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Pääkirjoitus
Värikkään ruskasyksyn ja kellojen siirtelyn jälkeen on taas uuden Ruusunlehden aika.
Yhdistyksen hallitus on kesän ja syksyn aikana tehnyt paljon töitä useamman projektin
parissa.
Kuten jo aiemmin syksyllä kerroimme, yhdistyksellämme on nyt uudet, raikkaat kotisivut.
Projekti oli isompi kuin ajattelimme ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Monelta
jäseneltä on myös tullut positiivista palautetta, kiitos siitä! Lue lisää sivujen
uudistusprojektista tästä lehdestä.
Rosen-metodi -esitteen edellinen painos loppui ja uuden tilauksen yhteydessä
teimme pieniä, toivottuja muokkauksia esitteeseen. Takakannessa on nyt tilaa omille
yhteystiedoille ja lisäksi siinä on yhdistyksen uusi nettiosoite. Esitteitä voi tilata 50 tai 100
kappaleen erissä nettisivujen jäsenosion kautta.
Yhdistys oli jälleen mukana I Love Me -messuilla lokakuun loppupuolella. Kiitos kaikille
osallistujille, jotka olivat mukana jakamassa tietoa Rosen -metodista ja tekemässä
hartiahoitoja messukävijöille. Paljon tuli kiitosta tekijöiltä ja messukävijöiltä. Lue lisää
messutapahtumasta tästä Ruusunlehdestä.
Ensi vuoden vuosikokous- ja koulutuspäivä on siis päätetty, kuten jo edellisessä
Ruusunlehdessä mainittiin. Se pidetään lauantaina 28.3.2020 Helsingissä, Hotelli
Arthurissa, aivan Rautatieaseman vieressä. Koulutuspäivän aiheena on seksuaalisuus ja
miten ongelmat sillä osa-alueella voivat tulla esiin Rosen -työskentelyssä. Kouluttajina
meillä on psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti Ulla Oksala, sekä meidän oma Sonja
Träskbäck, joka pitää oman osuuden Rosen -terapeutin näkökulmasta. Koulutusohjelman
jälkeen jatkamme yhdistyksen sääntömääräisellä vuosikokouksella. Varaathan jo nyt tuon
päivämäärän kalenteristasi. Lisätietoa saat lähempänä tapahtumaa.
Toivotamme sinulle valoa pimeneviin syysiltoihin ja pikkuhiljaa leppoisaa joulun odotusta,
Puheenjohtaja Petra Wikström
Ruusunlehden päätoimittaja Pirjo Laitinen

2

Suomen Rosen-terapeutit ry:n jäsenlehti
31. lokakuu 2019
24. vuosikerta, nro 2/2019 lokakuu

Yhdistyksen uudet nettisivut
Ottaessani vastaan tehtävän Rosen-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana, minulla oli
yksi päämäärä ylitse muiden. Se oli saada yhdistyksen nettisivut uudistettua. Projektia oli
aloitettu jo edellisellä hallituskaudella hakemalla meille uusi nettiosoite,
suomenrosenterapeutit.fi. Nyt oli aika saada nettisivut tehtyä.
Pyysimme tarjouksia useammalta tekijältä ja löysimme avuksemme ammattilaisen, joka
rakensi varsinaisen sivuston. Töitä riitti paljon koko kesän ajan myös suunnittelussa ja
lopputuloksen viilaamisessa. Yhteistyö on ollut hedelmällinen, ja nyt meillä on tähän
päivään istuvat, raikkaat sivut. Kommentit teiltä jäseniltä ovat olleet positiivisia, kiitos niistä.
Kaikilla terapeuteilla ja harjoittelijoilla ei välttämättä ole omia nettisivuja, ja yhdistyksen
sivujen terapeuttihakemisto on tehokas tapa auttaa asiakasta löytämään terapeutin omalta
alueeltaan.

