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Lukijoilta
Kun nyt luottamuspaikka-jaot on saatu jauhettua puolueissa melko lailla kohdilleen, on
mielestäni korkea aika tehdä poliittisia linjauksia Savonlinnan tulevaisuudesta.
Mitä haluamme ja millä tavalla? Mitkä ovat asioita, joissa voimme joustaa, ja mitkä niitä
elämän ja kuoleman kysymyksiä, joista emme anna periksi vaikka se helpottaisi joitain
asioita lyhyellä tähtäimellä?
Mielestäni lapsiin panostaminen on aina sijoitus. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi on
se perusta, jonka on oltava tukeva ja hyvin rakennettu, ennen kuin yhteiskunnassa
voidaan unelmoidakaan mistään muusta.
Jos lasten hyvinvointia laiminlyödään, on seuraus järkyttävä. Ei ehkä välittömästi, vaikka
välittömiäkin vaikutuksia on, vaan pidemmällä tarkasteluvälillä.
Yksi vaikutuksiltaan laajimmalle ulottuva yksittäinen lapsiperheisiin kohdistuva arvovalinta
on kunnallisen varhaiskasvatuksen laatu. Kunnallinen, yleinen ja tasapuolinen
varhaiskasvatusverkosto on yksi suomalaisen yhteiskunnan parhaista saavutuksista.
Suomessa koulutetaan varhaiskasvatuksen ammattilaisia korkeatasoisesti. Nämä
ammattilaiset tekevät työtään korkealla moraalilla, jokaisen lapsen ja perheen parasta
ajatellen.
Niin varhaiskasvatuksen ammattilaiset kuin me äidit ja isätkin olemme kaikki yhtä mieltä
siitä, että lapselle ei ole hyvä viettää pitkiä päivähoitopäiviä liian suurissa ryhmissä.
Varsinkaan, jos tuttujen aikuisten määrä on pieni.
Se on kiistaton tosiasia, tutkittuun tietoon perustuva fakta. Liian suuret ryhmäkoot ovat
selkeä riskitekijä sille, että lapsen fyysinen, psyykkinen ja / tai sosiaalinen kehittyminen
häiriintyy.
On äärimmäisen tärkeää, että teemme kuntatasolla fiksuja valintoja.
Savonlinnassa on tehtävä selkeä linjaus siitä, että panostamme lapsiin ja annamme heille
parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuteen. On turha käydä keskustelua esimerkiksi
Suomen menestyksestä koulutustutkimuksissa, liikunnan vähäisyyden merkityksestä
ihmisten hyvinvoinnille tai siitä, onko kulttuurin tekemiselle Suomessa sijaa, jos
rapautamme lastemme mahdollisuuksia elämässä jo siinä vaiheessa kun lapset ovat
kaikkein haavoittuvimmillaan ja toisaalta potentiaalisimmillaan kehityksessään.
Kaikilta kolhuilta emme voi lapsiamme suojella ikinä, eikä ole järkeäkään, mutta joiltain
hölmöimmiltä poliittisilta päätöksiltä voimme heitä suojata.
Voimme antaa lapsillemme paremman mahdollisuuden kasvaa tasapainoisiksi ja
vastuuntuntoisiksi aikuisiksi rajaamalla varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ja lisäämällä
varhaiskasvatuksen ammattilaisten minimimäärä suhteessa lasten määrään ryhmässä.
Jos vain haluamme.
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