Johdanto
Tähän tietopakettiin on koottu pääasiassa Ilmajoella vaikuttavia harrastustoiminnan järjestäjiä. Jokaisen
toimijan alle on tehty lyhyt esittely kyseisestä harrastuksesta, sekä lisätty yhteystietoja joiden avulla saa
vaivattomasti lisätietoja harrastuksesta. Voit myös ilmiantaa Ilmajoella toimivan harrastuksen järjestäjän
koordinaattorille, mikäli se puuttuu vielä tietopaketista.
Peruskoululaisilla on mahdollisuus tiedustella harrastuksista myös Ilmajoen kunnan harrastustoiminnan
koordinaattorilta. (Mattias Poutanen, 050 574 8924, mattias.poutanen@ilmajoki.fi)

Lisätietoa kouluilla järjestettävistä ilmaisista harrastusmahdollisuuksista, sekä Ilmajoen koko kunnan
alueella vaikuttavaista harrastustoiminnoista ja mahdollisuuksista saat kätevästi myös hankkeen oman
instagram sivun (ilmajoki_harrastaa), sekä kunnan sivuilta löytyvän Ilmajoki Harrastaa alasivun kautta.

Tämän tietopaketin avulla jokainen löytää mieluisia harrastuksia vaivattomasti samasta paikasta.
Huom. Ohessa olevat harrastustoiminnat ovat pääsääntöisesti maksullisia. Hankkeen toimesta kouluilla
järjestettävät harrastustoiminnat ovat maksuttomia.

Päivitetty: 3.10.2022. - MP
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Ilmajoen kisailijat
Suoralinkki seuran etusivulle: IK-etusivu (ilmajoenkisailijat.fi)
Seuran yhteyshenkilöitä:
Tehtävä
Seuran puheenjohtaja
Seuran vara
puheenjohtaja

Nimi
Harri Koskela
Gita Yli-Hannuksela

Matkapuhelin
0400 661 405
050 567 7927

Sähköposti
koskela.harri@outlook.com
gita.ylihannuksela@gmail.c
om

Jalkapallo
Suoralinkki jalkapallojaoston nettisivuille: IK jalkapallo
Tehtävä
Jaoston puheenjohtaja

Nimi
Kyösti Koivuniemi

Matkapuhelin
040 774 7658

Sähköposti
koivuniemenkyosti@gmail.com

Tässä on listattuna lasten/nuorten joukkueet ja yhteyshenkilöt:
Pojat 8v (2014)
Lisätietoja antaa:
Tehtävä
Joukkueenjohtaja

Nimi
Tanja Antila

Matkapuhelin
040 809 7280

Sähköposti
tanja.hieta@gmail.com

Nimi
Pasi Isoniemi

Matkapuhelin
040 502 8497

Sähköposti
isoniemipasi69@gmail.com

Nimi
Teemu Takala

Matkapuhelin
050 384 0101

Sähköposti
teemu.takala@netikka.fi

Pojat 9v (2013/2012)
Lisätietoja antaa:
Tehtävä
Joukkueenjohtaja,
valmennusvastaava,
valmentaja
Pojat 11v (2011/2012)
Lisätietoja antaa:
Tehtävä
Joukkueenjohtaja,
valmentaja
Pojat 12v (2010)
Lisätietoja antaa:
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Tehtävä
Joukkueenjohtaja

Nimi
Antto-Päiviö Krans

Matkapuhelin
050 384 2728

Sähköposti
antto.krans@gmail.com

Pojat 13v (2009)
Lisätietoja antaa:
Tehtävä
Joukkueenjohtaja

Nimi
Janni Niemelä

Matkapuhelin
045 139 7532

Sähköposti
janni.niemelä.ik@gmail.com

Pojat 15v (2007)
Lisätietoja antaa:
Tehtävä
Joukkueenjohtaja

Nimi
Mika Koivuniemi

Matkapuhelin
040 516 6226

Sähköposti
mika.koivuniemi1973@gmail.com

Tytöt 9v (2013/2014)
Lisätietoja antaa:
Tehtävä
Joukkueenjohtaja

Nimi
Hannu Kyntäjä

Matkapuhelin
044 531 8836

Sähköposti
hannu.kyntaja@netikka.fi

Tytöt 11v (2011/2012)
Lisätietoja antaa:
Tehtävä
Joukkueenjohtaja

Nimi
Taru-Tuulia YlinenLuopa

Matkapuhelin
040 587 0128

Sähköposti
tarutuulia.ylinenluopa@gmail.com

Tytöt 12v (2010)
Lisätietoja antaa:
Tehtävä
Joukkueenjohtaja

Nimi
Jussi Äärynen

Matkapuhelin
041 430 9631

Sähköposti
jussi.aarynen@gmail.com

B-tytöt
Lisätietoja antaa:
Tehtävä
Joukkueenjohtaja

Nimi
Ville Salmela

Matkapuhelin
045 630 8456

Sähköposti
iktytot0708@gmail.com
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Paini

HUIPULLA JO VUODESTA 1921

Ilmajoen Kisailijat on yleisseura, joka on perustettu vuonna 1921. Jo alusta lähtien paini on ollut IK: n ohjelmassa.
Painin historia ulottuu kuitenkin vieläkin kauemmaksi, sillä jo aivan 1900-luvun alusta lähtien on paikkakunnallamme
harrastettu painia.
1980-luvulta lähtien IK on ollut monena vuotena Suomen paras painiseura. Tason laajuudesta kertovat useat
seurajoukkueiden Suomen mestaruudet 1990-luvulla, sekä vuosina 2000–2020 voitetut lukuisat Suomen mestaruudet
ja joukkuepisteiden ykköstilat. Seuran painijoita on menestynyt myös lukuisa määrä EM- ja MM- kisoissa, sekä
olympialaisissa. Seura on onnistunut voittamaan jokaisen edellä mainitun arvokilpailun kultamitalin! Painijaostolla on
harjoitusryhmiä joka lähtöön, lisätietoja harjoitusryhmistä saat seuran yhteyshenkilöiltä ja etusivulta.

Suoralinkki painijaoston etusivulle: IK paini
Lisätietoja harrastukseen liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä

Nimi

Matkapuhelin

Sähköposti

Puheenjohtaja

Jussi Ketonen

0400 581 480

kessi.ketonen@gmail.com
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Hiihto
Ilmajoen Kisailijoiden hiihtojaoston toiminta-ajatuksena on:


lasten ja nuorten monipuolinen liikuttaminen niin harraste- kuin kilpatoiminnassa



pyritään luomaan maastohiihdosta elämäntapa mahdollisimman monelle ilmajokelaiselle laadukkaan
toiminnan avulla sekä auttamaan kilpahiihtäjiä edistymään hiihtourallaan



pidetään pilke silmäkulmassa, jotta saadaan lapset liikkumaan, pois sisätiloista ja tietokoneen äärestä
raittiiseen ulkoilmaan.