Petra Wikstöm
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Miksi kannattaa olla jäsenenä Rosen Instituutissa?
Rosen Instituutin (perustettu 1983) yksi tärkeimmistä tehtävistä: varmistaa, että Rosenmetodi pysyy suojattuna kaikilla alueilla, missä sitä harjoitetaan, nyt sekä
tulevaisuudessa.
Rosen Instituutti on sitoutunut tukemaan kaikkia meitä Rosen -metodin ammattilaisia.
Johtokunta työskentelee ahkerasti toteuttaakseen käytäntöjä ja luodakseen
mahdollisuuksia ja resursseja Rosen - ammattilaisille työssään. Tälle keskeistä on
jatkuvan koulutuksen tarjoaminen ja Rosen Instituutti kehottaakin kaikkia Rosen ammattilaisia kasvattamaan ja jakamaan tietouttaan.
Jäsenyys
Instituutti on jäsenpohjainen organisaatio ja jäsenyys on avoin kaikille opettajille,
terapeuteille, liikunnanohjaajille, harjoitusjaksolaisille ja opiskelijoille. Vuosittaiset
jäsenmaksut ovat elintärkeät. Instituutti tarjoaakin vastavuoroisesti kasvavan listan etuja,
tässä muutama:
- Ammatilliset, eettiset ja käytännölliset käytännöt ja ohjeet kaikille Rosen -metodin
harjoittajille.
-

Instituutin nettisivut = uutiset, yhteisön päivitykset, tapahtumatiedot ja informaatio
julkista levitystä varten, Rosen -metodin historiaa ja hyötyjä useilla kielillä.
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-

Luettelo jäsenistä.

-

Kasvava valikoima opetusmateriaalia tukemaan tietämystä sekä ammattilaisten
jatkokoulutukseen.

-

Mentorointiohjelma uusille terapeuteille, liikunnanohjaajille ja sertifioiduille
opettajille.

-

Jatkokoulutukseen webinaareja edullisemmalla hinnalla sekä mahdollisuus
katsoa kaikki edelliset webinaarit.

-

Kolmen vuoden välein järjestettävä kansainvälinen kongressi, joka tuo Rosen ammattilaiset yhteen (vuonna 2020 Sarajevossa, Bosnia ja Herzegovina)

Instituutti kannustaakin meitä kaikkia Rosen -metodin opiskelijoita ja ammattilaisia
tutustumaan Rosen Instituuttiin: https://roseninstitute.net/ Instituuttiin voi myös esittää
kysymyksiä ja tehdä ehdotuksia toimista, jotka tukisivat meitä. Rosen Instituutti pyrkii
olemaan osallistava ja moninainen organisaatio, joka laittaa jäsenensä etusijalle, jotta
kaikki, jotka elävät ja hengittävät Rosen
-metodia voivat jatkaa tätä ihmeellistä työtä yhteisöissä ympäri maailmaa.
(Suomentanut Jonna Kauranen, tiivistelmä Satu Pispa)

