
 

Lape-asiakasfoorumi 

kokous 4.  
 
Aika: ke 16.9.2020 klo 17.30-19.40 
Paikka: Nuorisotalo Räimiskä, Urheilutie 4 
 kokoushuone yläkerrassa 
 
Jäsenet: Cederlöf Eija/Kauhajoen seurakunta 

Harju-Ontto Riikka 
Hautala Heidi 
Heikkilä Selma/MLL Kauhajoen yhdistys 
Hyyppä Soile 
Kiviluoma Miia 
Koponen Susanna 
Laaksonen Anna  
Paananen Urpo /kasvatus- ja opetuslautakunta  
Ristiharju Marika  
Tumelius Sari /E-P:n ensi- ja turvakotiyhdistys ry  
Viitanen Heidi, puheenjohtaja 

 Koski-Säntti Kirsi, varhaiskasvatusjohtaja / Kauhajoen kaupunki, sihteeri 
 
Muut läsnäolijat: 
         Eija Liikamaa, hyvinvointijohtaja 

Erityisliikuntakoordinaattori Maarit Kaari 
Liikuntakoordinaattori Mari Kiukkonen-Gazdali 
Nuorisopalveluiden koordinaattori Päivi Ojala 
Opistojen rehtori Niina Kiprianoff 
Kirjastonhoitaja Teija Korpi-Käkelä 
Kulttuurikoordinaattori Sirpa Autio 

 
Asialista: 

 
1. Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat 

Sovittiin, ettei valita puheenjohtajaa tälle kokoukselle vähäisen osallistujamäärän vuoksi.  
 

2. Jäsentilanne:  
Jäsen Pontus Lehtola on ilmoittanut jäävänsä pois asiakasfoorumista perhesyistä. 
Jäseniä on tällä hetkellä kolmetoista mukaan lukien sihteerinä toimiva viranhaltija. Uudet jäsenet 
ovat tervetulleita!  
Sovitaan, että pidetään seuraava kokous ”avoimien ovien kokouksena”, jolloin voi tulla 
tutustumaan toimintaan ilmoittautumatta. Tiedotetaan asiasta eri some-kanavilla. 
 

 
 
 



3. Hyvinvointipalvelut lapsiperheen näkökulmasta 

 

Kaupungin hyvinvointipalveluihin koostuu liikunta-, nuoriso-, opisto-, kirjasto- ja tietopalveluista 

sekä messuista ja tapahtumista.  

Viranhaltijat esittelivät kattavasti omaa toimintaa ja käytiin erittäin hyvää keskustelua palvelujen 

kohdentumisesta lapsiperheille. Paljon tuli jäsenille uutta tietoa lapsiperheiden mahdollisuuksista 

jopa maksuttomiin toimintoihin. Tutustu tarkemmin liitteenä olevaan dia-sarjaan 

hyvinvointipalvelujen monipuolisesta ja runsaasta tarjonnasta! Muistioon kirjattu puheeksi 

tulleita asioita. 

 

Kirjastosta tuli esille mm. jäsenille vieraampi kirjastokino, johon pääsee kirjautumaan omalla 

kirjastokortilla. Täältä löytää mm. hyviä lasten ja perhe-elokuvia katsottavaksi. Linkki Kirjastokinoon 

https://www.kirjastokino.fi/fi/videos 

Kirjastosta voi kuntalaiset tilata mm. satutunteja pienille ryhmille ottamalla yhteyttä kirjastoon. 

Myös lukukoira-aikoja voi varata. Lukukoirat vierailevat kirjastossa joka toinen torstai.  

Kirjastoauton käyttö on Kauhajoella erittäin aktiivista. Kirjastoauton aikataulu löytyy kaupungin 

sivuilta https://www.kauhajoki.fi/images/kirjasto/AUTOxAIKAxsyksy20alkaen.pdf 

Omatoimikirjasto avautuu 1.10.2020. Tällöin kirjasto on auki klo 7-21. Henkilökunta on paikalla 

palvelemassa ma-to klo 11-19, pe klo 11-17 ja la klo 10-14. Omatoimikirjaston otetaan käyttöön 

tekemällä sopimus kirjastossa. Kulku kirjastoon toteutuu omalla kirjastokortilla. Alle 15-vuotiaat 

lapset saavat omatoimikirjaston käyttöönsä huoltajien luvalla.  

Kulttuuripalvelut järjestävät erilaisia työpajoja, tapahtumia sekä esityksiä ja niitä viedään eri 

yksiköihin. Keväällä peruuntuneet Kriuhnaasut oli tarkoitus järjestää viikolla 44, mutta se on nyt  

myös koronatilanteen vuoksi peruttu. 

Sanssin koulusta on pikkuhiljaa muodostumassa kulttuurikeskus. Tällä hetkellä siellä toimii mm. 

kansalaisopiston ryhmiä ja partio sekä liikuntaharrastuksia. Visiona on ”kaupunkilaisten oma 

olohuone”, jossa on erilaisia yhdistysten ja kaupungin toimintoja.  