Suoralinkki hiihtojaoston etusivulle: IK hiihto
Lisätietoja harrastukseen liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä

Nimi

Matkapuhelin

Puheenjohtaja

Teemu Antikainen

044 973 4788
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Yleisurheilu
Yleisurheilu on maailman harrastetuin yksilöurheilumuoto. Se on kuitenkin paljon enemmän kuin yksi laji.
Yleisurheilu on juoksemista, hyppäämistä ja heittämistä, eli mukavan monipuolista liikuntaa. Yleisurheilu kehittää
nopeutta, kestävyyttä, voimaa ja liikkuvuutta. Yleisurheilun taitoja tarvitaan lähes kaikissa muissakin urheilulajeissa.
Säännöllisissä ja suunnitelluissa harjoituksissa opitaan monipuolisia perustaitoja, pelataan ja kisaillaan sekä tehdään
lisäksi myös lihaskunto-, nopeus- ja kestävyysharjoituksia.
Yleisurheilujaoston toimintakäsikirjasta löydät kattavasti tietoa toimintaperiaatteista ja -käytännöistä.
Ilmajoen Kisailijoiden yleisurheilujaostolle on myönnetty Tähtiseuratunnus. Se kertoo toimintamme laadusta ja
sitoutumisesta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
Oheisessa linkissä on tietoja ja toimintaohjeita uusille harrastajille: Tietopaketti uusille (ilmajoenkisailijat.fi)

Suoralinkki yleisurheilujaoston etusivulle: IK yleisurheilu
Lisätietoja harrastukseen liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä

Nimi

Matkapuhelin

Sähköposti

Pj, heittotiimi

Heikki Hietaharju

040 500 9096

hhietaharju@gmail.com

Vpj, rahastonhoitaja,

Jenny Haapaniemi

050 369 1834

haapamaki.jenny@gmail.co

vaatteet

m

Uinti
Tervetuloa uimaan Ilmajoen kisailijoiden uintijaoston riveihin!

Suoralinkki uintijaoston etusivulle: IK uinti
Lisätietoja harrastukseen liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä
Puheenjohtaja

Nimi
Heikki Korpi

Matkapuhelin
045 203 6432

Sähköposti
heikkikorpi@netti.fi
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Pesäpallo
Tervetuloa pelaamaan Ilmajoen kisailijoiden pesäpallojaoston riveihin!

Suoralinkki pesäpallojaoston etusivulle: IK pesäpallo
Lisätietoja harrastukseen liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä
Puheenjohtaja

Nimi
Heidi Hakomäki

Sähköposti
ikpesis@gmail.com

9

Tennis Ilmajoki
Harjoitukset pidetään Ilmajoen tennishallilla tiistaisin kahdessa erillisessä ryhmässä. Ensimmäinen ryhmä harjoittelee
klo 18:00 - 19:00 ja toinen ryhmä klo 19:00 - 20:00. Ensimmäinen ryhmä on tarkoitettu 7 -vuotiaille, sekä aloittelijoille
ja toinen ryhmä hieman kokeneemmille ja vanhemmille pelaajille. Tenniskoulun ohjaajana toimii Esko Ravila.

Kausi
Syyskausi
Kevätkausi

Hinta/€
n. 70-80 €
n. 90-100 €

Lisätietoja harrastukseen liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä
Seuratyöntekijä

Nimi
Jukka Latva-Kiskola

Sähköposti
ilmajokitennis@gmail.com
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Ilmajoen salibandy

SÄHÄKKÄÄ SALIBANDYA ILMAJOELTA

ISB Ilmajoki on vuonna 2000 perustettu Ilmajokelainen salibandyn erikoisseura. Seuralla on joukkueita salibandyliiton
miesten, naisten ja junioreiden sarjoissa. Lisäksi seura järjestää aktiivisesti myös säbäkerhoja.

Suoralinkki seuran etusivulle: ISB Ilmajoki
Lisätietoja harrastukseen liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä
Puheenjohtaja

Nimi
Antti Ålander

Matkapuhelin
050 314 3260

Sähköposti
alander.antti@gmail.com
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Ilmajoen Ampujat
Ilmajoen ampujien toiminta keskittyy tällä hetkellä pääosin ilma-aseammuntaan. Siihen antaa hyvät puitteet seuran
käytössä oleva ilma-aserata Ilmajoki-hallin kellarissa. Pienoiskiväärillä ja pistoolilla ammutaan Huissilla, tervahaminan
ampumaradalla.
Ilmajoen ampujat järjestävät vuosittain muutaman alueellisen kansallisen kilpailun. Ampujia kilpailuissa käy useita
kymmeniä Pohjanmaan alueelta ja kauempaakin. Talvisin Ilmajoen ampujat järjestää 8 – 16 -vuotiaille lapsille ja
nuorille ampumakoulutoimintaa, jossa opetellaan ampumisen perusasioita ja harjoitellaan ampumataitoja. Myös
aikuiset ja vanhemmat voivat tulla mukaan ampumakoulun kautta, ratatoimintojen opettelun jälkeen voi alkaa käydä
harjoittelemassa myös itsekseen. Katso tästä Ilmajoen ampujien toiminnasta tehty esittelyvideo

Suoralinkki seuran etusivulle: Ilmajoen ampujat
Lisätietoja harrastukseen liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä
Puheenjohtaja

Nimi
Juho Syväniemi

Matkapuhelin
0400 782 102

Sähköposti
juho.syvaniemi@netikka.fi

12

Ilmajoen Ratsastajat
Ilmajoen Ratsastajat ry on aktiivinen ratsastusseura tuuliselta lakeudelta. Seura on perustettu vuonna 1981 ja on
Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä. Seuralla ei ole jäsentalleja, vaan se toimii yksityisratsastajien voimin.
Jäseniä seuralla on noin 160, joista suurin osa on harrasteratsastajia. Niinpä toiminnassa huomioidaan muutkin kuin
kilparatsastajat, joka näkyy seuran järjestäminä runsaslukuisina hevosmiestaitoja edistävinä koulutuksina, matkoina,
tietoiskuina, ym.
Seura järjestää aktiivisesti seura- ja aluetason kilpailuja, valmennuksia sekä muuta hauskaa toimintaa.
Olet tervetullut mukaan! Lue lisää jäseneduista ja kuinka voit liittyä jäseneksi
Ota rohkeasti yhteyttä, seuran yhteyshenkilöt vastaavat mielellään seuraa ja hevosharrastusta koskeviin
kysymyksiinne.

