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Työyhteisösovitteluhanke, Tyso
-Hallituksen kokouksessa 31.3.2009
Seppo Mäki esitteli itsensä kertoen
toiminnastaan työyhteisöissä ja
työyhteisösovittelun hankkeessa. Päätettiin,
että Seppo Mäki toimii jatkossa hallituksen
kokouksissa asiantuntijana.
- Hallituksen kesäkokouksessa Seppo Mäki
kertoi Tyson tilanteesta.
Työyhteisösovittelukoulutus toteutuu Timo
Pehrmanin johdolla IC-Insight Oy:n tiloissa.
Seppo on tehnyt sovitteluja Lindström Oy:n
kanssa ja Timo on sovitellut Valiolla. Ilmeinen
tarve sovittelukoulutuksen systemaattiselle
järjestämiselle on olemassa.
Perhesovittelu, FASPER –hanke
Perhesovitteluprojektin käynnistämiseen
liittyen:
* Hallitus on päättänyt, että projektille
perustetaan ohjausryhmä ja sen jäseniksi
nimettiin:
- Professor, socialt arbete Synnöve KarvinenNiinikoski, Helsingin yliopisto, joka valittiin
ohjausryhmän puheenjohtajaksi ja projektin
työntekijöiden esimieheksi
- käräjätuomari Elina Haapasalo, Helsingin
käräjäoikeus
- asianajaja Marja Pelli, asianajotoimisto
Marja Pelli-Nurmi
- SSF hallituksen puheenjohtaja, laamanni
emeritus Teuri Brunila,
- tutkimuspäällikkö Terhi Laine, Diakonia
Ammattikorkeakoulu;
hyvinvointipalveluohjelma
- perheterapeutti Jari Kekäle, Järvenpään
perheasiainneuvottelukeskus
- projektikoordinaattori Jouni Linnakoski,
Erosta Elossa –projekti, Miessakit r.y.
lisäksi ohjausryhmään osallistuu
projektipäällikkö ja tarvittaessa projektitutkijat
- Hallituksen kesäkokouksessa Synnöve
kertoi hankkeen valmisteluista.
Palvelusopimus FSKC:n kanssa on tehty ja

neuvottelut projektipäällikön palkkaamiseksi
ovat käynnissä.

Vertaissovitteluhanke, Verso
- Versotoiminta on kevään 2009 aikana ollut
hyvin vilkasta. Koulutuspäiviä on kertynyt
110, joista päätoimiset kaksi kouluttajaa ovat
tehneet yhteensä 50 päivää ja 13
keikkakouluttajaa yhteensä 60 päivää. Uusia
versokouluja syntyi 25 ja kaikkiaan
koulutettuja kouluja on nyt 327. Näissä toimii
6540 koulutettua sovittelijaoppilasta ja 1635
ohjaavaa aikuista. Kaikkiaan toiminta koskee
yli 80 000 oppilasta ja heidän vanhempiaan.
- Syksyllä käynnistyy yhteistyössä YK-liiton
kanssa sovittelupolut ala- ja yläasteille sekä
lukioille. Materiaalit rasteineen ja ohjeineen
ovat juuri menossa painoon. Lisätietoja saa
kotisivujemme Versosivuilta syksyn alussa.
- Vertaissovitteluhankeen nykyinen
rahoituskausi päättyy vuoden 2009 lopussa.
Uutta rahoitusta haetaan syyskuussa ja
tulokset saadaan joulukuussa
- Verson neljännen sisäisen seurantakyselyn
yhteenveto valmistuu elokuun lopulla ja tutkija
Tomi Kiilakoskella työn alla oleva
vertaissovittelun ulkopuolinen
evaluointiraportti valmistuu syyskuun loppuun
mennessä.
Ympäristöasioiden sovittelu
käynnistymässä
- Jukka, Teuri, Pekka Kangas, Catherina
Casagrande-Mäkelä olivat tapaamassa
ympäristöministeri Jan Vapaavuorta.
Ympäristöministeriö kiinnostui sovittelusta
niin, että päätettiin perustaa työryhmä, jossa
SSF:a edustaa Pekka Kangas. Kohteena
ovat ennen kaikkea naapureiden väliset maaja rajariidat. Työryhmän tavoitteena on:
- tunnistaa tilanteita joissa ulkopuolista
sovittelua voisi hyödyntää
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- selvittää tarvittavia toimenpiteitä, joilla
voitaisiin edistää sovittelun hyödyntämistä
- selvittää periaatteita sovittelumenettelyn
kytkemiseksi suunnittelu- ja lupaprosesseihin
- käynnistää yhdessä kuntien ja niiden
lupaviranomaisten kanssa kokeilu- ja
pilottihankkeita kokemusten saamiseksi
sovittelun hyödyistä

