Olen porvoolainen perheenäiti ja minulla on lapsia päiväkodissa, ala- ja yläkoulussa. Olen
ollut puheissa Catharina Von Shoultzin kanssa ja hän suositteli ottamaan sinuun yhteyttä.
Haluaisin ehdottaa seuraavaa. Ensin vähän perusteluja. Lapseni ovat uskonnottomia ja
eivät osallistu koulussa ja päiväkodissa uskonnollisiin tilaisuuksiin. Koska joulu lähestyy,
tämä asia nousee taas esille. Vaikka tyttäreni on Porvoon yhdessä suurimmista
päiväkodeista, ei päiväkodilla omien sanojen mukaan ole resursseja järjestää
joulukirkkokäynnin tilalle vaihtoehtoista, uskonnotonta ohjelmaa. Toisaalta Porvoo on
hyväksynyt keväällä uuden varhaiskasvatussuunnitelman, jossa maininta: ”Jos
varhaiskasvatuksessa osallistutaan uskonnollisiin tilaisuuksiin tai järjestetään toimintaa,
johon kaikki lapset eivät osallistu, tulee näille lapsille suunnitella ja järjestää
vastaavanlaista tavoitteellista toimintaa.” Minulla on lapsia ollut päivähoidossa 10 vuotta ja
koskaan ei ole järjestetty mitään todellista vaihtoehtoista toimintaa. Mielestäni tilanne on
syrjivä ja epätasa-arvoinen ja asettaa pienen ihmisen sellaiseen tilanteeseen, johon
julkisessa palvelussa ei pitäisi joutua. Lapseni ovat kirkkokäyntien ajan päiväkodissa
toisessa ryhmässä.
Koulujen kohdalla kokemukseni on (vanhin lapseni on nyt 7. luokalla) samankaltainen.
Koululla ei ole ollut oikein kykyä järjestää tätä asiaa. Vaihtoehtoisen ohjelman
järjestämiseen velvoittaa mm. Opetushallituksen ohje vuodelta 2016. Minun lasteni
kohdalla asia on jäänyt yksittäisten koulunkäyntiohjaajien harteille ja on ollut sisällöltään
esim. Porvoossa kävelyä tai kirjan lukemista. On myös neuvottu tuomaan lapsi
myöhemmin kouluun tai olemaan kirkkokäyntipäivänä pois. Tämä ei ole mielestäni oikea
tapa hoitaa tätä asiaa ja olen jo aika väsynyt kyselemään koululta tämän perään.
Ymmärrän kyllä, että vain muutaman oppilaan takia ei tunnu mielekkäältä lähteä
miettimään mitään erityistä, mutta ei se tarkoita, että nykykäytäntö olisi mitenkään oikein.
Siksi haluankin ehdottaa, että Porvoossa mietittäisiin keskitetysti vaihtoehtoista ohjelmaa
perinteiksi muodostuneiden kirkollisten tilaisuuksien tilalle niille, jotka niihin eivät
vakaumuksen tai muun syyn takia halua osallistua. Tämä ohjelma olisi etukäteen mietitty
ja siitä tiedotettaisiin kouluja hyvissä ajoin. Ohjelma voisi olla esim kirjastossa
tonttusatujen lukemista, museossa erityinen näyttely tai uskonnoton, kaikille sopiva
laulutilaisuus jossain sopivaksi katsotussa paikassa. Tämä ei jättäisi yksittäisiä kouluja,
rehtoreita sekä päiväkodinjohtajia pulaan vaan Porvoolla olisi upeasti tarjolla laadukas,
reilu vaihtoehto kaikille lapsille, jotka eivät luterilaista uskoa tunnusta (myös luterilaiset
saavat osallistua OPH ohjeen mukaan).
Olisi ihan mahtavaa, jos Porvoo voisi profiloitua tässä asiassa edelläkävijäksi ja tasaarvoiseksi kaupungiksi. Toistaiseksi minun perheeni kokemus on ollut valitettavasti ihan
muuta ja on kurjaa olla aina tökkimässä yksittäisiä viranhaltijoita tässä asiassa. Asia on
itsessään aika pieni, mutta yhdelle lapselle kuitenkin iso. He joutuvat eristetyksi
ryhmästään ja vaille kokemuksia, jotka heille oikeasti kuuluisivat alkaen päiväkodista ja
jatkuen koko kouluajan.
Voisiko tästä tulla jotain?
ystävällisesti