Suoralinkki seuran etusivulle: Ilmajoen Ratsastajat
Seuraa myös facebookissa ja instagramissa
Lisätietoja harrastukseen liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä
Puheenjohtaja

Nimi
Pirjo Tammela

Matkapuhelin
040 736 3293 (oma)

Sähköposti
pirjo.tammela@kurikka.fi
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Munakan urheilijat
Munakan Urheilijat on aktiivinen urheiluseura, jolla on monen tyyppistä toimintaa. Yhdistys ylläpitää kylän
liikuntapaikkoja ja järjestää erilaisia tapahtumia. Yhdistyksellä on myös kaksi edustusjoukkuetta, voit seurata
pesäpalloilijoita täältä ja salibandyjoukkuetta täältä.

Lisätietoja seurantoimintaan liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä
Puheenjohtaja

Nimi
Ari Ketelä

Matkapuhelin
044 045 4085
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Koskenkorvan Kisattaret

Liikunnan iloa jo vuodesta 1932, Ilmajoella!

Koskenkorvan Kisattaret ry on vuodesta 1932 toiminut jumppaseura, joka sijaitsee Ilmajoen kunnassa, Koskenkorvan
kylässä, Etelä-Pohjanmaan sykkeessä. Seura toimii Suomen Voimisteluliiton alaisuudessa. Koskenkorvan Kisattarilla on
tarjolla monipuolisia liikuntaryhmiä. Kisattaret järjestävät lastenliikuntaryhmiä, lenkkiporukoita sekä erilaisia
ryhmäliikuntoja ottaen huomioon myös ikäihmiset. Suosittuja ryhmäliikuntoja ovat olleet body/corejumppa, step,
liikkuvuus ja venyttely. Koskenkorvan Kisattaret pyrkivät uusimaan jumppatunteja ja tarjontaa räätälöidään myös
asiakkaiden toiveiden mukaan.
Meidän ohjaajat ovat kouluttautuneet pääasiallisesti Suomen Voimisteluliiton koulutusjärjestelmän kautta.

Suoralinkki seuran etusivulle: Kisattaret
Lisätietoja harrastukseen liittyvistä asioista antaa:
Tehtävä
Puheenjohtaja

Nimi
Anu Yli-Isotalo

Sähköposti
kisattaret@gmail.com
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Koskenkorvan Urheilijat
Koskenkorvan Urheilijat perustettiin 24. helmikuuta vuonna 1945. Vuosikymmenten saatossa toiminnan taso on
vaihdellut, mutta läpi seuran historian toiminnalle ominaisia ominaisuuksia ovat olleet positiivisuus, hyvä henki ja
innokas talkootyö. Parhaimpina työnäytteinä talkootyöstä ovat vanha yleisurheilukenttä sekä nykyinen, yksi suomen
ainutlaatuisimmista ja tyylikkäimmistä pesäpallostadioneista. Kilpailutoiminnassa seura on tehnyt tiivistä yhteistyötä
naapuriseura Ilmajoen Kisailijoiden kanssa, kuten on myös pidetty yllä rakentavaa yhteistyöhenkeä muiden seurojen
kanssa.
Nykyään Koskenkorvan Urheilijat tunnetaan parhaiten Superpesis-joukkueestaan sekä laadukkaasta juniorituotannosta
pesäpallon saralla. Seurassa toimii lisäksi bingo- ja yleisurheilujaostot. Seuran puheenjohtajana toimii Juha-Pekka
Karvonen.

Suoralinkki seuran etusivulle: Koskenkorvan urheilijat
Seuran yhteyshenkilö:
Tehtävä
Seuran
puheenjohtaja

Nimi
Juha-Pekka
Karvonen

Matkapuhelin
050 554 9993

Sähköposti
juhapekka.karvonen@koskenkorvanurheilijat.fi

Pesäpallo
Pesäpallotoiminta Koskenkorvan Urheilijoissa alkoi Ilmajoella silloin pääseurana toimineen IK:n varjossa. 1960- ja 1970luvuilla KoU:n joukkueet osallistuivat vaihtelevasti maakunta- ja Suomensarjoihin. Menneinä vuosikymmeninä KoU:n
kasvatteja ovat pesäpallokentillä olleet Mauri Pyhälahti, Ossi Rajala sekä Hannes Rajala.
Pesäpallon nousu kohti Superpesistä alkoi Koskenkorvalla 1980-luvun puolivälissä, kun seuran miesjoukkue nousi
kahtena vuotena peräkkäin sarjaporrasta ylemmäksi, ensin vuonna 1984 maakuntasarjasta Suomensarjaan ja siitä
edelleen kaudeksi 1986 Ykkössarjaan.
Kaudet 1986 - 1987 Koskenkorva pelasi Ykkössarjassa pudoten tämän jälkeen kolmeksi kaudeksi Suomensarjaan. Kaksi
sarjan kakkostilaa ja lopulta ensimmäinen sija vuonna 1990 nostivat joukkueen takaisin tuolloin jo Ykköspesikseksi
kutsuttuun sarjaan.
Koskenkorvan Urheilijat pelasivat Ykköspesiksessä kaudet 1991-1998, kunnes nousu Superpesikseen tapahtui syksyllä
1998. Haapajärvi kaatui ratkaisevassa viidennessä ottelussa kotikentällä jaksoin 2 - 1. Muutamaa vuotta aikaisemmin
KoU oli lähellä nousua, mutta Hamina voitti lopulta tiukan taistelun jälkeen Superpesispaikan.

Lisätietoja harrastukseen liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä
Jaoston puheenjohtaja

Nimi
Jukka Latvala

Matkapuhelin
040 544 8598

Sähköposti
jukka.latvala@koskenkorva
nurheilijat.fi
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Juniori toiminta

Pesäpallon harrastaminen Koskenkorvalla on monipuolista, mukavaa ja edullista. Uudet harrastajat ovat tervetulleita
jokaiseen joukkueeseen, ota rohkeasti yhteyttä joukkueen yhteyshenkilöihin! Yhteystiedot alla.
Tule rohkeasti mukaan kokeilemaan, olisiko pesis sinun juttusi!
Tarjolla on liikunnan iloa, monipuolisia harjoituksia ja uusia kavereita, sekä upeita pelikokemuksia.
Joukkueita pyritään muodostamaan kesän sarjoihin mahdollisuuksien mukaan ja kaikille halukkaille pyritään löytämään
sopiva joukkue.

