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Kesä on jo pian ovella ja kevät on mennyt yhdessä hujauksessa. Olemme tyytyväisiä 
siihen työhön, jota yhdistyksen osalta saimme viime vuoden osalta aikaiseksi. Vuoden 
2017 aikana perustettiin ryhmä, joka on keskittynyt suunnittelemaan ja toteuttamaan 
yhdistyksen Facebook -sivuja. Yhdistys osallistui yhdessä Rosen Method School Finland 
-koulun kanssa I Love Me -messuille lokakuussa 2017. Suomen Rosen-terapeutit ry:llä 
on ollut vuonna 2017 edustus (Bärbel Fink) Rosen-instituutin (RI) 16-jäsenisessä 
Boardissa. Puheenjohtaja Piipa Pirhonen osallistui myös Rosen Global Congressissa 
marraskuussa 2017 jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaamiseen. Suomen Rosen-
terapeutit ry:n jäseniä osallistui Rosen Instituutin sivujen kääntämiseen suomeksi.


Yhdistyksen koulutuspäivien yhteydessä pidetyssä vuosikokouksessa maaliskuussa 
2018 saimme aikaiseksi uuden hallituksen ja mukavat suunnitelmat myös tälle vuodelle. 
Nettisivujen uudistaminen käynnistyy (siitä enemmän seuraavalla sivulla), facebook-
sivujen suunnittelu jatkuu, ensi vuoden koulutuspäivien suunnittelu on jo käynnistynyt ja  
I Love Me -messuille osallistumisen selvittely on työn alla.


Erityisen ilahtuneena toteamme myös sen, että meillä on useita jäseniä, jotka toimivat 
yhdistyksen puolesta hallituksen ulkopuolella: materiaalivastaavana jatkaa Sonja 
Träskbäck, sosiaaliseen mediaan liittyvän toiminnan työstämistä facebook-sivuineen 
jatkavat Sini Välipakka, Lotta Lehtikari ja Jaana Ristiluoma, Sirpa Laaksonen osallistuu 
Ruusunlehden toimittamiseen ja Anna Vuori koulutuspäivien suunnitteluun ja 
toteutukseen. 


Yhdistyksen toiminta oli vahvasti ylijäämäinen vuonna 2017. Jäsenmaksutuotot olivat 
ennakoitua suuremmat ja kulut olivat suhteellisen vähäiset. Lisäksi aiempi hyvä kulujen 
karsinta (mm. Ruusunlehden sähköisyyteen siirtyminen) johtivat hyvään tilikauden 
tulokseen, mikä yhdessä hyvän kassatilanteen kanssa antaa hyvän ja vakaan pohjan 
yhdistyksen lähivuosien työlle.


Vuosikokouksessa päätettiin pitää jäsenmaksut edelleen samoina, eli maksu on 50 € 
terapeuteilta sekä harjoittelujaksolaisilta ja 35 € opiskelijoilta. Jäsenmaksusta tulee myös 
erillinen sähköpostiviesti, joten tarkkailethan sähköpostiasi lähiviikojen aikana. Löydät 
yhdistyksen tilinumeron viimeiseltä sivulta, jos haluat hoitaa jäsenmaksusi saman tien.


Oikein lämmintä ja mukavaa kesää toivotamme kaikille jäsenillemme.


Puheenjohtaja Piipa Pirhonen 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ruusunlehden päätoimittaja Tarja Tiittanen 
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Uudet nettisivut  

Yhdistyksen nettisivut osoitteessa www.rosenterapia.com kaipaavat päivitystä 
ulkoasullisesti ja kaikkiaan uudistamista myös teknisen toteutuksen osalta.         


Uudistustyön on tarkoitus alkaa syksyllä. Olemme varanneet yhdistykselle uuden 
nettiosoitteen suomenrosenterapeutit.fi. Yhtenä tavoitteena on, että jokainen 
yhdistyksen jäsen voisi jatkossa päivittää omat tietonsa yhdistyksen nettisivuille itse. 
Teknisen toteutuksen ja visuaalisen ilmeen tuottaa myöhemmin valittava ulkopuolinen 
taho, mutta sitä ennen pitäisi miettiä mitä toimintoja sivuilla pitäisi olla, kaipaako teksti 
uudistamista yms. Ilmoittaudu saman tien Piipalle (piipapirhonen@gmail.com) jos sinulla 
on kiinnostusta ja innostusta tulla mukaan työryhmään. Mitään valtavaa työrupeamaa 
tästä ei koidu mukaan tuleville. Jos sinulla on ajatuksia nettisivujen suhteen - mutta et 
halua mukaan työryhmään - laita viestiä näkemyksistäsi elokuun loppuun mennessä. 


Uuden hallituksen esittely ja toimenkuvat 

Olen Tarja Tiittanen ja 
valmistuin viime syksynä 
Rosen-terapeutiksi. 


Tämä yhdistyksen alkava 
kausi on minulle kolmas 
hallituksessa ja olen koko 
ajan toiminut hallituksen 
sihteerinä sekä viime ja 
tämän vuoden myös 
Ruusunlehden 
päätoimittajana. 


Oma toiveeni Suomen Rosen-terapeutit yhdistyksessämme on vahvistaa Rosen-
toiminnan ammattimaisuutta sekä lisätä Rosen-metodin tunnettuutta eri tahoilla. 


