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Pääkirjoitus 

Maaliskuussa pidetyssä yhdistyksen vuosikokouksessa saimme osittain uuden hallituksen. 
Hallitusjäsenten esittelyt voit lukea tästä lehdestä. Kiitämme Piipa Pirhosta, joka on 
luotsannut yhdistystämme hienosti viimeiset neljä vuotta. 
 
Suomen Rosen-terapeutit ry. täyttää tänä vuonna peräti 25 vuotta! Näiden vuosien 
hallitusten jäsenet ovat vapaaehtoisvoimin pitäneet yhdistystä yllä koko tämän ajan ja 
tehneet paljon hienoa työtä. Tälle skåålattiin vuosikokouksessa lasillisilla kuohuvaa. Emme 
ole mikään uusi tulokas itsensä tutkimisen/kehittämisen kentällä vaan kokemusta ja upean 
metodin taitajia on kertynyt jo paljon. Tarkoitus on saada tämä viesti esiin tänä vuonna 
mm. I Love Me -messuilla, joilla olemme jälleen mukana lokakuussa. 
 
Yhdistyksemme päätarkoituksia ovat Rosen-metodin tunnetuksi tekeminen ja edistäminen 
Suomessa sekä Rosen-terapeuttien ammatillisen pätevyyden ylläpitäminen ja 
kehittäminen. Ensi kevään koulutuspäivä onkin jo päätetty, merkkaa kalenteriin jo lauantai 
28.3.2020. Koulutus pidetään Helsingissä, tästä tulee myöhemmin lisää tietoa. Jos sinulla 
on toiveita ja ajatuksia koulutuspäivän aiheesta/aiheista niin olethan yhteydessä 
hallituksen jäseniin. 
 
Valmistuessaan terapeutiksi ja siirtyessään omalle vastaanotolleen moni kokee olonsa 
hieman yksinäiseksi, kun ei enää kuulu tiiviiseen opiskelijayhteisöön. Tässä kohtaa 
yhdistys onkin yhdistävä taho. Voimme yhdessä saada ja antaa tukea, näkyvyyttä ja 
uskottavuutta Rosen-metodille, sille arvokkaalle työlle, jota teemme. 
 
Nettisivujen uudistusprojekti on käynnissä ja tavoitteena on saada toimivammat, ajan 
tasalla olevat sivut toimintaan mahdollisimman pian. 
 
Vuosikokouksessa päätettiin pitää jäsenmaksut samoina, eli maksu on 50 € terapeuteilta 
sekä harjoittelujaksolaisilta ja 35 € opiskelijoilta. Jäsenmaksusta tulee erillinen 
sähköpostiviesti, joten tarkkailethan sähköpostiasi lähiviikkojen aikana. Löydät yhdistyksen 
tilinumeron viimeiseltä sivulta, jos haluat hoitaa jäsenmaksusi jo nyt. 
 
Toivotan aurinkoista ja lämmintä kesää kaikille jäsenillemme! 
 
Puheenjohtaja Petra Wikström 
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Uuden hallituksen esittely 

 

 
 

Olen Petra Wikström, valmistuin Rosen-terapeutiksi 
tämän vuoden alussa. 
Kevään vuosikokouksessa sain kunnian tulla valituksi 
yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. 
Yhdistyksessä hoidan jäsenrekisteriasiat ja 
nettisivuilla olevien jäsentietojen päivittämisen. Toimin 
yhteyshenkilönä yhdistyksen ja koulun välillä ja olen myös 
mukana uusien netti- ja Facebook-sivujen 
päivitysprojektissa. 
 
Olen alanvaihtaja, oltuani 10 vuoden ajan kaupallisella 
alalla kouluttauduin hierojaksi, jonka jälkeen eri 
hoitomuotojen opiskelu on ollut jatkuvaa. Rosen on 
kuitenkin se, joka on vienyt sydämeni kaikista eniten ja 
jota mieluiten teen. 
 

Kokonaisvaltainen hyvinvointi kiinnostaa ja olenkin omin päin tutkaillut mm ravintoasioita, 
hengitystä ja läsnäolotaitoja. Usein nenä on kiinni kirjassa tai ruudussa jostain 
mielenkiintoisesta uudesta aiheesta lukien. Nyt viimeisimpänä suoliston mikrobisto, ai että 
on mielenkiintoista! 
 
Meri ja metsä, hengityksen lisäksi, ovat tärkeimmät elementit, jotka auttavat minua 
rauhoittamaan välillä ylikierroksille menevää hermostoani. 
Olen kotoisin Helsingistä ja asun täällä yhdessä avopuolison ja puolet ajasta myös hänen 
kahden lapsensa kanssa.  
 
Iso metsä on tuossa kivenheiton päässä, jos ja kun sitä tarvitsen. 
 
 

Olen Pirjo Laitinen ja tämä on toinen kauteni Suomen 
Rosen-terapeutit ry:n hallituksessa. 

Viime kaudella olin vastuussa jäsenrekisteristä ja 
nettisivujen ylläpidosta, tälle kaudelle sain vastuulleni 
Ruusunlehden päätoimittajan tehtävän.  