Suoralinkki seuran junioritoiminnan sivulle: Juniorit - Koskenkorvan urheilijat
Tällä hetkellä Koskenkorvalla harjoittelevat seuraavat juniorijoukkueet:
Joukkue
D-pojat
D-tytöt
E-pojat
F-pojat
G-pojat
G-tytöt
Muut tyttöjen ikäluokat

Yhteyshenkilö
Susanna Rauhala
Susanna Rauhala
Juha-Matti Valli
Mikko Kivimäki
Petri Kivimäki
Sami Ritamäki
Susanna Rauhala

Matkapuhelin
050 595 2857
050 595 2857
044 425 2469
050 466 0022
045 135 0744
045 150 4083
050 595 2857
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Yleisurheilu
Koskenkorvan sarjakilpailut kokoavat ilahduttavan monia lapsiperheitä Honkalanmäen kentälle kesä maanantaisin.
Sarjakilpailujen suosio perustuu matalan kynnyksen osallistumiseen. Ei tarvitse olla minkään seuran jäsen,
osallistuakseen näihin kisoihin. Osallistujia tulee kentälle yli kuntarajojen, mikä myös ilahduttaa järjestäjiä suuresti.
Koskenkorvan Urheilijoiden yleisurheilujaostossa toimivat tällä hetkellä puheenjohtajana Timo Raudasoja, jäseninä
Outi Mäenpää, Mari Säntti, Merja Viitala, Pirjo Mäki-Jouppila, sekä Juha Mäkelä. Tällä pienellä jäsenmäärällä pyrimme
mahdollistamaan nämä kilpailut, mutta lisävahvistusta jaostoon kaivataan.
Erittäin paljon jaostomme toimintaa maanantaisin helpottaa ne lukuisat vanhemmat, sisarukset ja isovanhemmat,
jotka ottavat rohkeasti mittanauhasta kiinni ja kirjaavat kenttälajien tuloksia ylös taikka istuvat ajanottotornissa
sekuntikellon kanssa. Nämä kenttätoimitsijoina toimivat henkilöt mahdollistavat myös omalta osaltaan kilpailujen
sujuvuuden.
Koskenkorvan urheilijoiden YU-jaosto toivottaa edelleen tervetulleiksi niin vanhat kuin uudetkin kilpailijat!

Suoralinkki Yleisurheilujaoston etusivulle: Yleisurheilu - Koskenkorvan urheilijat
Kyselyt ja ilmoittautumiset: Riikka Mänty 050 577 9522
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Bingo
Koskenkorvan Urheilijat järjestää bingoa perjantaisin klo: 18:30 Koskenkorvan Urheilutalolla.

Suoralinkki Bingojaoston etusivulle: Bingo - Koskenkorvan urheilijat
Lisätietoja toimintaan liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä
Jaoston puheenjohtaja

Nimi
Hannu Ulkuniemi

Matkapuhelin
040 074 0855
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Rasti Kurikka
Rasti Kurikan suunnistus seurassa on mahdollisuus harrastustoiminnasta aina huipputason kilpaurheiluun saakka.
Seura järjestää säännöllisesti keväästä aina syksyyn asti iltarasteja kuntosuunnistajille, sekä suunnistuskoulun, jossa voi
opetella suunnistusta poikkeuksellisesti tänä vuonna omatoimisesti. Syksyllä koronatilanteen salliessa on tarkoitus
järjestää yksittäisiä suunnistusharjoituksia ja syysretki, jossa voi jakaa menneen kesän rastikokemuksia. Lisätietoja
ajankohtaisista asioista saat parhaiten suoraan seuran nettisivuilta, tai olemalla yhteydessä seuran yhteyshenkilöihin.

Suoralinkki seuran etusivulle: Rasti-Kurikka – Huippusuunnistusta pohojammaalta
Lisätietoja harrastukseen liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä
Puheenjohtaja

Nimi
Kati Närvä

Matkapuhelin
045 321 7741

Sähköposti
kati.s.narva@gmail.com
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Pojanluoma-seura
Pojanluoma-seura ry on perustettu vuonna 1993 Ilmajoen Pojanluomalla.
Kylällä toimineista monista eri järjestöistä muodostettiin kyläseura, jonka alaisena toimivat johtokunta ja kotikylä-,
urheilu- ja vapaa-ajanjaostot.

Suoralinkki suoran etusivulle: Pojanluoma-seura
Lisätietoja seuran toimintaan liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä
Puheenjohtaja

Nimi
Tatu Kangas

Matkapuhelin
0451164889
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Ilmajoen fribeegolf
Frisbeegolfin harrastusmahdollisuudet Ilmajoella
Frisbeegolfharrastuksen aloittamiseen tarvitset tavalliset ulkoiluvaatteet sään mukaan, maastossa kulkemiseen
soveltuvat kengät sekä muutaman frisbeegolfkiekon. Kiekot jaotellaan kolmeen pääryhmään: putterit,
lähestymiskiekot ja draiverit. 1-2 kiekkoa jokaisesta ryhmästä riittää erittäin hyvin aloittelijalle. Kiekot ovat uutena
hinnaltaan 15-25e/kpl, mutta hyväkuntoisia käytettyjä kiekkoja on helposti saatavilla esimerkiksi Facebookin kautta.
Käytettyjä kiekkoja voi kysyä myös Ilmajoen frisbeegolf ry:stä.

Ilmajoen kunnan alueella on kolme frisbeegolfrataa:
Korpisaaren frisbeegolfrata (EP:n opisto)
Korpisaaren rata sijaitsee osoitteessa Korventie 175. Kyseessä on erittäin hyvin aloittelijoille sopiva 9-väyläinen
frisbeegolfrata Korpisaaren elämysreitin yhteydessä. Radan yhteydessä on myös laavu, jossa tulentekopaikka sekä WC.
Väyliä radalla 9 kpl.

Palonkylän frisbeegolfrata
Ilmajoen Frisbeegolf ry:n ylläpitämä rata, joka sijaitsee Palonkylän pururadan yhteydessä. Osoite on Riistavallintie 31.
Radalla on tällä hetkellä 9 väylää, mutta kevään 2021 aikana rata laajennetaan 14-väyläiseksi. Laajennus on valmiina
arviolta kesäkuussa 2021. Rata soveltuu aloittelijoille sekä kokeneemmille heittäjille, väylien keskipituus on
suhteellisen lyhyt.

