
 

 
VERSO-ohjelma |  
Suomen sovittelufoorumi ry | Finlands Forum för Medling | Finnish Forum for Mediation | www.sovittelu.com  
Facebook: VERSO - sovittelu | Instagram: verso_sovittelu  1 

 
 
RÖNSYN TYÖPAJAKUVAUKSET 2022 
 
Työpaja 1: Restoratiivinen huoltajayhteistyö 
 
Kuinka osallisuutta voidaan vaalia kodin ja koulun yhteistyöllä? Tule kuulemaan kokemuksia 
restoratiivisesta huoltayhteistyöstä ja jakamaan arvokkaita ajatuksia ja kokemuksia! 
Alustajana Kriivarin koulun väkeä Paimiosta. 
 
Osallistujien enimmäismäärä: 30 
 
Työpaja 2a ja 2b: Verso-miitti (pitkä) 
 
Tervetuloa valtakunnalliseen Verso-oppilaiden tapaamiseen! Tapaamisella on mahdollista tutustua 
Versoihin ympäri Suomea sekä jakaa sovittelukokemuksia. Alustajina Versoja Paimiosta. 
 
Osallistujien enimmäismäärä: 40 
 
Työpaja 3a ja 3b: RESTO-varikko, tuo sovittelukokemuksesi yhdessä pureksittaviksi (pitkä)  
 
RESTO-koulutuksen käynyt, tule reflektoimaan sovittelutilanteita ja sovittelijan roolia, olit sitten 
sovittelijakonkari tai noviisi. Työpajan alustajana toimii Maija Gellin, joka pohtii alustuksessa 
sovittelijan roolia restoratiivisen oikeuden käytäntöjen viiden periaatteen kautta. Tule tarkastelemaan 
omaa sovittelijan rooliasi, sovittelukokemuksiasi ja saa välineitä näiden reflektioon. 
 
Osallistujien enimmäismäärä: 24 
 
Työpaja 4: Sovittelua yli esteiden  
 
Miten restoratiivinen yhteisö toimii koulun arjessa? Mitä onnistumisia ja tuloksia restoratiivinen 
sovittelu tuottaa? Entä mitkä ovat arjen haasteet, kun koulu lähtee rakentamaan restoratiivista 
yhteisöä monikulttuurisessa ympäristössä ja erityisen tuen oppijoiden keskuudessa? Tässä työpajassa 
saamme kuulla Espoon Ruusutorpan koulun kokemuksia ja oivalluksia Verso- ja Resto-toiminnasta 
koulun arjessa. 
  
Osallistujien enimmäismäärä: 20 
 
Työpaja 5: Lapsen oikeudet restoratiivisessa yhteisössä  
 
Osallisuus, kuulluksi tuleminen ja mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin ovat lasten 
keskeisiä oikeuksia. Lapset ja nuoret ovat kykeneviä ja aktiivisia toimijoita, mutta uskallammeko 
luottaa heidän osallisuuteensa myös konfliktitilanteissa? Miten lasten oikeudet toteutuvat 
restoratiivisessa yhteisössä? Miten ymmärrys lasten oikeuksista tukee tai haastaa restoratiivisen 
yhteisön toimintaa. Teko voidaan hylätä, mutta lasta ei koskaan - tule mukaan keskusteluun ja 
pohdintaan! Alustajana ja työpajan ohjaajana Maija Gellin VERSO-ohjelmasta. 
 
Osallistujien enimmäismäärä: 30 
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Työpaja 6: Meidän matkamme MiniVersumiin  
 
Hyppää kyytiin ja näe ja kuule mitä matkalla Miniversumiin on koettu Tuusulassa.  
Reitti kulkee läpi ylämäkien ja alamäkien. Välillä on polttoaine vähissä ja esteet suuren tuntuisia. 
Mutta mitä tapahtuukaan, kun kohdalle osuu varikko, jossa puuttuvat osat lisätään ja tankki täytetään 
tuella, innostuksella ja luottamuksella? Siitä lisää tässä työpajassa! Alustajana Mari Launiainen 
Tuusulan Pellavan varhaiskasvatusyksiköstä. 
 
Osallistujien enimmäismäärä: 20 
 
Työpaja 7: Oikeus sovintoon -työpaja 
 
Tule Oikeus sovintoon-ryhmän nuorten asiantuntijoiden suunnittelemaan ja vetämään työpajaan, 
jossa puhutaan nuorten kokemasta kiusaamisesta ja väkivallasta ja voimaannutaan yhdessä sitä 
vastaan toimimisessa! Oikeus sovintoon -toiminnassa nuoret (15–25-vuotiaat) itse toteuttavat 
toimintaa, joka nostaa framille nuorten näkemykset ja mielipiteet sekä ratkaisut kiusaamiseen ja 
nuorten väkivaltailmiöihin liittyen. Oikeus sovintoon -toiminnan taustalla järjestävinä tahoina 
#sovinto & Suomen Sovittelufoorumi ry. 
 
Osallistujien enimmäismäärä: 20 
 
 
 
 
 
 