Toivon saavani teiltä mielenkiintoisia juttuja meille kaikille 
luettavaksi ja kenties opiksi sekä pohjaksi ahaa-
elämyksille. Aina kun koette jotain ”elämää suurempaa” 
tai koskettavaa olkaa yhteydessä minuun tai laittakaa 
viestiä kiinnostusta herättävistä aiheista. Eikä pelkästään 
asiaa, voi lehdessä olla myös pieniä kevennyksiä, jos 
sellaisia tulee mieleen ja sivuavat Rosenia. 

Mukavaa kesänodotusta teille kaikille Rosen-ystävät. 
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Olen Maija Pietilä Turusta. Olen valmistunut Rosen-terapeutiksi 2012 ja toiminut vuodesta 

2005 Lahdessa Rosen-Metodin sekä muiden hoitomuotojen parissa, joihin olen 

kouluttautunut.    

Tällä hetkellä olen päätoiminen opiskelija Laurea-ammattikorkeakoulussa ja teen hoitoja 

nykyisin täällä uudessa kotikaupungissani Turussa. Nykyinen tilanteeni ja digitalisaatio 

ovat myös mahdollistaneet sen, että vietän myös paljon aikaa Ruotsissa, kun opintojakin 

voi suorittaa sieltä käsin.   

Rosen-metodi on vaikuttanut suuresti 

omaan arvomaailmaani ja elämääni ja 

olinkin erittäin ilahtunut, kun Rosen-

Metodi -opintoni hyväksi luettiin 

korkeakouluopinnoissa samalla tavalla 

kuin aiemmat psykologian opintonikin.  

Uutena hallituksen jäsenenä kiitän 

luottamuksestanne sekä hallituksesta 

poisjääviä erinomaisesta työstä Rosen-

Metodin ja meidän yhdistyksen jäsenten 

hyväksi!  
 

 

 

Olen Satu Pispa ja kuulin Rosen-menetelmästä 

ensimmäistä kertaa parisen kymmentä vuotta sitten 

lukiessani äidilleni tullutta Voi Hyvin-lehteä. Menetelmän 

hienouden pääsin itse kokemaan vuonna 2011 mentyäni 

hoitoon työkaverini suosituksesta.  Samana vuonna kävin 

Maijan peruskurssin Helsingissä, vuosi myöhemmin 

ensimmäisen jatkokurssin. Opiskelu on edennyt itseäni 

kuunnellen, hitaasti ja hartaasti. Harjoittelujaksolle siirryin 

noin vuosi sitten.  

Olen ollut yhdistyksen jäsen vuodesta 2012. Ajatuskin 

siitä, että 25-vuotta vanha yhdistys loppuisi sen vuoksi, 

ettei hallituksessa olisi riittävästi porukkaa tai 

puheenjohtajaa, on kurja.  

Tästä syystä katsoin, että juuri nyt on minun elämässäni 

mahdollisuus antaa oma panokseni hallituksessa mukana 

olemiseen

Tällä hetkellä nautin vielä toistaiseksi ”hidasta elämää”-vaiheesta, johon kuuluu mm. omaa 

tahtiaan etenevä harjoitusjakso.  Perheeseeni kuuluu mieheni lisäksi 15-vuotias tytär ja 17-

vuotias poika sekä kolme koiraa.  

Kävely ja ulkona liikkuminen ovat sydäntäni lähellä ja siihen tarjoaakin hyvät 

mahdollisuudet asuinpaikkamme Ylöjärvellä, peltojen keskellä. Myös Rosen-liikunta ja jo 

sen ajatteleminenkin saa hymyn huulilleni ja silmäni säihkymään.  
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Olen Tarja Tiittanen ja valmis Rosen-

terapeutti. Hallituksessa minulla alkaa nyt 

neljäs vuosi ja olen koko ajan toiminut 

hallituksessa sihteerinä.  

Luovuin jo Ruusunlehden 

päätoimittajuudesta, aika pian luovun 

sihteerin tehtävästä ja toimintakauden 

lopussa myös sitten koko hallituspaikasta.   

 

Koulutustaustani on kaupallinen ja tällä hetkellä toimin yrittäjänä ja erityinen kiinnostuksen 

kohteeni on systeemisyyden ymmärtäminen ja systeemiset perhe- ja 

organisaatiokonstellaatio menetelmät. Perhekonstellaatio menetelmän avulla voidaan 

avata ylisukupolvisia kytköksiä omaan sukuun. Osa nykypäivän haasteistamme onkin 

sukupolvien takaa periytyvää.  

Kesällä vietän paljon aikaa mökillä Kangasniemellä, missä puuhailen paljon ulkona.  

 

 

Hallituksen varajäsenet:

 

Olen Irene Nurminen, Rosen-harjoittelujaksolainen ja 

toimin varajäsenenä hallituksessa. Vastuullani on I Love 

Me-messujen 2019 järjestelyt samoin kuin viime 

vuonnakin.  

