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Pieksämäen kaupunki 
myy Hiekanpäänti ellä 
sijaitsevan enti sen päivä-
koti rakennuksen Heikki 
Ojalalle korkeimman 
tarjouksen mukaisella 
kauppahinnalla, 33 745 
eurolla.

Alkuperäinen ostaja 
perui kaupan ja hänelle 
on lähetett y sankti omak-
su, joka on 20 prosentti  a 
kauppahinnasta, 6 749 
euroa. Ojala oli alunperin 
tehnyt toiseksi korkeim-
man tarjouksen.

Kaupunginhallitus 
päätti   myynnistä maa-
nantaina.

Myyty kohde on erillis-
pientalo, jonka valmistu-
misvuosi on 1967. Talo 
on peruskorjatt u vuonna 
1979. Kaksikerroksi-
sen talon ensimmäisen 
kerroksen kerrosala on 
278 neliömetriä ja ylem-
män kerrosala on 107 
neliömetriä. Rakennus 
on kaupungin vuokra-
tonti lla.

Kaupungin käytt ökus-
tannukset kiinteistöstä 
ovat olleet noin 8000–
9000 euroa vuodessa.

Enti selle 
päiväkodille 
uusi omistaja

SUUNNITELMA

Pieksämäelle on laaditt u 
turvallisuussuunnitelma 
vuosille 2018–20121. 
Tavoitt eena on tehdä 
ennalta ehkäisevää arjen 
turvallisuustyötä, jolloin 
turvallisuusriskien- ja 
uhkien toteutuminen on 
epätodennäköistä.

Suunnitelmaa tehtä-
essä pieksämäkeläisiltä 
kyselti in, mitä he kokevat 
turvallisuuden kannalta 
suurimmiksi uhkiksi. 

Vastauksia saati in 
350:ltä henkilöltä.

Oman turvallisuuden 
kannalta keskeisinä uhki-
na nähti in muun muassa 
poliisin resurssien 
väheneminen ja siirtymi-
nen enti stä kauemmas 
paikkakunnalta. 

Mainituiksi tulivat 
myös oman asuin- ja liik-
kumisympäristön riskit 
ja vaaranpaikat, liukastu-
mis- ja tapaturmariskit. 

Kokonaisuutena Piek-
sämäki koetaan melko 
turvalliseksi paikaksi.

Suunnitelma laaditaan 
valtuustokaudeksi ja sen 
toimeenpanoa seuraa 
valtuusto.

Arjen 
turvallisuus 
lähtökohtana

Jari Asikainen

Kontiopuiston päiväkodin 
seinien sisällä opeteltiin tiis-
taina riitojen vertaissovitte-
lemista.

Ohjausta olivat anta-
massa helsinkiläiset Mini-
Verso-kouluttajat Jarmo 
Holopainen ja Piipi Hiltu-
nen apunaan joukko erilaisia 
käsinukkeja ja apuvälineitä.

On sovittelusopimusta ja 
soputauluja ja sovittelukort-
tejakin. Sekä puhehiiri joka 
varmistaa, että jokainen saa 
kertoa asiasta oman mielipi-
teensä niin että toiset kuun-
televat.

Peikon näköinen Her-
ra Harmi kerää sovittelun 
hedelmänä syntyneet har-
minkivet aarteikseen.

–�Koulutus soveltuu mai-
niosti lapsille kolmesta vuo-
desta ylöspäin. Tunnetaitoja 
ja toisten huomioon otta-
mista on toki opeteltava jo 

sitäkin nuorempana, Holo-
painen tähdentää.

MINIVERSO on sovittelu-
malli, jonka lähtökohtana 
on sovitella riidat niin, että 
niiden omistajuus säilyy lap-
silla.

Aikuiset ovat toki läs-
nä tukemassa lapsia ja tar-
joamalla heille sovittelun 
välineet.

