Suomen sovittelufoorumi ry

www.sovittelu.com

UUTISKATSAUS – NEWS LETTER – UUTISKATSAUS – NEWS LETTER
17.3.2011

Nro 1/2011

SSF:n hallitus vuonna 2011
SSF:n hallituksen puheenjohtajana toimii
Timo Pehrman ja hallituksen jäseninä Henrik
Elonheimo, Maija Gellin, Elina Haapasalo,
Taina Hakkarainen, Antti Heikinheimo, Juhani
Iivari, Inga Järvinen, Synnöve KarvinenNiinikoski, Seppo Mäki, Marja Pelli, Jukka
Salomaa ja Tuomas Tapio.
SSF:n työryhmät
Vuonna 2011 eri osa-alueiden työryhmät jatkavat työskentelyään
- Tuomioistuinsovittelu
- Rikossovittelu
- Koulusovittelu
- Työyhteisösovittelu
- Perhesovittelu
- Naapuruussovittelu
- Ympäristöasioiden sovittelu
- Asianajajaliiton sovittelu
Yleistä SSF:n toiminnasta 2011
Pyritään saamaan eduskuntavaalien jälkeen
muodostettavan hallituksen ohjelmaan lause,
jonka mukaan hallitus kehittää sovittelua konfliktinhallintakeinona yhteiskunnan eri osaalueilla. Vastuuhenkilönä toimii Antti Heikinheimo.
Koulutustyöryhmä valmistelee ja toteuttaa
seminaarin 20.-21.5.2011 Kulttuurikeskus
Sofiassa. Seminaari on tarkoitettu SSFn jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Seminaarissa esitellään kaikkien sovittelufoorumin
hankkeiden ja osa-alueiden tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaa ja analysoidaan
fasilitatiivisen sovittelun eroja ja yhtäläisyyksiä eri osa-alueilla. Katso kohta ”tapahtumat”.
TOIMINTASUUNNITELMA 2011
Rikossovittelu
Rikossovittelun osalta jatketaan pyrkimyksiä
siihen, että sovittelua voidaan käyttää myös
vakavissa rikoksissa ja että sovittelu voidaan
toteuttaa myös vankilassa.

