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"Turvaryn kannanotto kasvatuksen ja opetuksen säästövaatimuksiin"
Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen eli Turvaryn toiminnassa ovat jatkossa mukana
paitsi koululaisten, myös varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten vanhemmat. Tavoitteena
on yhdessä pitää huolta siitä, että lasten kasvatus ja opetus eri ikävaiheissa toteutuu
laadukkaina ja luontevasti toteutettuina lähipalveluina ja että lasten tukena on aina ikätasoon
nähden riittävä määrä aikuisia.
Torstaina 31.3.2016 Ilpoisten koulukylässä pidetyssä vuosikokouksessa Turvaryn uuteen
hallitukseen valittiin vanhempien edustajat niin kouluista kuin kunnallisista sekä yksityisistä
päiväkodeista. Näin yhdistyksellä on aiempaa laajempaa käytännön tuntumaa ottaa kantaa
kasvatusta ja opetusta koskeviin ajankohtaisiin asioihin.
Tällä hetkellä monia turkulaisia vanhempia huolettavat maan hallituksen
varhaiskasvatukseen kohdistamat säästövaateet, joiden seurauksena kuntien on mahdollista
ensi syksystä alkaen kasvattaa päiväkotien ryhmäkokoja sekä rajata päivähoito-oikeutta.
Mahdolliset muutokset puhuttivat myös vuosikokouksen osallistujia, sillä toteutuessaan ne
asettaisivat lapset eriarvoiseen asemaan vanhempien tulojen ja työtilanteen mukaan.
- Turussa näyttäisi kuitenkin olevan riittävästi poliittista tahtoa etsiä säästöjä jostain muualta
kuin varhaiskasvatuksesta, toteaa Turvaryn puheenjohtajana jatkava Päivi Koskinen
toiveikkaana. Tämä olisikin fiksua paitsi inhimillisestä, myös taloudellisesta näkökulmasta,
sillä panostukset päivähoitoon vähentävät merkittävästi myöhempää tarvetta
lastensuojelullisiin ja muihin kalliisiin erityistoimenpiteisiin. OECD:n laskelmien mukaan yksi
korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tuottaakin yhteiskunnalle takaisin
seitsemän euroa.
- Rajoitusten sijasta perheitä kannattaa muilla keinoin kannustaa lyhentämään hoitopäivien
pituutta. Lasten hoitoaikojen sähköisestä seurannasta on jo monilta paikkakunnilta
positiivisia kokemuksia, joten sellaiseen kannattaisi Turussakin siirtyä. Nykyaikaisten
mobiilisovellusten avulla niin hoidon tarvetta kuin sen käyttöä voidaan vaivattomasti seurata,
jolloin henkilökunnan sopiva mitoitus helpottuu ja perheitä voidaan laskuttaa vain heidän
käyttämistään tunneista.
- Lapsille päivähoidon tulee tarkoittaa ennen kaikkea oikeutta saada laadukasta kasvatusta,
ravitsevaa ruokaa, puhtaat lakanat ja hyviä ystäviä. Nämä eivät ole kaikille itsestäänselvyys,
muistuttaa Turvaryn hallituksen tuore jäsen Misha Dellinger.
Turvary kantaa myös huolta päiväkotien henkilökunnan jaksamisesta. Kohtuulliset
ryhmäkoot ovat avainasemassa, jotta varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on jatkossakin aikaa
ja voimia antaa lapsille yksilöllistä ja pedagogisesti laadukasta kasvatusta ja hoivaa. Siksi
Turvaryn hallitus toivoo, ettei päiväkotien mitoituksia nykyisestä kiristetä.
Valmisteltavana olevan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain myötä päivähoitomaksuihin voi
tulla merkittäviäkin korotuksia. Alkavalla viikolla Turussa päätetään myös koulujen aamu- ja
iltapäivätoiminnan maksujen korotuksista. Tämä toiminta tarjoaa pienille koululaisille
turvallisen jatkumon koulupäivään vanhempien ollessa vielä töissä. Turvary toivookin, että
maksuja nostetaan maltillisesti, jotta palvelut eivät karkaa niitä tarvitsevien ulottumattomiin.

- Jos on lapsia sekä päivähoidossa että alakoulun ensimmäisillä luokilla, eri maksujen
korotukset voivat pahimmillaan tuoda perheelle useamman sadan euron menolisän
kuukaudessa. Muutosten kokonaisvaikutuksia perheiden tilanteisiin tuleekin tarkastella
huolella ennen päätöksentekoa, toteaa Turvaryn hallituksen uusi jäsen Mette Karlsson.
Koulumaailmassa keskustelua on kuluvana keväänä käyty myös käytössä olevien resurssien
jakautumisesta. Musiikkiin, kieliin tai liikuntaan erikoistuneiden luokkien ekstratunteja on
esitetty jaettavaksi kaikkien koulujen kesken. Samoin kehitysvamman tai muiden oppimista
vaikeuttavien syiden takia erityistukea tarvitsevien oppilaiden normaalia suurempia
tuntimääriä suunnitellaan supistettaviksi.
- Kumpi on tärkeämpää, se että jokainen oppilas saa saman verran oppitunteja vai se, että
kaikki ehtivät oppia keskeiset asiat, Päivi Koskinen pohtii. Erikoisluokkien ylimääräiset tunnit
ovat puolestaan tarjonneet lahjakkaille lapsille mahdollisuuden syventää taitojaan perheiden
taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tasa-arvoisuus ei siis saisi johtaa liialliseen
tasapäistämiseen, vaan olisi hyvä jos erilaiset yksilölliset tarpeet voitaisiin kohtuullisessa
määrin ottaa huomioon niin kouluissa kuin jo päiväkodeissa. Varsinaisten oppituntien sijasta
tähän tavoitteeseen tosin voidaan päästä myös lisäämällä kerhotoimintaa sekä tukiopetusta,
mutta riittävää rahoitusta niihinkin tarvitaan.
Läheskään kaikissa päiväkodeissa ei vanhempainyhdistyksiä vielä ole, mutta Turvary tarjoaa
mielellään tukea sellaisen perustamiseen. Vuoden 2016 aikana Turvary aikookin panostaa
tiiviimpään verkostoitumiseen paitsi turkulaisten koulujen, myös päiväkotien vanhempien
kanssa. Lisäksi aktiivista vuoropuhelua virkamiesten ja päättäjien kanssa jatketaan, jotta
yhdessä löydetään toimivimmat ja silti kustannustehokkaat tavat tuottaa lapsille laadukasta
kasvatusta ja opetusta.
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Tietoa Turvarysta löytyy osoitteesta www.turvary.fi:
Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen Turvaryn jäseniä voivat olla Turun koulujen sekä
päiväkotien vanhempainyhdistykset sekä yksittäiset vanhemmat henkilöjäseninä. Turvaryn
tehtävänä on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia niin kouluissa kuin päiväkodeissa, tukea
paikallisten vanhempainyhdistysten toimintaa sekä osallistua aktiivisesti julkiseen
keskusteluun kasvatuksesta ja opetuksesta.
Turvary on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka pyrkii aktiiviseen
tiedonvälitykseen ja aitoon vuorovaikutukseen, suhtautuu avoimesti ja ennakkoluulottomasti
yhteiskuntamme asioihin sekä on suoraan yhteyksissä paikallisiin päättäjiin, viranomaisiin ja
organisaatioihin.