Rosen Liikunta

Kuvassa Sirpa Laaksonen ja Minna Määttä sekä Jonna Kauranen
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”PARASTA LIIKUNTAA IKINÄ?”
Viime vuoden lopulla mieleeni tuli sana Rosen. Olin vuosia aikaisemmin käynyt Rosen
terapiassa, mutta Rosen liikunnasta en ollut ikinä kuullutkaan. Netissä tuli ensimmäisenä
vastaan viikonloppukurssi Rosen liikunnasta. Menin sinne ja ihastuin. Kroppani viestitti
minulle: ”Tästä minä pidän. Tämä on ihaninta liikuntaa, mitä olen eläissäni kokenut”.
Pidin tunnin vaihtelevuudesta ja tuntien erilaisuudesta, kun ohjaajat vaihtuivat.
Samanaikaisesti mieleeni hiipi ristiriita; oli suuri ero viikonlopussa kokemani ja ikäihmisten
yhteisössäni pitämän tuolijumpan välillä.
Tyytyväisin mielin palasin kotiin viikonlopusta ja ristiriita häipyi lähes huomaamattani.
Omaksuin kuin itsestään uusia tapoja ohjata tuttua tuolijumppaa. Tykkäsin myös tehdä eri
tilanteissa kotioloissa oppimiani pehmeitä, keveitä ja lempeitä Rosen liikkeitä. Yllätyin, kun
tuntui kesän kynnyksellä, että kuntoni oli entisestäänkin parantunut. Minulle oli itsestään
selvää, että menen myös kesäkurssille Ruukkiin.
Kesällä meitä suosi lämmin, paikoin jopa kuuma sää. Kurssipaikka oli onneksi viileä, mutta
kävelymatkaa oli ruokapaikasta sinne ehkä noin kilometri. Iloitsin siitä, että hoksasin
viettää kahvitauon varjossa lepäillen ja mustikoita puskasta nauttien tai omia eväitä
nautiskellen. Kävely edestakaisin kuumassa paahteessa olisi ollut minulle rasitukseksi.
Nautin sydämeni pohjasta jokaisesta liikuntatunnista. Salin poikki liikkeistä pidin erityisen
paljon. Monesti syke nousi ja se vasta tuntuikin hyvältä. Kurssilla rohkaistiin jokaista
harjoittelemaan vähintään yhden osion ohjaamista. Itselleni ja joillekin muillekin oli suuren
suuri kynnys uskaltaa kokeilla ohjaamista.
Sopivan musiikin valinta meni minulla reippaasti yli mukavuusalueeni. Tunsin siinä suurta
avuttomuutta. Keräsin rohkeutta viimeistä edelliseen päivään saakka. Silloin ilmaisin, että
minäkin haluan ohjata yhden osion. Ajattelin, että minulle on helpointa ohjata mattovaihe,
mutta kun Leena sanoi, että se on kaikkein vaikein, niin valitsin piirin.
Sain musiikin valintaan ihanasti apua kämppikseltäni ja löytyikin kaksi minulle läheistä
musiikkikappaletta. ”Heili Karjalasta” ja Keltaruusu Teksasin”. Sitten se oli menoa. Olin
omissa ryhmissäni oppinut nauramaan mokilleni ja niinpä tähänkin hetkeen mahtui mokia
ja hilpeyttä. Sain hyvää palautetta ja runsaasti rohkaisua.
Eniten minua yllätti kahden henkilön antama palaute, että hetki oli koskettanut heitä. Itse
tunsi suurta helpotusta ja tyytyväisyyttä siitä, että rohkaistuin tarttumaan tähän
haasteeseen. Kurssin lopussa kiitollisuus kaikesta koetusta oli päällimmäinen tunne.
Maila 82 v.
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Kokemuksia kesän Rosen -intensiivikurssilta

