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Tervetuloa lukemaan ensimmäistä numeroa
Savanna ConneXionsin Savanna News –
tiedotteesta.
Olemme saaneet lisää ihmisiä joukkoomme!
Susanna Koljonen ja Kati Naumanen tekevät molemmat töitä myös Savanna ConneXionsille, ja uskomme, että voimme nyt
yhdessä tarjota yhä enemmän NVC-koulutuksia ja muita tilaisuuksia harjoitella NVCtaitoja.
Ensimmäisenä uutuutena haluamme esitellä
teemailtamme. Ne ovat 2,5-tuntisia
syventäviä harjoittelutilaisuuksia, jotka on
tarkoitettu NVC-peruskurssin käyneille.
Ensimmäinen teemailtamme on 3.11. klo
17:30–20:00 Kukkaniityn koululla
Helsingissä, ja sen aiheena on konfliktien
käsittely ja sovittelu. Tilaisuudessa on 5
euron ovimaksu. Tervetuloa!
Ilmoittautumiset 24.10. mennessä puh.
045-679270 tai
hanna.savanna@savannaconnexions.fi
Tulevia teemoja ovat mm. parisuhde, suru,
syyllisyys ja häpeä, viha, vanhemmuus,
masennus, väkivalta,…
Tulemme myös silloin tällöin järjestämään
ystäväiltoja, jotka ovat myös 2,5 -tuntisia
tilaisuuksia, joihin toivomme teidän tuovan
ystäviänne kuuntelemaan, mistä NVC:ssä
on kysymys. Sisältö on siis NVC-prosessin
esittely. Tuolloinkin pyydämme 5 euron
ovimaksun.
Järjestämme perus-, jatko- ja jatko2kurssiemme lisäksi myös muita kursseja:
NVC kasvattajille
NVC parisuhteessa
NVC ja jaksaminen
NVC ja väkivallan kohtaaminen
NVC ja itsetuntemuksen kehittäminen
Tarjoamme vielä tänä syksynä kurssin NVC
kasvattajille. Kurssin taso määräytyy
osallistujien mukaan. Kurssi pidetään 19.–
20.11. Helsingissä.

Kaikista kursseista ja muista tapahtumista
saatte lisätietoja webbisivuiltamme:
www.savannaconnexions.fi tai suoraan
Hanna Savannalta, puh. 045-6797270 tai
hanna.savanna@savannaconnexions.fi
Savanna ConneXions järjesti Helsingissä 4.5.6. 2004 kansainvälisen konferenssin
Nonviolent Communication as a
Process in Victim-Offender Mediation
and Other Conflict Situations.
Pääkouluttajana oli tri Marshall B.
Rosenberg, NVC-prosessin kehittäjä. Muina
kouluttajina olivat NVC-koulutusta eri aloilla
tekevät henkilöt: Dow Gordon, entinen
vanki Yhdysvalloista; tri Patricia Dannahy,
NVC-kouluttaja Englannin vankiloissa; Allan
Schurmann, poliisi Tanskasta; Thomas
Ekbom, kouluttaja ja tutkija
Kriminalvårdenista Ruotsista.
Konferenssiin osallistui yli 60 osanottajaa 8
eri maasta. Kiinnostuneet tulivat monilta eri
aloilta, mm. vankiloista, poliisista,
sosiaalivirastosta, seurakunnista, kouluista
ja eri alojen yrityksistä.
Kahden osanottajan kirjoittama raportti
konferenssista, sekä muuta tietoa, mm.
kooste palautteista ja kuvagalleria on
nähtävänä webbisivuillamme.
Savanna ConneXions osallistui syyskuussa
Porvoossa järjestettyyn kaksipäiväiseen
väkivaltatyöntekijöiden verkostofoorumiin.
Paikalla oli noin 150 henkeä ympäri maata,
mm. sosiaalivirastoista, poliisista,
sairaaloista, turvakodeista ja erilaisista
yhdistyksistä. Hanna Savanna ja Susanna
Koljonen vetivät tilaisuudessa 3 tunnin
mittaisen workshopin NVC:stä
kiinnostuneille osanottajille. Palautteissaan
osanottajat mainitsivat mm., että NVC on
käytännönläheinen, omia opintoja
täydentävä, antoi uusia välineitä omaan
työskentelyyn.
Lämpimin syysterveisin,
Savanna ConneXions

