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Pääkirjoitus
Tämä vuosi jää monelle varmasti mieleen, monellakin tapaa. Myös yhdistyksen toimintaan
koronatilanteella on ollut vaikutusta. Tammikuussa pidimme hallituksen kokouksen jossa
suunnittelimme ja valmistelimme koulutuspäivää ja vuosikokousta innoissamme, tietämättä mitä edessä vielä olisi. Maaliskuussa
kävi sitten selväksi että koulutuspäivää ei
voitu järjestää suunniteltuna ajankohtana,
eikä vuosikokoustakaan siinä kohtaa. Seurasimme jatkuvasti tilannetta, koska etenkin
vuosikokous oli pidettävä.
Huhtikuussa järjestimme jäsenillemme yhden
virtuaalijakopiirin Zoomin välityksellä. Maija
Frauenknecht tuli ystävällisesti siihen mukaan
vetäjäksi. Osallistuvat jäsenet jakoivat siinä
tuntojaan uuteen ja epätavalliseen tilanteeseen liittyen.
Pääsimme pitämään vuosikokouksen kesäkuun alkupuolella kun tilanne oli hieman rauhoittunut. Kokouksessa päätettiin luopua
jäsenmaksusta tältä vuodelta helpottaaksemme jäsentemme mahdollisesti kokemaa
taloudellista heikentymistä vallitsevan tilanteen johdosta. Yhdistyksen hyvä taloustilanne
onneksi mahdollisti tämän. Selvittelemme jatkoa ajatellen etäosallistumismahdollisuutta
vuosikokoukseen. Jotta etäosallistuminen olisi
mahdollista, siihen tarvitaan kuitenkin vuosikokouksen päätös sekä muutos yhdistyksen
sääntöihin.

I Love Me -messut, johon yhdistys on osallistunut useampana vuotena, peruuntuivat tältä
syksyltä. Rosen-metodin näkyvyys jäi siltä osin
uupumaan, mutta oman kokemuksen ja
muilta Rosenilaisilta kuulemani mukaan uusia
asiakkaita on silti löytäneet Rosenin pariin.
Toivomme että pääsemme palaamaan hieman normaalimpaan arkeen ja työjärjestykseen ensi keväänä. Uskon että ihmisten tarve
Rosen-hoidoille on vaan kasvanut tämän vuoden aikana. Ja mehän olemme valmiina hoitopöytiemme äärellä heitä vastaanottamassa.
Koko yhdistyksen hallituksen puolesta toivotan sinulle mukavaa joulun odotusta. Kohta
käännämme jälleen kelkkaa kohti valoisampia
aikoja.
Petra Wikström
Puheenjohtaja
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Unohdettu, mahtava hengitys
hermostoon, verenpaineeseen, vireystilaan,
unenlaatuun, makeanhimoon, liikuntasuorituksiin ja niistä palautumiseen....

Hengitys on parin viimeisen vuoden aikana
avautunut minulle aivan uudella tavalla.
Rosen-työskentelyssä me seuraamme asiakkaan hengitystä. Muutokset siinä kertoo että
henkilössä tapahtuu jotain syvemmällä tasolla, jotain lähtee liikkeelle.
Uteliaisuuteni heräsi ja halusin tietää enemmän tästä unohdetusta, automaattisena toimintona pidetystä kehon toiminnasta. Olen
käynyt kaksi eri hengitysohjaajakoulutusta ja
ne ovat olleet todella silmiä avaavat.
Joogassa ja pilateksessa olin tehnyt liikkeet
hengityksen tahtiin. Meditaatiossa keskittynyt
hengityksen kulkuun. Mutta sen jälkeen? Sitten se unohtui.
Olen elämässäni miettinyt paljon mitä ja miten syön. Liikuntaa harrastanut vaihtelevasti
sekä tavaltaan että määrältään. Mutta hengitys? Enpä ole miettinyt juurikaan.
Ja nyt on avautunut aivan uusi maailma! Hengitys(tavat) vaikuttavat kaikkeen. Kehon hapensaantiin, stressitasoon, kipuun,

