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Hei kaikki!

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät
webbisivuiltamme.

Meillä on ilo kertoa taas niin monista
uusista suunnitelmistamme teille kaikille.
Tervetuloa mukaan!
Ouluun ja Seinäjoelle on perustettu omat
harjoitteluryhmät. Oulun harjoitteluryhmän
vetäjä on Satu Alakärppä. Jos mielitte
mukaan, niin ottakaa yhteyttä häneen:
etunimi.sukunimi@nokia.com
Seinäjoen harjoitteluryhmä kokoontuu
ensimmäistä kertaa 25.11. Jos haluatte
mukaan, niin ottakaa Hanna Savannaan
yhteyttä, niin hän ohjaa teidät oikeaan
paikkaan!

Ensi vuonna 2 kansainvälistä
intensiivikurssia Suomessa!
Järjestämme 7.-9.4.2006 pääkaupunkiseudulla NVC-intensiivikurssin, jonka
sisällöstä saatte tarkemmin tietoa webbisivuiltamme. Kansainvälinen kouluttajamme on ruotsalainen Liv Larsson, jonka
kanssa olemme olleet jo vuosikausia
yhteydessä – moni teistä varmaan tapasikin
hänet konferenssissamme kesällä 2004.
2. intensiivikurssin järjestämme 3.6.8.2006. Kansainvälinen kouluttajamme
on Susan Skye USA:sta. Lisätietoja webbisivuillamme. Hanna Savanna ja Susan tuntevat toisensa vuosien takaa Susanin ja
hänen teaminsä järjestämiltä ”Advanced
Training” –kursseilta.
Jos olet kiinnostunut osallistumaan
jommallekummalle tai molemmille
kursseille, niin voisitko ilmoittautua
alustavasti, jotta varmistat paikkasi ja
saamme mahdollisimman nopeasti
selkeyden osanottajien lukumäärästä.

Kokkola
2 peruskurssia vielä tänä vuonna:
29.-30.11. peruskurssi på svenska
01.-02.12. peruskurssi suomeksi

Helsingin perus- ja jatkokurssit
Syksyllä 2005 on tarkoitus pitää vielä 2
kurssia. Peruskurssi 26.-27.11. ja
jatkokurssi 17.-18.12. Ilmoittauduthan
pikapikaa, jos vielä haluat mukaan.
Kevään 2006 kurssit
Peruskurssi 11.-12.2.2006
Jatkokurssi 6.-7.5.2006
Keväällä aloitamme myös uudenlaisen
tiistai-iltojen peruskurssin niille, joilla on
hankaluuksia päästä mukaan viikonloppujen
peruskursseillemme. Päivät ovat 6
peräkkäistä tiistai-iltaa alkaen 7.2.2006.
Lisätietoja webbisivuiltamme.
Oulu
Osallistumme uudelleen INSPIS-messuille
1.-2.4. Oulussa: www.inspis.net. Savanna
ConneXionsin luentojen lisäksi meillä oli
ständi, jossa jaamme informaatiota,
myymme kirjoja ja messutarjouskursseja
oululaisille ym. Oulun kurssit päivitämme
webbisivuille myöhemmin.
Seinäjoki
Peruskurssi

Lisää tietoa kursseista:
www.savannaconnexions.fi/Avoimet%
20koulutukset.htm
Perheleiri suunnitteilla
ELÄ MYÖTÄ MÄESSÄ! NVC-perheleiri ensi
kesänä Ystävyyden Majatalossa, Kiikalassa,
lähellä Saloa (100km Turusta ja Helsingistä) www.ystavyydenmajatalo.fi
Lisää tietoa Nonviolent Communication –
prosessista ja työstämme:
www.savannaconnexions.fi
tai suoraan Hanna Savannalta,
puh. 045-6797270 tai
hanna.savanna@savannaconnexions.fi
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Otamme ilolla vastaan myös kaikenlaisen
palautteenne!
Savanna ConneXions

