4.2

Ilmajoen Helluntaiseurakunta

Ilmajoen Helluntaiseurakunta järjestää toimintaa lapsille ja nuorille. Lapsille suunnattu suosittu
työmuoto on ollut Hurlumhei-lastentapahtumat, joita järjestetään 5-8 kertaa vuodessa. Tapahtumien kävijämäärät vaihtelevat 60–100 lapsen välillä. Tapahtumat järjestetään helluntaiseurakunnan tiloissa, ja ne sisältävät hartaushetken lisäksi monia toimintapisteitä, joihin lapset saavat osallistua. Tapahtumissa on ohjaajina vapaaehtoisia aikuisia. Lapsille järjestetään vuosittain myös kesäleiri, jonka osallistujamäärä on noin 40 lasta, 10 isosta ja 20 aikuista. Varhaisnuorille (10–14
vuotiaille) helluntaiseurakunta järjestää joka toinen viikko kerhoillan. Kerhoillassa käy keskimäärin
10 lasta. Pääsääntöisesti illat järjestetään seurakunnan tiloissa, mutta joskus on myös retkiä lähiympäristöön.
Nuorisotyötä organisoi seurakunnan nuorista koostuva tiimi, jota nuorisopastori johtaa. Nuorille ja
nuorille aikuisille on joka viikko nuortenilta, johon osallistuu noin 15–20 nuorta. Vuosittain seurakunta järjestää myös nuorille matkan Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelle. Myös kansainvälinen yhteistyö on seurakunnalle tuttua, esimerkiksi elokuussa 2017 seurakunnasta lähti 12 henkilön nuorten
ryhmä pitämään nuorten leiriä Serbiaan 15–20 -vuotiaille romaninuorille.

1.12.4.3

Mannerheimin Lastensuojeluliitto – Pohjanmaan piiri

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjanmaan piirin ja kunnan välinen yhteistyö
Valtakunnallisesti Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) on osana kehittämässä ja laajentamassa
yhdessä perheiden ja kuntien kanssa perhekeskuskokonaisuutta. MLL:n erityisosaaminen verkostomaisessa perhekeskustoiminnassa liittyy lasten ja perheiden osallisuuden ja kuulemisen käytäntöihin, matalan kynnyksen toimintapaikkojen tarjontaan ja hyvinvointitiedon keräämiseen lapsilta
ja perheiltä. MLL:n perhekeskustoiminnan kokonaisuuteen kuuluvat ammatillinen ohjaus vapaaehtoisten toteuttamalle perhetoiminnalle (mm. perhekahvilat, vertaisryhmät ja kerhot), perhekummitoiminta, kylämummi- ja vaaritoiminta, muu avoin varhaiskasvatus, ammatillisesti ohjatut
ryhmät ja lastenhoitotoiminta.
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjanmaan piiri ja Ilmajoen kunta sopivat vuonna 2013 yhteistyöstä, jolla pyritään edistämään MLL:n perhekeskustoimintaa yhteistyössä Ilmajoen paikallisyhdistyksen kanssa. MLL:n piirin ammatillinen ohjaaja edistää perhekeskustoiminnan ja kunnan välistä yhteistyötä sekä toimii linkkinä paikallisyhdistysten vapaaehtoisten ja kunnan toimijoiden välillä.
Ohjaaja kehittää toimintaa yhteistyössä kuntien kanssa. Tämä varmistaa sen, että kunnan ja MLL:n
toiminta täydentävät toisiaan, eikä päällekkäisyyttä synny. Ohjaajat ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.
MLL Ilmajoen paikallisyhdistys
MLL Ilmajoen yhdistys on lapsiperheiden ja nuorten asialla toimiva aktiivinen, vaikuttava ja
toimintoja tuottava järjestö. Yhdistyksellä on kaksi toimipistettä, jossa järjestetään ennaltaehkäiseviä palveluita; MLL Perhetalo Aurinkoinen sekä Nuorten Nurkka. Ilmajoella toteutetaan
kunnan ja MLL:n Pohjanmaan piirin yhteistyösopimuksen mukaisesti perhekeskustoiminnan
ammatillista ohjaustyötä.
MLL Perhetalo Aurinkoinen
Aurinkoinen on kaikille avoin matalan kynnyksen paikka, jossa kohdataan samassa
elämäntilanteessa olevia perheitä. Vertaistuki ja toinen kuunteleva aikuinen voi olla merkittävä
apu perheiden ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi. Aurinkoisessa on avoimia perhekahviloita lähes
joka arkipäivä, sekä iltaisin noin kerran viikossa. Aurinkoisessa toimii myös muksuparkki,
kerhotoimintaa sekä lyhytkestoisia kursseja. Leikkikenttätoimintaa järjestetään kesäkuussa kolme
viikkoa, toiminta työllistää yhteensä yhdeksän nuorta.
Nuorisotoiminta
Yhdistys on käynnistänyt nuorisotoiminnan kehittämisen keväällä 2016 kaksivuotisella Leaderrahoitteisella Nuorten Nurkka-hankeella. Yhdistyksellä on omat tilat nuorille. Yhdistys järjestää
nuorille avointa tilatoimintaa, pienryhmätoimintaa, kerhotoimintaa sekä retkiä ja tapahtumia.
Yhdistys
toteuttaa
katupartiointia
muutamana
viikonloppuna
vuodessa.
MLL:n
tukioppilastoimintaa on järjestetty Jaakko Ilkan koululla jo 40 vuotta. Yhdistys toimii koulun tukena
ja apuna tukioppilaiden kouluttamisessa sekä tukioppilastoiminnan pyörittämisessä.
Vertaistuki
Vertaistuki lisää vanhempien hyvinvointia ja sitä kautta myös lasten hyvinvointia. Yhdistyksen
vertaistukiryhmiä ovat mm. köppääset äireet -vertaistukiryhmä murrosikäisten vanhemmille,
imetystukiryhmä sekä perhekeskuksen vauvaryhmät.
Isä-lapsitoiminta
Isä-lapsi toiminnan ympärillä on ammatillinen isätyöryhmä, jossa on edustaja Ilmajoen MLL:sta,
JIK:sta sekä jatkossa mahdollisesti kunnasta.
Kylämummi- ja vaaritoiminta ja perhekummit
MLL kylämummit vierailevat kunnan päiväkodeissa, kouluissa, käyvät vierailuilla Aurinkoisen
perhekahviloissa ja ovat mukana kerhoissa sekä tapahtumissa. Perhekummit ovat tukena perheen
arjessa ja tekevät perheissä ennaltaehkäisevää työtä. He saavat tehtäväänsä piirin järjestämän
koulutuksen. Muu yhteistyö kunnan kanssa sisältää mm. kunnan työryhmät, tapahtumien
järjestäminen, kuntouttava työtoiminta ja Hyvä joulumieli- lahjakortit.
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1.12.4.4