I Love Me -messujen järjestelyssä on monenlaista työtä, 

mutta kyllä messuilla olo on yksi ihan parhaita tapoja 

tehdä tätä hienoa menetelmää tunnetuksi. Ja yksi 

messujen parhaita anneista on myös monien kollegojen 

näkeminen ja joskus uusien asiakkaiden saaminenkin. 

Päivätyökseni toimin asiakaspalvelijana, vapaa-ajallani 

lenkkeilen ja nautin erityisesti yhdessäolosta 3 vuotiaan 

lapsenlapseni sekä ystävieni kanssa.  

 

 

Olen Bärbel Fink ja pitkän linjan harjoittelujaksolainen, tavoitteena valmistuminen tämän 

vuoden aikana.  

Takana on kiinnostava pesti yhdistyksen edustajana Rosen Instituutin Boardissa. Nykyään 

osallistun RMPA Board Committeen tapaamisiin (RMPA = Rosen Method Professional 

Association). Se on uusi foorumi paikallisyhdistyksille tietojen ja kokemusten vaihtoon. 
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Toiminta on vasta rakenteilla, joten jos 

sinulla on mielessä asia, jossa tämä 

foorumi voisi toimia kanavana, ole 

yhteydessä.  

Oma ammatillinen taustani on 

aikuiskoulutuksessa ja englannin 

kielessä, miksi saatat nähdä minut 

tulkkina Rosen kursseilla.  

Olen kotoisin Itävallasta ja kotiutunut 

Suomeen sekä nykyään Ouluun ja luovin 

parhaani mukaan kahden maan 

olotilassani.   

 

 

Hallituksen jättäneen 

puheenjohtaja Piipa Pirhosen 

haastattelu 

 

Lehden päätoimittajana pyysin Piipalta 

haastattelua, koska minusta oli 

mielenkiintoista kuulla minkälainen matka 

Suomen Rosen-terapeutit ry:n 

puheenjohtajuus on ollut nämä kuluneet 

neljä vuotta. 

Muistan elävästi, kun Piipa valittiin 

puheenjohtajaksi, se into mikä hänessä 

näkyi, oli käsinkosketeltavaa. Ajattelin, 

että nyt saimme todella hyvän 

puheenjohtajan. 

1. Mikä sai sinut Piipa ottamaan vastaan haastavan pestin?  

Marja Kuosa houkutteli minut mukaan hallitustyöhön ja aloitin sihteerinä vuonna 2013. 

Toimintakauden 2014-2015 hallituksen jäsenistä kenelläkään ei ollut enää intoa tai 

mahdollisuutta jatkaa tulevalla kaudella (2015-2016). Minulla sen sijaan oli. Halusin 
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vaikuttaa mm. siihen miltä Rosen-esite näyttää ja mihin jäsenmaksutuloja käytetään. 

Mielestäni käytettävissä olevasta budjetista liian iso osa meni paperisen jäsenlehden 

tekoon. Muuttamalla lehti sähköiseksi budjettia voisi käyttää esim. koulutuksen 

subventoimiseen.  

Mutta eihän tätä hommaa yksinään tehdä. Sain ensimmäiseen hallitukseen mukaan ihania 

ja yhtä innokkaita tuoreita rosenisteja; Sirpa Laaksonen, Tiina Surakka, Riitta Kivimäki ja 

Bärbel Fink.   

2. Minkälainen pesti puheenjohtajuus on? 

Puheenjohtajuus on mielenkiintoinen pesti, osaksi tekijänsä näköistä sekä 

yhdistyssääntöjen ohjaamaa työtä. Mutta kuten aiemmin totesin, hallitus tekee työtä 

yhdessä ja puheenjohtaja on vain yksi osanen tiimistä.    

3. Miten olet pitänyt yhteyttä jäsenistöön? 

Jäsenistöön olen pitänyt yhteyttä lähettämällä sähköisen Ruusunlehden, muistuttamalla 

jäsenmaksusta, kutsumalla vuosikokoukseen/koulutuspäivään ja lähettämällä 

vuosikokouksen pöytäkirjan sekä muita siihen liittyviä dokumentteja. Olemme tehneet 

myös jotain yksittäisiä kyselyjä jäsenistölle. Olen halunnut informoida jäsenistöä kaikesta 

mahdollisesta niin kattavasti kuin se on mahdollista.        

4. Millainen on Suomen Rosen-terapeutit ry:n merkitys ja tehtäväkenttä sinun mielestäsi? 

Yhdistyksen olemassaolo on hieno asia. Se on erityisen tärkeää valmiille terapeuteille, 

jotka jäävät helposti yksikseen harjoitusjakson päätyttyä. Kohtaamiset ja ajatustenvaihto 

kollegojen kanssa on helpompaa, kun on yhteinen foorumi. Yhdistyksen tehtävät on 

määritelty yhdistyksen säännöissä ja ne pitävätkin sisällään oleellisimmat asiat Rosenin 

eteenpäin viemiseksi.  

5. Minkälaista palautetta olet saanut jäseniltä? 

Voi veikkonen, jos ei oteta huomioon vuoden 2015 tapahtumiin liittyvää (asiallista sekä 

asiatonta) palautetta, en ole saanut puheenjohtajuusaikanani juurikaan mitään palautetta. 