Työyhteisösovitteluhanke, Tyso
Työyhteisösovittelun tutkimus on valmistunut
pj. Timo Pehrmanin väitöstyönä, joka on parhaillaan tarkastettavana Lapin yliopistolla.
Ilmoitamme väitöspäivästä myöhemmin. Työyhteissovittelun kehittäminen ja koulutusten
suunnittelu jatkuu edelleen ja Pehrman valmistelee parhaillaan opasta sovitteluohjaajille,
mikä ilmestynee kuluvan vuoden aikana.
Perhesovittelu, FASPER –hanke
Vuosi 2011 on ensisijaisesti kehittämiseen ja
kouluttamiseen keskittyvä vaihe. Tavoitteena
on käynnistää kaikissa kuudessa hankekunnassa (Helsinki, Sipoo, Porvoo, Tuusula, Kerava ja Järvenpää) uudenlaisten perhesovittelukäytäntöjen ja –palvelujen suunnittelemiseen ja kokeilemiseen tähtäävä kehittämistyö. Osana kehittämistyötä järjestetään myös
fasilitatiivisen perhesovittelun orientoivaa ja
syventävää koulutusta hankkeeseen osallistuville sekä tehdään sovittelukokeiluja eli pilotteja, joissa perheiden konfliktien sovittelua
kokeillaan käytännössä. Hankkeen tukemiseksi Fasper-ohjausryhmän tapaamisia järjestetään yhteensä 4 kertaa ja neuvottelukunnan tapaamisia 2 kertaa. Käynnistetään
hankkeen arviointi. Tehdään yhteistyötä sekä
sovittelun että eropalveluiden kehittämisen ja
eron jälkeisen vanhemmuuden kentällä toimivien tahojen kanssa, joita ovat esimerkiksi
Eroneuvo, Lapsiasiavaltuutettu, Miessakit ry,
Yhden vanhemman perheiden liitto ry, oikeusministeriön Follo-hanke sekä eri tieteenalojen tutkijat. Hanketta esitellään kotimaisissa
ja kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa.
Vertaissovitteluhanke, Verso
Päätavoitteena vuonna 2011 on taata sovittelutoiminnan jatkuvuus ja laatu suomalaisissa
oppilaitoksissa. Vahvistetaan toimintaa tarjoamalla edelleen toiminnan käynnistäviä ja
ylläpitäviä koulutuksia kouluille. Viimeistellään
täydennyskoulutuskokonaisuudet opettajille ja
toteutetaan pilotit sekä näiden arviointi. Ylläpidetään ja kehitetään vuonna 2010 käyttöönotettuja virtuaalisia toiminta-alueita mm.
kotisivut, niiden Extranet sekä facebookin
Versosivut. Osallistutaan aktiivisesti tarkoi-
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tuksenmukaiseen yhteistyöhön mm. Kehitysvammaisten tukiliiton toiminnan ja Siviilipalveluskoulutuksen puitteissa. Yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa jatketaan kirjahanketta, jota tukee hallituksen lasten ja
nuorten hyvinvointipolitiikkaohjelma vetäjänään Georg Wrede. 22.3.2011 toteutuu seminaari, jonka keskeisiä esitelmöitsijöitä ovat
ao. kirjan kirjoittajat. Käynnistetään virtuaalisen palautekyselyn toteuttamisen suunnittelu
ja pilotti. Osallistutaan aktiivisesti kansainväliseen restoratiivisen kouluyhteisön ja restoratiivisen oppimisen kehittämisen yhteistyöhön.
Toimintatutkimuksellinen kehä jatkuu projektipäällikön väitöstutkimuksen suunnittelulla ja
aineiston keruun aloittamisella. Julkaistaan
keväällä 2011 valmistuvan pro gradu tutkimuksen (Gellin) tulokset koulutusta ja toimintaa hyödyntävällä tavalla. Jatketaan vuonna
2010 hyväksi havaittua ja tarpeellista seminaarikiertuetta maakunnittain. Vahvistetaan
alueellisissa seminaareissa restoratiivisten
yhteisöjen ns. Circle- ja conferncing työskentelymallia. Osallistutaan vuoden 2012 European Forum for Restorative Justice –järjestön
kansainvälisen konferenssin suunnitteluun ja
valmisteluun erityisesti koulusovittelutyön
kentällä yhteistyössä Suomen rikoksentorjuntaneuvoston kanssa. Palkataan SSF:n koulusovitteluhankkeeseen neljäs päätoiminen
työntekijä.
Ympäristöasioiden sovittelun SOMARI
hanke
Vuonna 2010 aloitettu ympäristöasioiden ristiriitojen sovittelun kokeilu- ja tutkimushanke
SOMARI jatkuu tavoitteena neljän pilottisovittelun saattaminen päätökseen kesällä 2011 ja
tutkimuksen loppuraportin valmistuminen
vuoden 2011 loppuun mennessä. Hanke tuottaa tietoa siitä, onko fasilitatiivinen sovittelu
käyttökelpoinen väline ympäristö-, erityisesti
maankäytön ja naapuruuskonfliktien ratkaisemiseen ja miten sovittelua menettelynä
kannattaisi kehittää ympäristö-, naapuruus- ja
kaavoitusasioissa. Hankkeen tutkimusosiosta
vastaa Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) vastuuhenkilönä vs. tutkimuspäällikkö HTT Lasse
Peltonen. Tutkimusosion rahoittaa Kunnallisalan Kehittämissäätiö, YTK ja eräät muut

