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I(un seuraavan kerran
tekee mieli tiuskaista
kumppanille, pysiihdy
hetkeksi pohtimaan
yhtii asiaa, kehottaa
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Moni mehevi riita kuihtuisi alkuunsa, ios
pariskunnat oppisivat kertomaan toisilleen
tarpeillaa!, saqqo Hqnna Savanna'

Tanskandoggi
Nicke on usein
Hanna Savannan

apurina koulutuksissa.
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i Hanna

Sirpa PdEkkr5nen HS

A d tuaskaan tuu

, Savanna
suo-

:

raan tiiistd kotiin. Mitti sd

:

siellti ylitiissti teet? Mei-

: Kuka?
i 5S-vuotias Noni violent communica: tion -kouluttaja.
i Menetelmd tunne: taan Suomessa
: nimelld rakentava ja
; my<itdelSvd vuoroi vaikutus. Kahden
i lapsen diti, tanskani dogin ja ponin huoli taja.

diin avioliitrosta ei tuu yhttiiin mitiitin, onhan tiiii

jo nrihty.

Vuorovaikutustaitojen kouluttaja
Hanna Savanna, 55, on kuullut lukuisia tarinoita kariutumassa olevista avioliitoista, raastavista riidoista
ja tflmflnkaltaisesta puheesta, joka

syyllist[[ toista osapuolta.
Savannan mukaan kumppanille
voisi puhua tiysin pdinvastaisella
tavalla.

"Hdnelle voisi sanoa, ettd jos jtdt
ylitdihin, olen pettynyt, koska kai , ilist5 tunnetaan?
paisin liiheisyyttd. Voisitko tulla koi
tiin aikaisemmin, kuten sovittiin", i
Savanna neuvoo.
:
Tdllaiset lauseet kertovat ihmisen
i
ja
johtavat

tunteista

tarpeista. Ne

syvempddn ymmfirrykseen kuin
nalkutus, jota viilttf,dkseen kuka tahansa pinkaisee pakoon. Puhee-

:
:
seen tulisi mukaan aitoutta ja rehel- :
i
lisyyttd.
:
jiiiJos oppisimme sen, moni riita
i
si riitelemdttd, Savanna sanoo.
i
i
SANA tarve esiintyy tiuhaan Hanna
Savannan puheissa. Tarpeiden ym- ,
i

Ty<isti vuorovaiku-

tustaitojenkouluttajana, sovittelijana ja
ty<inohiaaiana.

Mist5 ei tunneta?
Vaikka suhtautuu
nuivastikilpailuihin,
on osallistunut
leikkimieliseen koiralle ldssyttdmisen
maailmanmestaruus-

kilpailuihin ja voittanut kisan.

,

mf,rtf,minen on keskeistl NVC-me-

:

netelmissi, jota Savanna on opis-

i

kellut ulkomailla ja Suomessa.
NVC on lyhenne englanninkieli
sistd sanoista nonviolent communi-

i

i

cation eli v[kivallaton vuorovaiku-

'
:

tus. Menetelmdn kehitti yhdysvaltalainen psykologian tohtori Marshall
B. Rosenberg, joka tutki 196o-luvulta l5htien sitd, miten ihmiset sel-

:

:

I
t,

viytyv[t konflikteista. Hdn seurasi
ihmisi5, jotka siiilyttiviit inhimilli
syytensd ja empaattisuutensa itseiidn ja muita kohtaan, vaikka tilan-

i

ne uhkasi riistiiytyd

:

i
:

:

kiisistd.

Rosenberg huomasi, ettd tavallija ajattelussa on pal-

:

sessa puheessa

jon viikivaltaa. Ihmiset tuomitsevat
ja tyrmiiiivtt sekd itsedln ett[ muita. Hdn kehitti NVC-prosessin, jonka avulla ihmiset oppivat tunnistamaan tunteitaan ja ymmiirtdvdt, ettd ne johtuvat omista tarpeista, eivdt toisten sanoista ja tekemisistd.