Hurtta

Hertta

Työsuhteet
Hurtta: ”Tämä on ihan törkeätä toimia
alihankkijana tällaisessa firmassa, missä
palkitaan vain oman talon työntekijöitä! Minä
teen työtä ihan yhtä paljon kuin kaikki muutkin
– varmasti vielä enemmän – ainakin kun kattoo
sitä, että milloin ne aamulla tulee ja illalla lähtee
– ja ne saa sitten ainakin vähintä än yhden
kuukauden palkan vielä jonkinlaisena bonuksena
pari kertaa vuodessa ja minä en saa mitään!”
Hertta: ”Kuulostaa siltä, että kun ajattelet
palkitsemistapaa sinun työpaikalla , niin sinua
ottaa päähän, koska haluaisit että se olisi reilua
ja tasa-arvoista ?”
Hurtta: ”Kyllä. On se vaan niin epäreilua, että
ensinnäkin se minut palkannut firma vie
suurimman osan minun palkasta , joka on alun
perinkin aivan naurettava, ja sitten saan vielä
kestää s en, kun minun työkaverit juhlii töittensä
ja minun töiden saavutuksia saamalla
kaikenlaisia lisäkorvauksia, joita minulle ei
makseta.”
Hertta: ”Ärsyttääkö sinua kun haluaisit, että
sinunkin työpanos otettaisiin huomioon samalla
tavalla kuin muidenkin?”
Hurtta: ”No totta kai. Luuletko, että minusta se
on ihan ok, että minä olen pian 10 vuotta tehnyt
täällä töitä tauotta. Kukaan muu ei ymmärrä
näistä asioista niin paljon kuin minä. Minä olen
kouluttanut ja perehdyttänyt kuule kymmeniä
ihmisiä, jotka ovat tässä duunissa olleet, ja
näiden vuosien aikana ties kuinka mo ni on
edennyt vaikka miksikä johtajaksi. Minä vaan
jatkan tätä samaa hommaa, koska kun minä en
kerran ole tämän yhtiön palkkalistoilla, niin en
voi edes hakea mitään muita paikkoja.”
Hertta: ”Kuulostaa siltä, että todella tarttisit
arvostusta sille työlle mitä teet ja olet tehnyt?”
Hurtta: ”Kyllä todellakin. Ja kyllähän minä sitä
saankin mun työkavereilta, mutta ei se riitä.”
Hertta: ”Niin. Arvaan, että haluaisit myös
esimieste n ilmaisevan jollain tavalla sitä, kuinka
paljon sinun työtäsi arvostavat.”
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Hurtta: ”No emmä mitään juhlia tarttis enkä
puheita, mutta kun edes joskus kuulis, että
miten paljon hyötyä tästä kaikesta on ollut. Kato
ei minun ois ollu mikään pakko tänne jäädä.
Vielä 5 vuotta sitten minua kosiskeltiin vaikka
minne kilpaileviin yrityksiin, ja minä se vaan olin
niin lojaali, että en menny.”
Hertta: ”Kuulostaa ihan siltä, että olet selvillä
siitä, että sinulla olisi muitakin vaihtoehtoja, ja
haluaisit ehkä esimieste nkin näkevän sen,
kuinka olet siitä huolimatta valinnut jäädä
nykyiseen työhösi?”
Hurtta: ”Joo. Ja sit vielä mun vaimo on koko
tän 10 vuoden ajan valittanu mulle. Sen
mielestä mä hukkaan aikaani. Ja mulla on lisäks
2 lastakin elätettävänä. Minusta on niin
inhottavaa, että joutuisin vielä mun vaimolle
myöntämään, että se on ollu oike assa.”
Hertta: ”Ootko ehkä osittain itsekin huolissasi
samoista asioista kuin vaimosi, ja nyt tuntuis
hankalalta kertoa se ihan avoimesti, koska sä
haluat silti luottaa omaan arviointikykyysi?”
Hurtta: ”Joo. Kato ku sehän se just on niin
piinallista, että jos se onkin ollu koko ajan
oikeassa.”
Hertta: ”Onko niin, että kun nyt suret sitä, että
olisit halunnut toimia eri tavalla, niin sinulle olisi
tärkeää, että sinut siitä huolimatta hyväksytään
sellaisena kuin olet?”
Hurtta: ”No tietenkin, ja kyllä minä luulen, että
jos minä tuon sanoisin mun vaimolle, niin kyllä
se tajuais, mutta minä en kato anna itse itselleni
sitä anteeksi, jos minä olen tehnyt itsestäni
hyväksikäytetyn pellen, ja ollut sitten sitä
melkein 10 vuotta!”
Hertta: ”Eli sinä luotat siihen, että sinun
läheisesi hyväksyvät sinut, mutta sinun on
vaikea luottaa siihen, että itse hyväksyisit sinut
sellaisena kuin olet?”
Hurtta: ”Joo. Se on kuule tosi vaikeata tajuta,
että miks mä oon tätä näin tehny – ja vielä näin
kauan.”
Hertta: ”Haluaisitko sinä olla enemmän selvillä
niistä tarpeista, syistä minkä takia olet toiminut
niin kuin olet toiminut?”
Hurtta: ”No kyllä sitäkin. Mutta kun kato kyllä
minä koko ajan luulin, että kun tekee kovasti
töitä niin kuin kotona opetettiin, niin se johtaa
johonkin pare mpaan. Sitä paitsi minä tykkään
tästä työstä ihan tosi paljon. Tämä vaan ei näytä
johtavan mihinkään muuhun. Minua alkaa
pikkuhiljaa kypsyttää, kun kaikki muut etenevät
paitsi minä, vaikka minä olen kuitenkin tämän
alan asiantuntija . Luotin siihen, että se
huomataan ja minulle tarjotaan vaikka mitä…”
Hertta: ”Niin, että oletit, että sinulle tullaan
tarjoamaan vaihtoehtoja, joista voisit valita…”
Hurtta: No herrajumala enhän minä ole edes
koskaan kertonut tästä minun esimiehelleni.
Ehkä se ei edes tiedä. Nyt minä kyllä menen heti
varaamaan sille aikaa, jotta saan nämä asiat
puretuksi hänelle. KIITOS HERTTA! Nyt minä
tiedän mitä haluan.
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