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PIDETÄÄN HUOLTA SIITÄ, ETTÄ ESPOOSSA LAPSET OPPIVAT JA VOIVAT HYVIN
Koulusäästöt uhkaavat oppimista ja lasten hyvinvointia
Espoon talousarvioesityksessä ehdotetaan kiristyvään taloustilanteeseen vedoten perusopetukseen
kohdistuvia leikkauksia. KoKoEspoo ry haluaa tuoda esiin vakavan huolensa siitä, että yhdessä valtiovallan
suunnittelemien leikkausten kanssa nämä toimet tulevat heikentämään vaarallisesti koulujen edellytyksiä
opetukseen ja lapsista ja nuorista huolehtimiseen.

Espoolla ja Suomella ei ole varaa hukata enää yhtään lasta
Haluamme tuoda esiin, että Espoolla ei ole varaa hukata yhtäkään lasta syrjäytymään opinto- ja
työelämäpolun ulkopuolelle. Opetuksen aikuiset (opettajat ja muu koulujen henkilökunta) ovat keskeisessä
asemassa huolehtimassa siitä, että kaikki, siis ihan kaikki, lapset oppivat elämässään tarpeelliset taidot ja
tiedot. Yhtä tärkeää on se, että aikuisilla on kouluissa aikaa ja voimavaroja lasten arjen turvaamiseen,
kiusaamisen ehkäisemiseen ja hyvän vuorovaikutuksen edistämiseen.
Ilman turvallista ja huolehtivaa ympäristöä oppiminen ei onnistu ja lasten psyykkinen vointi on vaarassa.
Tämä uhka koskee kaikkia lapsia, ei vain niitä, joilla kodin turva ei ole riittävä. Siksi on huolehdittava, että
opettajat, avustajat, kuraattorit ja muu koulujen henkilökunta eivät vähene. iltapäivähoidon leikkaaminen
2. luokkalaisten osalta on ehdottoman vahingollista. Yksinäinen lapsi on turvaton lapsi.

Kyseenalaistamme ylihinnoitellut sisäiset kuluerät
Yhä suurempi osa opetuksen budjetista kuluu sisäisiin eriin. Opetukseen käytettävät määrärahat siis
pienenevät vaikka niiden kokonaismäärä pysyisi ennallaan. Seinät eivät kuitenkaan opeta.
Kyseenalaistamme tosiasiallisessa monipoliasemassa olevan Tilakeskus liikelaitoksen ja muiden vastaavien
tuottajien sisäisten erien määrän.

Tehdään yhdessä kaikkemme, ettei koulusta enää leikata
Lapsissa on tulevaisuus. Jättämällä huolehtimatta heistä kaivamme omaa kuoppaamme. Ei leikata koulujen
määrärahoista enää yhtään!
Opetustoimi on Espoossa huolehtinut leiviskästään. Espoossa emme tuhlaa tai pröystäile, vaan päinvastoin,
ammattitaidolla ja yhteistyöllä opetustoimi on jo säästänyt mm. saavuttamalla tuottavuustavoitteensa.
Vanhempainyhdistys KoKoEspoo on valmis talkoisiin. Tarjoudumme osallistumaan vieläkin toimivampien
käytäntöjen suunnitteluun. Tehdään uutta yhdessä.
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