Rosenbergin mukaan puheen
keskeyttdville ihmisille ei ole viisasta sanoa, ettd "olet f,rsyttivf,, koska
keskeytdt minut". Jflrkev[mpiifl on
sanoa, ettd minua drsyttfll, jos puhut

yhti

aikaa kuin mind, koska

mi-

nulla on tarve tulla kuulluksi. Voisitko olla hiljaa ja kuunnella lop-

Nliiste
en luovu
Perhe
"Perhe, lapset ja
sek5 ihmis- ettS
elSinystdvdt ovat
minulle rakkaita.
Arvostan yli kaiken
yhteyttd heihin."

i
i

:

i

:

i

:

:

NYC

"NVC sisdltyy tydh6ni, eldmddni, maai!mankatsomukseeni
ja niihin asenteisiin,
joilla haluan kohdata
ihmiset ja joilla

i

toivon, ettd minut

i

kohdataan."

:

:

i
j

i

i

Yillasukat
"Tykk5dn pukeutua
mukavasti pitkiin
kalsareihin, verkka-

"Aiemmin olisin ehkd tuominnut

taitoja Savanna itsekin : tyttdreni puhetavan tai oman kasvatarvitsi kipelsti seitsemdntoista : tusmenetelmdni. Olisin voinut tius', vuotta
, kaista, ettd minulle ei puhuta noin,
sitten.
, gen opiskeli tuolloin vuorovaiku- r tai pitf,nyt itsedni epdonnistuneena
: tustaitoja ja oli hankkimassa uutta : kasvattajana."
; ammattia kouluttajana. Samoihin
aikoihin suhde nyt 23-vuotiaan po- : vuoRovArKUTUSTArTOrA tarvitaan
jan ja 2O-vuotiaan tyttdren isddn voi i kaikkialla. Tyopaikkailmoituksissa

,

sellltsll

: vaatimuksiin kuuluvat yleisesti hyI huonosti.
i vdt vuorovaikutustaidot. Tyontekijahkaillut
eroamista
oli
Savanna
,
, monta vuotta. Nyt hdn piiiitti listata , jdn tdytyy pdrjfltii tiimityoskentelys, tarpeitaan, joiden takia jatkaisi pa- sd.
vuorovaikutustaitoi: risuhdetta ja tarpeita, joiden takia hinValmennus
on
Savannan mukaan kuitenkin
: lopettaisi sen. Hiin laati listat mycis puutteellista. Niite ei opeteta tari lasten tarpeista. Listaaminen teki hoissa eikd kouluissa, eivdtki taidot
: pddtoksestd selvdn.
vanhemmilta lapsille.
: "Listoista tuli hyvin esille se, mi- siirry
Savanna on opettanut rakentavaa
ten paljon tiirkeitd tarpeitamme ei ja
myotiieliivf,d vuorovaikutusta mo'i tyydyttynyt.
Muun muassa luotta- nessa paikassa: yrityksissd,
ammatmus, vastuun jakaminen, yhteistyo
:r ja
tiliitoissa, pf,ivdkodeissa, oppilaihenkinen hyvinvointi olivat tarvankeinhoidossa, poliisis: peitamme, joiden tyydyttymiseen toksissa,
sa ja rikosten sovittelussa. Savan: en siinf, parisuhteessa uskonut.,,
i Tarpeiden pohtiminen auttoi nan mukaan tydpaikoilla oletetaan,
: hlntii kdsittelemddn eroa sekii las- - eft{ ihrniset kykeneviit ilmaisemaan
j itsefldn selkedsti ja kuuntelemaan
: ten isdn ettd lasten kanssa.
i
: "Aiemmin olisin syyllistiinyt las- muita.
: teni isiiii ja myos itseini sen sijaan, i "Todellisuus on toisenlainen. I(or ettd olisin kyennyt suhtautumaan i toa saadut vuorovaikutustaidot ovat
, empaattisesti meiddn molempien : monella koykiiisiii, mik[ niikyy
, pettymykseen ja suruun. I(ykenin i muun muassa siind, ette ei osata rii: myos kuuntelemaan rauhassa las- i dellii rakentavasti. En ole tavannut
: teni huolta sen sijaan, ett[ olisin i montaakaan ihmistii, jota ei olisi
r neuvonut, opettanut, sddlinyt tai i nuorena kielletty tappelemasta.
i Vanhemmat sanovat, ettf, vain tuh, syyllistiinyt heitd."
I ma korottaa df,ntliin eikH omista
: Nvc avasi Savannalle ajatuksen, : tarpeista saa tehdd numeroa sen si-

jaan, ettd riiteleville lapsille tarjotjonka mukaan
'i samat tarpeet: kaikilla ihmisillii on ii taisiin apua."
muun muassa arvosI tus, kunnioitus, luottamus, rak- i Lapset oppivat toimimaan vani kaus, tuki, vastavuoroisuus, rehelli- , hempien esimerkin mukaisesti. Jos
aikuiset ovat konfliktitilanteissa
i syys, kehon hyvinvointi, kosketus ja :i neuvottomia,
tuskin lapsetkaan oprauha.
,
: Tarpeet ovat tunteiden taustalla. ; pivat kf,sittelemiiiin niitd rakenta-