Tutustu Kauhajokeen ja sen kulttuuriin sivulla https://kauhajoki.net/  

Kansalaisopiston toiminnassa on korona verottanut opiskelija määriä jonkin verran. Uutena 

toimintana tarjotaan kursseja myös kylille. http://www.kauhajoki.fi/fi/palvelut/kasvatus-ja-

opetus/kansalaisopisto.link 

Kansalaisopiston kevään 2021 kurssiohjelma on valmistumassa. Jäseniltä tuli kurssitoiveena mm.:  

- 2-4 vuotiaiden taidekurssi/ piirrustus kurssi 

- 2-4 vuotiaiden soitinkokeilut  

- Kriuhnaasut viikolle ehdotetaan Lapsi perheiden musiikkityöpaja 

- lapsille koodaus –kurssi  

Panula –opistossa yksilösoitinopinnot aloitetaan 5-14 –vuotiaana riippuen soittimesta. Soitinta ei 

tarvitse olla itsellä, saa lainata kannatusyhdistykseltä.  Alle kouluikäisille on muskari. 

https://www.kirjastokino.fi/fi/videos
https://www.kauhajoki.fi/images/kirjasto/AUTOxAIKAxsyksy20alkaen.pdf
https://kauhajoki.net/
http://www.kauhajoki.fi/fi/palvelut/kasvatus-ja-opetus/kansalaisopisto.link
http://www.kauhajoki.fi/fi/palvelut/kasvatus-ja-opetus/kansalaisopisto.link


Liikuntapalveluista löytyy eri harrasturyhmien ja tapahtumien lisäksi liikuntavälinelainaamo, josta 

voi jokainen kuntalainen tai ryhmä lainata erilaisia harrastus- ja pelivälineitä. Lainattavissa olevat 

materiaalit ja lainausohjeet löytyvät täältä 

https://www.kauhajoki.fi/fi/palvelut/liikuntapalvelut/liikuntavalinelainaamo.link 

Liikuntasalit ovat viikonloppuisin varattavissa esim. perheille, kyläyhdistyksille ja mille tahansa 

ryhmille. Myös uimahalli on varattavissa yksityistilaisuuksiin korvausta vastaan. Mm. 

uimahallisynttäreitä, liikunnallisia synttäreitä varten on mahdollisuus varata näitä tiloja.  

Nuorisopalveluissa järjestetään erilaisia tapahtumia, retkiä, päiväleirejä, ryhmäytyksiä, 

välituntitoimintaa, kerhoja, pienryhmiä, nuorten osallistaminen, kesätyösetelit, ehkäisevä 

päihdetyö, moniammatilllinen yhteistyö, tiedotus, markkinointi, nuorten tieto- ja 

neuvontapalvelutyö jne. Nuorisotyöntekijät jalkautuvat mm. kouluihin, kadulle, kylille ja erilaisiin 

tapahtumiin. Erityisnuorisotyötä tehdään yhteistyössä koulujen kanssa ja se voi olla yksilöllistäkin. 

Jäseniä askarrutti Rämäparkin kiusaamiset, jotka on tullut esiin sosiaalisessa mediassa. 

Nuorisotalon ohjaajat valvovat oman toimintansa ohessa mahdollisuuksien mukaan Rämäparkin 

toimintaa ja ovat aikuisena käytettävissä lasten tilanteissa. Rämäparkissa on usein lasten huoltajia 

mukana, jotka siten osallistuvat valvontaa.  

Nuorisotalolla on maanantaisin alakoululaisten päivä. Katso 

https://www.kauhajoki.fi/fi/palvelut/nuoriso.link 

Seuraa hyvinvointipalveluja somekanavilta. 

4. Korona ajan toimintakulttuurit asiakasfoorumin kokoontumisissa. 
- Jatketaan kokoontumisia lähikokouksina, mikäli koronasta johtuvat alueen 

kokoontumisrajoitukset eivät sitä estä. 
- Huomioidaan käsihygienia ja turvavälit.  
- Varataan riittävän iso tila turvavälien mahdollistamiseksi.  
- Tarvittaessa käytetään maskia. Huomioidaan alueemme maskisuositukset. 
- Tullaan vain terveenä ja oireettomana kokoukseen.  
- Jos tietää liikkuneen alueella tai tapahtumassa, missä olisi ollut mahdollisuus saada tartunnan, 

on syytä jäädä kokouksesta pois. 
 

5. Muut esille tulevat asiat 
- Ideat ilmoille –ideariihessä tuli kuntalaisilta yli 130 ideaa. Ideat käsitellään työryhmässä, joka 

koostaa ideat huomioiden lahjoitusrahastojen käyttöehdot ja laskee niille budjettiarviot. 
Kuntalaisille tulee mahdollisuus vielä äänestää omaa suosikkiaan toteutettavissa olevista 
ideoista. 

- Seuraava kokous pidetään 4.11. klo 17.30. Teemana on Lapsiystävällinen kunta ja paikkana 
Perhetupa Soffa. 
 

6. Kokous päättyy klo 19.40. 

https://www.kauhajoki.fi/fi/palvelut/liikuntapalvelut/liikuntavalinelainaamo.link
https://www.kauhajoki.fi/fi/palvelut/nuoriso.link