asiasta kiinnostuneet tahot. SSF hankkii rahoituksen pilottisovitteluihin niiden osapuolilta
ja muilta asiasta kiinnostuneilta tahoilta.
Kansainvälinen sovittelu
Rauhansovittelussa kriisinhallinnan kokonaisvaltainen sovittelutoiminta kattaa ajallisesti
kriisin ennaltaehkäisyn ja rauhan edellytysten
luomisen, rauhansopimukseen liittyvän sovittelun sekä rauhan rakentamisen ja yhteiskunnan vakiinnuttamisen. Sovittelua tarvitaan
yhteiskunnan kaikilla tasoilla. SSF pyrkii yhteistyössä Tasavallan presidentin ja ulkoministeriön kanssa siihen, että Suomen jo pitkälle viety erikoistuminen kokonaisvaltaiseen
sovittelutoimintaan ja sen tutkimiseen avaisi
Suomelle tulevaisuudessa sovittelun mekanismit ja koulutuksen osaajana uuden toimialan kriisinhallinnassa ja kehitysyhteistyössä.
Jäsenmaksut vuodelle 2011
Jäsenmaksut vuodelle 2011 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 puheenjohtaja Timo Pehrmanille sekä
sihteerille Maija Gellinille. Yhteystiedot alaviitteessä.
Kotisivut päivittyvät
Tero Laakso on edelleen kotisivujemme ylläpitäjä. Kotisivujen päivitystoiveita tekstien
osalta tulee lähettää Maija Gellinille. Vuoden
2011 aikana on tavoitteena uudista SSFn
sivuja päivitysystävällisempään pohjaan.
Uutiskatsauksen ilmestyminen ja aineisto
Uutiskatsaus ilmestyy yhdistyksen hallituksen
kokousten jälkeen yhteenvetona keskustelluista ja päätetyistä asioista. Aineistoa otetaan vastaan sähköisessä muodossa.
Toimituksen sähköpostiosoite on
maija.gellin@sovittelu.com ja
gsm: 040-7079076
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Suomalainen sovittelukirja on myynnissä
Keväällä 2010 ilmestyi teos:
Poikela E. 2010 (toim.) Sovittelu. Ristiriitojen
kohtaamisesta konfliktien hallintaa. Jyväskylä: PS-kustannus.
Kirjaan on koottu SSF:n keskeisten asiantuntijoiden artikkelit sovittelun eri osa-alueilta.
Myynnissä hyvin varustetuissa kirjakaupoissa!
TAPAHTUMIA
Lasten ja nuorten kunta seminaari tiistaina
22.3.2011 Savoy-teatteri Kasarmikatu 46
Helsinki
Seminaari pohtii lasten ja nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia omien
asioidensa ja yhteiskunnallisten päätösten
tekoon. Seminaarin järjestää OKM :n lasten
ja nuorten hyvinvointipolitiikkatyöryhmä, jota
vetää Georg Wrede. Yhteistyössä tutkijaryhmä, joka kirjoittaa parhaillaan kattavaa teosta
aiheesta. Teoksen toimittajat ovat Anu Gretschel ja Tomi Kiilakoski. Tutkijaryhmässä on
SSF:sta mukana Maija Gellin, joka toimii erityisesti osallisuus, aktiivinen kansalaisuus ja
koulu teemojen kirjoittajana.
Seminaarissa tutkijoiden puheenvuorojen
lisäksi puhujina ovat mm. ministerit Tuija
Brax, Henna Virkkunen, Tapani Tölli ja Stefan
Wallin. Seminaari on maksuton.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.minedu.fi/politiikkaohjelma.
SSFn kevätkokous tiistaina 19.4.2011 klo
18 alkaen asianajotoimisto Hannes Snellmanin tiloissa Eteläranta 8 Helsinki
Kevätkokous on yhdistyksen varsinainen kokous ja siinä käsitellään sääntömääräiset
asiat keskeisenä tilinpäätös vuodelta 2010.
Kevätkokousta edeltää hallituksen kokous
samassa tilassa klo 16.30-18, mikä tässä
hallituksen jäsenille myös näin tulee tietoon.
Kutsut asialistoineen lähetetään sähköpostilla
lähempänä ajankohtaa.

SSFn koulutussuunnittelu seminaari pe-la
20.-21.5.2011 Kulttuurikeskus Sofiassa
Kallvikintie 28 Helsinki
Seminaari tarkastelee SSFn eri sovittelun
osa-alueiden sovittelumenettelyjä, lähtökohtia
ja koulutuksen käytänteitä. Tavoitteena on
koota näkemys yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista sekä luoda osallistujille kokonaiskuva SSFn sovittelutyön kentästä.
Seminaari on suunnattu kaikille SSFn vuoden
2011 jäsenmaksun maksaneille jäsenille.
Seminaarista ei peritä osallistumismaksua,
mutta kukin kustantaa ruokailunsa ja majoittautumisena itse varaamalla ja maksamalla
kokouspaketin tai ruokailun suoraan kulttuurikeskus Sofiaan. Varattaessa tulee mainita
SSF:n tilaisuus. Varaukset tulee tehdä palvelupäällikkö Liisa Setälälle
Tel 010 277 9102,
mobile 050 532 5090
www.kulttuurikeskussofia.fi
ILMOITTAUTUMISET sähköpostilla sihteerille
maija.gellin@sovittelu.com
16.5.2011 mennessä!
Ohjelma lähetetään ilmoittautuneille paluu
sähköpostissa.
TERVETULOA!
Vapaaehtoistyön vuosi 2011
Oletko kiinnostunut tekemään vapaaehtoistyötä sovittelun edistämiseksi? Yhdistyksen
toiminnassa on erilaisia tehtäviä, joilla yhteistä asiaamme voi edistää.
Osaatko tai onko sinulla väyliä:
- toimittaa lehteä
- taittaa lehteä
- ylläpitää fb-sivua
- rakentaa ja ylläpitää kotisivua
- järjestää tapahtumia
- tiedottaa
- kerätä varoja yhdistystoimintaan
Ole rohkeasti yhteydessä niin rakennetaan
sopivaa vapaaehtoistyötä yhdessä! Yhteydenotot maija.gellin@sovittelu.com
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