Ilmajoen Nuorisoseura

Ilmajoen Nuorisoseura kuuluu piirijärjestön (Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura) kautta valtakunnalliseen Suomen Nuorisoseurat ry:een, maamme suurimmista perhe- ja nuorisojärjestöistä. Ilmajoen
Nuorisoseura on harjoittanut kasvatustyötä jo 135 vuoden ajan ja edelleen vahvana jatkuvaa teatteritoimintaa pian 140 vuoden ajan.
Ilmajoen Nuorisoseura on jo vuosia keskittynyt erityisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Eri kerhoissa
heitä toimii siten, että osallistumisia kerhoihin on viikoittain yhteensä noin 120 ja vuodessa noin
3 800. Toiminta perustuu hyvään yhteistyöhön kunnan ja erityisesti Ilmajoki-opiston kanssa, jonka
opintopiireinä suurin osa kerhoista toimii, mm. kaikki teatterikerhot. Tällöin ohjaaja saa palkkaa
kansalaisopistolta. Osan ohjaajakuluista kustantaa Ilmajoen Nuorisoseura puhumattakaan teatteritekniikasta, joka on kokonaan Ilmajoen Nuorisoseuran ylläpidettävänä.
Nuorisoseuralla on lisäksi mm. lasten kansantanssitoimintaa, joka ei ole Ilmajoki-opiston opintopiirinä. Myös muulle harrastustoiminnalle seurassa ollaan avoimia, jos vain löytyy vetäjiä ja tiloja.
Toiminta perustuu vahvasti vapaaehtoistyöhön, jota seurassa tekee lähes jokainen, mainittakoon
mm. teatteritoiminnasta lavasteiden rakentaminen, esitysten lipunmyynti-, keittiö- ym. työ. Kun
lasketaan vuotuisen vapaaehtoistyön määrää nuorisoseurassa, on otettava huomioon myös toimihenkilöiden tekemä työ. Laskelmien mukaan vapaaehtoistyötä tehdään seurassa kaikkiaan n. 1
700- 1 800 tuntia vuodessa. Ratkaisevaa tulojen saannin kannalta ovat aikuisryhmien esitykset,
joiden varassa paljolti pyöritetään lapsi- ja nuorisotyötä.
Sosiaaliselta kannalta ajateltuna Ilmajoen Nuorisoseura tekee huomattavaa työtä lasten ja nuorten
parissa, koska heistä monet tulevat kerhoihin suoraan koulusta ja heidän iltapäiväänsä pyritään
sisällyttämään kasvattavaa toimintaa ja heille tarjotaan mm välipalaa. Nuorisoseurajärjestön tavoitteena on aina ollut tehdä lapsista hyviä ihmisiä ja kunnon kansalaisia. Tämä teesi ei ole vanhentunut tänäkään päivänä, onhan seuran kerhot avoimia kaikille ja lasten ja nuorten kerhoissa
harrastaa mm. maahanmuuttajataustaisia. Nykyhetken paljon esillä oleva sana on yhteisöllisyys,
tätä on jo yli sata vuotta vaalittu nuorisoseurassa.
Ilmajoen Nuorisoseurassa opetetaan lapsia ja nuoria tulemaan toimeen paitsi oman ikäistensä
kanssa, mutta myös sukupolvien yli ulottuvaan toimintaan kannustetaan, mainittakoon mm. seuran 135-vuotisjuhlassa esiintyneet teatterilaiset, joiden ikähaarukka oli 2-vuotiaasta 73vuotiaaseen. Yhteistyöstä muiden yhteisöjen kanssa on vielä otettava esille Sedu-Pappilantie, jossa
on usein valmistettu oppilastyönä puvustus useisiin lasten ja nuorten teatteriprojekteihin sekä
Sedu-Kurikka, josta on ollut mm. työharjoittelijoita tutustumassa teatterin valo- ja äänitekniikkaan.
Kaikki edellä esitetty toiminta lisää Ilmajoen nuorisoseurassa toimijoiden mukaan lasten ja nuorten hyvinvointia tulevaisuudessakin. Seurassa toivotaan, että yhteistyö kaikkien yhteistyötahojen
kanssa toimii edelleen. Ilmajoen nuorisoseura näkee kehittämiskohteekseen tiedottamisen. Ilmajoen Nuorisoseura ei ole osannut riittävästi tuoda toimintaansa esille, esim. lasten ja nuorten parissa. Seurassa toivotaankin, että kunnan luottamushenkilöt sekä työntekijät tutustuisivat Ilmajoen Nuorisoseuran työhön harjoitus- tai esiintymistilanteissa.