Kesän Rosen -intensiivikurssi oli minulle kokemuksena voimallinen ja kaunis. Osallistuin
kurssille assistenttina. Kurssipaikaksi vakiintuneen Strömforsin Ruukin miljöö vie aina
toiseen maailmaan ja eräänlaiseen ajattomuuden tilaan, kauas normaalin arjen
melskeistä. Lähes kaikki kurssilaiset majoittuvat paikan päällä ja niinpä olemme myös
toistemme kanssa tekemisissä paljon tiiviimmin kuin muilla kursseilla. Kurssipäivien rytmi
kannattelee olemista, yhteiset ruokailut tärkeänä osana, ja nämä puitteet tarjoavat sekä
tilaa omalle sisäisyydelle, että jatkuvasti mahdollisuuksia yhteyteen. Tämä vahvistaa myös
kokemusten integroitumista omaan elämään.
Minulle tämä oli jo viides kerta Strömforsilla ja toinen kerta assistenttina kesäkurssilla.
Niinpä saavuttuani paikalle, tunsin vahvasti ajan syklisyyden. Valtava vilinä alkoi sisälläni
ja tunsin kuinka yhdistyin aiempiin kokemuksiin, tunteisiin, muistoihin: kuvia, välähdyksiä,
värejä, lämpöä. Kuin laiva palautuisi omalle kurssilleen. Ja voin katsoa taaksepäin omaa
reittiäni. Kurssipaikka on myös veden äärellä, tunteiden elementin. Tunnen, että sillä on
merkitystä. On alkukesän luonnon herkkyys ympärillä ja paljon muutakin kaunista. Tällä
kertaa myös itse kurssitila oli vaihtunut hieman tunkkaiselta työväentalolta, valoisaan ja
harmoniseen joogasaliin. Kohottavaa!
Kurssilla oli mukana melko paljon ensikertalaisia. Se kosketti, ainakin tätä assistenttia
erityisesti. Ensimmäinen intensiivikurssi on ainutkertainen kokemus. Siinä sukeltaa pitkälti
tuntemattomaan ja joutuu rakentamaan luottamusta uusien ihmisten parissa, uudessa
ympäristössä ja uudella tavalla. Olet osa isoa ryhmää, jota et juuri tunne. Työskentelet
menetelmän parissa, joka on vielä enemmän tai vähemmän mysteeri.
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Etkä voi tietää, mitä tämä kaikki alkaa sinussa avata, millä tavalla ja millä voimalla. Niinpä
kun ykköskurssilainen asettuu ensimmäistä kertaa pienryhmässä pöydälle, minussa virittyy
erityinen valppaus ja myötätunto. Tiedän miten paljon rohkeutta se vaatii.
Pidin siitä, miten opettajamme Leena Saxberg ja Auli Verhelä mahdollistivat sen, että
pystyimme laskeutumaan kurssille rauhassa. Tulimme päivää ennen paikalle ja
ensimmäisessä tapaamisessa kävimme läpi paitsi käytännön asioita, jokainen sai tilaa
itselleen ja mahdollisuuden kertoa, missä menee tällä hetkellä elämässään ja millaisissa
tunnelmissa tulee kurssille. Jotta voimme toimia ryhmänä, meidän täytyy ensin kohdata
toisemme. Etenkin kun työvälineenä on oma itse, kaikkineen. Se auttaa myös oman
roolinsa löytämiseen ryhmässä.
Assistentti toimii välimaastossa: pitää huolta pienistä käytännön asioista, jotta kurssi voi
edetä sujuvasti, on hereillä kurssilaisten tarpeille ja tarjoaa apuaan, mutta samalla myös
osallistuu tunnetasolla. Se, miten peilaamme toinen toisiamme, niin kurssilaiset, assarit
kuin opettajat, vaikuttaa kokonaisuuteen. Siis siihen millainen kurssista tunnetasolla
kehkeytyy. Ja esille nousseet teemat koskettavat myös omia kipupisteitä.
Oman roolinsa löytäminen vaatii kuulostelua ja tasapainottelua. Milloin toimia ja milloin
vain olla. Ja milloin on aika vetäytyä hetkeksi kuuntelemaan, mitä sisällä tapahtuu. Ehkäpä
assistenttina olossa pätee sama kuin Rosenissa ylipäätään: aina ei tarvitse tehdä jotakin,
tärkeintä on läsnäolo.
Kurssilla tuli myös tilanteita, joissa pääsin osaksi kurssilaisten pienryhmää hyvin intiimillä
ja joskus jopa pyhällä tavalla. Ne hetket ovat lahjoja. Koin myös tilanteita, joissa jäädyin,
jännitin tai tunsin epävarmuutta. Lahjoja nekin vähän erilaisia vain. Rosenin myötä
sietokykyni on kasvanut valtavasti. Joskus suorastaan nautin ns. epäonnistumisistani,
silloinhan vasta liikunkin mielenkiintoisella maaperällä. Toisinaan taas en. Lainkaan. Nauti.
Niistä.
Ja jokaisella kurssilla herättää kunnioitusta kurssilaisten rohkeus: miten he ovat valmiita
kohtaamaan varjojaan, traumaattisia kokemuksia, syviä haavoja. Se on aina jotain joka
ravistelee. Yhtä lailla, on aina yhtä yllättävää ja ihmeellistä, kuinka jokin pelottava ja raskas
voi yhtäkkiä sulaa ja tulla valoon.

Kurssilta minulle jäi myös mieleen upea vapaapäivä, jonka vietin kahden kurssilaisen
kanssa suppilaudalla Kymijoella, seikkailun hengessä ja välillä lähes viidakkomaisissa
tunnelmissa.
Ja se pieni sammakko, joka matkusti hetken laudallani. Aamu -uinnit rakkaan
huonekaverini kanssa. Tärkeä uni kilpikonnasta, jota edelleen muistelen. Hetket iltaisin
yhdessä kämppisten kanssa, jokailtainen levyraati, musiikin ja kokemusten jakaminen
sekä kurssin edetessä yhä lisääntyvä hepulointi ja tyhjän nauraminen. Ja tietenkin
perinteinen illanviettomme työväentalolla, lämmin tunnelma, pysäyttävän hienot tulkinnat ja
liikutuksen kyyneleet.
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Ja lopulta, kun piiri sulkeutuu. Ensimmäisen päivän ja viimeisen päivän jakopiiri: miten
ihmeellinen on se kollektiivinen muutos, mikä on tapahtunut. Olemme niin paljon
enemmän yhtä ja ihmiset näyttävät elävämmiltä, enemmän itseltään. Ja ilma on tiheänä
tunnetta. Kiitän kaikkia kurssille osallistuneita. Teitte viikostani kauniin. Ja siemeniä on
kylvetty tulevaan.
Sini Välipakka

