
 
 

Lape-asiakasfoorumi 

kokous 1/2022  
 
Aika: ke 21.9.2022 klo 17.30-19.15 
(kahvi/teetarjoilu alkaen 17.15) 
Paikka: Perhetupa Soffa 
 
Jäsenet: Hautala Heidi, Heikkilä Selma, Hyyppä Soile, Koponen Susanna, Malka Jenni, Paloaho 

Josefin, Pihlajaviita Silja, Ristiharju Marika, Salonen Venla, Viitanen Heidi, Tumelius 
Sari/kasvatus- ja opetuslautakunta 
Mettälä Miko/hyvinvointilautakunta, Alapiha Merja/Kauhajoen seurakunta 
Kiviluoma Miia/MLL Kauhajoen yhdistys, 

Sihteeri ja koollekutsuja: 
Koski-Säntti Kirsi 

 
Muut läsnäolijat: 
 Myllyniemi Eetu, kunnossapitopäällikkö 
 Paananen Merja, laatupäällikkö 
 
Asialista: 
 

1. Kokouksen avattiin kahvikupposten ääressä ja todettiin läsnä olevat jäsenet. Sovittiin, että 
Kirsi toimii puheenjohtajana ja sihteerinä. 

 
2. Käytiin läpi Lape-asiakasfoorumin tarkoitus ja toimintatavat. 

Asiakasfoorumin tarkoitus: Asiakasfoorumi on lapsiperheiden palvelujen käyttäjien, päättäjien ja 

valmistelijoiden vuorovaikutuskanava, jonka tavoitteena on parantaa asukkaiden 

vaikutusmahdollisuuksia lapsiperheiden palvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen. Asiakasfoorumi 

mahdollistaa ja vahvistaa käytännön tasolla kuntalaisten osallisuutta. Asiakasfoorumilla on myös 

tiedottava rooli meneillään olevista asioista. 

Asiakasfoorumin toimintaperiaatteet:  

 Foorumi nimeää puheenjohtajan. Kauhajoen kasvatuksen ja opetuksen toimialan 

viranhaltija toimii koollekutsujana ja sihteerinä sekä vie foorumin esiin nostamia asioita 

eteenpäin muille viranhaltijoille.  

 Asiakasfoorumissa on tällä hetkellä 10 asiakasjäsentä sekä kaksi valittua 

luottamushenkilöjäsentä sekä kaksi järjestön/yhdistyksen jäsentä.   

 Foorumista eroamiseen riittää ilmoitus foorumin sihteerille. 



 Asiakasfoorumin kokouksiin laaditaan asialista sekä kokoontumisesta tehdään muistio. 

Nämä julkaistaan foorumin kotisivulla www.kauhajoki.fi/lape-asiakasfoorumi.  

 Tapaamisiin kutsutaan mukaan käsittelyssä oleviin asioihin liittyviä asiantuntijoita ja/tai 

viranhaltijoita.  

Kokouskulttuurit: 

 Kokoontuu noin 3-4 kertaa vuodessa. Tarvittaessa useammin. 

 Kokouskutsu lähetetään vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kokousta. 

 Kokouspaikkaa vaihdetaan, jolloin voidaan tutustua eri toimipisteisiin samalla.  

 Poissaolosta ilmoitetaan sähköpostilla sihteerille. Jäsen voi pyytää kokoukseen itselleen 

sijaisen. 

 
3. Liikenneturvallisuus lapsiperheiden näkökulmasta 

Kaupungin kunnossapitopäällikkö Eetu Myllyniemi, joka toimii myös 
liikenneturvallisuustyöryhmän puheenjohtajana, ei päässyt osallistumaan kokoukseen. 
Päätettiin, että käydään keskustelua kuitenkin liikenneturvallisuudesta lapsiperheiden 
näkökulmasta.  
 
Liikenneturvallisuustyöryhmä 
Kirsi kertoi liikenneturvallisuustyöryhmästä, joka Kauhajolla toimii. Ryhmään kuuluu 
edustajat kaupungin eri toimialueilta, ELY-keskuksesta (Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus), Liikenneturvasta, poliisista, vanhusneuvostosta, nuorisovaltuustosta 
sekä sihteeri ja koollekutsuja Sitowise Oyj:stä. Ryhmän tarkoitus on koordinoida 
liikenneturvallisuustyötä ja toimia suunnitelmallisesti liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi Kauhajoella jakamalla informaatiota, järjestämällä tapahtumia, viettämällä 
teemapäiviä ja toimimalla monialaisesti yhteen parantaen olosuhteita liikenneturvalliseksi 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
Lapsiystävällinen liikennekulttuuri - kysely 
Kaupungin asukkaille on avattu kysely ”Lapsiystävällinen liikennekulttuuri”, jossa asukkaat 
voivat antaa palautetta siitä, minkälaiseksi kokevat liikennekulttuurin lasten ja 
lapsiperheiden näkökulmasta. Kysely löytyy tästä linkistä. 
https://link.webropolsurveys.com/S/CEA45A24D8259846  
Kyselyä ja linkkiä saa jakaa eteenpäin. Toivotaan mahdollisimman paljon vastauksia, sillä 
kyselyn vastauksia käytetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
 
Kokemus liikenneturvallisuudesta 
Ryhmän jäsenet kokivat, että liikenneturvallisuus on Kauhajoella viime vuosina parantunut. 
Parantumisesta huolimatta pienille lapsille ja koululaisille vaarallisia ja pelottavia kohtia 
liikenteessä ja ympäristössä on vielä useita.  
 