1.12.4.5

SPR Ilmajoen osasto

SPR:n Ilmajoen osastossa on noin 150 jäsentä. Osaston päätoiminta koostuu tällä hetkellä ystävätoiminnasta, omaishoitajien virkistystoiminnasta ja ensiaputoiminnasta yhteistyössä naapurikunti-
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en osastojen kanssa. Erityisesti ystävätoiminnassa kaivataan nuoria ystäväksi toiselle nuorelle. SPR
Ilmajoen osasto hakeekin aktiivisia nuoria mukaan toimintaan.
Ystäväntoimintaan saa koulutuksen ja hyvän perehdytyksen. Nuori voi käyttää tuolloin vapaaaikaansa merkityksellisesti. Nuorikin voi tarvita omaishoitajaa. SPR Ilmajoen osasto tukee osaltaan
omaishoitajien jaksamista järjestämällä muun muassa virkistyspäivän omaishoitajille.
Ensiaputaidot ja niiden harjoittaminen on keskeinen osa SPR:n toimintaa. Osasto järjestää ensiapuun liittyviä infoja ja koulutuksia tarpeen mukaan. Myös kansainvälinen toiminta mahdollistuu
SPR:n kautta.

1.12.4.6

Ilmajoen 4H-yhdistys

Ilmajoen 4H-yhdistys järjestää lapsille ja nuorille kerho-, kurssi- ja leiritoimintaa. Lisäksi yhdistys
kouluttaa nuoria työelämään, tarjoaa heille työpaikkoja ja mahdollisuuden kokeilla yritystoimintaa
Ilmajoen alueella. Yhdistyksen toiminnan valtakunnallisena tukena toimii Suomen 4H-liitto aluetyöntekijöineen.
Ilmajoen 4H-yhdistyksellä on 340 jäsentä, joiden keski-ikä on 11 vuotta. Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään maaliskuussa. Ilmajoen 4H-yhdistys toimii aktiivisesti koko kunnan alueella. Toimintaa järjestetään keskustan alueen lisäksi myös sivukylillä tarjoten lapsille monipuolisen
harrastusmahdollisuuden sekä alueen nuorille mahdollisuuden työllistyä erilaisten toimintojen
kautta sekä tutustua yrittäjyyteen.
4H-Nuorisotyö Ilmajoen yhdistyksessä
4H-järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten elämänhallintaa, kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Nuorten kasvua työelämään ja yrittäjyyteen tuetaan Kolme
askelta työelämään -toimintamallin avulla. Se sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet, jotka ovat
ryhmätoiminta, kurssit, työllistäminen ja nuorten yritykset. Tavoitteena on, että avaintuotteet toteutuvat mahdollisimman tasalaatuisina kaikissa yhdistyksissä. Lasten ja nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen tuetaan Tekoja lähellä ja kaukana -toimintamallin kautta. Siinä yhdistyvät
nuorten oman toiminnan tukeminen ja nuorten oma tekeminen. 4H tukee nuorten mahdollisuuksia oppia tietoja ja taitoja, osallistua ja vaikuttaa – kasvaa aktiivisiksi kansalaisiksi.

