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VIIKON KASVOT

1. Kuka? 3 pistettä. Etuni-
meltään hän on Thymallus 
thymallus, sukunimi viit-
taa uneliaaseen Somniosus 
microcephalukseen. Sukuni-
mi syö raatoja merenpohjas-
ta. Ei kelpaa ihmisravinnoksi, 
koska se varastoi omaa virt-
saa lihaansa. 2 pistettä. Sen 
silmissään elää loisia, jotka 
aiheuttavat sokeutumisen. Se 
elelee Atlantin pohjoisosissa 
ja on abyssaalinen. Etunimeä 
saat virvelillä. 1 piste. Kan-
sainvälisissä tehtävissä me-
nestynyt ex-poliitikkomme, 
joka antoi 1990-luvun laman 
alussa köyhille ohjeen: ”Syö-
kää silakkaa.” Toimittajille 
hän on todennut juovansa 
kahvia – nyt.

2. Aloita samalla kirjai-
mella. A) Pellon muokkaus-
väline karhi.  B) Venäjäksi 
Baryševo, kunta luovutetus-
sa osassa Karjalan Kannasta, 
jossa käytiin kiivaita taiste-
luja kesällä 1944. C) Saksak-
si Onega, Euroopan toiseksi 
suurin järvi, jossa sijaitsee Ki-
zin saari ja ortodoksinen kirk-
ko. D) Taiteilija, joka tunnet-
tiin vuoteen 1976 asti Riitta 
Loivana. Nykyinen nimi on 
tämän täydellinen vastakoh-
ta. Tykkää nelijalkaisista.

3. Kenelle Shakespearen 
henkilölle ennustetaan: ”Hal-
veksi ihmisvoimaa, sillä ku-
kaan naisen synnyttämä ei si-
nua vahingoita. Ole peloton ja 
taipumaton, miekka ei sinuun 
koske; olet vahvempi kuin sa-
laliitto, kapina ja sota; olet 
voittamaton kunnes Birnamin 
metsä marssii sinua vastaan”?

4. Mikä sana? Suomeksi sen 
voit haistaa; englanniksi sinul-
la on sellainen.

5. A) Mikä ranskalaisil-
ta rosvottu? Löydät sen Lon-
toon British Museumista. Se 
on harmaata graniittia, kool-
taan 114x72x28 cm ja painol-
taan 726 kiloa. Tekstiä siinä on 
kolmella muinaiskielellä, jot-
ka käsittelevät Ptolemaioksen 
valtaannousun kunniaksi an-
nettuja säädöksiä. Kiven avul-
la tulkittiin eräs kirjoitus. 
B) Mikä perilontoolainen 
”matkailunähtävyys” ni-
mettiin pääministeri Robert 
Peelin mukaan (1830-35/ 
1841-1846), joka uudisti ri-
kosoikeutta ja organisoi Met-
ropolitanin poliisin?  

1. Harri Holkeri. 2. A) Äes. B) 
Äyräpää. C) Ääninen. D) Äkki-
jyrkkä, Miina. 3. Macbethille. 
4. Home. 5. A) Rosettan kivi, 
jonka ranskalaiset luovuttivat 
briteille sotasaaliiksi Napole-
onin hävittyä Egyptin retken-
sä. Kiven sisältämät hierogly-
fit avasi ranskalainen Jean-
Francois Champollion. B) Lon-
toon poliisit eli Bobbyt, joiden 
nimi johdetaan Peelin etuni-
mestä: Robert = Bobby.
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Nonviolent Communicati-
on eli NVC on amerikkalai-
sen psykologi Marshall B. 
Rosenbergin kehittämä me-
netelmä ihmisten keskinäi-
sen vuorovaikutuksen edis-
tämiseen. 

NVC pohjaa tarvelähtöi-
seen filosofiseen ajatteluun: 
kaikki tekemisemme tähtää 
tarpeiden tyydyttämiseen.
Tullessaan tietoiseksi omista 
tarpeistaan ihminen kykenee 
ymmärtämään paremmin 
myös muita ihmisiä. Keski-
näinen ymmärrys taas vä-
hentää väkivaltaa.  

– Jos on yhteydessä itseen-
sä, eli on tietoinen omista 
tarpeistaan, ymmärtää  pa-
remmin myös muita ihmi-
siä, koska kaikilla meillä on 
samat tarpeet. Prosessin ide-
ana on luoda yhteys itseen ja 
toisiin ihmisiin. Kaikilla on 
empaattisia kykyjä lapsis-

Yhteisymmärrykseen 
kirahvikielellä
Hanna Savanna on väkivallattoman 
viestinnän asialla
ta lähtien, sanoo sertifioitu 
NVC-kouluttaja Hanna Sa-
vanna. 