Koulutustaustani on kaupallinen ja tällä hetkellä toimin yrittäjänä ja erityinen 
kiinnostuksen kohteeni Rosenin lisäksi on systeemisyyden ymmärtäminen ja 
organisaatiokonstellaatio-menetelmä. 


Kesällä vietän paljon aikaa mökillä Kangasniemellä joko sormet mullassa, varpaat 
vedessä tai pää pilvissä. 
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Olen Minna-Maija Kemppi eli Minttu. 


Lupauduin Rosen-yhdistyksen hallitukseen 
kuunteluoppilaaksi, mutta pääsin 
varapuheenjohtajaksi (kiitos kunniasta!). Sain 
myös tehtäväksi toimia Rosen-yhdistyksen fb-
sivujen suunnitteluryhmän ( = Sini, Lotta ja Jaana) 
yhdyshenkilönä ja koordinoida kuulumisia 
hallitukselle. 


Olen valmistunut Rosen-terapeutiksi 2016, 
koulutetuksi hierojaksi 2012, akupunktiohoitajaksi 
2013 ja perushoitajaksi 1987. 


Minulla on takana 30 vuotta hoitotyötä sairaalan 
akuutilta puolelta, joista viimeiset 15v työskentelin 
sisätautiosastolla sydän- ja keuhkosairauksien 
vuodeosastolla. Ryhdyin päätoimiseksi yrittäjäksi 
kaksi vuotta sitten. 


Perheeseeni kuuluu mies ja kolme täysi-ikäistä ihanaa tytärtä, sekä 10-vuotias kollikissa. 


Elämäni ilonaiheet saan perheestä, työstä ja luonnosta sekä harrastuksistani 
polkujuoksusta, hiihdosta sekä paritanssista.


 

Olen Irene Nurminen, Rosen-harjoittelu-
jaksolainen ja toimin varajäsenenä hallituksessa. 
Selvittelen parhaillaan yhdistyksen osallistumista I 
Love Me -messuille 2018. 


Päivätyökseni toimin asiakaspalvelijana, vapaa-
ajallani lenkkeilen ja nautin yhdessäolosta 2-
vuotiaan lapsenlapseni sekä ystävieni kanssa. 
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Olen Pirjo Laitinen, alunperin kotoisin Kemistä. Tällä 
hetkellä asun Järvenpäässä. 


Työelämäni kului lähinnä taloushallinnon tehtävissä, 
koulutukseltani olen merkonomi. Minulla on kaksi 
aikuista tytärtä ja neljä tyttärentytärtä, he ovat elämäni 
suola ja sokeri. Tunnen olevani etuoikeutettu ja rikas. 


Roseniin tutustuin ensi kerran vuonna 2003 ja aloitin 
Rosen-terapia opiskelut siltä istumalta. Olin oivaltanut 
jotain omakohtaista ja halusin jakaa sen tiedon muillekin. 
Opiskelu jatkuu yhä, niin kuin kaikessa missä haluaa 
tulla hyväksi, ei kai koskaan ole valmis. 


Hallitustyöskentelyssä osalleni putosi jäsenrekisterin 
ylläpito sekä nettisivuilla olevien tietojen 
päivittäminen. Tämä työ on tärkeä, jotta tieto kulkee 
niin jäsenille itselleen sekä Rosen-hoitoa etsiville asiakkaille.


Olen jo eläkkeellä, joten minulla on aikaa myös muulle - harrastan kuorolaulua ja 
keramiikkaa. Nautin siitä, että saan käydä uimassa ja kuntosalilla, lisäksi aikaa kuluu 
paljon luonnossa liikkumiseen. Mikään ei tietysti ole hauskempaa kuin se, että voi jakaa 
saman harrastuksen hyvän ystävän kanssa tai oman lapsen kanssa tai ehkä jopa 
lapsenlapsen kanssa! 


Rosen-terapia on myös herättänyt kiinnostukseni kaikkeen ihmisen hyvinvointiin 
liittyvään. Vuosittain olen osallistunut Rosen-yhdistyksen ja -koulun järjestämiin 
koulutuksiin mielenkiinnolla.  

 

Olen Bärbel Fink, aikuiskoulutuksen ammattilainen. 
Tutustuin Roseniin Ritva Malkan viikonloppukurssilla 
Oulussa ennen vuosituhannen vaihdetta ja olen siitä 
lähtien ollut mukana vaihtelevasti asiakkaana, 
kurssilaisena ja tulkkina. Nyt olen harjoittelujaksolla. 


Hallituksessa roolini on edustaa Suomen Rosen-
terapeutit yhdistystä Rosen Instituutin Boardissa.    
Osallistun myös eri maiden Rosen Method 
Professional Associationin (RMPA) yhteiseen 
foorumiin. Hallitustyössä olen ollut mukana vuodesta 
2015 lähtien.
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Olen Piipa Pirhonen ja toimin 
hallituksessa puheenjohtajana - 
vielä tämä yhden vuoden. Tulin 
mukaan hallitukseen vuonna 2013 eli 
tämä on jo kuudes kauteni ja neljäs 
puheenjohtajana. 


Varsinaisten puheenjohtajan 
tehtävien lisäksi luotsaan tulevalla 
kaudella uusien nettisivujen tekoa, 
toimin yhteyshenkilönä koulun ja 
yhdistyksen välillä, sekä taitan tätä 
Ruusunlehteä ja lähetän sen teille. 


