lavan taustalla on yk:n lapsen oikeuksien
sopimus, joka koskee kaikkia alle 18-vuotiaita.
Sopimus on syntynyt turvaamaan lapsen
erityisiä tarpeita ja etua.
Perustelut lavalle löytyvät myös Suomen lainsäädännöstä sekä kirkon teologisista
lähtökohdista ja strategisista asiakirjoista.

lava on vuorovaikutusta lasten, nuorten ja
aikuisten välillä. Se on yhteistyötä, jossa myös
tutut roolit vaihtuvat aika ajoin.
Kokeile ja ylläty, mitä hyvää lapset ja nuoret
tuovat seurakunnalle ja koko kirkolle!

Kukahan tästä asiasta
tietäisi? Löytyykö tilastoja?

Mitähän lapset ja nuoret
tästä ajattelevat?

Kysytäänkö nuorisotyönohjaajilta?

Onkohan tämä turvallista
lapsille ja nuorille?

Miten tämä vaikuttaa sivukylillä
asuviin lapsiin ja nuoriin?

lisätietoa
www.sakasti.evl.fi/lava
Säännös lavasta
sta tulee
voimaan 1. 1. 2015.
kj 23 luku 3 §.

lava = Lapsen ja nuoren hyvä elämä sekä
parempi päätöksenteko samassa paketissa!
lava tarkoittaa kirkon ja seurakunnan
päätösten punnitsemista lasten, nuorten
ja heidän perheidensä kannalta.

MIKSI?

KUKA?
Mitä hyötyä
tästä on?

Eikö kirkossa jo satsata
lapsiin ja nuoriin riittävästi?
Budjetistakin menee yli 30 %
kasvatuksen työaloille. Häh?

Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon puolustaminen
nousee kristinuskon perusteista.
Erityisen tärkeää on huolehtia lasten ja nuorten oikeuksista ja hyvinvoinnista, koska heillä ei
ole samanlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa kuin
aikuisilla.
lavan avulla tämä työ helpottuu. Kun päätösten vaikutuksia ennakoidaan, vahvistuu kirkon
perustehtävän toteuttaminen myös hallinnossa.
Tämä edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja vahvistaa kirkkoa yhteisönä.

MITEN?
Kuka tämän kaiken
lisätyön tekee?

Lisääkö tämä
byrokratiaa? Entä
valitusten määrää?

lava on osa tavanomaista päätöksentekoa, kuten
ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten ennakointi. Sen tekeminen kuuluu päätöksen valmistelijalle. Käytännössä siihen voi osallistua useita eri
tahoja. Olennaista on, että lava on tehty ennen
lopullista päätöksentekoa.
Vastuu päätöksistä on aina aikuisilla. Heidän
tulee kuitenkin huolehtia siitä, että myös lapset ja
nuoret saavat osallistua päätöksentekoon. Mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin vahvistaa lasten ja nuorten elämäntaitoja. Tämä myös
lisää demokratiaa kirkossa.

Miten tätä osaa
tehdä?
Mistä tähän
löytyy aikaa!

Ennen päätöksentekoa ennakoidaan ja arvioidaan
päätöksen mahdollisia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Arvioinnin avuksi on kehitetty erilaisia menetelmiä.
Keskeistä on hankkia tietoa asioista, jotka ovat
tärkeitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta.
Tietoa saa mm. tilastoista sekä niiltä, jotka tuntevat hyvin lasten ja nuorten elämää. Kannattaa kysyä myös lapsilta ja nuorilta itseltään.
Tiedon kerääminen lisää vuorovaikutusta ja
yhteyttä työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja
seurakuntalaisten välillä.