Opettajien intensiivi-matka Saksaan 3. - 8.9.2019

Ylärivissä vasemmalta oikealle:
Annabelle, (Englanti), Roni, (Israel), Juliane (Saksa), Maija (Suomi), Anna (Ruotsi), Leena (Suomi),
Kate (USA), Anne-Marie (Sveitsi), Mia (Englanti), Sofie (Ranska),
Alarivissä vasemmalta oikealle:
Maud (Saksa), Martiel (Saksa), Maja (Tanska), Carlos (USA), Aurelia (Italia), Lene (Ranska),
Karen (Tanska).

Terveiset opettajien intensiiviltä Saksan Buhlista. Kurssi pidettiin Saksan koulun tiloissa
kauniissa vuoristomaisemissa. Ja se oli järjestyksessä toinen intensiivi. Osallistuimme
Maijan kanssa siis jo toisen kerran siihen ja totesimme, että tänä vuonna oli vieläkin
antoisampi kokoontuminen kuin edellisenä vuonna. Kaikki sujui vaivatta ja toinen
toisiamme kunnioitten ja huomioiden.
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Opettajia oli yhteensä 17, kymmenestä eri maasta (Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa,
Ranska, Israel, Englanti, Sveitsi, Italia, USA).
Teimme joka päivä vaihtohoidot, liikuntaa ja jakamista, sekä keskustelimme eri aiheista,
liittyen opetusohjelmiimme. Keskustelut, mielipiteitten vaihdot ja tietojemme/taitojemme
vaihdot olivat antoisia ja opettavaisia sekä Rosen-metodia vahvistavia.
Aikaa jäi kävelylenkeille ja terveellisen Biodynaamisen ruoan nautiskeluille, yhdessäololle
ja yhteisille tiskivuoroille. Saimme nauttia lämmöstä ja auringosta ja välillä pilvistäkin, jotka
säästivät meidät kuitenkin sateelta. Oli kuin olisi ollut pitkällä lomalla; uutta energiaa, lepoa
ja yhdessäoloa, syventyneitä ihmissuhteita ja kiitollisuutta.
Leena Saxberg

I LOVE ME – messut 2019
Joka vuosi jo useamman vuoden ajan Suomen Rosen-terapeutit ry ja Suomen Rosenkoulu ovat yhdessä järjestäneet jäsenilleen mahdollisuuden osallistua maksutta I LOVE
ME messuille.
Nyt jo parin vuoden ajan yhdistys on yksin hoitanut messujen järjestelyt ja näistä
järjestelyistä päävastuun on kantanut Irene Nurminen. Yhdistys vastaa kuluista. Irene
varaa messupaikan ja hankkii tarvittavat tarvikkeet. Tuolit asiakashoitoja varten sekä
mainos Roll-upit, joilla saadaan lisää näkyvyyttä messuosastolle. Näissä Roll-upeissa on
yhtenäinen ilme meidän esitteen kanssa.
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Tänä vuonna yhdistys hankki messuille vielä yhden uuden mainosbaderolin, jossa on vain
teksti: suomenrosenterapeutit.fi. Meidän uusien nettisivujen osoite.
Irene myös huolehtii, että harjoittelijoita ja terapeutteja ilmoittautuu riittävä määrä 3päiväisille messuille, tekemään hartiahoitoja messuvieraille.
Terapeuteille ja harjoittelijoille tämä kaikki on ilmaista, joten osa kustannuksista katetaan
hartiahoidoista saaduilla tuloilla.
Tässä on syytä muistuttaa, että harjoittelijat saavat kahdesta hoidosta merkitä
seurantalistaansa yhden tehdyn hoidon.
Tämä vuosi ei tehnyt poikkeusta messujen järjestämisen suhteen ja 25-vuotis juhlavuoden
kunniaksi teetimme vielä Rosen Rintanapit. Tällaisen napin saa omakseen kun
osallistuu messutapahtumaan tai johonkin oman paikkakunnan esittelytilaisuuteen,
minne tarvitsee myös Roll-upit. Rintanapit kulkevat Roll-uppien mukana ja Roll-upit
tulee palauttaa esittely tilaisuuden jälkeen sinne mistä ne on lainattu, mutta Rintanapin saa
jokainen esittelijä pitää itsellään. Mukavia messu ym. tapahtumia kaikille jäsenille Rosenin
merkeissä. Näillä lisävarusteilla messuilme on ammattimainen.
Pirjo Laitinen
)

