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LAUNEENKATU  82 Puh. (03)735 2444

Viikon hintaiskussa rengassarjat töineen!

Goodyearin Sava rengassarjat:
155/80R13 = 159 e	 175/65R14 = 199 e
195/65R15 =  279 e 205/55R16 =  349 e
Goodyear Excellenxe rengassarjat :
225/45R17 = 529 e 225/40R18 =  629 e

Nyt esittelyssä Goodyear Opti- ja Efficientgrip
-sarjan ostajalle IPOD Suffle veloituksetta.

Auto jA KoneAsennus KAntoluoto
Hämeenlinnantie 18 (vanha viikari), 15800 Lahti
Puh 03-7817920, 044-5166226

• autojen huollot/remontit 
• rengastyöt,tasapainoitukset 
 sekä ekouusiorenkaiden myynti 
• pesut ulko/sisä/moottori 
• hitsaustyöt  avoinna ark 9-17, la sop.mukaan 

Viikarilla autohuolto toimii taas uusin voiminPalvelemme
vu o ro kau dess a!

LOKAKAIVOJEN
TYHJENNYS

Myös muita jätevesipalveluita
mm. viemäreiden avaukset.

Tilausnumerot:
019-643 408
03-875 7280

TALOUSVESIKAIVOJEN
PUHDISTUKSET JA HUOLLOT

Tilausnumero:
09-8553 0466

www.eerolayhtiot.fi,  www.vesihuoltoeerola.fi
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EUROOPASSA VALMISTETUT
ROADHOG KESÄRENKAAT

185 / 65 - 14  245€
185 / 65 - 15  260€
195 / 60 - 15  285€

195 / 65 - 15  265€
205 / 55 - 16  360€
225 / 45 - 17  420€

REN GAS TUON TI
Puh. 884 5151

Höylääjänkatu 2, LAH TI 
Avoinna: ark. 8-17, la 9-13

Maksuvälineet: Pankkikortti, Visa, 
Aktiiviraha, käyttöluotto, käteinen.

4 KPL ASENNETTUNA

VIIKON SPECIALIT
175 / 65 - 14 NOKIA NRE  ................250€
205 / 55 - 16 NOKIA Z  .....................420€
205 / 60 - 15 CONTINENTAL 
COMFORT 1   .......................270€
225 / 45 - 17 TOYO PROXES ............450€

Finnlähde Oy
Osmontie 8
16100 Uusikylä, NASTOLA
Puh. (03) 758 0530
fax (03) 758 0540

www.finnlahde.fi

• SORAJALOSTEET
• MULTAJALOSTEET
• MAANSIIRTOPALVELUT

Ford-huolto / Huolto ja varaosat  

autotalo oy
Valtuutettu Ford-korjaamo

☎ (03) 780 3441, 
GSM 0400 841 439

sähköposti: 
shvautotalo@phnet.fi

- Tutkitusti palvelemme -
Keskikankaantie 4 HOLLOLA
Avoinna ma-pe 7.30 - 17.00

Testimenestyjä-
renkaat meiltä.

Hirsimetsäntie 27, 15200 Lahti. Puh. 010-423 1200
Avoinna ark. 8-17, la 8-14. www.valinta-rengas.com

HHHHH
TESTIMENESTYJÄ

5/08  5/09

UUSI LAHTI22 keskiviikkona 13. toukokuuta 2009

Kohti rakentavaa kanssakäymistä

Parempaan kommunikointiin voi pyr-
kiä vaikkapa Nonviolent Communicatio-
nin, NVC, avulla. Nimi viittaa väkivallat-
tomuuteen, mutta NVC-kouluttaja Hanna 
Savanna täsmentää tähtäintä.

– Kyse ei ole itsepuolustustaidoista, vaan 
matkasta itsetuntemukseen ja myötäelä-
misen taidosta.

Hän toteaa, että käytöksen takana ovat 
tunteet ja tarpeet. Niitä selvittämällä ja 
tulkitsemalla ymmärtää paremmin toisen 
käytöstä ja voi ohjata omaa käytöstään. 
Elämä on täynnä erilaisia kontakteja, jois-
sa haluaisimme pärjätä. Erakoituneinkin 
hyötyy pärjäämisestä itsensä kanssa.

– Vaikka olisi kymmenes miessuhde me-
nossa, voivat ongelmat nykyisessä ja aiem-
missa suhteissa olla samat. Itse on ongel-
mien yhdistävä tekijä. Tosin NVC:ssä ei 
haeta syyllisyyksiä, vaan lisätään ymmär-
rystä ja armahdetaan, Savanna muotoilee.