Muutama kiitos liittyen Ruusunlehteen ja yksi-kaksi kommenttia liittyen Ruusunlehden 

juttuun. Viestit jäsenistöltä minulle päin ovat liittyneet lähinnä yhteystietojen muuttamiseen 

nettisivuilla tai eroon yhdistyksestä.      

6. Millaisena näet yhdistyksen tulevaisuuden? 

Yhdistyksen tulevaisuus riippuu siitä kuinka vahvaksi Rosen kasvaa, sekä siitä mitä hyötyä 

yhdistykseen kuulumisesta jäsenistölle koituu. Käytännössä tulevaisuus riippuu erikoisen 

vahvasti siitä, ovatko jäsenet valmiita tekemään ilmaista työtä Rosenin ja toistensa 

hyväksi. On helppoa maksaa jäsenmaksu ja odottaa että ”joku” tekee yhdistyksen 

pyörittämiseen liittyvät työt, mutta oman ajallisen panoksen antaminen - josta ei saa 

korvausta - on jo ihan toinen asia :) Suosittelen yhdistyksessä mukana oloa ja 

hallitustehtäviä lämpimästi jokaiselle.     
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7. Mitä haluat sanoa uudelle puheenjohtajalle vinkiksi tulevia haasteita ajatellen? 

Olen ihan superiloinen, että Petra otti puheenjohtajan tehtävän ja yhdistyksellä on 

jatkuvuutta. Jokaisella puheenjohtajalla on omat kiinnostuksen ja innostuksen aiheet, eikä 

minulla ole varsinaisesti mitään vinkkiä Petralle. Tietysti toivoisin, että koulutuksen hinta 

jäsenistölle olisi jatkossa mahdollisuuksien mukaan maltillinen, jotta osallistuminen ei jäisi 

siitä kiinni. Toivon uudelle puheenjohtajallemme sekä koko hallitukselle kosolti työn iloa.   

Neljän kauden aikana olen saanut tehdä hallitustyötä näiden ihanien ja hyvien ihmisten 

kanssa, joten iso kiitos ja lämmin halaus: Sirpa Laaksonen, Tiina Surakka, Riitta Kivimäki, 

Bärbel Fink, Sonja Träskbäck, Tarja Kangas, Sini Välipakka, Minna-Maija Kemppi, Pirjo 

Laitinen, Irene Nurminen sekä Tarja Tiittanen. Erikoiskiitokseni menee viimeksi mainitulle: 

kanssasi on ollut todella antoisaa tehdä yhteistyötä nämä kolme vuotta! 

- -   - 

Kiitos haastattelusta Piipa.  Nyt vuoden hallituksessa olleena voin vain sanoa, että oli ilo 

työskennellä tässä tiimissä. Hallitustyöskentely oli sujuvaa ja selkeää. Kiitos sinun ja 

sihteeri Tarja Tiittasen, yhdessä olette olleet voimakaksikko parhaasta päästä! 

Pirjo Laitinen 

 

Julia Korkman: Muisti, muistaminen ja muistikuvien muovautuvuus 

 

Julia Korkman 

Pst, Oikeuspsykologian dosentti (HY)PI, 

Åbo Akademi 

Psykologi, HUS, Lasten ja nuorten 

oikeuspsykologian yksikkö 

Teksti on kooste Julia Korkmanin 30.3. 

Rosen-yhdistyksen koulutuspäivässä 

pitämästä esityksestä ja jaetusta 

aineistosta. 

 

Miksi muistamme, miksi unohdamme? 

Havainnointi ja muistaminen voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: 1) rekisteröinti, 

mieleen painaminen, 2) varastointi, mielessä pitäminen ja 3) mieleen palauttaminen.  

Kaikissa näissä vaiheissa voi tapahtua virheitä, jotka vääristävät muistikuvaa 

alkuperäisestä tapahtumasta. Teemme tulkintoja näkemästämme, koska aivomme  
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tulkitsevat kaikki ärsykkeet omien kokemustemme pohjalta. Ajan kuluessa muistot 

haalenevat ja niiden mieleen palauttamisessa olemme alttiita ulkopuolisille vaikutteille. 

Saksalainen psykologi Herman Ebbinghaus oli ensimmäinen, joka tutki muistia 
tieteellisesti 1800-luvun lopulla ja kehitti teorian unohtamisesta. Teorian mukaan 
unohtaminen tapahtuu eksponentiaalisen käyrän muotoisena. Ilman kertausta, opittu 
unohtuu kuukaudessa. Unohtaminen ei ole pelkästään haitallista, ikäviä asioita on oikeus 
myös unohtaa; voidaan ajatella myös, että ”Kyky unohtaa on lahja”. 

Tiedon käsittelyn rajoitukset 

Kykymme havainnoida on rajallinen, ja sekin on riippuvaista niistä ennakkokäsityksistä ja 

tiedoista, joita meillä on. Suodatamme havainnot oman kokemusmaailmamme kautta.  

Muisti ei toimi kuin kamera, joka tallentaa tarkasti kaiken, mitä näemme ja koemme. 

