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Pääkirjoitus

Lasten
arkionnellisuuden
ehdoilla
M

illainen olisi maailma, joka toimisi
edes piirun verran lasten sujuvan arjen ehdoilla?
Keskusta ja erityisesti Keskustanaiset ovat
aina olleet aikaansaapa kotien ja perheiden puolesta toimija ja edunvalvoja. Onneksi suurin osa
lapsistamme voi hyvin. Osa perheistä tarvitsee
kuitenkin kipeästi ammatillista ja lähimmäis-

”Meidän on opittava
tunnistamaan erilaisten
perheiden muuttuvat
arjen haasteet ja osattava
tarttua niihin ajoissa.”
ten tukea. On sydäntä kylmäävää kuulla tapauksista, joissa apu ei ole saavuttanut ollenkaan tai
se on tullut liian myöhään. Perhesurmat ovat ääritapauksia, jotka saattavat vääristää tilastoja,
mutta kertovat jonkin totuuden. Jokaista ääritapausta kohti on kymmeniä muita ahdingossa
eläviä perheitä. Heitä on autettava, mutta olennaista on myös ennaltaehkäistä ongelmia. Kynnyksen on oltava matala ja avun lähellä. Pitkään
on ollut nähtävillä, että yhä useampi lapsi ja
nuori maassamme voi entistä huonommin, lapsiköyhyys, koulupudokkuus ja syrjäytyminen on lisääntynyt.
On kyse inhimillisistä ja taloudellisista menetyksistä. Yhteiskunta ei ole pystynyt tukemaan
perheiden ja lasten hyvinvointia niin kuin olisi pitänyt. On tärkeää, että jokainen keskustalainen
aina puoluejohdosta sisarjärjestöihin heräävät
siihen todellisuuteen, että keskustan on otettava
perhepolitiikka taas kaiken tekemisen ytimeen.

Tässä meillä Keskustanaisilla on oltava iso rooli.
Meidän on opittava tunnistamaan erilaisten
perheiden muuttuvat arjen haasteet ja osattava
tarttua niihin ajoissa. Tietoa ja keinojakin on, on
enemmän kysymys arvoista ja asenteista.
Lapsiperheiden hyvinvoinnin edelle ovat ajaneet monet sinällään tärkeät politiikan lohkot,
jotka ovat olleet omiaan jyräämään alleen kaikkein pienimmät. on tärkeää ja raha ratkaisee
usein, mutta rahaa ja resursseja ohjataan sinne
mikä koetaan tärkeäksi. Perheiden hyvinvointi
ei tarvitse aina edes lisää rahaa vaan valmiuksia uudenlaisiin toimintamalleihin esim. perhe- ja
työelämän yhteensovittamisessa tai siinä miten
vanhemmuuden kustannukset yhteiskunnassamme jaetaan.
Jos joku haluaa tehdä sydämellään poliittisen
lupauksen, olkoon se lupaus omistautua lapsille
ja nuorille. Sivistyksemme mitta on lastemme ja
muiden suojattomien hyvinvointi. Suomi tarvitsee terveesti kasvavia ihmisiä kannattelemaan
koko yhteiskuntamme tulevaisuutta.
Me keskustanaiset, eduskuntaryhmän sosiaali- ja terveysvaliokunta, Vesaiset sekä muutamat kutsutut perhejärjestöjen edustajat olemme
käynnistäneet lapsi- ja perheverkoston, joka tähtää lapsen asian nostamiseksi ykköseksi Keskustan asialistalla sekä tietysti valmistaudumme
näin myös kohti kunnallisvaaleja.
Perheverkosto tarvitsee myös Sinun näkemystäsi ja kokemustasi onnellisen lapsuuden ja hyvän perhe-elämän edellytyksistä. Ollaan siis yhteyksissä.
Aurinkoa kevääseen toivottaen,
Elsi Katainen
Keskustanaisten puheenjohtaja
kansanedustaja
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