Ahonkylän frisbeegolfrata
Ahonkylän Frisbeegolfrata – Teron kierros sijaitsee Ahonkylässä osoitteessa Käpälämäentie. Rata soveltuu kokeneille
heittäjille, sillä väylät ovat melko pitkiä. Rata on täysimittainen eli 18 väyläinen.

Muut vapaasti käytössä olevat heittopaikat
Frisbeegolfharjoitteluun vapaasti käytössä olevia maalikoreja on ainakin Koskenkorvan kyläseuran ylläpitämällä
Laidunalueen virkistysalueella Koskenkorvalla ja Koskenkorvan koulun ulkokentän ympäristössä.

Kilpailutoiminta
Palonkylän frisbeegolfradalla järjestetään kesäisin viikkokilpailut sovittuna viikonpäivänä. Viikkokilpailujen
järjestämisestä ilmoitetaan Ilmajoen Frisbeegolf ry:n Facebook-sivulla. Viikkokilpailun osallistumismaksu on 1€.
Osallistumismaksuista kertyneet tuotot käytetään radan laajennushankkeeseen. Viikkokilpailut soveltuvat myös
aloittelijoille; meininki on rento ja kaikki uudetkin heittäjät toivotetaan ilolla mukaan. Hyvä mahdollisuus kerätä
kilpailukokemusta.
Viikkokilpailujen lisäksi Palonkylän radalla järjestetään 2-3 suurempaa frisbeegolf-kilpailua kauden aikana. Näiden
kilpailujen ajankohtaa ei ole vielä päätetty, ilmoitus kilpailuista tulee Facebookiin.
Ahonkylän frisbeegolfradalla järjestetään viikkokilpailuja talvikauden ajan sunnuntaisin, päivä saattaa muuttua
kesäkaudelle. Ahonkylän radan kilpailuista ilmoitetaan Frisbeegolf Ahonkylä-facebookryhmässä.

Lisätietoja harrastukseen liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä
Puheenjohtaja

Nimi
Juhani Mäki

Matkapuhelin
0400 926 151

Sähköposti
makijuhani1@gmail.com
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Ahonkylän fribeegolf seura
Ahonkylä seuran frisbeegolfjaosto on rakentanut radan Ahonkylään 5/2020 ja se on ollut suosittu ja kovalla käytöllä.
Tälle vuodelle on tulossa pieniä parannuksia ja rataa kehitetään koko ajan.
Rata sopii kaiken tasoisille heittäjille.
Radalla käynti on ilmaista.
Seuraan voi liittyä suomisportin kautta.
Aikuisten vuosimaksu 15,5€.
Nuorten vuosimaksu 9,5€.

Lisätietoja harrastukseen liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä
Ratamestari

Nimi
Juho Keskinen

Matkapuhelin
045 270 9700

Sähköposti
juho.keskinen.007@gmail.com
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Ilmajoen tikkakerho
Ilmajoen tikkakerhon lajeina ovat:
Tikanheitto (ns. Lattiatikka): Tavanomainen kilpailumuoto on 25 tikan sarja, jossa maksimi pistemäärä on 250 pistettä.
Tämän rinnalle on tullut 50 tikan sarja, jossa kahden kierroksen tulokset lasketaan yhteen. 125 tikassa heitetään
yhtäjaksoisesti 25 x 5 tikkaa ja 250 tikassa heitetään 50 x 5 tikkaa.
Joukkuekilpailussa miesten joukkueeseen kuuluu neljä heittäjää ja naisten, nuorten sekä M-60 joukkueeseen kuhunkin
kolme heittäjää. Jokainen joukkueen jäsen heittää 5 x 5 tikkaa. Tikanheiton viralliset kilpailut käydään sisätiloissa.
Tikkajuoksu: Tikkajuoksun matkat ovat 600 m ja 1800 m. Juoksumatkan aikana heitetään 600 m:llä 1 x 10 tikkaa ja
muilla matkoilla 2 x 10 tikkaa. Juoksuaika ja heittotulos muunnetaan erityisiksi taulukkopisteiksi. Tikkajuoksu viestissä
juostaan 3 x 800 m. Juoksut pidetään urheilukentän radalla.
Tikkahiihto: Tikkahiihdonmatkat ovat 4,5 km ja 6 km. Kummallakin matkalla heitetään kolmasti 10 tikkaa. Heitetyt
tikkapisteet lisätään hiihdon taulukkopisteisiin. Tikkahiihtoviestissä joukkueet ovat kolmehenkisiä ja kokonaismatkan
pituus on miehillä 6 km, myös naisilla ja nuorilla 6 km.
Harjoitukset ovat Palonkylän koululla keskiviikkoisin klo 18:30. Kesällä harjoitukset järjestetään Palonkylän pururadalla
keskiviikkoisin klo 18:30.
Kilpailutoimintaa Ilmajoen tikkakerholla on kansallisella ja piirikunnallisella sekä SM-tasolla.
Jäsenmaksu 5,- euroa/vuosi, nuoret 2,- euroa/vuosi, perhe 10,- euroa/vuosi, ainaisjäsen 50,- euroa kertamaksu,
kannatusjäsen.4- euroa/vuosi.

Tänä vuonna seura maksaa kaikkien kilpailulisenssit ja nuorten osallistumismaksut kaikkiin kisoihin, sekä
nuorille ilmaiset kuljetukset kilpailuihin.
”Halpa ja hyvä harrastus kaiken ikäisille, varustuksena rento asu, sisäsalikengät, tikat sekä tikkataulu.”

Lisätietoja harrastukseen liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä
Puheenjohtaja

