Tiedote Valkealan seurakuntaneuvoston kokouksesta 14.10.2020
LAPE -Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma 2020-2024 Valkealan seurakunnassa
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on kunnan tai useamman kunnan yhteinen
lastensuojelulaissa (417/2007, 12 §) määritelty suunnitelma lasten januorten hyvinvoinnin
edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi.
Kymenlaaksossa hyvinvointisuunnitelman laadintaan velvoittavan lain mukaisten
palvelujen järjestämisvastuu on sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä (Kymsote).
Hyvinvointisuunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä kaikkien Kymenlaakson kuntien
(Hamina, Kotka, Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti), Kymenlaakson sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän
(Kymsote) sekä järjestöjen, seurakuntien ja Poliisin ennalta estävän toiminnan ryhmän
kanssa. Hyvinvointisuunnitelmaa on koottu vuoden 2019 ajan erilaisissa monialaisissa
työpajoissa sekä Teams-kirjoitusalustalla. Lasten, nuorten ja perheiden ääni on tullut
kuulluksi erilaisten tutkimustietojen, haastattelujen, Lasten Parlamentin, Kymenlaakson
nuorisovaltuustojen edustajien sekä monialaisten lasten, nuorten ja perheiden palvelujen
asiantuntijoiden kautta.
Tämä asiakirja on rakentunut yhteiselle tahtotilalle, arvostukselle, luottamukselle,
sitoutumiselle ja avoimelle dialogille. Hyvinvointisuunnitelman valtakunnallisena
peilauspintana toimii Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040 – Lapsen aika -raportti, jonka
Lapsen aika -skenaariossa on saavutettu lapsi-,nuori- ja perhemyönteinen Suomi.
Kymenlaakson lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2020–2024.
Kymenlaakson ensimmäinen maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on
strateginen asiakirja (osa I) – yhteinen päätöksenteon selkäranka. Sen viestinä on
”Vahvistamme yhdessä luottamusta hyvään tulevaisuuteen ja tuemme Kymenlaakson
kuntien, sote- kuntayhtymän, järjestöjen ja seurakuntien toimijoita sekä muita viranomaisia
yhteensovittavaan johtamiseen yhteisten tavoitteiden, niiden toteuttamisen, seurannan ja
arvioinnin kautta.”
Päätavoitteet
• Lasten, nuorten ja perheiden arjen hyvinvointi lisääntyy.
• Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus ja yhteisöllisyys vahvistuvat.
Lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien monialainen verkostotyö kehittyy ja
jalkautuu.Tavoitteita yhdistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin eriarvoistumisen
estäminen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen. Meidän on tärkeä
kuunnella lapsia, nuoria ja perheitä ja edistää heidän elämässään mukana olevien
toimijoiden kykyä toimia yhdessä. Kymenlaaksoa rakennetaan lasten ja nuorten
hyvinvointia tukevaksi ja perhepoliittisten ratkaisujen edelläkävijäksi. Saamalla työikäiset ja

lapsiperheet jäämään tai muuttamaan alueelle, vahvistamme omaa yhteistä
tulevaisuuttamme. Vahvistamalla vaikuttavaksi todettuja palveluita sekä luomalla kestävän
ja kynnyksettömän palvelurakenteen, lisäämme lapsiperheiden sekä nuorten aikuisten
mahdollisuuksia elää hyvää arkea Kymenlaaksossa ja vahvistaa osaltaan maakunnan
vetovoimaisuutta. Yhteisten tavoitteiden, niiden toteuttamisen, seurannan ja arvioinnin
varmistamiseksi hyvinvointisuunnitelmaa täydennetään vuosittain kuntien, kuntayhtymän,
järjestöjen, seurakuntien ja muiden viranomaisten yhteisesti määrittelemillä painotuksilla ja
toimenpiteillä (osa II). Hyvinvointisuunnitelma pitää sisällään indikaattoreita, joiden kautta
kuvataan kymenlaaksolaisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin nykytilaa ja sen
kehittymistä seuraavien neljän vuoden aikana. Hyvinvointisuunnitelma viedään
hyväksyttäväksi Kymsoten hallitukseen ja yhtymävaltuustoon, kuntien valtuustoihin sekä
järjestöjen ja seurakuntien omiin päätöksentekoprosesseihin.
Käsittely Valkealan seurakunnassa:
Hyvinvointisuunnitelmaa käsiteltiin nuorisotyön tiimissä. Se todettiin hyväksi yhteistyön
peruslinjaukseksi sidosryhmien kanssa. Meillä toimii yhteistyö hyvin koulujen, Lions
Clubin, Kymsoten, neuvolan eli paikallisten kasvatuksen alueella toimivien viranhaltijoiden
ja järjestöjen kanssa.Seurakuntien osuuden s.43-47 käytännön tavoitteiden koontiin on
osallistunut nuorisotyöntekijöitä. Palautteen keräämisessä on kehitettävää.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi Kymenlaakson maakunnallisen lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman 2020-2024 ja toimenpiteet. Ne otetaan huomioon, kun seurakunta
suunnittelee ja toteuttaa omaa toimintaansa. Valkealan seurakunnassa on valittu
lapsiasiainhenkilöksi Liisa Nurmi, joka totesi lapsivaikutusten (LAVA) otetun
hyvinvointisuunnitelmassa asiallisesti huomioon.

