
 

Lape-asiakasfoorumi 

kokous 3.  
 
Aika: ke 29.1.2020 klo 17.30-19.40 
Paikka: Päiväkoti Pikku-Äijä, Äijälänkuja 1 
 
Jäsenet: Cederlöf Eija/Kauhajoen seurakunta 

Harju-Ontto Riikka 
Hautala Heidi 
Heikkilä Selma/MLL Kauhajoen yhdistys 
Hyyppä Soile 
Iso-Koivisto Mervi  
Kiviluoma Miia 
Koponen Susanna 
Laaksonen Anna  
Lehtola Pontus  
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: 
 Lari Marjamäki, kasvatus- ja opetusjohtaja 
          
 
Asialista: 
 

1. Päiväkoti Pikku-Äijän tiloihin tutustuminen ja kahvi/tee 
Kierrettiin Pikku-Äijän toimitiloissa ja käytiin keskustelua päiväkodin toimivuudesta.  
Todettiin, että päiväkodilla on hyvä ja monipuoliset tilat lasten varhaiskasvatukselle. 
 

2. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

 
3. Keskustelu Kauhajoen lapsiperheiden palveluista kokonaisuudessaan mm. omakohtaisten 

kokemusten kautta 

 

Kaiken kaikkiaan Kauhajoen lapsiperheiden palvelut saivat monipuolisuudellaan kiitosta 

foorumin jäseniltä. Kaikki lapsiperheiden palvelut tulisi löytää kootusti yhdestä ja samasta 

paikasta esim. linkkeinä / yhteystietoina tai esitteenä. Tällaista koottua tietoa toivottiin 



esim. perheohjaamon toimesta. Perheohjaamon toiminnasta on jo kertynyt positiivisia 

kokemuksia ja asiakkaiden on helppo lähestyä. 

 

Varhaiskasvatuksen avoimet palvelut (Perhetupa Soffa ja varhaiskasvatuskerhot) ovat 

todella hyviä, jossa niin aikuiset kuin lapset voivat saada vertaistukea ja luoda verkostoja. 

Myös kerhojen aikana huoltajat voivat käyttää aikaa erilaiseen asioimiseen. Jonkin verran 

perheillä on käytössä ns. naapuriapu lyhytaikaisissa lapsenhoidoissa. 2-3 -vuotiaiden lasten 

kerhomääriä toivotaan lisää. 

 

Suurena puutteena nostettiin esiin puheterapeuttien palvelujen saatavuus. Kysyntää on 

paljon ja joudutaan vuosikaupalla olemaan jonossa. Nyt alkanut ”etäterapia” –palvelu 

koettiin pienenä parannuksena, mutta asia jää vahvasti huoltajien vastuulle, jolloin 

huoltajista riippuen puheen oppimiseen lapsi ei kuitenkaan saa apua. Erityisopettajat 

antavat tukea mm. puuttuvien kirjainten oppimiseen. Erityisopetukseen pitäisi saada 

riittävästi resursseja, sillä erityislasten määrä on lisääntynyt. Henkilöstön ja opettajien 

vaihtuvuus on todettu vaikuttavan opetusryhmään ja sillä voi olla merkittävä vaikutus 

lapsen oppimiseen.  

 

Käytiin myös keskustelua lasten ja perheiden harrastusmahdollisuuksista, joita todettiin 

Kauhajoella olevan hyvin tarjolla. Paljon tuntuu olevan mahdollisuuksia, mutta mistä niistä 

saa tietoa. Ehdotetaan, että hyvinvointipalvelut tulee seuraavaan kokoukseen 

keskustelemaan liikunta ja muista palveluistaan. 

 

4. Lapsiperheiden osallistavan budjetoinnin käynnistäminen 

Kaupunki on saanut testamentin, joka tulee käyttää lasten ja nuorten aktivoimiseen ja 

syrjäytymisen ehkäisyyn. Tarkoitus on, että kuntalaiset saisivat ehdottaa, miten tämä raha 

käytetään. Asiaa laitetaan vireille vasta myöhemmin keväällä yhtä aikaa toisen testamentin 

toimeenpanon kanssa. 

5. Muut esille tulevat asiat 
Ryhmässä nousi kysymys päiväkotien/koulujen hävikkiruuan hyödyntämisestä. Voisiko 
hävikkiruokaa tuoda esimerkiksi perhetupa Soffaan kerran viikossa? Asiaa tiedustellaan 
ruokapalvelupäälliköltä. 
 
Sovittiin, että käynnistetään uudelleen ”Lape-asiakasfoorumin jäsenkamppanja”. Uusia 
jäseniä voidaan ryhmään ottaa vielä viisi.  
 
Seuraava kokouksen ajankohdaksi sovitaan 15.4. klo 17.30 . Ehdotetaan aiheeksi lapsille ja 
perheille suunnatut hyvinvointipalvelut ja paikkana mahdollisesti Räimiskä tai kirjasto.  
 

6. Kokouksen päättäminen 
 

 