                                                        
Kun v. 2015 tarjolla oli puheenjohtajan pesti tartuin siihen innolla. Yksi tavoitteeni oli 
vähentää radikaalisti Ruusunlehden tekemisestä aiheutuvia kustannuksia ja ohjata 
budjettia enemmän koulutuksen subventoimiseen. Ensimmäisessä ollaan onnistuttu, 
toisen kohdalla ei maali ole häämöttänyt. 

Toivon, että vuonna 2019 hallitukseen valitaan uusi puheenjohtaja, joka olisi valmis 
luotsaamaan yhdistystä eteenpäin oman parhaan näkemyksen ja osaamisen mukaan.  
Se riittää. 


Vuosikokouksen yhteydessä olleen koulutuspäivän antia            

Kosketus on kokemuksen varhaisin muoto 

Yhdistyksen koulutuspäivillä Karja-Lohjalla kuultiin psykiatri ja psykoterapeutti Matti O. 
Huttusta. 


Huttusen tyyli luennoida oli epämuodollinen ja kohtaava. Kysymysten esittäminen ja 
omien kokemusten jakaminen oli koko nelituntisen ajan mahdollista. Lounastauolla oli 
myynnissä päivän teemoihin liittyvää kirjallisuutta. 


Ammatti-identiteettiään Matti Huttunen kuvaisi sanalla ”oma-psykiatri”. Oma-psykiatri 
tarjoaa asiakkailleen ammatillisen turva- kiintymys- ja ystävyyssuhteen, joka on 
vastavuoroinen ja perustuu vapaaseen assosiaatioon. Tarvittaessa hän voi myös hoitaa 
asiakkaan psyykelääkitystä. Omaa teoreettista taustaansa Huttunen nimitti leikkisästi 
”sotkuksi”, hän on väitellyt biologisen psykiatrian alalta, ja sittemmin lukenut laajasti 
psykoterapeuttisia teorioita. Huttunen yhdistelee asiakastyössään tärkeiksi kokemiaan 
ajatuksia ja havaintoja koko psykiatrisen ja psykoterapeuttisen hoidon kentältä. Erityistä 
meidän työmme näkökulmasta on se, että Matti Huttunen on jo vuosikymmeniä 
lähettänyt asiakkaitaan myös Rosen-hoitoon. Asiakkaan psykiatrinen hoitoprosessi on 
kulkenut rinnan Rosen-prosessin kanssa. 
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Huttunen jakoi puheenvuoronsa kahteen osaan. Ennen lounasta hän keskittyi 
psykoterapioiden syntyyn ja sukupuuhun. Hän avasi sitä, miten psykoanalyysin 
kehittäneen Sigmund Freudin työstä alkaen psykoterapiat jakaantuvat kahteen 
päähaaraan: Älyllistä oivallusta ja mieltä korostavaan, melko miehiseen traditioon, ja 
toisaalta alusta asti myös kehoa ja tunnetta korostavaan suuntaan, joka on saanut 
vähemmän valtaa ja vasta pikkuhiljaa äänensä kuuluviin. Jälkimmäisen kehittelijöiden 
joukkoon Huttunen listaa myös Marion Rosenin. 


Matti Huttunen painottaa, ettei Rosen-terapia syntynyt tyhjästä, vaan Marion Rosenin 
nuoruudessa saamista fysioterapeuttisista ja kehoterapeuttisista kokemuksista 
yhteistyössä C.G. Jungin oppilaiden kanssa. Psykoterapian ja Rosenin juuret ovat 
yhteiset. 


Aamupäivän voimauttava viesti meille Rosenin harjoittajille olikin se, että Matti Huttusen 
näkökulmasta ainoa syy siihen, ettei Rosen-metodia voi kutsua psykoterapiaksi tai ottaa 
mukaan Kela-korvattavien terapioiden piiriin Suomessa, on valta. Älyllisyys ja 
teoreettisuus on ollut psykoterapioiden kehityksen matkalla tähän päivään niin hallitseva 
vaatimus, ja toisaalta eroottisten tunteiden pelko asiakassuhteessa ja siitä seuraava 
kosketuksen kieltäminen niin ehdotonta, ettei Rosenin kaltaista, lähes vailla teoriaa 
elävää hoitomuotoa, joka perustuu kosketukseen, ole mitenkään voitu nähdä 
ammatillisena ja psykoterapiaksi sopivana. Tilanne kuitenkin elää ja muuttuu koko ajan, 
ja voimme itsekin olla vaikuttamassa muutoksen suuntaan. 


Lounaan jälkeen Matti Huttunen puhui enemmän omasta 
asiakastyöstään suhteessa Roseniin. Hänelle Rosen-metodissa 
on ollut vaikuttavaa avoimuus, joka näyttää löytyvän ihmisestä 
hyvin luonnollisesti, kun saamme kosketusta. Lisäksi häntä on 
hätkähdyttänyt se, miten suoraan tunnekokemukset voivat 
Rosen-pöydällä purkautua ulos. Hän rinnasti tässä yhteydessä 
Rosenin joihinkin mm. traumaterapian käyttämiin keinoihin, 
kuten emdr-menetelmään, joka perustuu silmän liikkeiden 
kautta syntyvään ”transsi-tilaan”, jossa traumaattinen kokemus 
ja tunne voi purkautua, rajustikin. 