Valkealan rippikoulusuunnitelma 2021
Kouvolan seurakuntayhtymän rippikouluista vastaavat ovat suunnitelleet rippikoulujen
aikataulutuksen. Valkealan seurakunnan esitteessä ”Tervetuloa rippikouluun 2021” on
kerrottu tärkeät tiedot rippikouluun ilmoittautumisesta, eri leirimahdollisuuksista. Esite on
postitettu tulevalle rippikouluikäluokalle. Saija Sarkasuo ja Lotta Kemppainen ovat
jakaneet yläkoulun 8-luokkalaisille informaatiota rippikouluista. Rippikouluun
ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti nettisivuilla 12.10.2020 alkaen. Seurakuntaneuvosto
hyväksyy myöhemmin keväällä rippikoulutyön vuosisuunnitelman, josta käy ilmi
rippikoululaisten arvioitu kokonaismäärä, rippikouluryhmien lukumäärä, rippikoulumuodot,
yksityis- ja erityisrippikoulut, rippikoulujen johtajat ja turvallisuusvastaavat, opettajatiimit,
varsinaiset opetuspaikat, käytettävät oppikirjat, rippikoulujen alkamis- ja
päättymisajankohdat, konfirmaatioiden ajankohdat ja paikat.
LAVA: Lapsivaikutukset on otettu hyvin huomioon: rippikoulujen vaihtoehdot ovat
monipuolisia, informaatio toimii hyvin ja kaikilla on mahdollisuus osallistua taloudellisista
vaikeuksista huolimatta, koska rippikoulumaksuun voi anoa vapautusta.

Kiinteistöstrategia 2021-2025
Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt 10.9.2020 kiinteistöstrategian vuosille 2021-2025.
Seurakuntaneuvosto merkitsi strategian tiedokseen.

Seurakuntayhtymän/seurakuntien strategia 2021-2025
Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt 10.9.2020 seurakuntayhtymän/seurakuntien
strategian vuosille 2021-2025. Seurakuntaneuvosto merkitsi strategian tiedokseen.

Mikkelin hiippakunnan pöytäkirjanotteet 8.10.2020
1) Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 2021-2022 (§393)
Tuomiokapituli määräsi Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajaksi Valkealan kirkkoherra Arto Helteen.
2) Viranhoitomääräys, Ari Luomajoki, Valkealan seurakunta (§406)
Tuomiokapituli antoi pastori Ari Luomajoelle viranhoitomääräyksen Valkealan seurakunnan
kappalaisen virkaan 1.11.2020 lukien.
3) Viranhoitomääräys 1.11.2020 – 31.5.2021, pastori Mervi Rosnell, Valkealan seurakunta
(§434)
Tuomiokapituli määräsi KL 6:11 nojalla pastori Mervi Rosnellin Valkealan seurakunnan II
seurakuntapastorin virkaan 1.11.2020 – 31.5.2021.

Seuraava kokous
Seurakuntaneuvoston kokous on keskiviikkona 11.11.2020 klo 16.30 Niinirannan
toimintakeskuksessa. Mukana Ari Luomajoki.

Lisätietoja seurakuntatoimistosta
Seurakuntaneuvoston sihteerinä toimii toiminnallinen sihteeri Päivi Soini, p. 0407254387,
valkeala.srk@evl.fi