Tiedottamista olisi hyvä lisätä polkupyörien valojen käyttämisestä sekä turvaistuinten 
käytöstä (sijoittaminen autossa, ikärajat). 
Koulukeskuksen-kirjaston-terveyskeskuksen alue koetaan erittäin vaarallisena runsaan 
samanaikaisen liikenteen vuoksi. Kävelijät ja pyöräilijät kokevat turvattomuutta 

https://link.webropolsurveys.com/S/CEA45A24D8259846


yrittäessään selviytyä mitä erilaisempien kulkuvälineiden, kuten autojen, traktoreiden, 
mönkkäreiden, mopojen, joukossa. Kulkuvälinen sekamelska ja ahtaat tilat aiheuttavat sen, 
että lapsia (etenkin esi- ja alkuopetuksen lapsia) ei voi lähettää itsenäisesti koulumatkalle 
vaan huoltaja tuovat lapset autoilla, mikä taas lisää liikennettä entisestään. Myös 
ajonopeudet ovat liian suuria alueella. Kirjaston parkkipaikka todella ahdas ja sen 
liikennettä voisi ohjata yksisuuntaisella sisään- ja ulostulolla. Terveyskeskuksen alueelle 
pysäköidyt autot peittävät usein näkyvyyden kevyenliikenteen väylältä tuleviin.  
 
Koulukeskuksen-kirjaston-terveyskeskuksen alue koetaan pienille lapsille turvattomaksi 
myös alueella oleskelevien nuorisojoukkojen vuoksi.  
 
Turvattomat ja vaaralliset risteysalueet/tien ylitykset 
 
Rekitien-Talvitien risteys koetaan vaarallisena, sillä Talvitietä tulevat autot eivät ”muista” 
hidastaan risteykseen tullessa ja huomaa, että Rekitieltä on etuajo-oikeus. Risteykseen 
ehdotetaan hidasteita tai STOP-merkkiä herättämään autoilijat saapuvaan risteykseen. 
 
Savikyläntieltä Luomankylän suunnasta tultaessa autoilijat eivät aina huomioi kolmiota ja 
väistämisvelvollisuuttaan.  
 
Keskusta-alueella edelleen korkeita pensaita risteysalueella, peittävät näkyvyyttä. 
Esimerkkinä Halpa-Hallin risteysalue.  
 
Risteysalueista hankalimpina pidetään Logistian, Lidl:n ja Tokmannin/ABC:n risteyksiä. 
Logistian risteys sijaitsee lapsiperheiden reitillä neuvolaan.  
 
Huonokuntoiset/vaaralliset tiet 
 
Sussoonkuja: tien kunto huon, tie kallistuu reunaa kohti ja vaihea kulkea jalan 
lastenrattaiden kanssa, ajonopeudet liian korkeita. 
Lustilantie ja Aninkuja Kainastolla: leveys, päällysteen kunto, ajonopeudet, pyörätien 
puuttuminen.  Kapea tiereuna ei riitä kävelyyn eikä pyöräilyyn. 
 
Liikennevalot 
 
Uimahallin risteys: valot ovat olleet poissa käytöstä jo pidempään. 
Suojateiden liikennevalot koetaan jalankulkijoille liian nopeasti vaihtuviksi. Erityisesti 
lapsiperheille, pienille lapsille, vanhuksille ja apuvälineitä käyttäville vihreä valo vaihtuu 
liian nopeasti pois. Kesken ylityksen punaiseksi vaihtuva valo voi saada pienen lapsen 
paniikkiin ja rynnätä juoksuun. 
 

4. Leikkikentät/puistot 
Liikennepuiston valmistumista odotetaan jo kovasti. Sen valmistumisaikaa ei tässä 
vaiheessa vielä osata tarkkaan sanoa, sillä vapaa-aikakeskusalueelle on valmistumassa 
yleissuunnitelma, johon myös liikennepuiston liittyy.  
 



Ryhmässä käytiin myös keskustelua uimahallin vieressä olevasta leikkikentästä, jonka 
koettiin olevan huonokuntoinen ja se vaatisi uudistamista. Ideana tuotiin esiin, että 
leikkikenttä voisi olla liikennepuiston yhteydessä, jolloin huoltajat pystyvät vahtimaan sekä 
isompaa liikennepuiston käyttäjää että pienempää keinussa kiikkuvaa lasta. 
 

 
5. Muut esille tulevat asiat 

Läsnä olevat viranhaltijat vievät asiakasfoorumissa esille tulleet asian omaisille toimialalle 
ja viranhaltijoille. 
 
Seuraavaa kokousta toivottiin vielä tämän vuoden puolelle, marraskuulle. Kokouskutsu ja 
teema ilmoitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen ajankohtaa. 
 

 
6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20 