Huttusen kokemuksen mukaan Rosen-hoidot ja samanaikainen tiivis hoitosuhde 
psykiatriin tai psykoterapeuttiin vahvistavat toistensa myönteisiä vaikutuksia. Koska 
Rosen-terapia voi nostaa pintaan hyvin voimakkaitakin tunteita, aistikokemuksia ja niihin 
liittyviä tunnemuistoja, Huttunen on pitänyt käytäntönään sopia asiakkaansa kanssa 
tapaamisen mieluiten jo samana päivänä, kun tämä on käynyt Rosen-hoidossa. Tämä on 
tärkeää varsinkin asiakkaan Rosen-prosessin ollessa alkumetreillään. Hän pitää myös 
yllä valmiutta lisätapaamisiin, mikäli Rosen-hoidossa heränneet tunteet ovat olleet hyvin 
voimakkaita. Tällaisessa tilanteessa Rosen-terapeutti voi uskaltaa ottaa entistä 
vaikeampia asiakkaita. Tietoisuus siitä, että asiakkaan prosessia kannattelee myös 
toinen alan ammattilainen, luo turvaa. 


Hyvän yhteistyön edellytys on luonnollisesti se, että asiakkaan rinnalla kulkeva psykiatri 
tai psykoterapeutti ymmärtää Rosen-metodia ja sen hoitosuhteeseen antamaa lisäarvoa. 
Rosen- terapeutin tulee samoin tukea asiakkaan psykoterapeuttista tai psykiatrista 
hoitosuhdetta. Molemminpuolinen kunnioitus on välttämättömyys, jos yhteistyötä 
halutaan tehdä. 
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Huttunen valitteli moneen otteeseen sitä, miten erilaiset terapeuttiset koulukunnat 
haluavat ”omistaa totuuden” siitä, mitä on hyvä hoito ja lyövät toisiaan halki 
psykoterapian historian ja yhä tänäänkin sen sijaan, että voitaisiin yhdistää voimavarat 
asiakkaiden ja ihmisyyden parhaaksi. Tärkeä viesti myös meille Rosenin tekijöille, jotta 
voimme olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta Rosen-metodille ja 
asiakkaillemme. 


Rosen-metodin tuoma lisäarvo ”sanalliseen” psykodynaamiseen psykoterapiaan on 
Huttusen kiteyttämänä ”elävä tunnekokemus”. Thomas Ogden sanoin kosketus on 
”primary mode of experience”, kokemisen varhaisin tapa tai kokemuksen varhaisin 
muoto. Näihin kokemuksiin ei Huttusen mukaan pääse käsiksi ”vain” keskustelevassa 
terapiassa, tai ainakin siihen kuluu huomattavan pitkiä aikoja. Huttunen näkee asiakkaan 
kannalta miellyttävänä myös sen, että Rosenissa ei tarvitse sitoutua tiiviiseen 
käyntiväliin, vaan hoidon voi ottaa tarvittaessa, esim. kun oma-psykiatrin kanssa on jääty 
jumiin johonkin prosessin kohtaan, se herättää asiakkaassa ja psykiatrissa turhautumista 
ja halutaan eteenpäin. Huttunen ei näe voimakkaidenkaan psyykelääkkeiden käyttöä 
esteenä Rosen-hoidossa käymiselle, mikäli molemminpuolinen kunnioitus vallitsee 
hoitavan psykiatrin ja Rosen-terapeutin välillä. 


Kaiken psyykkisen kärsimyksen takana on ”sietämätön tunne”, Huttunen sanoo. Se on 
usein avuttomuutta, häpeää. Rosen-metodi mahdollistaa traumaattisten tunnemuistojen 
esilletuomisen, jakamisen ja niiden historian tutkimisen, siis ”sietämättömän tunteen” 
vapauttamisen ja hahmottamisen osaksi omaa tarinaa. 
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Luennon päätteeksi pohdimme hetken miten voisimme edistää psykiatrien ja 
psykoterapeuttien yhteistyötä Rosen-terapeuttien kanssa. Keskustelu jäi alkutekijöihinsä. 
Ehdotin itse, että voisimme tehdä paikkakunnittain listauksia Rosen-myönteisiksi 
tietämistämme psykoterapeuteista ja psykiatreista, hakeutua kontakteihin heidän 
kanssaan ja tehdä yhteistyöaloitteita. Sovittiin myös, että pyrimme omissa Rosen-
ystävätapaamisissamme, vaihtohoitoviikonlopuissa ja kurssien kahvitauoilla pitämään 
tätä keskustelua esillä ja yllä. 


Ensi vuonna, maaliskuun lopussa, yhdistyksen koulutuspäivät järjestetään Helsingissä. 
Koulutuksen aihe on muistin rakenne ja valemuistot.  


Anna Krogerus                                                                                                          


Psoas-lihas - Magnus Appelbergin luento Elontulessa 24.3.2018. 

Magnus piti erittäin hyvän ja inspiroivan luennon lonkan koukistajista, psoas- ja iliacus-
lihaksista, niiden toiminnasta, käsittelystä ja venyttelystä. Magnus on Suomen 
suosituimpia ja myös kokeneimpia astangajoogan opettajia. Magnuksen tie on kulkenut 
laidasta laitaan diplomi- insinöörin opintojen, teatterikorkeakoulun tanssitaiteen maisterin 
tutkinnon, Rebalancing kehoterapian harjoittamisen ja vapaasukelluksen kautta tähän 
päivään. Hän mainitsi, että monista hänen harrastuksistaan on kehittynyt aina ammatti. 
Siinä esimerkkiä Rosen-poluilla vaeltaville kanssaopiskelijoille. 

