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                                                                QR-koodi kouluttajan sivuille.

KONFLIKTIEN HALLINTA ELÄMÄNTAITONA

Nostetaan kissa pöydälle. Olemme erimieltä. Olemme olleet
pitkään riidoissa. Olemme olleet niin kauan, että ristiriitamme

haittaa jo työntekoja ja heijastaa negatiivisella tavalla ympärillä
oleviin ihmisiin. Tulokset kärsivät. Mikä neuvoksi tästä umpikuja

tilanteessa? Tuntuuko tutulta? Olenko itse vastaavassa
tilanteessa tai näenkö työtovereissa konfliktin aineksia. Mitä

tehdä? Voinko tehdä asialle jotakin? Jokainen meistä voimme
tehdä paljon asian hyväksi. Voimme tehdä paljonkin. Voimme

ottaa askeleita asian selvittämiseksi - ”pöydän puhdistamiseksi”. 

Kurssin keskellä on sovintosunnuntai mikä entisestään syventää
sovitteluprosessia. Opimme näkemään kanssaihmiset aivan

uudella tavalla. Erimielisyyksistä tulee uudenlainen
mahdollisuus. Saamme mukaamme käytännönläheisiä malleja

toimia erilaisissa konfliktitilanteissa. Konfliktit eivät enää hallitse
meitä, vaan voimme ottaa erimielisyydet voimavaraksemme ja

yhdeksi instrumentiksi elämänhallintaan.
Kurssin ohjaajana on Taisto Riimukallio, joka on sertifioitu

ohjaamaan ja kouluttamaan henkilöitä työpaikan konfliktien
hallitsemiseen. 

www.konfliktivalmennus.fi 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 27.1.2018 mennessä netissä

www.valamo.fi/opisto, puh: 5701 401 tai sähköpostilla
kurssit@valamo.f

http://www.konfliktivalmennus.fi/


Perjantai 01.03.
14.00       Lounas
15:00       Kurssin avaussanat
15:15       Riidat ja konfliktit kuuluvat elämään. Nostetaan kissa pöydälle

   ja aletaan puhua niistä niiden oikeilla nimillä; olemme siis eri     
   mieltä, miten tästä eteenpäin kohti ratkaisua.

18:00      Palvelus – Pääkirkko
19.00      Iltapala
Lauantai 02.03.
6:00         Palvelus – Pääkirkko
7.30   Aamiainen
9:00         Riidan ja konfliktin ratkaiseminen ja sovinto
                      Konfliktin ratkaisu
                      Hälyttävät signaalit
                      Istunto
12.00            Lounas
                      Perussäännöt
                      Kostonkierre
                      Sovittelevat eleet ja merkit
15.30            Päiväkahvi                 

        Sovinnonkierre
                      Läpimurto
                      Kohti ratkaisua
                      Sovinto
18:00       Palvelus – Pääkirkko 
19.00       Iltapala
Sovintosunnuntai 03.03. 
7.30         Aamiainen
9:00         Palvelus - Pääkirkko
11:00       Konfliktien hallinta elämäntaitona
                 Esimerkkejä erilaisista riita- ja konfliktitilanteista

  Aktiivinen lähestymistapa erimielisyyksien ratkaisemiseksi –              
  mitä voin tehdä tilanteen laukaisemiseksi.
  Hyväksymmekö sen, että kaikkia tilanteita ei voi ratkaista?

12.30   Lounas
13:00      Sillan rakentaminen minun ja sinun välille
14.30  Oma kustanteinen päiväkahvi
17:00      Kurssin päätössanat 

Ehtoopalveluksen esittely.
18:00       Ehtoopalvelus ja anteeksipyyntö – Pääkirkko

Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi 
avaimen ja nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä
erityisesti kahvila-ravintola Trapesassa ja Tuohus-kaupassa 
asioidessaan.

Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-
ravintola Trapesan noutopöydässä.

Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruoka-
ainerajoitukset.

Lähtöpäivänä huone tulee luovuttaa klo 12.00 mennessä. Avain 
palautetaan luostarin vastaanottoon.

Valamon luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimäst
tervetulleiksi jumalanpalveluksiin vakaumukseen katsomatta.

 Kurssihintaan sisältyy opetus, majoitus ja ohjelman mukaiset ateriat.

• 247 €/OH1 
• 221 €/hlö/OH2 
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Oikeudet muutoksiin pidätetään.