Kuvassa Irene Nurminen, Marita Forsten ja Jonna Kauranen.
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I LOVE ME - messumatka 18. - 20.10.2019
Aamuna varhain klo 5.55 nousin junaan Oulusta, innolla odottamani messumatka pääsi
vihdoin vauhtiin. Useat edelliset aikomukseni vierailla hyvinvointimessuilla olivat jääneet
lähinnä haaveeksi, mutta nyt Rosen -metodin näytteilleasettajan kutsukortti velvoitti
antamaan tilaa Loveme tunnoilleni, toteuttamaan tuota haavetta lähteä mukaan.
Puolelta päivin juna olikin jo sukeltanut Pasilassa uuden suuren kauppakeskus Mall of
Triplan sisuksiin ja laskeuduin helposti opastekylttien avulla messukeskukseen.
Perjantaina oli kauneusalan ammattilaisten päivä, paikalla olivat Rosen -osaston
pystyttäneet Kari, Irene, Lassi, Marita ja Jonna.
Ehdin tehdä muutaman tunnin näytehoitoja, kunnes lähdin majoittautumaan laukkuineni.
Ilta oli ollut odotettua vilkkaampi ja venähtänyt perjantain iltavuorolaisilla pidempään.
Lauantaina messut vetivät väkeä paikalle niin, että entiset kävijäennätykset paukkuivat.
Rosen - osastolla lauantai aamupäivä iltaan saakka oli myös asiakkaiden osalta vilkasta
aikaa, mukana olivat Satu, Lassi, Cisse, Nina, Petra ja Tarmo. Näytehoitojen tekeminen
yhdessä oli kivaa, oli ihana myös nähdä pitkästä aikaa kaikkia ja vaihtaa kuulumisia.
Hämmästelin myös mistä kaikki nämä upeat asiakkaat (naiset) tulevat... olin oikeasti siis
kauneusmessuilla!
Lisäksi oli hyvä kuulla erilaisia tapoja kertoa Rosen -metodista muutamin sanoin, niin että
asiakkaat kiinnostuvat kokeilemaan näytehoitoa, varsinaista Rosenpuhetta - Etenkin Kari
oli aivan loistava sisäänheittäjän roolissaan, eikä hymy hyytynyt, vaikka sunnuntaina
palkaksi tuli myös rukkasia.
Suosittelen lämpimästi kaikille harjoitusjaksolla oleville oppimiskokemuksena messupäiviä,
antaa rutkasti iloa ja itsevarmuutta tulla näkyväksi, mahdollisuuden kohdata useita erilaisia
ihmisiä lyhyessä ajassa ja nähdä miten kollegat sen tekevät.
Sunnuntaina messukansa osallistui maltillisemmin näytehoitoihin, meillä oli edellä
mainittujen lisäksi joukoissa mukana Kati, Minna ja Stina. Runsas edustus paikanpäällä
mahdollisti pidemmän tauon pitämisen kaikille, jotka olivat messuriveissä aamusta iltaan
saakka. Palautteena asiakkailta tuli vuolaita kiitoksia ja ihmettelyä kuinka voimallinen tuo
pieni pysähtymisen hetki heille oli ollut.
Nautin kohtaamisista, vaikka jalat olivat kovilla lauantain ja viimeistäänkin sunnuntain
jälkeen, silti kannatti. Ajattelin myös etukäteen että kuinkahan siellä on pieni pää
pyörryksissä ihmisvilinässä ja hulinassa mutta toisin kävi, tulin päästä kehooni - löysin sen
saman ihanan rauhan tilan kehoni sisimmästä, jota asiakkaamme hämmästelivät ja kokivat
itsessään myös löytäneensä tuon 10 min kestävän session aikana, vaikka diskohumpat
soivat täysillä aika ajoittain nurkan takana - ehkäpä juuri siksi tämä sunnuntaihetki tulikin
mahdolliseksi.
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Kiitos kaikille, hyvänolon ihme minussa, jonka messumatkaltani sain, oli kokemuksen
lisäksi, että mukanani on ILOVEME ja ensi vuonna nähdään, kenties uudestaan!