I vasti, Savanna

, Kun keskustelu keskittyy tarpeisiin,
, on helpompi ymmf,rtdii, miltii toii sesta tuntuu.
: Tdrkeiid on oppia tekemddn ero

epf,ilee.

: havaintojen ja tulkintojen viililH.
, Tulkinnat sisdltdvdt mielipiteit[, arr

viointia ja arvottamista.

Monilia ihmisilH tarpeiden tunnistaminen on Savannan rukaan
hukassa. Hdn muistaa itsekin sen
ilon ja ylpeyden, kun oppi kuuntelemaan

empaattisesti.

.. "Tyttf,reni huusi minulle kerran:
^riiti m[ inhoon sinua! Hengitin syvddn ja keskityin siihen, mitd tyttd-

resseni tapatrtui. r(ysyin hinettii:

'Suututtaako sinua, koska haluaisit

Srmmdrtdi, minkd vuoksi en antanut sinulle lupaa mennd kaverillesi
yokylddn?"'
Savanna hdmmlstyi, kun tytdr
vastasi, ette siite oli kyse. Tuon jdlIzaan
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Otetaan esimerkiksi tavallinen tilanne lapsiperheessd: lapset kinastelevat leluista, toinen nappaa lelun
toisen kiidestd ja seuraa itkua. Aikuinen ntrhtelee lehrn nanneqiqe

at

siit[, kumpi on ; hstv'

i vidrdssfl.
llista vHittelyf,,' Sa-

dstdln, kun vanPohtimaan laP-

, joka on tirke[f,

hemmille. I(un

n,

se

ratkaisuvaihto-

pahtua jopa drahyvdksi."
riidan ja syyttelyn
a on sopimuksista
s lapsen

en rikkomista alemenee usein, ett[
perinkin huteralla

t ehdottaa, ettd
kun iidillt on metarkempaa ei ole
, sopimus on ep[n

noudattaminen

ti riitaa.
ahdollisuuksia on

vuoksi molemmat
levat noudattavan-

ulkintoja tehddln
uoliso saattaa aja-

ei endd vdlit[ h[it[d totena tulkinon pelkki arvaus

:

Joskus riitely kirjistyy Srysiseksi
Savannan mukaan se
vdkivallaksi.
,
teisoissI toimii sovittelukulttuuri.

selville, ettd vikivallattomissa yh-

voi astua kuvaan, kun taidot ilmais-

Ihmiset voivat kliinty[ sovittelijan
puoleen pulmatilanteissa. L[nsi

ta itsef, loppuvat. Loukattu osapuoli
kostaa loukkaajalle.
maissa ollaan monesti kaukana t5s"I(ostaminen kertoo syvdstii myor
te. Tee[e purraan hammasta Yhtarpeesta. I(ostaja kokee
,
tdtunnon
vaikka
ja
nielldiin loukkaukset,
teen
r voivansa huonosti toisen kiiyttdytyongelmat kannattaisi ottaa puheek, misen vuoksi, eikii hiinelle tule miesi."
I leen, ettH ristiriidan rakentava kf,-

i sittely tyydyttflisi h[nen tarpei
i taan."
i Savanna kehottaa ihmisiii otta,

maan vastuun omista tunteistaan.

. "On jirkyttdvlf, ja surullista, mi: ten suuren vallan annamme parii suhteessa rakkaalle ihmiselle omis: ta tunteistamme. Omaa iltaa ei tar: vitse pilata, jos puoliso kurtistaa

i kulmiaan."

i

Savanna kertoo esimer:I :kinH...|T."
kdrjistyneest6 ja rakentavasta
, nettikirloittelusta: HS.fi/elamahy-

i vinvointi'

