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Rakentavan ja myotiieliiviin vuorovaikutuksen eli NVC:n opeilla.

TARJA TIKKANEN

Empaattinen kuunteleminen, rehellinen
ja rakentava itseilmaisu,

eheyttivln yh-

teyden rakentaminen ihmisten vilille kaikesta thstii tuli Hanna Savannan(os.
Koljonen) tzirkeziii elAmIn sisailtol pa-

rikymmenti vuotta sitten.
- Olin tehnyt todella monenlaista tyomutta vasta kun
l<iysin t5m1n Rakentavan ja myotlelh-

tI ja opiskellut kielif,,

vln vuorovaikutuksen eli englanniksi
Nonviolent Communication -jArjeston
koulutuksen, tiesin, miksi en viell o1lut loytiinyt omaa juttuani, Hanna Savanna kertoo.
NVC ON AMERIKKAIAISEN psykologian

tohtori Marshall B. Rosenbergin luoma oppi, jonka kantava ajatus on

viki-

vallaton viestinth. Sertifioituja kouluttajia on Amerikassa ja Euroopassa satoja, Ruotsissakin jo kymmenii - Hanna
Savanna tekee nyt sellaisena Suomessa pioneeritydtii. H?inelll on Savanna

ConneXions-yritys ja hin toimii muun
muassa sovittelijana ja sovittelutaitojen kouluttajana ymplri maan. Asiak-

kaita on niin julkisella kuin yksityisel16 puolella.
-Itse loysin n1ist5 ajatuksista ja NVCprosessista avaimen oman elimhni mielekkiiseen rakentamiseen ja tueksi aina lasten kasvatuksesta alkaen, kahden
aikuisen lapsen fiiti sanoo.

Missfl olet syntynyt?
-Iisalmessa.

Missii ia miten asut? Perheesi?

-Minulla on kaksi kotia pidkaupunkiseudulla. Toinen on kerrostalon kah-

Paheesi?
-Jaa-a. KyllS joskus toimin niin, etten
huolehdi tehokkaasti omista tarpeistani. Terveydestini haluaisin pitli enemmdn huolta kuin olen toistaiseksi tehnyt.

deksannessa kerroksessa Helsingin Kontulassa, jossa asuu suurimmaksi osak-

Mistii haaveilet?

si poikani Fabian ja toinen "maalla",
Vantaan Vestrassa, jossa asun vanhan
ystdvlni, lasteni kummitddin Marinan
ja tyttireni Idan kanssa. Nykyisin perheeseeni kuuluvat myos koirani Nicke,
Marinan koira Vimma, kolme lammasta, Emosarvi, Ruskolilja ja Lamma seki

pohj autuvia vuorovaikutustaitokoulu-

ponimme Dusty.

- Haaveilen siitl, ettii NVC-prosessiin

tuksia koulutettaisiin yh5 laajemmin ja

voisin tyrillistSS kouluttamani yli sata
Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajaa ja kouluttaa heitzi koko ajan lisii6.

Mike iirsytt?iii?
-Omat mokat, varsinkin jos ne tois-

huonot puolesi?

Ja joskus tilanteet, joissa nien ihmisten toimivan niin, etteivit he huomioi toisiaan.

- Milloin minkikinlainen...En halua
leimata itselni enki muita ihmisiii. En

Mite harastat?

tuvat.

Millainen olet ihmisenii? Hyviit ia

myosk55n mielellini klytA sanoja hyv[,
huono, oikea, vhhr5. Ehkevoisin sanoa,

ettl pyrin olemaan enenevlssl m51rin vlhemmln tyhmri (paljon naurua).

- Pihahommia, minisuksilla koirani
perdssl hiihtiimisti, ratsastusta, metsissl lenkkeilyA koirien kanssa, leffoja ja kirjojen lukemista, NVC-taitojeni

kehittiimistS.

Suhteesi politiikkaan?
-En ole millZiln tavalla aktiivinen. Ainesthn, mutta siihen se ji5.

Mistii tulee hyvii mieli?
-Kun ihmisten vlilille rakentuu yhteys ja ymm5rrys.loko minun ja jonkun
muun, tai jos kykenen auttamaan muita sen rakentumisessa. Lenkin jllkeen
vHsyneiden ja onnellisten koirien katsomisesta, siivousurakan tms. ryhtymisen jdlkeisestl tilasta, usein my6s koulutusteni palautteiden lukemisesta, varsinkin jos ne ovat linjassa sen kanssa,

miten itsekin on toivonut toimineensa.

Milloin itkit viimeksi? Miksi?
-Itken tosi usein, varmaan melkein
p:iivittiiin. Viimeksi, kun olen ajatellut
sitd, miten surullista on kun liheiseni
vanhenevat ja joutuvat luopumaan niin
monista itselleen tirkeistH asioista.

Suosikkiohi elmasi televisiossa?

- Katselen dekkarisa rjoja ja
leffoja. Tykkdiin myos kovasti katsoa onnistumisia vaikka

Luetko? |os, niin mitii mie-

luiten?
- Ty<ikirjallisuuden lisiiksi luen aika patlon aekkareita arien vasta

painoksi.

Mikii el?iin olisit, ios olisit el2iin? Miksi?
-OIen monesti sanonut, ettd olisi kiva olla koirani Nicke. Vaihtaisin hinen kanssaan mielellhni monta pziivf,d, lekottelisin ia ulkoilisin. Ruotarioillaan kaksi kertaa plivlssi.
Olen myos Nickelle kateellinen

ka

sen uskomattomasta noPeudesta
ja taitavuudesta kehonsa hallinnassa. Ja ois kiva kun ois
sellainen omistaia, joka rakastaa ia huolehtii.

Mite haluaisit
tehdii seuraavaksi?

-Juuri

nyt liihteii

laulukisoissa ja on ihana katsoa

kun ihmiset antavat toisilleen
yll5tyksih I pomopiilosso -ohjelmakin koskettaa ja liikuttaa!
Minne matkustaisit mieluiten?
- |onnekin llmpimAiin lepzilmidn ja nauttimaan ellmdstd.

Makkaralahden
jaate.