Psoas on ihmisen ainoa lihas, joka liittää toisiinsa ylä- ja alakropan. Sen toinen pää on 
kiinni selkärangassa ja toinen reisiluussa. Psoas eli lannesuoliluulihas vaikuttaa kaikkeen 
kehon perustoimintaan: seisomiseen, kävelemiseen ja ylipäätään lihastasapainoon. 
Kunnossa oleva psoas pitää ryhdin suorana ja saa kävelyn tuntumaan kevyeltä. 
Esimerkiksi pieni lapsi pysyy pystyssä, mutta ei pääse nousemaan seisoma-asentoon 
kun psoas ei ole kehittynyt vielä riittävän vahvaksi. Selkärangan lordoosi (selkärangan 
notko lannerangan alueella ”sisäänpäin”) kehittyy kun psoas kehittyy. Selkärangan 
lordoosi ja skyfoosi (notko ”ulospäin”, rintarangan alueella) tekee selkärangan 
toiminnasta joustavan, ranka toimii iskunvaimentimena. Aivan suora selkäranka on 
joustamaton ja kaikki kävelystä aiheutuvat iskut rasittavat siten selkärangan nikamien 
välilevyjä. 


Heikko psoas-lihas on aina jännittynyt. Jännitys vetää alaselän alas ja vatsa pullistuu 
ulos. Kun psoas toimii kunnolla se nostaa selän, selkärangan ylös yhdessä vatsalihasten 
kanssa ja vatsa menee sisään. Psoas on selkälihasten vastavaikuttaja lihas. Psoas 
vaikuttaa siten oleellisesti pallean toimintaan ja se vaikuttaa edelleen hengitykseen. Kun 
psoas on kiristynyt, hengitys ja ruuansulatus ei toimi kunnolla. 


Thomas Mayersin mukaan kehon lihakset ovat yhteyksissä myofaskiaalisen verkon 
kautta. Psoas kuuluu verkostoon, jossa on muun muassa reiden lähentäjät, 
pallealihakset, kaulalihakset aina purulihaksiin saakka. Kun jokin ketjun lihaksista ei toimi 
kunnolla, koko lihastoimintaketjun lihakset toimivat puutteellisesti. 
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Solar plexuksen hermosäikeet kulkevat psoaksessa. Solar plexukseksi (sisuspunokseksi) 
kutsutaan ylintä selkärangan ja aortan etupuolella vatsaontelossa sijaitsevasta kolmesta 
sympaattisesta hermosolmusta eli gangliosta. Sisuspunos on aivan pallean alla 
sijaitseva, vatsa- aortasta lähtevän parittoman sisusvaltimorungon ympärillä. 
Sisuspunoksesta lähtee sympaattisia hermopunoksia vatsaontelon elimiin. Nimitys solar 
plexus tulee siitä, että kyseisen hermosolmun hermotus haarautuu kuin auringon säteet. 
Kun psoas on jännittynyt, se vaikuttaa autonomisen hermoston sympaattiseen 
hermostoon aktivoiden sitä. Sympaattisen hermoston toiminta vilkastuu stressitilanteissa 
ja fyysisessä rasituksessa, stressihormoonit lisääntyvät ja elimistö käy ylikierroksilla, 
parasympaattisen hermoston toiminta estyy. 


Psoas on tärkeä ”Rosen-lihas”, se vaikuttaa voimakkaasti tunteisiin, pelkoreaktiot, 
huolet, murheet, ongelmat, levottomuus jne...Psoas kun toimii niin ajatus muuttuu ja 
ajatus toimii paremmin. 

Hyvin toimiva psoas-lihas: 


	 	 - Ryhti paranee, selkäranka venyy lisää pituutta                                                       
- Vatsa menee sisäänpäin                                                                                          
- Ruuansulatus toimii paremmin                                                                                
- Pallea toimii paremmin                                                                                             
- Hengitys toimii paremmin                                                                                       
- Rauhoittaa ja aktivoi parasympaattista hermostoa, rauhoittaa mieltä      	             
- Vaikuttaa mieleen ja muuttaa ajatusta  
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Psoas-lihaksen palpointi. 

  
Psoas-lihaksen löytää kevyesti painamalla kylläkin 
melko syvään suoliluun kärjen ja navan välisen 
linjan keskivaiheilta. Painaminen on Magnuksen 
mukaan ko. kohdalta turvallista, kunhan 
painamisotteessa lähdetään varovasti liikkeelle 
vähän hakien aluksi tuntumaa. 


Psoas-lihas tuntuu sormien alla hieman 
”levymäisenä ” rakenteena. Jos on vaikea saada 
lihakseen tuntumaa, voi pyytää asiakasta 
nostamaan hieman jalkaa ylös maasta tai 
vaihtoehtoisesti koukistaa lonkkaa ja polvea, 
tuodaan polvi lantion tasalle, jossa asiakas 
jännittää polvea hoitajan toista kättä vasten, 
jännittynyt lihas tuntuu sormien alla nyt 
selvemmin.  

Iliacus-lihaksen palpointi. 


Lähdetään kevyesti liikkeelle suoliluun harjun päältä ja kevyellä otteella painetaan 
alaspäin suoliluun sisäreunaa pitkin. Rosen-hoidossa voidaan käsittelyote tehdä joko 
selkä- tai vatsamakuuasennoissa. Otetta voidaan tehostaa asettamalla hoitajan toinen 
käsi selkäpuolelle vastaavalle kohdalle, näin saadaan vielä parempi paine käsiteltävään 
kohtaan. 
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Psoas- ja Iliacus-lihasten venytykset. 