 

Muisti toimii epäluotettavasti; se pystyy luomaan niin sanottuja valemuistoja, muistoja, 

jotka eivät ole totta. Ja jotka tuntuvat niin aidoilta, etteivät aivot pysty erottelemaan niitä 

todellisista muistoista. 

Muistin luonteeseen kuuluu myös tarinoiden luominen ja luomme sirpaleista ehjiä tarinoita, 

jolloin mielemme täyttää aukkopaikat tilanteeseen sopivalla aineistolla. 

Alla linkki juttuun, joka havainnollistaa kuinka silminnäkijöiden tarinat voivat erota 

toisistaan. 

https://www.nytimes.com/2015/05/15/nyregion/witness-accounts-in-midtown-hammer-

attack-show-the-power-of-false-memory.html?_r=0 

Mieleen palauttaminen; muistatko vai päätteletkö? 

Mieleen palauttamiseen liittyy myös päättely, johon vaikuttaa esim. aiemmat 

kokemuksemme sekä nykyinen mielentila. Muualta saatu tieto ja esim. auktoriteetin 

tarjoama tulkinta tapahtuneesta ovat omiaan vaikuttamaan suurestikin muistikuviimme. 

Kun muistikuvaa pyritään jälkikäteen tavoittamaan, on tärkeää erotella, kuinka sitä 

tavoitellaan => käytetäänkö tunnistamista vai muistamista. 

Tunnistaminen: 

– Tunnistusrivistö: oliko hän joku näistä? 

– Kysymys: oliko hänellä veitsi kädessä? 

Muistaminen: 

– Minkä näköinen hän oli? 

– Mitä muuta voit kertoa hänestä? 

 

Tunnistaminen on helpompaa kuin muistista haku, mutta muistisuoritus paranee, jos pyrkii 

aktiivisesti hakemaan muistista tapahtumaan liittyvää tietoa. 

Muistikuvan vääristyminen 

Muistikuva vääristyy virheellisen tiedon vuoksi. Jos henkilö altistuu tapahtuman jälkeen 

virheelliselle tiedolle tapahtumasta, alkuperäinen muistikuva muuttuu. Jokainen mieleen 

https://www.nytimes.com/2015/05/15/nyregion/witness-accounts-in-midtown-hammer-attack-show-the-power-of-false-memory.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2015/05/15/nyregion/witness-accounts-in-midtown-hammer-attack-show-the-power-of-false-memory.html?_r=0
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palauttaminen muuttaa alkuperäistä muistikuvaa. Myös sosiaalinen painostus ja 

miellyttämisen halu vääristävät, esim. kun haastateltava lapsi sanoo sen, minkä hän 

arvelee haastattelijan haluavan hänen kertovan.  

 

 

Virheelliset muistikuvat ja valemuistot 

Valemuistot ovat virheellisiä, mutta aidolta tuntuvia muistikuvia. Henkilön itsensä tai 

ammattilaisen on mahdoton erottaa niitä todellisista tapahtumista. Valemuistoja voidaan 

kehittää kaikenlaisista omakohtaisista kokemuksista, mukaan lukien oma lapsuuden 

hyväksikäyttökokemus sekä kokemus omasta syyllisyydestä rikokseen. 

Luottamus auktoriteettiin (esim. terapeutti), joka tarjoaa tulkintoja sekä johdatteleva 

terapia- tai kuulustelukonteksti altistavat tälle. Yhdistettynä epäluottamukseen omaa 

muistia kohtaan, on johdatteluherkkyys ja vääristyneen muistikuvan riski merkittävä! 

Valemuistoja voidaan myös tahallisesti istuttaa. Amerikkalainen psykologian tohtori 

Elizabeth Loftus on tehnyt aiheesta lukuisia tutkimuksia. 

  

Lapsuuden hyväksikäyttökokemuksen muistamisesta 

On runsaasti tutkimusnäyttöä siitä, että hyväksikäyttökokemuksista kerrotaan usein varsin 

pitkällä viiveellä. Tämä selittynee useammin sillä, että henkilö on valmis käsittelemään 

tapahtunutta, myös lisääntynyt tietoisuus siitä, mitä hyväksikäyttö on, voi vaikuttaa.  

Kaikilla ihmisillä lienee joitain ensimmäisiä seksuaalisuuteen liittyviä muistikuvia. Mitä 

hatarampi muistikuva, sen helpommin se tulkitaan uudelleen ja muokataan uuden 

käsityksen valossa. 
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Hyväksikäytöstä puhutaan laajasti mahdollisena syynä erinäisiin psyykkisiin ongelmiin. 

Mikään yksittäinen oire ei kuitenkaan ole vahva merkki nimenomaan ja ainoastaan 

hyväksikäytöstä, kts esim. Käypä hoito -suositukset 2013. Lapsuuden muun 

kaltoinkohtelun muodot (ovat ja ovat aiemminkin olleet) selvästi tavallisempia. 

