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NRQÀLNWLHQ NlVLWWHO\ \KWH\GHQ
avulla. NVC-prosessi korostaa
yksilön vastuuta ja prosessia
voi soveltaa kaikessa vuorovaikutuksessa ja se soveltuu
kaikille.
-Vuorovaikutustaitojen opettaminen on ollut pioneerityötä,
mutta nykyisin olen huomannut, että yhä useammat ihmiset
tietävät jo, mistä NVC-koulutuksessa on kysymys ja myös
hakeutuvat kouluttautumaan.
Kuka tahansa voi tilata meiltä koulutusta, työnohjausta,
tukihenkilön tai sovittelijan
erilaisten haasteellisten tilanteiGHQNRQÀLNWLHQNlVLWWHOHPLVHHQ
ja muunlaiseen tukeen esim.
työpaikoilla, parisuhteessa tai
perhe-elämässä. Meiltä saa
apua myös yksilön sisäisiin
ristiriitatilanteisiin, Savanna
kertoo.

taitojamme ja yksi tärkeä
on osa. Niistä riippuu pitkälle
emme työelämässä ja myös
ssä ihmisten parissa. Sosiaalian ihmisen toiminta ei ole vain
a taitavaa, vaan se on myös
oraalisesti ja eettisesti hyväkSosiaalisia taitoja kehittämällä
e rakentavaan kanssakäymien kanssa.

motivoitumenestyvän
s. On äärimsiä kestäviä
suja työpaisä tärkeitä
oja sovellesa, kommuä, asioiden
asteellisissaovittelussa.
at osallistua,
s ohjautuvat
tarpeista ja
delliset arvot,
yrityskuva
sisältä. Kun
misten välillä,
vointia ja
naikaisesti.
piteet ovat
t pohtimaan
utusasiantunVWLVHUWL¿RLWX
anna Savan-

metellään,
ustaitoja ei
le päiväkoja kotona.
ot ovat äää, ja esimeressa työpaiktsitään vuoa henkilöä,

vaikka harvat ihmiset ovat niitä
opiskelleet – jotenkin hassua,
että taitojen oletetaan olevan
ihmisillä, vaikka niitä ei olla
opiskeltu, Savanna toteaa.
Hanna Savannan yritys Savanna ConneXions Oy järjestää vuorovaikutuskoulutusta,
ULVWLULLWRMHQ MD NRQÀLNWLHQ VRvittelua, yksilöllistä elämänsekä työnohjausta soveltaen
rakentavaa, myötäelävää vuorovaikutusta eli Nonviolent
Communication–prosessia.
NVC ,Nonviolent Communication ™, on amerikanjuutalaisen psykologian tohtori
Marshall B. Rosenbergin kymmenien vuosien aikana kehittämä prosessi.
Menetelmän avulla rakennetaan yhteys ihmisten välille
ja pyritään ylläpitämään se
haastavissakin tilanteissa, kuten
ULVWLULLGRLVVDNRQÀLNWHLVVDNXQnes tilanteeseen löytyy kaikkia
osapuolia tyydyttävä ratkaisu.
6XRPHVVDRQNDNVLVHUWL¿RLtua NVC-kouluttajaa ja Hanna
Savanna on toinen niistä.
-Aloin opiskella Nonviolent
Communicationia vuonna
1997, kun kiinnostuin ihmisten
välisestä vuorovaikutuksesta
syvemmin kokemieni riitojen ja

NVC-kouluttaja Hanna Savanna
erojen myötä. NVC -prosessin
kehittäjä Marshall Rosenberg
on ollut tärkein opettajani.
Olen osallistunut hänen sekä
monen muun NVC-kouluttajan
useille eri pituisille kursseille ympäri maailmaa. Perustin oman yritykseni, Savanna
ConneXionsin vuonna 2000.
Huomasin pian, että opin tehokkaimmin opettamalla muita
ja valmistuin kansainvälisesti
sertifioiduksi NVC-kouluttajaksi 2002.
Olen kiertänyt ja kouluttanut Suomessa yli 15 vuotta
mm. erilaisissa yrityksissä,
yhdistyksissä, päiväkodeissa,
kouluissa, opistoissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa,

sairaaloissa, vankeinhoidossa
ja poliisissa.
Tarvelähtoinen
NVC-prosessi
NVC tukee ihmisen kehitystä
itsenäisyyteen ja vastavuoroisuuteen kommunikaation
avulla. Itsenäisyydellä tarkoitetaan tässä sitä, että ihminen
tunnistaa tarpeensa ja pystyy
ilmaisemaan ne sekä löytämään niiden tyydyttämiseen
strategiat, jotka eivät vahingoita
muita. Vastavuoroisuudella
tarkoitetaan sitä, että ihminen ymmärtää muiden tarpeet
suhteessa omiinsa ja pyrkii
sopeuttamaan omaa käytöstään
myös muiden hyvinvoinnin