Tänä päivänä puhutaan paljon stressistä.
Stressaava tilanne tai elämä tekevät hengityksestä pinnallisen ja nopean. Nopea hengitys
taas viestii keholle että nyt on vaaran paikka,
ja tästä voi tulla ikävä noidankehä. Vaikutus
menee onneksi myös toiseen suuntaan. Jos
tietoisesti hidastaa hengitystään, etenkin pidentämällä uloshengitystä, viestitämme keholle ettei ole mitään hätää ja myös hermosto
rauhoittuu. Hengityksellä pystymme säätelemään ja rauhoittelemaan olotilaamme hyvinkin nopeasti. Kokeile vaikka: hengitä koko ajan
nenän kautta, hengitä sisään laskien 3, ulos
laskien 4, pidä tauko laskien 3, sisäänhengitys
3, ulos 4, tauko 3 jne... jatka muutama minuutti tai pitempään.
Rosen-metodi auttaa tulemaan tietoiseksi itsessään olevista jännityksistä. Miten tietoinen
sinä olet hengityksestäsi eri tilanteissa?
Petra Wikström
PS!
Nyt korona-ajan vinkkini on hyminähengitys.
Hyminän tuottama värähtely moninkertaistaa
nenä- ja poskionteloissa muodostuvaa typpioksidia jolla on bakteereja ja viruksia tappava
vaikutus. Hyminähengitys on myös todettu
auttavan poskiontelotulehduksissa.
Aloita vaikka joululaulujen hyräilyllä !
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Rosen-terapia Korona-aikana
Korona virus ja COVID-19 pandemia ovat mullistaneet elämämme monin tavoin. Rosen-terapeutit
ja Rosen-liikunnan ohjaajat joutuvat pohtimaan miten työskentelyä on mahdollista (vai onko?) ja
miten voidaan suojata asiakkaita ja tekijää tartuntariskistä.
Tässä kolmen Rosen-terapeutin pohdinnat ja ratkaisut aiheesta.
Eevi Salila-Anttila, Tampere
”Kohdallani korona alkoi konkretisoitua vähän
ennen maaliskuun puoltaväliä. Sitä ennen minun oli ollut vaikea uskoa, että se jotenkin koskisi niin vahvasti itseäni vaikka tilanne ja
mustat pilvet lähestyivät. Liekö välttämiskäyttäytymistä.
Alkuvuosi oli muutosta muutenkin, koska vuoden alussa jäin eläkkeelle ja olin käsikirjoittanut tarkkaan minkä verran teen hoitoja ja
minkä verran lomailen. Menin silloin vielä aika
kovalla buustilla. Eläköityminen oli minun onneni, sillä nyt ei tarvinnut miettiä ihan jokapäiväistä leipää työn kautta, vaikka eläke nyt ei
mitenkään suuruudellaan houkutellut. Korona
vei laskelmani kuitenkin ihan uusiksi ja laitoin
työn hyllylle kokonaan maaliskuun puolessa
välissä ja keskityin metsätöihin.
Tunne oli aika erikoinen, sillä en ollut pitänyt
viiteentoista vuoteen pidempiä lomia kuin
kaksi viikkoa kesäisin ja vuodenvaihteessa korkeintaan viikon. Huomasin, että pelkäsin koronatartuntaa niin itseni kuin asiakkaideni
puolesta enkä olisi pystynyt jatkamaan silloin
mitään muuta toimintamallia kuin etähoidot
niiden asiakkaiden kanssa, joiden kanssa olin
työskennellyt jo pitkään ”livenä”. Nämä etäkohtaamiset olivat myönteisiä niin itselleni
kuin asiakkailleni ja saimme pidettyä yllättävän hyvin kontaktin tämän vaiheen läpi.
Etähoidoista en käytä nimitystä Rosen-hoidot
vaan työkalupakissani ja hinnastossani on tälle
oma nimensä: Kehotietoinen työskentely.