- Ollaan selin makuulla lattialla, työnnetään kantapäitä ja yläkehoa, päätä 
pituussuuntaan voimakkaasti pidentäen kehoa. Laitetaan toinen käsi selän alle ja 
toinen vatsanpäälle. Nostetaan kantapäät muutaman sentin irti lattiasta. Vatsa ei 
saa pullistua ulospäin, jos pullistuu, psoas ei toimi kunnolla ja venytys ei ole 
kohdentunut oikein. Oikein suoritettaessa liike, vatsa ei kohoa ylöspäin ja koko 
keho pitenee. Muistetaan hengittää normaalisti suorituksen aikana. 


	 	 - Ollaan lattialla jalat risti-istunnassa. Laitetaan kädet polvien päälle ja nostetaan 
polvia jännittäen käsiä vastaan, käsillä painetaan kevyesti alaspäin. Tehdään 
10-15 sekunnin sarjoissa 5-10 kertaa. Liike voidaan tehdä myös nostaen 
pelkästään polvia ylöspäin ilman että painetaan käsillä vastaan. 


	 	 - Yllä olevan kuvan venytys: etummainen jalka lähes 90 asteen kulmassa 
taivutettuna polvesta ja takimmainen jalka polvi lähellä lattian pintaa. Selkä 
”nojaa” takaviistoon, taakse päin nojaamalla tehostetaan venytystä. Lisäksi 
venytystä voi tehostaa ylävartalon kiertoliikkeellä puolelta toiselle. 

Kari Visunen
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Suomen Rosen-terapeutit ry:n viikonloppu Elontulen kurssikeskuksessa

Saavuimme pitkän, mutkaisen ja vaiherikkaan matkan jälkeen perille Elontulen kurssi-
keskukseen. Perillä odotti suuren hirsitalon komea olohuone, jossa tuli paloi takassa ja 
kollegat istuivat tuvan perällä hämärässä, huonetta ympäröivillä divaaneilla. Vain kynttilät 
ja takkatuli loivat valoa tilaan. 
Tunnelma pudotti minut heti syvään 
rentouden tilaan. Olin päättänyt 
lähteä viikonloppukurssin maisemiin 
jo perjantaina ja ottaa kurssista 
kaiken irti ja kyllä se kannatti. Illalla 
meille tarjoiltiin vielä myöhäinen 
päivällinen, talonväen valmistamaa 
herkullista kasvisruokaa. 


Lauantaina aamusta psykiatrian 
erikoislääkäri Matti O. Huttunen 
kertoi meille mahdollisuuksista 
tehdä yhteistyötä asiakkaan tarpeiden mukaan, psykiatrian ja Rosen- metodin keinoin. 
Tämä osio herätti ajatuksia ja keskusteluja läsnäolijoiden kesken vielä seuraavana 
päivänäkin. 


Päivän jaksamista auttoi monipuolinen 
kasvisruoka, jota talon keittiöhenkilökunta 
meille valmisti. Nälkä ei ehtinyt tulla 
missään välissä. Oleskelutilassa sekä 
luentosalissa oli takka ja molemmissa 
poltettiin pesällinen sekä aamulla että illalla 
henkilökunnan toimesta. Talon tunnelma oli 
omiaan rauhoittamaan arjessa laukkaavan 
mielen ja helpottamaan kuullun tiedon 
sulattamista ja pohdiskelua. Tietoa 

sulateltiin tietysti myös heti tuoreeltaan vilkkaissa keskusteluissa kollegoiden kesken. 


Myöhään iltapäivällä oli vuorossa Magnus Appelberg, joka kertoi meille psoas-lihaksesta 
ja miten voimme hoitaa sitä, jos se kiristää asiakkaalla. Hän näytti myös miten voimme 
vahvistaa ja venyttää omaa psoas-lihastamme. Mihin kaikkeen sen kireys kehossamme 
vaikuttaa ja paljon muita pieniä vinkkejä omaan hyvinvointiimme. Magnus on todella 
loistava ja innostava luennoitsija. 


Sunnuntaina vuorossa oli yhdistyksen vuosikokous, joka yllätti vähäisellä 
osallistujamäärällä. Eikö yhteisten asioiden hoitaminen ole tärkeää ja kiinnostavaa? 
Läsnä olleena olen sitä mieltä, että kokous oli asiallinen, mielenkiintoinen ja tärkeää 
tietoa jäsenelle tarjoava. 


Ainoa huono asia viikonlopussa oli pitkä ja mutkainen tie perille. Mutta jos läheltä ei 
löydy noin ihanaa paikkaa kannattaa ajaa vähän kauemmaksikin. Haluan omasta 
puolestani esittää lämpimät kiitokset hallitukselle ja muille järjestelyihin osallistuneille. 


Olihan upea viikonloppu kaikkineen!                                                                              
Pirjo Laitinen 
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Palautetta Rosen-koulutuspäivästä 24.3.2018 
Palaute Rosen-koulutuspäivästä ja kouluttajista oli mukavaa luettavaa. Yleisarvosana 
päivästä oli 9,1 ja paikasta 8,7 (asteikko 4-10). Molempia luentoaiheita ja kouluttajia 
pidettiin kiinnostavina. Saimme paljon hyvää tietoa niin psykiatriasta kuin psoas-lihaksen 
merkityksestä ja harjoittamisesta, mikä näkyy myös aiheista kirjoitetuista jutuista tässä 
lehdessä. 