Osallisuus ja
kuulluksi tuleminen
mahdollistavat
olemassa olevien
voima-varojen
laajemman käytön
yhteisten
tavoitteiden hyväksi
Hanna Savanna on ollut
mukana tarkastamassa ja kääntämässä ruotsista suomeksi
Sovittelun taito –kirjaa.
-Olisi toivottavaa, että sovittelukulttuuri leviäisi tässä
maassa. Ettei olisi mikään
hävettävä asia, jos ihmiset
pyytävät tukea ristiriitojen
selvittämiseen, vaan että ymmärrettäisiin, että siitä on tukea,
hyötyä ja iloa, jos kolmas osapuoli on auttamassa kuulluksi
tulemisessa. Sovittelun kautta
voidaan selvittää asioita. Yhteyttä ei todellakaan tarvitse
katkaista, vaan asiat on mahdollista selvittää puhumalla. Samat
sovitteluperiaatteet toimivat
myös työelämässä, parisuhtees-
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Naisille, jotka käyttävät tai
pelkäävät käyttävänsä väkiva

Voit keskustella luottamuksellise
asiantuntijan kanssa tilanteestasi
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NTAVAN VUOROVAIKUTUKSEN
OHJAAJA -koulutus

Tarvelähtöinen, Nonviolent Communication ™
-prosessiin pohjautuva koulutus

ulle, joka haluat kehittää vuorovaikutustaitojasi
a syvempään yhteyteen ja sujuvampaan yhteistyöhön
itsesi ja muiden kanssa.

ELÄMÄNHALLINTAA JA HYVÄÄ OLOA KAIKILLE

telemme tätä koulutusta tueksi kasvattajille, opettajille
mmille, terveydenhoitoalalle, erilaisten ryhmien ohjaajille,
luottamushenkilöille, työsuojeluvaltuutetuille, sovittelijoille,
ekijöille, työhyvinvointi-henkilöstölle, sekä kaikille itsensä
isestä ja vastuullisesta vuorovaikutuksesta kiinnostuneille!

Aitologia tarjoaa psykologista hyvinvointia edistäviä, terveydenhuollon
ammattilaisten suunnittelemia
käytännönläheisiä koulutuksia.
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Tuemme ihmisen terveyttä sekä merkityksellistä ja onnellista elämää tarjoamalla työkaluja mielen joustavuuden
harjoittamiseen ja tunneälyn ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.
Räätälöimme koulutuksia myös työyhteisöjen tarpeisiin.

AITOLOGIA ON KOULU
JOSSA:
• Jokainen ihminen voi
teroittaa käytännönläh
onnen taitoja
• Koulutukseen osallist
asiakkaille helppoa ja
• Kokeneet ja innostava
ovat pääsääntöisesti
huollon ammattilaisia
• Opetetaan tutkittua ps
avaintietoa ja tunneäl

Aitologia Oy

ahvaa tietoa, voimaa valintoihi

anisaatio toivoo uudistuvia,
a ja hyvinvoivia työntekijöitä.
kohtaista, kuinka tässä ajassa
mään yllä ihmisten työkykyä,
aatiotaan ja terveyttään sekä
ista ja kehittymistä.