Kolme askelta työelämään
1. Ryhmätoiminta
Ryhmätoiminnan tärkein muoto on yli 6-vuotiaille tarkoitettu 4H-kerho, jossa tuhannet lapset ja nuoret oppivat aitoja asioita oikeissa ympäristöissä itse tekemällä.
4H-yhdistykset vastaavat kerhotoiminnan organisoinnista paikallistasolla. Kerhoja
ohjaavat koulutetut ohjaajat. Ilmajoen 4H-yhdistys järjestää kerhotoimintaa pääasiassa sivukylillä ja monitoimikerhojen lisäksi pyritään järjestämään erilaisia teemakerhoja kuten kokkauskerho tai eläinkerho. Teemakerhoissa hyödynnetään nuorten
ohjaajiemme omaa osaamista sekä henkilökohtaisia vahvuuksia.
2. Nuorten työelämätaidot
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Nuorten työelämätaitoja kehitetään 4H:ssa Ajokortti työelämään -kursseilla ja
Osaava kerhonohjaaja -koulutuksilla. Lisäksi paikalliset 4H-yhdistykset valmentavat
nuoria erilaisiin työtehtäviin. Kurssien kautta nuoret saavat valmiuksia tehdä työtä
toisen palveluksessa tai kokeilla yrittäjyyttä oman 4H-yrityksen avulla. Ilmajoen yhdistyksen alueella nuorten työelämätaitoja tuetaan järjestämällä yrityskursseja,
kerhonohjaajakoulutuksia sekä pihatyökursseja.
3. Nuorten työllistyminen
4H:ssa yli 13-vuotias nuori voi työllistyä joko 4H yhdistykseen tai yhdistyksen välittämiin töihin. Moni nuori työllistyy kerhojen ohjaustehtäviin. 4H-yhdistyksen välittämät työpaikat voivat olla yksityishenkilöiden, kuntien tai yritysten tarjoamia työpaikkoja. Yhdistys hoitaa työnantajavelvoitteet.
Yrittäjyydestä kiinnostunut nuori voi perustaa oman 4H-Yrityksen. Nuori tekee sopimuksen yhdistyksen kanssa ja saa tuekseen henkilökohtaisen yritysohjaajan. Ilmajoen 4H-yhdistys työllistää alueensa nuoria kerhonohjaajina, erilaisissa tapahtumissa sekä työpalvelussa, joka tarjoaa asiakkailleen mm. siivousta, nurmikonleikkuuta sekä haravointia.

1.12.4.7

Kyläyhdistykset

Ilmajoella toimii 12 kyläyhdistystä, jotka edistävät kyliensä asukkaiden yhteisöllisyyttä, järjestävät
yhteistä toimintaa sekä huolehtivat kylänsä edunvalvonnasta. Useilla kylä- tai muilla yhdistyksillä
on omat kokoontumistilansa, joiden ylläpidosta yhdistykset vastaavat.
Ilmajoen kyläseurojen ja muiden kylällä toimivien yhdistysten järjestämää toimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille:

Ahonkylä-seura ry
Kylän koko perheen tapahtumia ovat muun muassa talvitapahtumat, pääsiäisvalakia, lasten liikuntarieha, kauneimmat joululaulut sekä ryhtinuorten valinta.
Huissin kyläyhdistys ry
Voimistelu- ja urheiluseura Huissin Kisailijat ry:n omistamassa urheilutalossa harrastetaan monenlaista liikuntaa sählystä tansseihin. Joka kesä järjestetään myös kyläpyöräily.
Koskenkorva-seura ry
Kyrönjoen varrella on kyläseuran ylläpitämä Laidunalueen ulkoilualue, jonne valmistui yhteisiin
kokoontumisiin tarkoitettu saunamökki. Kyläseura järjestää päivällisiä, perhepäiviä, joulunavauksia
ja turvallisuuspäiviä yhdessä muiden kylän toimijoiden kanssa.
Könnin Kyläseura ry
Järjestetään koko perheen retkiä ja kyläpyöräilyjä, pääsiäisvalkia, kylvöjen siunaus, kyläkirkko sekä
puurojuhla vuosittain. Kylätalolla kokoontuu lasten bändikerho ja 4H:n kokkauskerho. Nuorisojaosto järjestää retkiä ja leffailtoja sekä kokoaa kyläseuralle seinäkalenteria. Nuoriso hoitaa kesäkioskia aikuisten avustuksella. Kyläseura työllistää nuoria kioskin lisäksi myös kylätalon nurmikonleikkuuhommilla.
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Luoman kyläseura ry
Vuonna 2014 valmistui lähiliikuntareitti Etelä-Pohjanmaan Opiston metsään yhteistyössä opiston
ja kunnan kanssa. Kylän nuoret toteuttivat reitille lisäksi frisbeegolfradan. Reitti aktiviteetteineen
kokoaa kylän perheet yhteen erilaisten tapahtumien merkeissä. Kyläseura järjestää myös joulutapahtumia yhteistyössä opiston kanssa.
Munakan kylätoimikunta
Kylän yhteinen kokoontumispaikka on Munakan nuorisoseurantalo, jossa järjestetään vuosittaisia
tapahtumia kuten äitienpäivälounas, pääsiäiskokko, joulumyyjäiset sekä teatteriesityksiä.
Nopankylän Kyläseura ry
Kylätalo toimii myös nuorisotilana ja siellä on kuntosali. Koko perheen tapahtumia ovat muun muassa pääsiäisvalkea, kevätkonsertti, kesäjuhla, puurojuhla, äitien- ja isänpäivälounaat, hiihtokilpailut sekä pihakirppistapahtuma. Kesäkioski työllistää nuoria.
Peuralan Kyläseura ry
Pääsiäislauantaina kyläläiset kokoontuvat pääsiäisvalkialle. Liinaniemen sillan kupeessa on laiturin
lisäksi kylän yhteinen grillipaikka.
Pojanluoma-seura ry
Alakoululaisille järjestään 4H-kerhoa sekä Ilmajoen Kisailijoiden liikuntakerhoa alle 10-vuotiaille.
Kesäisin on yleisurheilukilpailuja, joissa pienimmät osallistujat ovat parivuotiaita. Vuosittainen
koko perheen tapahtuma on pääsiäisvalakia.
Rengonkylän kyläseura ry
Kyläseuran ylpeydenaiheita ovat Ruissaaren alue ja Rengonkylän crossirata. Rata tarjoaa turvallisen alueen sekä haastetta nuorille ja juniorikuskeille. Kyläseura ylläpitää myös aidattua ratsastuskenttää sekä estekalustoa vanhalla Rengon koululla. Kyläseura järjestää paljon tapahtumia ja erilaisia aktiviteetteja. Liikunnallisia mahdollisuuksia on useita tenniksestä sählyyn.
Saveen Kyläseura ry
Kyläseuralla on vuokralla Paavontupa, jota kyläläiset voivat käyttää kokoontumis- ja harrastustilana. Koko perheen tapahtumia kylällä ovat pääsiäsikokko ja pikkujoulu.