– Ihminen voi paremmin, 
kun saa säilytettyä yhteyden 
niihinkin ihmisiin, joiden 
toiminta vihastuttaa. Jos ih-
minen valitsee koston sen si-
jaan, että yrittäisi rakentaa 
yhteyttä, hän taatusti voi pit-
källä tähtäimellä huonom-
min, Savanna toteaa. 

NVC:n kehittäneen juuta-
laisen Rosenbergin käsityk-
set vuorovaikutuksesta poh-
jautuvat hänen tekemiinsä 
tutkimuksiin ihmisistä haas-
teellisissa elämäntilanteissa, 
kuten keskitysleireillä. 

Hyödyllinen 
taito kaikille
Suomessa NVC tunnetaan 
paremmin väkivallattoma-
na viestintänä, rakentavana 
vuorovaikutuksena tai kirah-
vikielenä. Eksoottisen eläi-
men ottaminen symboliksi 

ei ole sattumanvaraista. 
– Kirahvilla on maal-

la elävistä nisäkkäistä suu-
rin sydän. Empatiakeskeis-
tä NVC:tä kutsutaan myös 
sydänten kieleksi, Savanna 
sanoo. 

– Kirahvi on pitkän kau-
lansa ansiosta kaukokatsei-
nen, mutta myös haavoit-
tuvainen, Savanna jatkaa ja 
kertoo eläintematiikan näky-
vän myös koulutustilaisuuk-
sissa. Kirahvin vastapuolena 
hän esittelee sakaalia, jonka 
toiminta perustuu hyökkää-
miseen, puolustamiseen ja 
paikalta pakenemiseen. 

– Sakaali edustaa yhteyt-
tä rikkovaa vuorovaikutusta. 
Sakaali syyttää asioista vain 
yhtä osapuolta, kun taas ki-
rahvi tiedostaa omien tun-
teidensa lisäksi myös toisen 
tunteet ja tarpeet, Savanna 
selvittää ja havainnollistaa 
ideaa eläimiä esittävin käsi-
nukein ja irtokorvin. 

– Olen nähnyt kuvia muun 
muassa palestiinalaisista po-
liiseista kirahvinkorvat pääs-
sä NVC-koulutuksissa, hän 
hymyilee. 

NVC-taidoista voi hyö-
tyä periaatteessa kuka ta-
hansa. Hanna Savanna ker-
too kouluttavansa ihmisiä 
laidasta laitaan. 

– Ammatillisesti sitä hyö-
dyntävät esimerkiksi ihmiset, 
jotka toimivat hoitoalalla tai 
ovat tekemisissä väkivallan 
kanssa. Otavan julkaiseman 
uuden kirjasarjan myötä si-
tä aletaan opettaa myös kou-
luissa, Savanna kertoo. 

Myös yksityiset henkilöt 
voivat käyttää NVC:tä hy-
väkseen arkielämän tilanteis-
sa. Savanna selvittää olleensa 
apuna esimerkiksi pariskun-
tien ristiriitatilanteissa. 

– Niissä yksi tärkeimmis-
tä lähtökohdista on se, että 
molemmat osapuolet tule-
vat ajan kanssa tasapuolises-

ti kuulluksi. 

Laajalle levinnyt 
elämäntapa
Omaksumisensa osalta ki-
rahvikieli ei poikkea muiden 
kielten opiskelusta, sillä myös 
sitä tarvitsee harjoitella joko 
yhdessä tai yksinään. 

– Lopulta kyse on kuiten-
kin enemmän asenteen kuin 
kielen opiskelusta. Olen huo-
mannut, että lasten on hel-
pompi oppia kirahvikieltä. 
Aikuisten opiskeluun liittyy 
paljon poisoppimista, kos-
ka heillä vanhat asenteet ovat 
juurtuneet syvälle, Savanna 
sanoo.    

NVC:n idea tunnetaan jo 
joka maanosassa. Koulutta-
jia löytyy maailmanlaajuises-
ti kolmisensataa, mutta Suo-
messa heitä on Savannan li-
säksi vain yksi. Savanna on 
kouluttanut NVC:stä kiin-
nostuneita Suomessa kym-
menillä paikkakunnilla vuo-
sikymmenen verran. Kuopi-
ossa väkivallattoman vies-
tinnän peruskoulutusta jär-
jestetään ensimmäisen ker-
ran 11.–12. huhtikuuta. 

– Itse innostuin NVC:stä 
ystäväni kautta. Huomasin 
löytäneeni filosofian, johon 
tiesin aina uskoneeni. Sitä ei 
vain ollut esitelty minulle ai-
emmin, iisalmelaissyntyinen 
Savanna kertoo. ■

Hanna Savannan NVC-koulutuksessa eläinhahmoilla havainnollistetaan vuorovaikutustilanteita. Sakaali on kirahvia kapeakatsei-
sempi, hyökkäävä kommunikoija. 

Markku Potasev

"Olen nähnyt

kuvia muun 

muassa 

palestiinalaisista 

poliiseista 

kirahvinkorvat 

päässä NVC-

koulutuksissa."
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