Tuleviin koulutuksiin toivottiin ajankohtaisia teemoja, mm. psykiatrista puolta lisää, 
meditaatioon, hengitykseen ja rentoutumiseen liittyviä asioita, valemuistia sekä 
anatomiaa edelleenkin. 


Koulutuspaikka oli mukava sekä lämminhenkinen ja ruoka maittavaa. Koulutuspaikan 
helppoa saavutettavuutta kuitenkin toivottiin ja useimmissa kommenteissa toivottiin sen 
olevan pääkaupunkiseudulla. Tähän tartuimme, vuoden 2019 koulutuspäivä pidetään 
Helsingissä.


���

 Lääkäriasema Sofianova hakee edelliselle, meillä 20 vuotta toimineelle 
 Rosen terapeutille hyvän ammattitaidon omaavaa jatkajaa.   
 Olemme saaneet iloksemme pitää myös Rosen-metodia runsaassa  
 luontaisempien hoitomuotojen palvelutarjonnassamme koko   
 historiamme ajan, parisenkymmentä vuotta. Nyt emme haluaisi, että  
 se keskeytyy. 
 Koska olemme lääkäriasema, niin virallisen terveydenhuollon   
 pohjakoulutus voisi olla etu, mutta ei kuitenkaan ehdoton    
 välttämättömyys. 
 Toivoisimme, että uusi ammatinharjoittaja voisi aloittaa työnsä   
 elokuusta alkaen. Tarjoamme mahdollisuutta työskennellä 1-2 kertaa  
 viikossa. 
 Jos yhtään innostuit, niin ole yhteydessä joko s-postitse    
 sofianova@kolumbus.fi tai minuun suoraan puh. 040 9620 652. 
  
 Ystävällisin terveisin 
 Merja Riska, vastaava lääkäri ja homeopaatti 
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Rosen-instituutin uutisia - miksi maksaa jäsenmaksu?  

Rosen Instituutin ydintehtävä on turvata kaikkien Rosen-työtä tekevien ammatilliset 
oikeudet eli vastata siitä, että vain koko koulutuksen hyväksyttävästi suorittanut henkilö 
saa ja voi käyttää ammattinimikkeitä Rosen-terapeutti tai Rosen-liikuntaohjaaja. 
Instituutti valvoo ja ylläpitää tavaramerkkioikeuksia lukuisissa eri maissa. On myös hyvä 
muistaa että kaikkien, jotka työskentelevät Rosen-opiskelijoiden kanssa tulee olla RI:n 
jäseniä eli kurssille tulevien assareiden, terapeuttien ja ohjaajien sekä opettajien – ja 
koulujen tietysti. Instituutin kaikki jäsenet sitoutuvat omatoimiseen jatkokoulutukseen, 
jonka avulla ammattitaito pidetään yllä, tiedot ja taidot ajan tasalla. 


Instituutti on palveluorganisaatio. Sen tehtävä on pitää yllä ja kehittää yhteyksiä eri 
maiden koulujen, opettajien ja terapeuttiyhdistysten välillä. On tärkeää, että tieto kulkee 
kaikkialle, kaikille tasoille ja kaikkiin suuntiin. Yhdessä olemme enemmän, saamme 
näkyvyyttä ja kuuluvuutta paremmin. Voimme auttaa ja tukea toisiamme, jakaa 
vaikuttavuustutkimuksia ja uusimpia tieteellisiä näyttöjä työmme tuloksellisuudesta, 
nostaa ammatillisen osaamisemme tasoa eri tavoin. Jäsenet saavat useita jäsenkirjeitä 
vuodessa, joihin on koottu uusin ja ajankohtaisin materiaali kaikista tapahtumista ja 
toiminnasta. 


Rosen Instituutti on laajentanut nettisivujaan www.roseninstitute.net avaamalla sinne 
omat vain jäsenille tarkoitetut jäsensivut. Kaikille jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille on 
lähetetty henkilökohtainen salasana sivustolle. Ellet ole saanut omia tunnuksiasi otathan 
yhteyden Claire Paloon info@roseninstitute.net Tarkistathan myös, että nettisivuilla 
julkaistavat omat tietosi ovat oikein ja ajan tasalla. Pääset korjaamaan ja muuttamaan 
tietojasi itse oman jäsenosiosi kautta. Saimme viimeinkin mahdollisuuden listata sivuille 
myös kaikkien harjoitusjaksolaisten tiedot – tutkithan, että nimesi löytyy sieltä. 


Uuteen jäsenosioon on kerätty monenlaista Rosen-ammattilaisen työtä tukevaa 
materiaalia. Siellä voi ilmoittautua tuleviin webinaareihin tai kuunnella edellisiä editoituja 
nauhoituksia. Voit ilmoittautua ilmaiseen mentorointiohjelmaan, joko mentoriksi tai 
mentoroitavaksi - Betty Ross koordinoi tätä. Löydät sieltä vinkkejä erilaisista 
jatkokoulutusmahdollisuuksista oman mielenkiintosi mukaan. 


Sivuille on koottu Instituutin vuosikertomukset ja tiedot rahankäytöstä vuodesta 2013 
alkaen. Siellä voi lukea kaikki Pohjoisamerikan yhdistyksen julkaisemat lehdet 
1988-2012. Ne ovat täynnä Roseniin liittyviä hyvin mielenkiintoisia artikkeleita. 
Sivuille päivitetään ja kerätään koko ajaa uutta tietoa. Tarkoitus on jatkossa julkaista 
lukuisia eri teemoista koostuvia artikkeleita, webinaareja ja kirjavinkkejä eri kielillä. 


