
Kotikasvatuksesta 

 

Viimeisen vuoden aikana on maassamme puhuttu paljon kotikasvatuksesta. On korostettu sen 

välttämättömyyttä ja tarpeellisuutta tulevaisuuden tasa-arvoisempaa ja tasapainoisempaa 

yhteiskuntaa rakennettaessa. Hämmentävää asiassa on se, että kotikasvatus on ollut esillä samoilla 

sanoilla sekä niin sanotussa Islannin mallissa nuorten hyvinvoinnin turvaajana että puhuttaessa 

kannabiksen kasvatuksesta kodeissa. 

 

Islannin mallin yhtenä kolmesta kulmakivestä on vanhempien vastuunotto jälkikasvusta ja nuorten 

kotiintuloajoista, jotta nuorisolle asetetaan rajoja, mutta jotta he myös kokevat, että heistä 

huolehditaan. Tämä on kotikasvatusta parhaimmillaan. Sen sijaan kannabis eli marihuana on 

noussut kiistellyksi puheenaiheeksi nyt, kun kansalaisaloite kannabiksen käytön 

dekriminalisoinnista eli rangaistavuuden poistamisesta on tulossa jossakin vaiheessa eduskunnan 

käsittelyyn. 

 

Maassamme on kuultu edesvastuuttomia puheenvuoroja kannabiksen vaarattomuudesta, vaikka 

asiantuntijat tutkittuun tietoon perustuen toteavat kokonaan toista. Onpa kuultu sellainenkin 

mielipide, että koska kannabis on kasvi, ja koska kasvikset ovat terveellisiä, niin sen perusteella 

kannabis on terveellinen. Tällainen epälooginen kotifilosofia ja ymmärtämättömyys lisäävät 

kansalaisten myönteistä suhtautumista kannabikseen ja myös sen kotikasvatusta viihdekäyttöön. 

Siitä on kaikkien kansanterveyttä ja päihteetöntä elämäntapaa kannattavien syytä olla huolissaan, 

sillä yhteiskuntamme kärsii päihdeongelmista liikaa jo nyt. 

 

On muistettava, että päihteidenkäyttö ei ole koskaan vain käyttäjän oma asia, koska siitä aiheutuu 

hänen ympäristölleen ja koko yhteiskunnalle vahingollisia seurauksia. Yhteiskunnan päätösten on 

ohjattava aina päihteidenkäytön vähentämiseen ja terveyttä tukevien valintojen tekemiseen. 

 

COVID-19-pandemia on muuttanut tapaamme nähdä maailmaa ja elämän perusarvoja. Menetetyt 

ihmishenget, koetteleva sairastaminen, raskas hoitotyö sekä menetetyt työpaikat ja eurot ovat 

toivottavasti kirkastaneet kaikille terveyden merkityksen. Rakennamme jokainen huomispäivän 

terveyden tänään, siksi kaikkien päihteidenkäyttö kannattaa lopettaa nyt. Sillä turvataan parhaalla 

tavalla mahdollisimman terve tulevaisuus – meille kaikille. Myös tässä asiassa päättäjiemme tulee 

toimia vastuullisesti. Heikoimmassa asemassa olevien suojeleminen on aina ensisijaista. Ketään ei 

saa jättää ongelmiensa – tai läheisten ongelmien – kanssa yksin. Terveellisemmän tulevaisuuden 

saavuttamiseksi on asetettava myös rajoja ja rajoitteita. 

 

Kotikasvatus on vahvasti osa myös luomuviljelyä. Se tapahtuu luonnonmukaisin menetelmin, 

yleensä viljelijän lähipelloilla tai kasvihuoneissa, hänen taidoillaan ja osaavalla otteellaan suhteessa 

maahan ja kasveihin. Tämä on lastenkasvatuksen ohella parasta kotikasvatusta. LuoMusa-

tapahtuma näyttelyineen ja valtakunnallisine raittiusjuhlineen on jo 20 vuoden ajan erinomaisella 

tavalla kertonut luomuviljelyn merkityksestä. Monien eri alojen päättäjät ja osaajat ovat kohdanneet 

toisensa tapahtumassa – on kannustettu toisia, annettu tietoja sekä luotu ja vahvistettu verkostoja, 

jotka kantavat koko maan terveyttä ja taloutta. 

 

LuoMusa-tapahtumien soisi jatkuvan vielä vuosikymmeniä eteenpäin, mutta ymmärrettävästi kaikki 

muuttuu joskus – kuin viljan kasvu, on tapahtumillakin vaiheensa. LuoMusa on vahvistanut 

elämänoppiamme terveyteen ja raittiuteen. Nyt on meidän aikamme viedä sitä eteenpäin. 



 

Raittiuden Ystävät onnittelee lämpimästi merkkivuosiaan viettävää LuoMusa-tapahtumien 

perustajaa ja isäntää Klaus Lavilaa. Kiitämme ”Lasua” ja hänen puolisoaan Ritvaa kaikista 

yhteistyön vuosista ja mieliinpainuneista tapahtumista. Kotitilanne raitis ystävyys, maukkaat maut 

ja mieltä sykähdyttävä musiikki kaikkine oheisohjelmineen ja kohtaamisineen kantavat 

tulevaisuudessakin. Toivotamme teille onnea ja menestystä myös tästä eteenpäin. Olkoon luomu 

kanssanne! 