–�Lapset keksivät ratkai-
sun riitaan itse ja aikuiset 
ovat puolueettomia. Syylli-
siä ei haeta eikä rankaisua, 
vaan ratkaisua, Holopainen 
selittää.

Malli kehittää ja lasten 
ajattelukykyä ja oivalluk-
sia, koska lapset miettivät 
itse ratkaisuja ongelmatilan-
teisiin. Samalla se kehittää 
vuorovaikutustaitoja.

Holopainen ja Hiltunen 
kiersivät viikon ensimmäi-
sellä puoliskolla nukkeineen 
Pieksämäellä. Kunnallisten 
ja yksityisten päiväkotien 

3–5-vuotiaat ja esiopetuk-
sessa olevat lapset tutustui-
vat sovitteluun osallistavan 
nukketeatterin keinoin.

Henkilökunta on saanut 
oman koulutuksensa jo 
aiemmin syksyllä.

MINIVERSOA on sovellettu 
suomalaisiin varhaiskasva-
tuksen yksiköihin vuodesta 
2011 lähtien.

Tähän mennessä mukana 
on 1�400 yksikköä noin nel-
jässäkymmenessä kunnassa.

Perusopetuksessa Verso-
mallia on sovellettu kym-
menen vuotta pidempään.

–�Siellä se toimii siten, että 
isommat lapset sovittelevat 
nuorempien lasten riitoja, 
Hiltunen kertoo.

Kaavaa noudattamalla 
sovittelijaoppilaat ja ristirii-
dan osapuolet harjoittelevat 
sovittelutaitojaan ja etenevät 
lopulta sopimukseen.

Muutaman viikon kuluttua 
kysytään, ovatko lupaukset 
pitäneet ja yli 95 prosenttia 
vertaissovittelutapauksista 
johtaakin toivottuun loppu-
tulokseen.

Mutta jollei johda, ohja-
taan tapaus aikuisjohtoiseen 
sovitteluun tai muuhun käy-
tössä olevaan menettelyyn.

VERTAISSOVITTELUN tar-
koituksena on vahvistaa 
osallisuutta, ehkäistä kiu-
saamista ja syrjintää ja tukea 
sitä kautta lasten ja nuor-
ten hyvinvointia ja turval-
lisuutta.

Se otettiinkin käyttöön 
Pieksämäen alakouluissa 

jo elokuussa Lapsi- ja per-
hepalveluiden muutosoh-
jelman (LAPE) rahoituksella. 
MiniVerso-koulutukset ovat 
jatkoa sovittelumenetelmän 
jalkauttamiseen paikkakun-
nallemme.

LAPE-hankekoordinaatto-
ri Anne Pellikka kertoo, että 
Verso-malli tuodaan tulevina 
vuosina myös Hiekanpään 
yläkouluun.

–�Vertaissovittelu oli käy-
tössä jo kymmenen vuot-
ta sitten, mutta se jäi pois 
KivaKoulu-ohjelman myötä. 
KivaKoulu ei häviä mihin-
kään, mutta sen rinnalle tar-
vitaan askel aiempaan.

LAPE on yksi hallituksen 
kärkihankkeista ja kiusaa-
misen ja häirinnän ehkäisy 
yksi sen keskeisistä tavoit-
teista.

–�Seuraava kymmenen 
vuotta näyttää, vaikuttaa-
ko hanke kiusaamista vähen-
tävästi, Pellikka sanoo.

Vertaissovittelu 
laajenee päiväkoteihin
Vuorovaikutustaidot: MiniVerso-mallissa lapset 
miettivät itse ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

”Lapset 
keksivät 

ratkaisun riitaan 
itse ja aikuiset 
ovat puolueett o-
mia.
Jarmo Holopainen

Jarmo Holopainen ja Piipi Hiltunen opetti  vat Konti opuiston päiväkodin esikoululaisille sovitt elutaitoja nukketeatt eria apunaan käytt äen.
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