Tuomikylä-seura ry
Kyläseura järjestää vuoden ympäri tapahtumia kuten uintireissuja, myyjäisiä, joululaulutilaisuuksia,
kilpailuja sekä perinteisen pääsiäiskokon.

1.13 HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN TOIMENPITEET VUOSINA 2017-2021
Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy edelleen kunnilla, kun sosiaalija terveyspalvelut siirtyvät maakunnille vuoden 2020 alussa. Kunnilla on oltava jatkossa selkeä
näkemys tehtävästään hyvinvoinnin edistäjänä asukkaiden arkiympäristössä. Kunta edistää
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hyvinvointia ja terveyttä kaikessa toiminnassaan.

Kuva 8. Tulevaisuuden kunnan roolit, (Kuntaliitto 2017.)

Maakuntien vastuulla on tukea kuntia hyvinvointityössä. Kuntien ja maakuntien yhteistyölle
tarvitaan toimivat rakenteet ja toimintamallit. Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat
varhaiskasvatus ja koulutus, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus, liikennejärjestelyt
sekä monet muut kuntien hoitamat tehtävät. Siten kuntien toiminta vaikuttaa merkittävästi
kuntalaisten elämänlaatuun, osallisuuteen, työllisyyteen ja tuottavuuteen. Suunnitelmallinen ja
aktiivinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hillitsee myös sosiaali- ja terveydenhuollon
menojen kasvua. Tulevaisuuden maakunta edistää turvallisuutta yhteistyössä kunnan kanssa.

Kuva 9. Mitä kunta tekee tulevaisuudessa, (Kuntaliitto 2017.)

Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat varhaiskasvatus ja koulutus, liikunta-, ruoka- ja
kulttuuripalvelut, kaavoitus, liikennejärjestelyt sekä monet muut kuntien hoitamat tehtävät. Siten
kuntien toiminta vaikuttaa merkittävästi kuntalaisten elämänlaatuun, osallisuuteen, työllisyyteen
ja tuottavuuteen. Suunnitelmallinen ja aktiivinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hillitsee
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myös sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua. Tulevaisuuden maakunta edistää
turvallisuutta yhteistyössä kunnan kanssa.

Kuva 10. Kunnat edistävät hyvinvointia ja terveyttä, (Kuntaliitto 2017.)

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE kärkihanke) 2016-2019 tavoitteena
ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen. LAPE -muutosohjelmassa
etusijalla ovat lapsen etu ja vanhemmuuden tuki. Peruspalveluja vahvistetaan ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Myös koulua ja varhaiskasvatusta kehitetään
tukemaan lapsen hyvinvointia.
Lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma, LAPE, käsittää lasten ja perhepalvelujen uudistamisen
vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Näin voidaan
vähentää lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuutta. LAPE muutosohjelmassa on määrittelytyötä
tehty myös yhteisen lapsikäsityksen puitteissa. Yhteiseksi lapsikäsitykseksi muodostuvat seuraavat näkökulmat:
- Tunnistetaan lasten erilaisuus ja yksilölliset tarpeet
- Lapsen oikeuksilla turvataan lapsen etu ja kestävä kehitys
- Lapsen kehitys ja hyvinvointi vaativat aikuisten suojelua ja huolehtivaa kasvatuskulttuuria
- Lapset kasvavat ja kehittyvät erilaisissa ympäristöissä
- Lapset ovat aktiivisia toimijoita oman elämänsä rakentajina ja heillä on kokemusta ja tietoa,
jota aikuisten tulee arvostaa.
(Lähde: Suvianna Hakalehto: 21.9.2017 LAPE -päivät sekä Lea Pulkkinen: Yhteinen lapsi-käsitys)

Myös YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa keskeisesti kaikkia lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivia tahoja, erityisinä nostoina seuraavat yleisperiaatteet:
- yhdenvertaisuus / syrjimättömyys
- lapsen edun ensisijainen harkinta
- oikeus elämään ja kehittymiseen
- lapsen näkemyksen kunnioittaminen
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Kuva 11. Hallituksen kärkihanke LAPE, (STM 2017.)

Ilmajoki on aktiivisesti mukana kansallisessa muutosohjelmassa. Perhekeskus on kehittämisen kärjessä. Matalan kynnyksen palvelujen tarjoaminen kuntalaisille on ensisijaista. Muutosohjelman
aikana Ilmajoki pilotoi myös LAVA -osiota (lapsivaikutusten arviointia).