Mervi Riipinen

Tässä näkyy hyvin mikä on messujen suosion määrä.

Eettiset ohjeet
Rosen -metodin eettiset ohjeet löytyvät uusilta nettisivuiltamme osoitteesta
suomenrosenterapeutit.fi, sieltä jäsenosiosta. Suositus on, että kaikki terapeutit ja
harjoittelujaksolaiset lukevat ja tutustuvat eettisiin ohjeisiin.
Sieltä löytyy paljon tietoa Rosen -hoidosta, esimerkiksi mihin tulee kiinnittää huomiota
hoitoa tehdessä ja kenelle hoitoa ei pidä tehdä jne. Myös millaisia asioita tulee huomioida
hoidon aikana.
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Sanoisin, että jos tulee ongelma, ettei muista jotakin hoitoon liittyvää asiaa, siitä löytyy
suositus eettisistä ohjeista.
Eettiset ohjeet antavat raamit sille mitä saa tehdä hoidon aikana ja mikä ei sinne kuulu.

Pirjo Laitinen

Rosen-terapeutin toive
Toivoisin olevani lyhty
kun tielläsi valoa etsit.
En niin, että minulla on
vastaukset kaikkiin kysymyksiisi,
vaan niin että löydät niiden äärelle
itse.
Me kaikki etsimme viisautta
joka kuitenkin asuu meissä.
Sisäinen parantaja,
jonka kuulee kun hiljentyy
sitä kuulemaan.
Valo on meissä, jokaisessa.
”kirjoittaja tuntematon”
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Rosen-liikuntakurssi 24 - 26.1.2020 Hakaniemessä

Tervetuloa avautumaan liikunnan avulla kolmipäiväiselle kurssille. Rosen-liikunta
herättelee kehoamme ja mieltämme avoimempaan mahdollisuuteen olla ja elää.
Kts. lisää koulumme sivuilta www.rosenmetodi.fi

Kuvassa etualalla Manuel Jiménez Fonseca ja Satu Jurvanen.
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Peruskurssiopettajamme Auli Verhelä
valmistui Rosen jatkokurssi-opettajaksi
15.6.2019.
Toivotamme hänelle onnea ja
menestystä!

Harjoitusjaksolle ovat siirtyneet:
Niina Kaplas, Joensuusta, Elina Mikkola, Helsingistä ja Tarmo Halme, Helsingistä.
Onnea ja menestystä kaikille!

Suomen Rosen-terapeutit ry:n
Markkinointimateriaalit

Esitetteet: Satu Pispa, satu.pispa@gmail.com, puh. 050 377 9176,
Rosen-metodi -esite on päivitetty vuoden 2019 aikana.
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Kirjatilaukset Petra Wikström, pmwikstrom@gmail.com, puh. 040 148 5853.

Roll–up kuvatelineet

Yhdistys lainaa postikulujen hinnalla messuille yms. tilaisuuksiin kannettavia ja nopeasti
pystytettäviä roll-up -kuvatelineitä. Telineet tekevät esittelystäsi ammatillisen ja
viimeistellyn näköisen.

Markkinointimateriaaleista tarkemmat tiedot suomenrosenterapeutit.fi.

Avustukset
Avustuksia myönnetään resurssien mukaan tilaisuuksiin, joissa esitellään Rosen-metodia.
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.

Yhdistyksen tilinumero on FI06 3131 1001 1685 60.
Merkitsethän viestikenttään nimesi, jos maksat yrityksesi tililtä.
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