Nimi
Heikki Savioja

Matkapuhelin
041 317 0633

Sähköposti
heikki.savioja@gmail.com
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Pohjanmaan Practical (ampumaurheilu)
Pohjanmaa Practical (PoP) ry on 2002 perustettu toiminnalliseen ammuntaan, Practicaliin, harrastus- ja
kilpailutoimintaan keskittyvä ampumaseura. PoP on Suomen ampumaurheiluliiton jäsen.
Seuramme tavoitteena on kehittää ja ylläpitää jäsentensä urheiluammuntataitoja ja edistää Practicalammuntaharrastusta. Tärkeimpänä asiana on turvallisten harrastusedellytysten luominen jäsenistölle. Pääsääntöinen
toimialueemme on Etelä-Pohjanmaa.
Toiminnassamme painotamme erityisesti turvallista sekä vastuullista aseenkäsittelyä ja ampumasuoritusta. Pyrimme
olemaan aktiivisia ja luottamuksen arvoisia kaikille sidosryhmillemme, kuten mm. viranomaisille, ampumaratojen
ylläpitäjille sekä muille yhteistyökumppaneillemme. Otamme osaa aktiivisena yhteisönä myös sellaiseen
yhteiskunnalliseen keskusteluun, joka liittyy vastuulliseen ase- ja ampumaurheiluharrastamiseen.
Seura järjestää viikoittain ohjattuja harjoituksia, joissa harjoittelu on mahdollista kaikille harrastajille. Harjoituksia
vetää aina erikseen sovittu ammunnanjohtaja. Harjoituksia järjestetään kesäkaudella Ilmajoen Huissilla ja talvikaudella
Seinäjoella Nurmohallin ampumaradalla. Kaikki harjoittelutoiminta tapahtuu Practical-ammunnan erittäin tiukkoja
turvallisuusmääräyksiä ja rutiineja noudattaen.
Jäsenemme osallistuvat kansainvälisesti järjestettäviin kilpailuihin sekä henkilökohtaisella että joukkue-edustuksella.
Vaikka lajiin ei varsinaista ikärajaa ole, niin käytännössä pienempien lasten osalta lajin harrastaminen ei ole mahdollista
sillä, Practical lajina edellyttää turvallisen ampujan kurssin läpäisemistä sekä fyysisiä ominaisuuksia siinä määrin, että
ampuminen vähintään 9mm pistoolilla on turvallista.
Practical lajista löydät lyhyen esittelyn klikkaamalla: Practical lajiesittely

Suoralinkki seuran etusivulle: Pohjanmaa Practical
Lisätietoja toimintaan liittyvissä asioissa antaa:
Nimi
Jarno Pispa

Matkapuhelin
0400 250 320

Sähköposti
info@pohjanmaapractical.fi
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Iron Point Finland (lajiriippumaton ampumatoiminta)
Oy Nordic 7 Ltd
Iron Point Finland on ase-alan elinkeinoharjoittaja, eli yritys joka myy ja välittää ampuma-aseita ja tarvikkeita sekä
järjestää ampumatapahtumia ja muita tilaisuuksia missä ollaan tekemisissä ampuma-aseiden kanssa.
Järjestämme kursseja, koulutuksia sekä räätälöityjä tapahtumia kuluttajille, yrityksille, yhteisöille ja seuroille.
Turvallinen aseenkäsittely, tutustuminen eri ampumalajeihin ja aseisiin sekä ammuntasuoritukset ulko- tai sisätiloissa
halutuilla aseilla ovat osa-alueita, joista tapahtuman kokonaisuus rakentuu.
Ampuminen on elämys, joka soveltuu kaikille ja joka jättää varmasti mukavia muistoja vielä pitkäksi aikaa.
Yrityksemme järjestämissä tilaisuuksissa on mahdollista päästä tutustumaan ammuntaan erittäin laaja-alaisesti.
Käytössämme on Laser simulaattori tyyppisiä aseita, airsoft aseita sekä ruutiaseita. Ruutiaseilla on mahdollista päästä
tutustumaan pistoolilla, revolverilla, haulikolla ja kiväärillä tapahtuvaan ammuntaan turvallisesti ja aina ammattilaisten
opastamana. Tilaisuudet opastetaan tarpeen mukaan joko suomeksi tai englanniksi ja turvallisuus on tapahtumien
keskiössä.
Käytössämme on niin sisä- kuin ulkoratakin ja tilaisuuden luonteesta, säästä sekä käytettävistä aseista riippuen
valitsemme tilaisuuteenne sopivimman vaihtoehdon. Pistooli, revolveri ja pistoolikaliiperinen-kivääri sopii sekä sisäettä ulkoradalle, haulikko ja järeämmät kiväärit vain ulkoradalle.
Tilaisuudet alkavat aina perehdytyksellä jossa saatte perehdytyksen turvallisuuteen, aseiden toimintaan, tilaisuuden
sääntöihin ja ammunnan perusteisiin. Perehdytyksen jälkeen siirrytään radalle, jossa kouluttajat opastavat teille
turvallisen ja oikeaoppisen ampumatekniikan.
Tilaisuutemme ei rakennu minkään yksittäisen ympärille, vaan tilaisuutemme rakentuvat yksilöllisesti asiakkaan
toiveiden mukaisesti, turvallisuus edellä.

Suoralinkki yrityksen etusivulle: Iron Point Finland
Jos kiinnostuksesi heräsi ja haluaisit saada lisätietoja tapahtumista, sekä koulutuksista jne... ota yhteyttä:
Nimi
Jarno Pispa

Matkapuhelin
0400 250 320

Sähköposti
info@ironpoint.fi
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Ilmajoen kunnan nuorisopalvelut
Nuorisopalvelujen lähtökohtana on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja kasvua erilaisilla nuorisotyön työmuodoilla
sekä tiiviillä yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa.
Ilmajoen nuorisotyö tarjoaa lapsille ja nuorille muun muassa


harrastusmahdollisuuksia



tapahtumia



kursseja ja leirejä



vaikuttamismahdollisuuksia sekä



tukea ja neuvontaa kaikkiin arjen asioihin.

Toimintaa toteutetaan monipuolisesti lasten ja nuorten ehdoilla.
Nuorisopalvelujen alla toimii kuusi nuorisotilaa. Nuorisotilojen toiminta on tarkoitettu yli 13-vuotiaille, lisäksi
jokaisessa tilassa on omat ajat alakouluikäisten toiminnalle.
Lisäksi nuorisopalvelujen alla toimii Etsivä nuorisotyö, nuorisovaltuusto sekä Kalajaisjärven leiri- ja kurssikeskuksen
toiminta. Ohjaamo Ilmajoki sijaitsee Seppälän nuorisotalon yhteydessä, jolloin Ohjaamo kuuluu luontevaksi osaksi
nuorisotyön arkea. Nuorisoyhdistyksien toimintaa tuetaan jakamalla vuosittain perusavustuksia.

Lisätietoja toiminnasta saat tästä linkistä: Nuoriso - Ilmajoki
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Ilmajoen seurakunta

TULE MUKAAN!

Seurakunnassa on monipuolista toimintaa kaikenikäisille. Erilaisia kerhoja, ryhmiä, piirejä ym. kokoontuu viikoittain.
Toivomme, että löydät sinulle sopivan tavan tulla mukaan seurakunnan toimintaan - seurakunnassa on paikka
jokaiselle.