Kuva 12. Perhekeskus, (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.)
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Hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet vuosina 2017–2021 ovat seuraavat:
Tavoite
Aikataulu
VastuuKeinot
taho
1.

Sosiaali- ja terveysuudistuksen toimijoiden, maakunnan ja kunnan palvelujen
yhteensovittaminen

2017–2021

Sosiaalijohtaja

2.

Perhekeskustoiminnan kehittäminen Lapemuutosohjelman mukaisesti
Ohjaamo-toiminnan saattaminen osaksi nuorten arkea ja tietoisuutta

2017–2019

Sosiaalijohtaja

2017–2021

Nuorisosihteeri

4.

Perusopetuksen laatua lisäävien hankkeiden ja strategioiden tavoitteiden mukainen eteneminen.

2017–2021

Sivistysjohtaja

5.

Lasten ja nuorten liikuntaaktiivisuuden lisääminen

2017-2021

Vapaaaikajohtaja

6.

Päihteiden käytön ennaltaehkäisy ja varhainen tuki

2017-2021

7.

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan
juurruttaminen
Lapsivaikutusten arvioinnin
edistäminen päätöksenteossa.
Ajantasainen tiedotus.

2017–2021

Mielenterveys- ja päihdetyön esimies,
JIK ky
Varhaiskasvatusjohtaja
Vapaaaikajohtaja

3.

8.

9.

2017–2019

2017-2021

Hallinto- ja
viestintäsihteeri

Säännöllinen työryhmätyöskentely 2017-2021.
Kumppaneiden ja niiden vahvuuksien, sekä osaamisen kartoittaminen 2018-2019, koska palvelun
tuottaja voi olla jokin muu taho kuin kunta. Yhteistyökumppaneiden mukainen toiminta 2019-2021.
Neuvokas-hankkeen läpivienti 2017-2018. Säännöllinen työryhmätyöskentely 2018-2019.

Etelä-Pohjanmaan Ohjaamo – hankkeen läpivienti
2017-2018.
Nuorten palveluesitteen laatiminen jaettavaksi ja
internettiin, sekä muu tiedon levitys perhepalveluista 2017. Säännöllinen työryhmätyöskentely
2017-2018.
Tiedon levittäminen 2017-2020. Toiminnan vakiinnuttaminen 2021.
Perusopetusta koskevan kouluhyvinvointikyselyn
suorittaminen ja palautteen avulla toiminnan kehittäminen 2017-2018. Palveluverkkoselvitys 2018.
Lasten ja nuorten kuntouttavaan toimintaan panostaminen: Nepsy- sekä tunneajattelu- ja itsesäätelykoulutus 2018-2019. Koulujen arjen ristiriitoja sovittelevan vertaissovittelumenetelmän käytön tehostaminen 2018-2019. Hankkeiden mukainen
toiminta 2017-2021. Kouluhyvinvointikyselyn ja
palautteen avulla toiminnan kehittäminen 20202021.
Kysely lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta
2017. Kyselyn mukainen kehittämistoiminta. Lasten
ja nuorten arkeen, elämäntilanteeseen ja näihin
liittyviin ihmissuhteisiin vaikuttaminen erilaisia
ryhmiä kokoamalla ja tiedotus- ja muita tapahtumia
järjestämällä 2018-2020. Seurantakysely, onko
toimilla ollut vaikutusta 2021.
Moniammatillinen suunnittelu 2017-2018. Päihdeteemavuosi 2018. STM:n ehkäisevän päihdetyön
toimintaohjelman mukainen toiminta 2018-2021.
Koulutus. Yhteistyön lisääminen. Säännöllinen työryhmätyöskentely 2017-2021. –Ilo kasvaa liikkuen –
ohjelman läpivienti 2017-2018.
Lomakkeen laadinta esittelijöiden ja päättäjien
avuksi 2018. Tiedon levitys ja koulutuksen järjestäminen 2018-2019.
Ajantasaisesta tiedotuksesta huolehtiminen mm.
kunnan internet-sivujen ja sosiaalisen median avulla. Tiedon levitys niin, että kuntalaiset tietävät,
mistä ajankohtainen tieto aina löytyy.