Hyväksikäyttö- ja muiden kuormittavien kokemusten unohtaminen ja muistaminen 

Järkyttävien/traumaattisten tilanteiden muistot voivat erota muunlaisista muistikuvista: 

fokus on keskeisissä yksityiskohdissa ja vähemmän keskeiset unohtuvat. Ei ole 

tutkimusnäyttöä, että traumaattisten tapahtumien muistot voisi tukahduttaa täysin ja 

muistaa luotettavasti myöhemmin. Tyypillisempää on, että ne muistetaan liiankin hyvin, 

koska niihin liittyy vahva tunnereaktio.  Jos henkilö välttää kokemuksen ajattelemista, 

muistikuvasta tulee vähemmän vahva. Kaikenlaisia tapahtumia, myös traumaattisia 

voidaan unohtaa. 

Miten huomioida hoidossa 

Kaikilla sellaisilla hoitotahoilla, jotka käsittelevät ihmisten aiempia kokemuksia, tulisi olla 

perustavanlaatuista tietoa muistin toiminnasta ja siihen liittyvistä riskeistä. Myös sellaisen 

kokemuksen tai tulkinnan, josta asiakkaalla ei ole omia muistikuvia, tarjoaminen 

asiakkaalle terapiakontekstissa on epäeettistä. 

Älä tulkitse, käytä neutraalia puhetta, kysy avoimesti, kuuntele! 

Tekstin koosti Tarja Waljakka 

 

Palautteita koulutuspäivästä 

Koulutuspäivän ja vuosikokouksen palautteet olivat ilahduttavan hyvät. Koulutuspäivän 

yleisarvosanaksi tuli 9,2 (asteikko 4-10) ja koulutuspaikan 9,1.   

Koulutuksen aihe, oikeuspsykologian dosentti Julia Korkmanin esitys ”Muisti, muistaminen 

ja muistikuvien muovautuvuus” koettiin ajankohtaisena ja mielenkiintoisena aihealueena ja 

Julia itse selkeänä, todella asiantuntevana ja hyvänä esiintyjänä. Rosen-työskentelyn 

näkökulmasta on hyvä huomata, kuinka helposti johdattelua tapahtuu. Muistetaan se, 

ettei laiteta sanoja ja tulkintojamme asiakkaan mieleen.  

Laaksosen Sirpan Rosen-liikuntahetki oli mukava ja laittoi veren kiertämään aamupäivän 

istumisen jälkeen. 

Järjestelyt toimivat, paikka ja myös sijainti koettiin erinomaisen hyväksi. Lähes kaikki 

halusivat jatkossa vain 1-päiväisen koulutuspäivän ja sijainnin toivottiin olevan 

pääkaupunkiseudulla, erityisesti Helsingissä. Turku ja Tampere tai muutoin helposti 

rautateitse saavutettavissa oleva paikka sai muutamia mainintoja. 

Koulutuspäivän päätteeksi nostimme maljat Suomen Rosen-terapeutit ry:n 25-vuotisen 

taipaleen kunniaksi. 
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Kuulumisia maailmalta 

Intensiivi Barcelonassa 

 
 
Suomen Rosen-koulu järjesti 
intensiivikurssin Barcelonassa Espanjan 
Kataloniassa huhtikuussa 2019.  
 
Opettajina toimivat Maija Frauenknecht 
(kuvassa keskellä) Suomesta ja alun 
perin Meksikolainen Theresa Garcia 
(kuvassa oikealla) USA:sta. Sirpa 
Laaksonen (kuvassa vasemmalla) toimi 
assistenttina. Viitisentoista osallistujaa 
tulivat Espanjasta, Venäjältä, Norjasta, 
Argentiinasta ja Suomesta. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Kuvassa Lassi Alhorinne, Satu Jurvanen ja Manuel Jimenez Fonseca 
 
Suomen Rosen-koulun alla toimiva espanjankielisten peruskurssi järjestettiin Suomessa 
elokuussa 2015. Opettajana toimi Maija Frauenknecht. Hyvin pian kurssilaiset toivoivat 
kursseja Espanjaan. Tällä Barcelonan intensiivillä espanjankielisiä oli mukana neljä ja oli 
nyt toinen intensiivi Espanjassa. Ensimmäinen intensiivi pidettiin tammikuussa 2017. 
Espanjassa on pidetty toki myös peruskursseja ja infoiltoja sekä tehty lukemattomia hoitoja 
paikallisille. 
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Tämän kevään kurssi pidettiin joogakoululla lähellä Santsin rautatieasemaa liki keskustaa. 
Päivittäisten iltapäiväsateiden ropina peltikattoon sekä lasten äänet pihan koulun 
välitunneilta toivat vaihtohoitoihin ihmeellisen tunnelman. Tilan yllä kattoterassilla otimme 
tauoilla aurinkoa. Kaupunkimiljöö ja katalonialaisten välitön ja ystävällinen vuorovaikutus 
tuki hyvin kurssilla syntynyttä prosessia. 
 
Maijan ja Theresan opetus on syvällistä, tarkkaa ja älykästä. He toimivat saumattomasti 
yhdessä. Molemmilla on opetustyössään mukana vahvasti myös Rosen-liikunta. Theresan 
liikuntatunnit toivat uutta syvällistä ajattelua liikuntaan. Ei se määrä eikä voima vaan laatu! 
 