at, osaamia työhyvinitsestään
a. Selviytyen muuttutyöntekijät
lisen osaaitää huolta
istaan. He
attelunsa ja
mista, vanja itsensä
.
yöelämään
än tila ja
yönteisenä,
iivisena ja
uksia tuotuttamisen

areenana. Toisaalta se nähdään
myös haasteellisena, uusien
vaatimusten, menestyksen ja
kilpailun näyttämönä, sanoo Aitologia Oy:n perustaja, lääkäri
ja kognitiivinen lyhytterapeutti
Anastasia Kozlovski
-Joustavuudesta ja uudistumiskyvystä on aina ollut hyötyä, Kozlovski korostaa.
-Uudistumiskyky edellyttää
paitsi tahtoa myös voimavaroja
uudistua eli kehittää ja toimeenpanna asioita. Kyky uudistua
rakentuu ihmisistä ja ihmisten
välisestä avoimesta, rikkaasta,
moninaisuutta tukevasta ja
kutsuvasta vuorovaikutuksesta. Yrityksissä pitäisi pystyä

ylläpitämään avoin luottamuksellinen ilmapiiri ja tiivis
vuorovaikutus ihmisten ja yhteisöjen välillä, mikä rohkaisee
uusien ajatusten esittämiseen
ja toteuttamiseen. Toimiva
vuorovaikutus ja avoin, aito
keskustelu edesauttaa ja tasapainottaa kaikkien toimijoiden
sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja auttaa eri toimijoita
kukin tahollaan toimimaan niiden toteuttamiseksi, Kozlovski
määrittelee.
- Työyhteisön ilmapiiri syntyy osana jokapäiväistä toimintaa. Työyhteisön sisäinen
toimivuus ja hyvä ilmapiiri
tukevat niin työorganisaation
menestymistä kuin sen jäsenten hyvinvointia, Kozlovski
vakuuttaa.
Joustava mieli ja
taito navigoida
eri tunnetiloissa
auttavat tasapainottamaan elämää
Onneksi työhön liittyviä
ongelmia ja haasteita voi hoitaa
ja ennaltaehkäistä. Työnteki-

jät voivat saada Aitologiasta
koulutusta mm. vuorovaikutukseen, ongelmaratkaisuihin
sekä stressi-ja mielenhallintaan.
- Mielen joustavuutta tarvitaan niin työelämässä kuin
yksityiselämässäkin kaikissa
mahdollisissa tilanteissa. Aitologian kursseilla pyrimme
kehittämään mielen joustavuutta, jossa opetetaan kykyä
nähdä enemmän vaihtoehtoja
toimia erilaisissa tilanteissa
kuin se tuttu ja turvallinen
vaihtoehto. Koulutus auttaa
tunnistamaan ne asiat, joihin
voi vaikuttaa ja myös ne asiat,
jotka joutuu vain hyväksymään,
koska niille ei vain voi mitään.
Taitoja ja tekniikoita käytetään
siihen, että oppii näkemään aina
kokonaisuuden eikä jumiudu
yksityiskohtiin. Havainnoimme, että jokaisessa asiassa on
erilaisia puolia ja opimme löytämään luovia ja yllättäviäkin
positiivisia puolia ja käänteitä
vaikeissakin asioissa. Samalla
oppii navigoimaan omassa ja
muiden tunneskaalassa sekä
harjaantuu säätelemään omia

tunnetilojaan, Anastasia Kozlovski kuvailee.
Kokonaisvaltaisia
työkaluja omaan
elämään
-Tietoisen läsnäolon käytännönläheisistä ja helpoista
tekniikoista saa apua stressiin
ja kiireiseen elämäntapaan.
Tietoinen läsnäolo kertoo miten
elää tässä hetkessä harmonisesti
ja miten siitä voi tehdä vielä
paremman. Mindfulnessin, tietoisen läsnäolon harjoittamisen
on lukuisissa tieteellisissä ja
lääketieteellisissä tutkimuksissa osoitettu vaikuttavan
merkittävästi terveyteen, hyvinvointiin ja onnellisuuteen,
Kozlovski toteaa.
Rakentavat
vuorovaikutustaidot
auttavat rakentamaan yhteyden
toiseen ihmiseen
-NVC-työkalulla kohdistamme huomion siihen perustarpeeseen, joka toista motivoi.
Joskus tarve on vain saada
arvostusta. Toisinaan kommunikaatiota häiritsee tunne epäluottamuksesta. Kuuntelemalla,
tarkistamalla kunnioittavasti,
onko ymmärtänyt toisen tunnetta ja tarvetta on helpompi edetä
kohti aitoa yhteisymmärrystä.
Opimme myös olemaan tietoisempia omista tunteistamme ja
ilmaisemaan itseämme selvemmin, syyttämättä tai tyrmäämättä ketään. Tulemme näin
myös itse paremmin kuulluiksi,
Kozlovski toteaa.
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