Keväisin terveisin koko RI:n hallituksen puolesta, 


Maija Frauenknecht 
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Harjoittelujaksolle Rosenista ovat jääneet helmikuun jatkokurssilta:                               
Satu Pispa Ylöjärveltä, Mervi Riipinen Oulusta ja Annukka Ruusu Jämsästä.  

Rosen-liikunnanohjaajaksi on valmistunut Jonna Kauranen Helsingistä.                   
Rosen-terapeutiksi on valmistunut Sirpa Laaksonen Helsingistä.  

Lämpimät onnittelut teille kaikille!  

Kesän work-shop Helsingissä Sofiassa 10-11.6.2018                                                 

  

!  
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Gloria Hessellund brings a wealth of experience and a 
passion for learning to her teaching and practice of 
Rosen Method Bodywork. She began her association 
with Rosen Method as a client of Marion’s in the mid 
1970’s. She has been a Senior Bodywork Teacher for 30 
years and a Rosen practitioner for 35 years. She 
enjoyed a close personal and collegial association with 
Marion, as a client, student, co-teacher and co-owner of 
the Berkeley Center with Marion and her first student, 
Sara Webb. As an internationally active Director of 
Teaching and Senior teacher, Gloria contributed to the 
initiation and continued development of training 
programs for students, interns, teachers and practitioner 
education programs in several locations.  
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Rosen-liikunnan intensiivi Helsingissä 9-12.8.2018  

Kansainvälinen liikunta-intensiivi pidetään elokuussa Helsingissä, kultturikeskus 
Sofiassa.  

Opettajina ovat Rosen-liikunnan senior-opettaja Gunilla Wallin Ruotsista ja Rosen-
liikunnan opettaja Leena Saxberg. 

Kurssin opetuskieli on englanti. 

Kurssimaksu : 443 € (sisältää päivittäisen lounaan ja kahvin)                                                                 
Jos tarvitset majoitusta, ota yhteys suoraan Sofiaan ja varaa puh. 010 277 900 tai 
reception@sofia.fi 2hh 40 €/yö aamiaisella ja 1hh 60 €/yö aamiaisella 

Torstaina aloitus klo 10 ja sunnuntaina lopetus klo 15.  

Tervetuloa mukaan kokemaan liikunnan iloa!
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Kurssi pidetään Kulttuurikeskus Sofiassa Vuosaaressa 10-11.6.2018. Kurssi tulkataan. 
Kurssin hinta: 270 € (sis. alv 24%) + ruokailut/kahvit yht. 42 € 
Jos tarvitset majoitusta, ota yhteys suoraan Sofiaan ja varaa puh. 010 277 900 tai 
reception@sofia.fi 2hh 40 €/yö aamiaisella ja 1hh 60 €/yö aamiaisella  

Kurssimaksu 270 € koulun tilille viim. 7.6.2018.                                                            
Alfa Mira Oy FI90 6601 0001 0312 93 viite: 2794  

Ruokailut maksetaan suoraan Sofiaan kurssin aikana. 
Käytä tämä ainutkertainen mahdollisuus hyväksesi! Olet lämpimästi tervetullut!  
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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 saamasi laskun viitenumeron.


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 Sirpa Laaksoselta, 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 enintään 30% messutilan vuokrasta. Hakemukset tositteineen ja 
lyhyine taustatietoineen Piipa Pirhoselle. Mainitse hakemuksen yhteydessä kenelle 
korvaus maksetaan & pankkiyhteys IBAN-muodossa, luettele muut messuilla mukana 
olleet yhdistyksen jäsenet, sekä missä/milloin/mitkä messut olivat kyseessä.

 




Tuotteet


Marion Rosen; Susan Brenner

ROSEN-MENETELMÄ

Kosketusta keholle ja mielelle

Kirja 12 € + toimituskulut 

Jäsenille jälleemyyntiin 10 kpl / 80 € + toimituskulut.





Rosen-metodi -esite

100 kpl / 30 € + toimituskulut
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Yhteystiedot 

Hallitus 

Puheenjohtaja    
Avustukset            	 

Piipa Pirhonen

040 761 8797

piipapirhonen@gmail.com


Sihteeri               
Ruusunlehden päätoimittaja  
Tarja Tiittanen 

050 324 0936

tarja.tiittanen@lifepuzzle.fi


Varapuheenjohtaja

Facebook-yhteyshenkilö

Minna-Maija Kemppi

040 749 9996

minttu.kemppi@gmail.com


Jäsenrekisteri, päivitykset nettisivuille  
Pirjo Laitinen 
040 567 5675

laitinenpl@gmail.com


Rosen Instituutti ja 
kansainväliset asiat 
Bärbel Fink 
044 516 0254

barbel.fink@oulu.fi


Varajäsen:

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 
Pirjolle: laitinenpl@gmail.com	 	 

Asiakkaat etsivät usein terapeuttia 
yhdistyksemme sivuilta!


Jäsenmaksu vuodelta 2018 
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 
2018. 
Lehteen tulevat aineistot, juttuideat, 
kommentit: tarja.tiittanen@lifepuzzle.fi


 

Growing Rosen Method 
locally and globally
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