Toivon totisesti, että suomalaisillakin kehotyöskentely intensiiveillä Rosen-liikunta saa sille 
kuuluvan osuuden opetusajasta. 
  

 

Olen itse harjoitusjaksolla sekä 
kehotyöskentelyn että Rosen-liikunnan 
opinnoissani. Olen opiskellut Suomen 
lisäksi Venäjällä, Ruotsissa, Tanskassa, 
Saksassa sekä nyt Espanjassa. 
Kansainvälisyys ja mahdollisimman 
monien Rosen-tyylien kokeminen tuntuu 
itselleni hyvin tärkeältä. Myös tällä 
Barcelonan kurssilla eri maalaisten ja eri 
kielien kokeminen oli merkittävää.  
 
Vaikka tulemme eri puolilta planeettaa, 
ovat sisimmät kokemuksemme 
merkillisen tunnistettavia ja 
samaistuttavia. Yksinkertainen konsti 
kohti maailmanrauhaa. 
 
Kuvassa Lassi Joan Miron patsaalla 

 
Kaikki kolme opiskeluvuottani olen ollut erittäin kiitollinen Suomen tarkalle ja 
perinpohjaisen oikeaoppiselle opetustyylille. Se antaa rohkeutta kohdata myös toisenlaisia 
tapoja ja tyylejä. Toivon, että nämä erilaiset kokemukset auttaisivat minua myös 
kohtaamaan mahdollisimman erilaisia Rosen-asiakkaita. Haaveilen esimerkiksi Rosen-
liikunnan viemisestä aivan uudenlaisille asiakasryhmille kuten vaikkapa bisnesmiehille tai 
lätkänpelaajille, nuorille ja mahdollisimman monille erilaisille erityisryhmille. 
     
Seuraava Espanjan intensiivi on Madridissa lokakuun puolivälissä. Lisätietoja saat 
Maijalta. 
 

Lassi Alhorinne 
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Jatkokoulutusmatka Ruotsiin 
 
 
Huhtikuun lopulla järjestettiin valmiiden 
terapeuttien jatkokoulutus Anna 
Söderlindin ohjauksessa. Kurssi pidettiin 
kauniissa Kungsbackan kaupungissa 
Göteborgin eteläpuolella. Odotin kovasti 
ensimmäistä Rosen-kurssia omalla 
äidinkielelläni. Meitä oli pieni 7 hengen 
ryhmä, yksi toinen oli vastavalmistunut 
kuten minä, yhdellä jo 30 vuoden 
kokemus Rosen-työskentelystä. Oli 
mahtavaa huomata ja tuntea miten 
Rosen-perhe on yhtä missä vaan. Vaikka 
kaikki paitsi opettaja olivat entuudestaan 
tuntemattomia, oli erittäin lämmin ja 
tervetullut olo. 

 

Koulutuksen aihe oli ”miten saada sanat menemään perille”. Puhuimme Rosen-
menetelmän ytimestä, mitä se on kaikessa yksinkertaisuudessaan mutta samalla 
mahtavuudessaan. Annan oma kokemus on ollut, että sanat ovat vuosien mittaan 
vähentyneet hoitotilanteessa ja niille annetaan enemmän tilaa ja aikaa upota asiakkaan 
alitajuntaan. 
 
Monesti mietitään millä sanoilla kuvata Rosen-menetelmää sellaiselle, joka ei sitä tunne. 
Marion on jossain kohtaa kuvannut menetelmää sanoilla ”Fyysinen rentoutuminen, joka 
johtaa tunneperäiseen tietoisuuteen” (oma käännös). Tämä on mielestäni erittäin hyvä 
kuvaus. 
 
Juttelimme paljon asiakaskokemuksistamme, mikä on aina arvokasta kuunneltavaa. 
Kävimme läpi kehon eri alueita ja mitä sanoja millekin alueelle voisivat olla ”osuvia” 
asiakkaan kanssa.  Teimme keholuentaa niin että vuorotellen kävelimme huoneessa 
paljain jaloin, ja keskityttiin vain jalkoihin ja millaisia jännityksiä näimme niissä. Sain 
lopuksi ulkomaalaisena vieraana kunnian olla pöydällä, kun Anna teki näytehoidon. 
Meillä oli valitettavasti vain 1,5 päivää aikaa, olisi ollut mahtavaa jatkaa pitempään. 
 
Sunnuntain vietin Göteborgissa ja muun kävelyn lomassa istuin pitkään ostoskeskuksessa 
seuraillen ja analysoiden ohikulkevien ihmisten kävelyä. 
 
Petra Wikström 

 



Suomen Rosen-terapeutit ry:n jäsenlehti                                                                                   27. toukokuuta 2019  
 24. vuosikerta, nro 1/2019 toukokuu   
 

15 
 

 

 

Rosen-terapeutiksi valmistuneet: 

Lotta Lehtikari joulukuussa 2018 Helsinki 
Petra Wikström tammikuussa 2019 
Helsinki 

Rosen-liikunnan ohjaajaksi valmistunut: 
Maija Frauenknecht marraskuussa 2018 
 
Rosen harjoitusjaksolle siirtyneet: 
Tarja Haapala-Easton helmikuussa 2019 
Vantaa 
Lassi Alhorinne huhtikuussa 2019 
Helsinki 
 
Onnea ja menestystä kaikille! 