Vastuu itsellä
Kouluttajan www.savannaconnexions.
fi - internetsivustolla kerrotaan esimerk-
ki, jossa kuski tuskailee ja moittii liian hil-
jaa autolla ajavaa. Kun itsellä ei ole kiire, 
noidutaan puskurissa roikkuvaa. Esimer-
kissä syy löytyy toisista, ei itsestä.

– Meidän on otettava vastuuta enem-
män omasta toiminnasta. Toimimme 
usein ikään kuin meillä itsellämme ei olisi 
valtaa ja voimaa eri tilanteissa.

Toisen syyttämisestä pois pyrkiessä ei 
ole tarkoitus kasata syitä marttyyrimai-
sesti omalle kontolle.

– On kauhean tärkeää, että huomioi-
daan omat tarpeet. Toisten syyttäminen 
auttaa yhtä vähän kuin itsensä syyttämi-
nen.

Ylläpidä yhteys
Hanna Savanna muistuttaa aggressiivi-
sesta arkikielestä ja -käytöksestä. Tietyssä 
mielessä väkivalta liittyy NVC:hen.

– Meillä kaikilla on väkivaltaista ajatte-
lua, saatamme sanoa, että ”olisin voinut 
tappaa”. Harvoin teemme niin, mutta joka 

tapauksessa ajattelemme väkivaltaisesti. Se 
ei edistä hyvinvointia.

Miten kouluttaja määrittää NVC:n 
avun?

– Ainoa tarkoitus on rakentaa yhteys it-
seensä ja muihin, kun se on poikki sekä yl-
läpitää sitä haastavissa tilanteissa. Kun on 
yhteys ja luottamus, tuntee, että on hyväk-
sytty ja rakastettu.

Vihaa voi työstää porautumalla sen al-
kujuureen.

– Vihan takana on pelko ja suru ja siihen 
liittyy tuomio, että olisi pitänyt tehdä toi-
sin. On tärkeätä ymmärtää, miksi on vihai-
nen. Jos ei ymmärretä, mitkä tarpeet ovat 
oman vihan taustalla, saadaan aikaan var-
masti pahempaa kuin mistä lähdettiin.

Havainto, tunne, tarve ja pyyntö
Kouluttaessaan Hanna Savanna kertoo pu-
huen tiettyjä perusteita ja kurssilaiset työs-
tävät myös henkilökohtaisemmalla tasolla 
tehden ryhmätöitä yhdessä.

Kouluttaja kertoo, ettei amerikkalaisen 
Marshall B. Rosenbergin 1960-luvulla ke-
hittämä metodi ole varsinaisesti mitään 
uutta, mutta NVC:ssä on jäsennelty me-
todi, jolla opitaan ”rakentamaan yhteyttä” 
ja ylläpitämään sitä. NVC-prosessia ede-
tään neljän askeleen kautta, jotka ovat ha-
vainto, tunne, tarve ja pyyntö.

Systeemissä käytetään myös kahta eläin-
tä. Luikuroiva sakaali hyökkää, puolustau-
tuu, pakenee paikalta tai syyllistää. Isosy-
däminen kirahvi puolestaan näkee hyök-
käyksen takana olevat syyt eli tarpeet ja 
uskaltaa paljastaa haavoittuvan kaulan-
sa, mutta silti sillä ei ole paljon savannilla 
vihamiehiä eikä se myöskään ole muiden 
kynnysmatto.

Tiina Hotti

Kun emme ymmärrä, 
mitä toisen tai 
oman käytöksen 
takana on, eväät 
ristiriitatilanteisiin 
ovat kasassa.

n	Lahdessa kesäyliopistossa kurssi 18.-
19.5.
n	Kurssin vapaita paikkoja voi vielä ky-
sellä Päijät-Hämeen kesäyliopistosta.
n	Kommunikointia voi vaikeuttaa 
myös se, että tulkitaan hyvääkin tar-
koittava ilkeäksi.
n	NVC-prosessin aikana pyritään hake-
maan syy esimerkiksi vihaan.
n	Syyttämällä ei pitkälle pötki, vaan 
”aseena” tulisi käyttää empatiaa.
n	Hanna Savanna on toiminut 10 
vuotta NVC-kouluttajana.
n	NVC:n on kehittänyt amerikkalainen 
Marshall B. Rosenberg.
n	Hän on kirjoittanut kirjan, joka on 
suomennettu Myötäelämisen taito -ni-
mellä.

Hanna Savanna 
pitää Lahdessa 
NVC-kurssin 18.-
19.5. NVC:ssä em-
paattista ihmistä 
symboloi kirahvi 
ja sakaali puoles-
taan kokee, että 
aina muut ovat 
syypäitä konflik-
teihin.

NVC

Kahdesti viikossa
kotiin kannettuna