Taulukko 86. Hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet 2017-2021, (Ilmajoen kunta, sivistyspalvelut 2017.)
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Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamista edistävät mm. seuraaviin ohjelmiin ja hankkeisiin
osallistuminen:
Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma
Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoite on yksinkertainen: Jokaisella lapsella tulee
olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja se tukee käytännönläheisesi vasun, varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten sekä uusien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamista. Ohjelman päämääränä on liikuntamyönteinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa.
Maksuton ohjelma tarjoaa konkreettiset, liikkeen lisäämiseen tarvittavat askelmerkit ja työkalut
sekä varhaiskasvattajille että varhaiskasvatuksen johdolle. Ohjelma etenee viitoitettua reittiä pitkin, jota voi kulkea omassa aikataulussaan sekä omien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Tarkoituksena on kehittää ja lisätä lasten liikkumista pienin askelin.
Ilo kasvaa liikkuen ohjelman toteuttaminen kestää vähintään 3 – 4 vuotta, riippuen yksikön nykytilasta sekä kehittämistyön eteenpäin viemisen aikataulusta. Ohjelmaa toteuttavat yksiköt voivat
hakea prosessin loppuvaiheessa Ilo kasvaa liikkuen -laatutunnusta, jonka kriteerit nousevat varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten pohjalta sekä Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitekirjauksista.
Ilmajoen varhaiskasvatuksen yksiköistä Käpälämäen päiväkoti on ollut ohjelmassa mukana vuodesta 2014. Vuonna 2017 yli puolet Ilmajoen toimintayksiköistä on mukana ohjelmassa ja tavoitteena
on saada kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt ohjelmaan mukaan.
Perusopetuksen kerhotoiminta -hankkeet
Ilmajoella on ollut perusopetuksen kerhotoimintahankkeita vuodesta 2009 alkaen. Tämän on
mahdollistanut opetushallituksesta haettu ja saatu valtionavustus. Kuntien omavastuuosuus on
viime vuosina kasvanut 30 prosenttiin. Käytännössä kunta on saanut rahaa vuosittain noin 20 000
euroa, omavastuun ollessa vuosittain noin 7 000 euroa. Yhdeksäs kerhotoimintahanke käynnistyi
elokuussa 2017 ajalle 1.8.2017 - 31.12.2018.
Hankerahoituksella on mahdollistettu liki 700 ilmajokiselle lapselle/nuorelle koulunjälkeistä harrastustoimintaa. Erilaisia kerhoja on vuosittain toteutettu noin 60, eli liki joka koululla on jokin
kerho. Kerhotoiminta on oppilaalle vapaaehtoista. Kerhotoiminnan tavoitteena on saada aikaan
monipuolista lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen
ja nuoren iltapäivää. Toiminnan piiriin saadaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi
perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Kerhotoiminnan elvyttämisellä
pyritään siihen, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen, esimerkiksi liikunnalliseen, kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen.
Omakerho -hanke yhdessä Lastenkulttuurikeskus Louhimon kanssa vuodesta 2016 alkaen aina
vuoden 2018 loppuun saakka lisää myös kouluilla tarjottavaa kerhotoimintaa. Lopputavoitteena
on, että kaikki kouluille tarjottava kerhotoiminta löytyisi helposti yhdestä paikasta ja kerhotoiminnassa on malli, jossa taide ja kulttuuri ovat luonnollinen osa lasten ja nuorten arkea kouluissa.
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Liikkuva koulu -hankkeet
Liikkuva koulu -ohjelman mukaisia hankkeita on Ilmajoella ollut vuodesta 2013. Aluehallintoviraston hankerahoitus oli alussa noin 10 000 euroa, mutta viime vuosina noin 7 000 euroa. Kunnan
omavastuuosuus on vuodelta 2013 alkaen noussut 40 prosentista 50 prosenttiin. Kunnan kaikille
13 peruskouluille on hankerahoitus mahdollistanut viime vuosina lähinnä välineiden hankinnan ja
henkilöstökoulutuksen.
Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Pyrkimyksenä on, että jokainen
peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Liikkuvissa kouluissa asioita ajatellaan uusilla
tavoilla ja muutetaan toimintakulttuuria aktiivisemmaksi. Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteet:
 toiminnallisten opetusmenetelmien täysimittainen käyttöönotto
 oppilaiden osallisuuden lisääminen
 opettajien osaamisen lisääminen
 rakennetun ja luonnon ympäristön hyödyntäminen ja kehittäminen
 välitunti- ja koulumatkaliikunnan edistäminen
 koulumatkojen kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen
 liikunnallisen harrastustoiminnan järjestäminen koulujen aamu- ja iltapäivissä
 laaja-alainen eri sidosryhmien yhteistyö
Muut hankkeet
Lisäksi esi- ja perusopetuksessa on monia muita kehittämishankkeita, kuten opetushallituksesta
vuosittain anottavat valtionavustushankkeet. Esimerkkinä tästä on hanke Ehjät verkot tietoverkkoyhteyksien (WLAN/LAN) hankintaan osana pedagogista kokonaissuunnitelmaa vuosille 2016-2018.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitus käsittää vuodesta 2015 alkaen vuosittain anottavat
valtion erityisavustukset mm. Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen. Hankerahoitus myönnetään tiettyjen indikaattoreiden perusteella, kuten 30-54-vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta,
työttömyysaste ja vieraskielisten osuus. Vuosina 2011-2016 oli saatavissa enemmän hankerahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen.
Suomen hallituksen kärkihanke 1 Uusi peruskoulu-ohjelma sisältää hankerahoitusmahdollisuuden
opetuksen digitaalisuuden edistämiseksi tutoropettajien toimintaan ja kouluttamiseen sekä tutoropettajatoiminnan kehittämiseen vuoden 2018 loppuun asti. Vuosille 2016-2017 sai Ilmajoki tätä
rahoitusta 22 500 euroa noin 5 600 euron omavastuuta kohden.
Em. toimenpiteiden lisäksi panostetaan mm. seuraavien suunnitelmien ja strategioiden tavoitteiden saavuttamiseen:
Ilmajoen kunnan kuntastrategia vuosille 2017–2021:
http://www.ilmajoki.fi/?lang=fi&id=606
Esi-, perus- ja lukio-opetuksen, sekä lisä- ja valmistavan opetuksen jatkuvasti päivitettävät opetussuunnitelmat 1.8.2016 alkaen: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ops
Ilmajoen kunnan opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 – 2021:
http://www.ilmajoki.fi/files/OPS/Tvtstrategia_Ilmajoki_20162021.pdf
Ilmajoen kunnan tasa-arvosuunnitelma 2015–2017:
http://www.ilmajoki.fi/files/OPS/Tasaarvosuunnitelma.pdf
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Ilmajoen kunnan kulttuuristrategia:
http://www.ilmajoki.fi/files/Tiedostot/Ilmajoen_kulttuuristrategia.pdf
Ilmajoen kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma, päivitetty 2014:
http://www.ilmajoki.fi/files/Tiedostot/Liikenneturvallisuussuunnitelma_paivitetty_2014.pdf