Lapsille ja lapsiperheille


Lisätietoja toiminnasta (päiväkerho, perhekerhot, vauva- ja taaperokerho, pyhäkoulu ja koululaiset)
tästä linkistä: Lapsille ja lapsiperheille - Ilmajoen seurakunta

Nuorille


Lisätietoa toiminnasta (ajan viettoa nuorille, rippikoulu ja isoskoulutus) tästä linkistä: Nuorille Ilmajoen seurakunta

Aikuisille


Lisätietoja toiminnasta (tiistairuokailu, huoltoasemaillat, olopäivä, naisille, miehille, diakoniapiirit,
aikuisrippikoulu) tästä linkistä: Aikuisille - Ilmajoen seurakunta

Uskon elämä


Lisätietoja toiminnasta (messu ja sanajumalanpalvelus, veisumessu, perhekirkko ja perheen
sunnuntai, raamattupiirit) tästä linkistä: Uskonelämä - Ilmajoen seurakunta

Musiikki


Lisätietoja Seurakunnan kuoroista (lapsikuoro dooriset, laulunlähde, gospelkuoro, Ilmajoen
seurakunnan kamarikuoro) tästä linkistä: Musiikki - Ilmajoen seurakunta

Lähetys- ja avustustyö


Lisätietoja toiminnasta (lähetyspiirit, käsityökamari ja -kellari) tästä linkistä: Lähetys- ja avustustyö Ilmajoen seurakunta

28

MLL Ilmajoki

TULE MUKAAN!

MLL Ilmajoen yhdistys on lasten, nuorten ja perheiden asialla toimiva aktiivinen, vaikuttava ja toimintoja tuottava
järjestö. MLL Ilmajoen yhdistys on perustettu 1921 ja on yksi Suomen vanhimmista MLL:n paikallisyhdistyksistä.
Yhdistyksellä on oma toimipiste perhetalo Aurinkoinen Könnintiellä. Perhetalolla järjestetään monipuolista ja
laadukasta toimintaa lapsiperheille viikoittain. Lisäksi yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia ja kesäisin
leikkikenttätoimintaa. Toimintaan pääset mukaan ilmoittautumalla yhdistyksen omilla sivuilla.
Toimitaan yhdessä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi, sekä pidetään huolta toisistamme!

Lisätietoja toiminnasta saat tästä linkistä: MLL:n Ilmajoen yhdistys
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Ilmajoki-opisto
Ilmajoki-opisto syntyi, kun Ilmajoen kansalaisopisto ja Ilmajoen musiikkiopisto yhdistyivät vuonna 1991.
Kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisille monipuolisia harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia muun muassa musiikin, kielten,
kädentaitojen, taiteen ja liikunnan parissa. Lapset ja nuoret voivat opiskella taiteen perusopetusta käsityö-, kuvataideja tanssikoulussa. Musiikkiopisto sopii kaikenikäisille, ja siellä voi opiskella musiikkileikkikoulussa, suorittaa musiikin
perusopinnot ja halutessa jatkaa syventäviin opintoihin saakka.

Kansalaisopisto
Kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisille monipuolisia harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia muun muassa musiikin, kielten,
kädentaitojen, taiteen ja liikunnan parissa. Ilmajoki-opistossa opiskelee 5 000 kurssilaista vuosittain. Opetuspisteitä on
useita eri puolilla Ilmajokea.

Taiteen perusopetus
Lapset ja nuoret voivat opiskella taiteen perusopetusta käsityö-, kuvataide- ja tanssikoulussa. Opetuksen tehtävänä on
luoda oppilaalle mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin ymmärtämiseen sekä oman ajattelun ja luovuuden
kehittämiseen. Yleisen oppimäärän mukainen taiteen perusopetus on tasolta toiselle etenevää. Opinnot kestävät
seitsemän vuotta, jotka suoritettuaan oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisen
päättötodistuksen.

Musiikkiopisto
Musiikkiopisto antaa laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta. Voit opiskella musiikkileikkikoulussa, suorittaa
musiikin perusopinnot ja halutessasi jatkaa syventäviin opintoihin saakka. Opetus on kaikille tavoitteellista. Tavoitteena
on antaa perustiedot ja -taidot musiikin elinikäiseen harrastamiseen tai ammattiopintoihin saakka. Opetusta annetaan
viikoittain kaikissa yleisimmissä orkesterisoittimissa sekä pianonsoitossa ja laulussa. Opintosuunnitelman mukaan
opintoihin kuuluu viikoittaiset soittotunnit sekä myöhemmin myös musiikin perusteita, yhteissoittoa sekä konsertteja.
Soitto-opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Opistossa on myös aikuisosasto, sekä vapaaosasto, jossa
voit harrastaa vapaammin omaan tahtiin.

Lisätietoa toiminnasta löydät tästä linkistä: Ilmajoki-opisto
Kurssitarjontaan, sekä ilmoittautumispalveluun pääset suoraan tästä linkistä: Ilmoittaudu kursseille
Lisätietoja toimintaan liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä
Ilmajoki-opiston rehtori

Nimi
Minni Ilmonen

Matkapuhelin
044 419 1368

Sähköposti
minni.ilmonen@ilmajoki.fi
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Ilmajoen 4H-yhdistys
Ilmajoen 4H-yhdistys järjestää ja toteuttaa monenlaista toimintaa (4H-kerhot, 4H-työpalvelut, työtä nuorille, 4Hyrittäjyys, maailmalle, kilpailut yms...). Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta saat parhaiten suoraan tästä linkistä:

Ilmajoen 4H-yhdistys
Lisätietoja toimintaan liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä
Toiminnanjohtaja

Nimi
Mia katajisto

Matkapuhelin
040 505 4090

Sähköposti
ilmajoki@4h.fi
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Partiolippukunta Ilkan partiolaiset ry
Ilkan Partiolaiset, eli tutummin IP, on partiotoiminnan paikallisyhdistys Ilmajoella. Lippukuntamme jäsenmäärä
syyskuussa 2022 on noin 120 jäsentä. Kokoontumistilamme eli partiokolot löytyvät tällä hetkellä sekä Ilmajoen
keskustasta, että Koskenkorvalta. Lippukuntamme omistaa myös metsäkämpän ja laavun, jotka sijaitsevat n. 10km
päässä Ilmajoen keskustasta.

”Ei huolia tai murheita, kun tullaan Ilmajoelta. IP, IP, parempaa ei oo, eikä tuu!”

Kuka voi tulla partioon?
Partio on tarkoitettu kaikille: lapsille, nuorille ja aikuisille. Järjestämme säännöllistä, ohjattua partiotoimintaa
perhepartiolaisille, eli alle kouluikäisille yhdessä vanhempansa kanssa kerran kuukaudessa, sekä 7-18-vuotiaille
ikäkausittain kertaviikkoisesti. Aikuisille suunnattu toiminta toteutuu sovitulla aikavälillä.