 

 

 

 

 

ROSEN LIIKUNTA INTENSIIVI RUUKILLA 24-28.7.2019 
Kurssin opettajina Peter Toft Nielsen Tanskasta ja Leena Saxberg Suomesta 

Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

lisätiedote kurssista löytyy koulun sivuilta www.rosenmetodi.fi 

 

VKL-KURSSI SOFIASSA 23-24.11.2019 

Kurssilla mukana psykiatri Anssi Leikola (Trauma ja Rosen) 

Anssi Leikolalla on itsellään kokemusta Rosenista ja hän tuo meille puolestaan tärkeää 
tietoa liittyen traumaan. 

lisätietoa tarkemmin koulun sivuilla myöhemmin  

 

 

 

 

http://www.rosenmetodi.fi/
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Markkinointimateriaalit  

Sonja Träskbäck hoitaa keskitetysti markkinointimateriaalien toimitukset. 

Sonjan tavoitat sähköpostilla sonja@rosenhoito.fi  

 

Yhdistyksen tilinumero on FI06 3131 1001 1685 60.  

Merkitsethän viestikenttään nimesi, jos maksat yrityksesi tililtä.  

 

Roll-up:it 

Yhdistys lainaa postikulujen hinnalla messuille yms. tilaisuuksiin kannettavia ja nopeasti 

pystytettäviä roll-up -kuvatelineitä. Telineet tekevät esittelystäsi ammatillisen ja 

viimeistellyn näköisen. Roll-upit löytyvät Helsingistä Irene Nurmiselta, Riitta Kivimäeltä 

Salosta, Päivi Korhoselta Varkaudesta sekä Arja Keskitalolta Oulusta. Heidän yhteystiedot 

löydät yhdistyksen nettisivuilta www.rosenterapia.com 

Avustukset 

Avustuksia myönnetään resurssien mukaan tilaisuuksiin, joissa esitellään Rosenia. 

Avustussumma on 30% messutilan vuokrasta. Hakemukset tositteineen ja lyhyine 

taustatietoineen Petra Wikströmille. Mainitse hakemuksen yhteydessä kenelle korvaus 

maksetaan & pankkiyhteys IBAN-muodossa, luettele muut messuilla mukana olleet 

yhdistyksen jäsenet, sekä missä/milloin/mitkä messut olivat kyseessä. 

Tuotteet 

Rosen-metodi -esite (esite päivitetään vuoden 2019 aikana) 

100 kpl / 30 € + toimituskulut 
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Yhteystiedot 

Hallitus  

Puheenjohtaja                                        
Avustukset                     
Jäsenrekisteri                                         
Päivitykset nettisivuille   
Petra Wikström 
040 148 5853 
pmwikstrom@gmail.com 
 
 
Sihteeri                  
Tarja Tiittanen  
050 324 0936 
tarja.tiittanen@lifepuzzle.fi 
 
Varapuheenjohtaja 
Maija Pietilä 
040 838 6484 
mai.kat.pietila@gmail.com 
 
Satu Pispa 
050 377 9176  
satu.pispa@gmail.com 
 
Ruusunlehden päätoimittaja 
Pirjo Laitinen 
040 567 5675 
laitinenpl@gmail.com 
 
Varajäsenet: 
Rosen Instituutti ja kansainväliset 
asiat 

Bärbel Fink  
044 516 0254 
barbel.fink@oulu.fi 

 
I Love me -messuasiat 
Irene Nurminen 
0400 406 280 
irkku.nurminen@gmail.com 
 
Hallituksen ulkopuolella: 
 
Esite-, DVD- ja kirjatilaukset 
Sonja Träskbäck 
050 514 0965 
sonja@rosenhoito.fi  
 
Rahastonhoitaja         
Tarja Kangas 
044 290 7622  
tarja.kangas@hotmail.com 
 
Muistathan päivittää muuttuneet 
yhteystietosi jäsenrekisteristä vastaavalle 
Petralle: pmwikstrom@gmail.com 
  
Asiakkaat etsivät usein terapeuttia 
yhdistyksemme sivuilta! 
 
Jäsenmaksu vuodelta 2019 
Terapeutit ja harjoittelujaksolaiset 50 €, 
opiskelijat 35 €. 
Yhdistyksen tilinumero: 
FI06 3131 1001 1685 60  
Muistathan mainita viitteessä nimesi, jos 
yrityksesi on jäsenmaksun suorittaja. 
 
Seuraava Ruusunlehti ilmestyy syksyllä 
2019. Lehteen tulevat aineistot, juttuideat, 
kommentit: laitinenpl@gmail.com

 
  
 

 

 

mailto:pmwikstrom@gmail.com
mailto:mai.kat.pietila@gmail.com
mailto:laitinenpl@gmail.com