- huolehtia kokeiluhankkeiden
asianmukaisesta arvioinnista ja raportoinnista
- työryhmän jäsenet koostuvat
ympäristöministeriön, oikeusministeriön,
Suomen kuntaliiton, Rakennusteollisuuden,
Suomen sovittelufoorumin,
Rakennusteollisuus RT ja
kansalaisjärjestöjen edustajista
Kansainvälinen sovittelu
Ulkoministeriön tarjoamalla lounaalla kävivät
Kalle Liesinen Eija, Timo ja Teuri. Kalle lupasi
olla mukana kansainvälisen sovittelun
työryhmässä, jonka tavoitteena olisi tuoda
kansainvälistä sovittelua tunnetuksi.
Tuloksena toteutuu seminaari yhteistyössä
SSF:n ja Ulkoministeriön kanssa torstaina
15.10.2009. Eija esitteli seminaarin
alustavan ohjelman. Puhujista Eija on saanut
vahvistuksen sekä Pieter Feithiltä että Vasu
Goundenilta. Molemmat ovat tämän alan
huippuammattilaisia ja olleet mukana
käytännön sovittelussa eri puolilla maailmaa.
Molemmat ovat myös Ahtisaaren
yhteistyökumppaneita. Feith on tällä hetkellä
EU:n erityisedustaja Kosovossa, mikä tekee
hänestä todella keskeisen hahmon kv.
politiikassa. Presidentti Ahtisaarta tullaan
pyytämään seminaarin avaajaksi. Eija toimii
seminaarin valmistelijana SSF:ssa.
Ihmisoikeusliiton lehtiartikkeli
- Teuri kertoi hallituksen kesäkokouksessa
käynnistä Ihmisoikeusliitossa, jossa Teurin
lisäksi olivat SSF:sta Timo ja Eija.
Suhtautuminen sovitteluun oli erittäin
positiivista. Ihmisoikeusliitto pohtii osaltaan
kuka jatkoneuvotteluissa toimisi liiton