Partiolippukuntamme pyörii vapaaehtoisten voimin, joten viikkotoiminnan lisäksi voit myös tulla mukaan esimerkiksi
metsäkämppämme tai kalustomme huoltoporukkaan, leirien järjestämiseen tai opettamaan omia erityistaitojasi
partiolaisille.

Miten voin liittyä mukaan?
Järjestämme joka vuosi syyskuun alussa avoimen partiotoimintaa esittelevän tapahtuman, Alkajaishyppelöt. Tämän
jälkeen otamme vastaan uusia jäseniä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisohjeet julkaistaan elo-syyskuussa
nettisivuillamme. Myös kesken toimintakauden saa liittyä mukaan, jos ryhmissämme on tilaa. Aina kannattaa kysyä!
Aikuisille järjestämme omia Tervetuloa Partioon -kursseja tammi-maaliskuussa talvileirin yhteydessä sekä elosyyskuussa partiokauden alkaessa.

Mitä partio on?
Partio on monipuolinen harrastus, jossa opimme toiminaan luonnossa, retkellä ja erilaisten ihmisten kanssa. Lisäksi
opettelemme taitoja, joista on hyötyä läpi elämän; esimerkiksi kädentaitoja, liikennetaitoja, kaverin auttamista ja
sopivan kokoisten vastuutehtävien hoitamista. Partiolainen oppii tekemällä ja keksii keinoja ratkaista ongelmia.
Teemme myös yhteistyötä lähialueemme lippukuntien kesken – yhdessä muodostamme alueen nimeltä Priima.

Mitä partio maksaa?
Partiota pidetään suhteellisen halpana harrastuksena. Jäsenmaksu on alueellamme 60-70 euroa vuodessa.
Jäsenmaksun maksamalla saat osallistua lippukuntasi, piirisi ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan.
Ensimmäisten retkivarusteiden ei tarvitse olla uusinta uutta, vaan käytetyillä tai lainatarvikkeillakin pääsee jo alkuun.
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Ota yhteyttä!
Lippukunnanjohtajamme sähköpostiosoite ilkanpartiolaiset@gmail.com.
Puhelinnumerot ja lisätietoa lippukunnastamme löytyy nettisivuiltamme: ilkanpartiolaiset.fi
Seuraa tunnelmiamme myös Facebook-sivuillamme Ilkan Partiolaiset sekä Instagramissa @ilkanpartiolaiset.

Suoralinkki seuran etusivulle: Ilkan Partiolaiset ry
Lisätietoja harrastukseen liittyvissä asioissa antaa myös:
Tehtävä

Nimi

Matkapuhelin

Sähköposti

Puheenjohtaja

Antti Siro

0400 542 920

ilkanpartiolaiset@gmail.com
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Koskenkorvan VPK
Palokunnassamme on 7-16v nuorille suunnattua harrastustoimintaa. Jokainen nuorisotoimintaan osallistuva saa
valmiuksia ja taitoja toimia arkielämän yllättävissä tilanteissa. Me tarjoamme nuorille suojavarusteet ja harrastus on
lähes ilmainen, ainoat kustannukset ovat leirimaksut kesän ja talven leireille.
Nuoret kokoontuvat viikoittain harjoituksiin paloasemallamme. Siellä opitaan paitsi palomiestaitoja myös monia
yleishyödyllisiä taitoja, kuten ensiapua ja alkusammutusta. Lisäksi harjoituksissa saatetaan käydä tutustumassa
läheisiin mielenkiintoisiin paikkoihin tai mennä keilaamaan!
Palokuntanuorisotoiminta on muutakin kuin viikkoharjoituksia. Yksi suurimmista toimintamuodoista on palokuntaleirit.
Lapset ja nuoret osallistuvat vuosittain järjestettäville palokuntaleireille ja suorittavat palokuntanuorten
koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja sekä mittaavat osaamistaan taitomerkkikokeissa. Joka neljäs vuosi järjestetään
valtakunnallinen leiri, joka kerää kaikkiaan n. 3500 leiriläistä pitämään hauskaa ja oppimaan.

Kansainvälinen palokuntanuorisotyö
Suomessa palokuntanuorten kansainvälistymistä pyritään aktiivisesti tukemaan. Suomalaisilla palokuntanuorilla ja
nuoriso-osastoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin kilpailuihin, seminaareihin, leireihin ja muihin vastaaviin
tapahtumiin. Kansainvälistä toimintaa Suomessa koordinoi SPEK sekä C.T.I.F:n Suomen kansallinen komitea.
Nykypäivänä palokuntanuoret tekevät paljon kansainvälistä yhteistyötä eri maiden palokuntien kanssa niin kutsuttuna
ystävyyspalokuntana. Toimintaan kuuluu vuorotellen vierailu toistensa luona, tutustuen erilaisiin
palokuntakulttuureihin. (lähde: http://www.spek.fi/Suomeksi/Palokuntatoiminta/Palokuntanuoret/Toiminta#sthash.0r
SP5Y9g.dpuf)

Osastoa johtaa nuoriso-osaston johtaja. Ota yhteyttä tai tule paikalle harjoituksiin. Otamme uusia mukaan
jatkuvasti.
Suoralinkki harrastuksen järjestäjän etusivulle: Koskenkorvan VPK
Lisätietoja harrastukseen liittyvissä asioissa antaa:
Tehtävä
Nuoriso-osaston
johtaja

Nimi
Jonathan Sam

Matkapuhelin
040 419 1773

Sähköposti
jonathan.sam@koskenkorvanvpk.fi
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Lähdeluettelo
IK-etusivu (ilmajoenkisailijat.fi)
Etusivu (koskenkorvanurheilijat.fi)
ETUSIVU | kisattaret
Tervetuloa - Ilmajoen Ratsastajat ry (seura.me)
ISB | Sähäkkää salibandya Ilmajoelta
Etusivu (ilmajoenampujat.fi)
Yhdistykset :: Munakka
MLL:n Ilmajoen yhdistys
Tule mukaan - Ilmajoen seurakunta
Ilmajoki-opisto - Ilmajoki
Ilkan Partiolaiset ry – Partiolippukunta Ilmajoella
Etusivu - Koskenkorvan VPK
Tervetuloa Ilmajoen 4H - yhdistyksen kotisivuille! - Ilmajoen 4H-yhdistys ry
Pojanluoma-seura ry – Pojanluoma
Ilmajoki - Väkevä menestystarina
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