Varhaiskasvatuksen suunnitelma 1.8.2017 alkaen
http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf
Seuraavat löytyvät osoitteesta: http://www.ilmajoki.fi/?lang=fi&id=4427















eteläpohjalainen maahanmuuttajien koulutuksen ja kasvatuksen strategia
työrauhaa koskeva suunnitelma
kirjaston ja koulun yhteistyö Ilmajoella
moniammatillisen yhteistyön vuosikello koulun ap/ip -toiminnassa
toimintamalli kiusaamisen puuttumiseksi
koulukuljetusten periaatteet
koulun ulkopuolella annettava opetus
kieliohjelma 1.8.2016 alkaen
Ilmajoen esi- ja perusopetuksen ohjaussuunnitelma
kyläkoulujen VAL-valintatarjotin kooste
oppilashuoltosuunnitelma
vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen opintokokonaisuudet ja arviointi
oppimisen ja koulunkäynnin tuen opas
kulttuurikasvatussuunnitelma

Perheiden palvelujen strategia
https://www.jikky.fi/files/3751/Perheiden_palveluiden_strategia

1.14 SEURANTA JA ARVIOINTI
Uutta hyvinvointisuunnitelmaa päivitettäessä pyydettiin lausuntoja ja kommentteja eri tahoilta,
sekä esiteltiin luonnosta erilaisille sidosryhmille, jotta mahdollisimman moni taho on voinut arvioida suunnitelmaa, sekä tiedostaa sen olemassaolon. Tätä vuosille 2017-2021 tarkoitettua lasten
ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä läpikäytiin ennen
kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyä mm. perusturva-, kasvatus- ja opetus-, sekä nuoriso- ja
vapaa-aikalautakunnissa, kuten myös teknisessä lautakunnassa, JIK Ky:n johtokunnassa, nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien hallitusten kokouksissa. Hyvinvointisuunnitelmaa käsiteltiin myös
Ilmajoen monialaisessa lasten ja lapsiperheiden palvelu- ja kehittämisverkostossa sekä nuorten
monialaisessa ohjaus- ja palveluverkostossa. Lisäksi lausuntoja pyydettiin kunnan internet-sivuilla
ajalla 23.10.- 16.11.2017.
Nykyisen 1.6.2017 alkaneen valtuustokauden lopulla on valmisteltava seuraavaan valtuustokauden
mittaista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Tuleva lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma toimenpiteineen käsittää silloin vuodet 2022–2026.
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Tarkoituksena on koko ajan seurata ja arvioida hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaista
toiminnan nykytilaa, sekä tunnistaa toiminnan kehittämiskohteet, vahvuudet ja hyvät käytännöt.
Dokumentoitu tieto kunnan lapsiin, nuoriin ja perheisiin vaikuttavista palveluista auttaa laadun
kehittymisen ja kehittämisen ohjauksessa. Arviointien tuloksena saatuja tietoja hyödynnetään
toiminnan lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelussa, sekä toiminnan kehittämisessä eri tasoilla.
Asianomaisia tuloksia verrataan sekä omiin aikaisempiin tuloksiin että muiden kuntien tuloksiin,
jos vertailutietoa on saatavilla. Kullekin tavoitteelle on asetettu vastuuhenkilö, joka vastaa myös
arvioinnista. Monialaisessa lasten ja lapsiperheiden palvelu- ja kehittämisverkoston kokouksissa
käydään mm. läpi hyvinvointisuunnitelman mukaisten tavoitteiden etenemistä. Lisäksi osastoittain
tavoitteita käsitellään vuosittain vuoden alussa ja talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Jokaiselle hyvinvointisuunnitelman tavoitteelle laaditaan arviointisuunnitelma varmistamaan, että
arviointitoiminta on tarkoituksenmukaista, ja että henkilöstöä, lapsia, nuoria ja perheitä sekä muita sidosryhmiä ei kuormiteta liiaksi erilaisilla arvioinneilla ja kyselyillä. Suunnitelmassa määritellään
arvioinnin painopisteet, arviointimenetelmät sekä keskeisimpien arviointien toteutussuunnitelma
tuleville vuosille.
Arviointitiedon keräämisen lisäksi suunnitelma ohjaa myös tulosten analysointiin, tulkintaan sekä
kehittämistoimenpiteiden toteutukseen. Arviointisuunnitelmaa voi täydentää palautejärjestelmäohje, jossa on määritelty toimintamallit kirjallisen palautteen keräämiselle, käsittelylle ja hyödyntämiselle.
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