edustajana. Keskustelujen tuloksena
päätettiin kirjoittaa artikkeli sovittelusta
Ihmisoikeuslehteen, johon tulee lisäksi oma
juttunsa koulusovittelusta. Lehti ilmestyy
heinäkuussa.
Tohtori Belinda Hopinks Suomeen
- 26.11.09 syyskokouksen yhteydessä
pidettään kansallinen sovitteluseminaarista.
Pääpuhujaksi on kutsuttu ja varmistunut
brittiläinen tohtori Belinda Hopkins
Transforming Conflict Centeristä. Seminaaria
valmistellaan yhteistyössä YK-liiton kanssa,
joka tuo puhujiksi rauhansovittelun
asiantuntijoita. Semi
naari toiminee myös valmisteilla olevan
sovittelukirjan julkaisutilaisuutena.
- Seminaarin lisäksi Hopkins vetää Verson
kouluttajille sekä YK-liiton työntekijöille päivän
koulutuksen konfliktin hallinnasta. Maija
valmistelee seminaaria ja lähettää tietoa
asiasta.
Suomalainen sovittelukirja on syntymässä
- Sovittelukirjan tarve on ilmeinen. Yleisön
tiedottaminen osaltaan syntyvän kirjan avulla
on merkittävää. Kirjan punainen lanka on
fasilitatiivinen sovittelu kaikilla sovittelun osaalueilla sekä toisaalta sovittelu
oppimiskokemuksena. Samalla jokainen
kirjoittaja valottaisi syventäen aihetta omaan
kontekstiinsa liittyen sekä toisi esiin nykyisen
toiminnan
laajuuden. PS-kustannuksen kanssa on
neuvoteltu kirjan kustantamisesta. Kirjan
toimittaa professori Esa Poikela Lapin
yliopistosta.
- Lisäksi PS-kustannus on SSF:n pyynnöstä
kääntämässä kirjoja:
- Fisher R. & Ury W. 1991.
Getting to Yes. Negotiating an agreement
without giving in (Random Hause. London)
sekä
- Domenici K., Littlejohn S.W.
2001. Mediation.Empowerment in Conflict
Management. (Second edition.Waveland
Press, Illinois, USA).
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Pohjoismainen sovittelufoorumi, NFM
-Hallituksen kesäkokouksessa keskusteltiin
SSF:n edustuksesta NFM:ssä. Teuri luopuu
vuorostaan hallituksessa ja hänen tilalleen
tarvitaan uusi edustaja. Elina jatkaa NFM:n
hallituksessa. Päätettiin, että Synnöve lähtee
Teurin tilalle edustajaksi NFM:n.
Pohjoismainen sovittelukonferenssi
Viides pohjoismainen sovittelukonferenssi
toteutuu 1.-3.10.2009 Reykjavikissa,
Islannissa. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeita
saa NFM:n kotisivuilta: www.n-f-m.org.
Konferenssi on jatkoa toukokuussa 2006
Helsingissä pidetylle konferenssille. Luvassa
on kattavasti tietoa sovittelun eri osa-alueilta.
Tervetuloa mukaan!
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Tutkimus vankilasovittelusta
Puheenjohtaja kertoi maaliskuun hallituksen
kokouksessa pohjoismaisesta
vankilasovittelututkimuksesta, jossa Juhani
Iivari on mukana asiantuntijana.
Tarkoituksena on saada aikaan tekijän ja
uhrin sovittelu aikaiseksi ennen kuin tekijä
vapautuu vankilasta.
Tutkimus toteutuu norjalaisen Tromson
yliopiston rauhantutkimuskeskuksen
toimesta. Päätettiin olla mukana tukemassa
hanketta mm. rahoitushakemuksissa.
Suomen osalta tutkijana toimii projektitutkija
Jarmo Pykälä Puhtaalta pöydältä ulos
vankilasta –tutkimushankkeesta, joka
toteutuu Jyväskylän Yhteiskuntatieteiden ja
filosofian laitoksen sosiologian yksikön alla.
SSF: hallitus vuonna 2009
Syyskokouksessa -08 valittiin SSF:n
hallituksen puheenjohtajaksi Teuri Brunila ja
hallituksen jäseniksi Henrik Elonheimo, Maija
Gellin, Elina Haapasalo, Taina Hakkarainen,
Antti Heikinheimo, Juhani Iivari, Synnöve
Karvinen-Niinikoski, Eija Limnell, Timo
Pehrman, Marja Pelli ja Jukka Salomaa.
SSF:n työryhmät
Vuonna 2009 eri osa-alueiden työryhmät
jatkavat työskentelyään:
- Tuomioistuinsovittelu: Haapasalo E. (pj.),
Heikinheimo A., Pelli M.
- Rikossovittelu: Elonheimo H. (pj.),
Hakkarainen T., Iivari J.
- Koulusovittelu: Gellin M. (pj.), Pehrman T.
- Työyhteisösovittelu: Pehrman T. (pj.),
Brunila T., Gellin M.
- Perhesovittelu: Karvinen-Niinikoski S. (pj.),
Haapasalo E., Pelli M.
- Ympäristöasioiden sovittelu: Salomaa J.
(pj.), Brunila T., Hakkarainen T.
- Asianajajaliiton sovittelu: Heikinheimo E.
(pj.), Pelli M.

Jäsenmaksut vuodelle 2009
Jäsenmaksut vuodelle 2009 on vahvistettu.
Henkilöjäsen 20€
Yhteisöjäsen 50€
Jäsenmaksut tulee maksaa yhdistyksen tilille:
Nordea 101430-230876
HUOM! Viestiin jäsenen nimi.
Uudeksi jäseneksi voi hakea laittamalla
vapaamuotoisen lyhyen hakemuksen
sähköpostilla puheenjohtajalle Teuri Brunilalle
sekä
sihteerille Maija Gellinille. Yhteystiedot
alaviitteessä.
Kotisivut uudistuvat
Tero Laakso on uusi kotisivujemme ylläpitäjä.
Nyt sivujen uudistukset etenevät vauhdilla ja
mm. Verson sivuille aukeaa blogi. Ehdotuksia
uudistuksiksi ja toisaalta tekstejä ja
kirjoituksia saa lähettää Maijalle jatkuvasti.
Uutiskatsauksen ilmestyminen ja aineisto
Uutiskatsaus ilmestyy yhdistyksen hallituksen
kokousten jälkeen yhteenvetona
keskustelluista ja päätetyistä asioista.
Aineistoa otetaan vastaan sähköisessä
muodossa joko puheenjohtajan tai sihteerin
sähköpostiin.
Toimituksen sähköpostiosoite on
maija.gellin@ssf-ffm.com ja
gsm: 040-7079076
Suomen sovittelufoorumi
Humaljärventie 36
02400 Kirkkonummi
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