Tätä tapaa lähestyä asiakkaitani olen käyttänyt jo aiemminkin ja se on syntynyt asiakkaiden toiveista ja omasta oppimastani
tilanteissa, jolloin kosketus ei ole syystä tai toisesta mahdollinen. Rosenin ja kehotietoisen
työskentelyn eron sanoitan asiakkailleni. Nyt
tämä tapa työskennellä oli soviteltavissa näihin olosuhteisiin.
Asiakkaat suhtautuivat yleisesti ottaen hyvin
ymmärtäväisesti tilanteeseen. Tuli mieleeni,
että tällainen koronako tarvitaan, että minä
osaan pitää rajani. Uusia hoidon kyselijöitä
tänä aikana oli paljon ja tuntui, että niissä yhteydenotoissa kuului moninainen kuormittuneisuus, stressi ja hätä. Toki myös asiakkailla,
jotka eivät kokeneet ”etähoitoa” mielekkääksi, on näkynyt nyt joiltain osin valitettavaa
taantumaa. Itse oivalsin, että asiakkaille oli
rauhoittavaa ja prosessia eteenpäin vievää
kuulla ääneni ja/tai nähdä kasvoni. Eli niinkin
voi koskettaa toista tässä haastavassa tilanteessa. Tähän kontaktiin heitä myös rohkaisin
ja sitä sanoitin.
Kesäkuun alkupuolella availin jälleen hoitotilojeni ovia, pitäen kuitenkin kiinni kesälomastani. Nämä varmaan meille kaikille tutut
turvatoimet huomioiden olen nyt tehnyt töitä.
Hyvä käsihygienia, tilojen desinfiointi, maski
siinä kohdin, kun turvaväli ei säily, oma peite
ja molemmin puolinen oireettomuus.
Juuri nyt tätä kirjoittaessani olen kotikaranteenissa. Tuli flunssaoireet ja kävin testeissä,
joiden tuloksia odottelen. Jos tulos on negatiivinen, jatkan töitä, kun kuntoudun.
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Tarja Lintula, Kellokoski
Tilannetta toki herkällä korvalla kuunnellen.
Jos taas positiivinen, elo saa ehkä uudenlaisen
muodon, ainakin joksikin aikaa.
Ehkä oleellisin huomio itsestäni on nyt se, että
tauko ja kesäaika antoivat mahdollisuuden
asian käsittelylle ja uudelleen orientoitumiselle. Nyt opettelen elämään koronan kanssa
niillä tavoin kuin osaan ja olen opetellut. Päivän kerrallaan, antamatta pelon ja uhkakuvien
ja väsymyksen pienentää omaa rauhallista tilaa sisälläni. Sen eteen kyllä joudun tekemään
kehollista työtä päivittäin. Tästä rauhan tilasta
käsin pyrin parhaani mukaan olemaan läsnä
myös kohtaamisissa asiakkaideni kanssa.
Toivotan teille kaikille voimaa ja tervettä rohkeutta pitää itsestänne hyvää huolta ja siitä tilasta käsin tehdä arvokasta työtänne niissä
oloissa kuin se on mahdollista. Tämän työn
arvo on minulle entuudestaan syventynyt tämän koronan aikana. Eli ei niin pahaa, etteikö
siitä syntyisi myös jotain hyvää. Uskon, että tämän vaiheen jälkeen Rosen-terapeuteilla on
kädet täynnä työtä.”
Kohta valostuvin terveisin,
Eevi Salila-Anttila
P.S. Testi oli negatiivinen, joten jatkoon…

Kuva: Bärbel Fink

”Koronaviruksen aiheuttamat muutokset Rosen-terapian tekemisessä asiakkaille ovat olleet aika pienet. Suurin muutos oli se, että
keväällä ei saanut tehdä hoitoja. Olen ollut tämän alkuvuoden vielä harjoitusjaksolla ja tarkoitus oli tehdä keväällä harjoitushoidot
kokonaan pois ja valmistua Rosen-terapeutiksi. Kun keväällä hoitoja ei voinut tehdä
ja asiakkaatkin kaikkosivat peloissaan pois, tuli
ensin harmistus. Koska kävin töissä koko kevään kehitysvamma-alalla ohjaajana, en olisi
ehkä kuitenkaan uskaltanut tehdä hoitoja.
Monet asiakkaani kun ovat riskiryhmää.
Asiakkaat ovat onneksi palanneet syksyn tullen. Koronasta ei ole pahemmin puhuttu, vaan
keskustelut ovat aika nopeasti siirtyneet tärkeämpiin aiheisiin. Nyt on tilanne muuttunut,
koska tietoa on tullut lisää ja osataan varoa.
Aika herkästi perutaan myös hoitoaika, jos
tuntuu pientäkin oiretta. Suojaimia olen käyttänyt koko ajan töissä ja hoidoissakin, jos se on
tuntunut aiheelliselta. Vastuu kuuluu aina kuitenkin hoitajalle. Jotkut asiakkaat ovat sanoneet, ettei tarvitse käyttää suunenäsuojainta.
Siinä sitten on pohtimista, että kumpi on pahempi. Hengittäminen koko päivän maskin
läpi vai altistaako asiakkaan ja itsensä mahdolliselle virukselle. Siivoukset ja desinfioinnit,
joka asiakkaan jälkeen on tietenkin lisännyt
työtä ja aikaa menee siihen enemmän. Teen
hoitoja hoitolassa, jossa käy myös muita hoitajia. Olemme jakaneet siivousvuorot ja hoidamme yhdessä, että asiakkaalla on mukava ja
turvallinen olo.
Nyt, kun olen saanut jo harjoitushoidot tehtyä, on olo jotenkin varmempi, vaikka ei tämä
tilanne houkuta heittäytymään kokonaan yrittäjäksi. Se on silti minun ja varmasti monen
muun Rosen- harjoittelijan pitkäaikainen
toive. Rosen-hoitoja tarvitaan aina vain enemmän. Tällainen poikkeusaika on omiaan tuomaan pelkoja ja muita epämiellyttäviä
tunteita pintaan. Jokaisen Rosen- hoidon
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jälkeen, olo on kuitenkin niin onnellinen, että
pikku virukset ei sitä olotilaa hetkauta. Ihanaa, kun saa tehdä työtä, jota Rakastaa!

sisällä haahuilemme edelleen syksyllä 2020.
Mitä tapahtui toinen toistemme kohtaamiselle, mitä tapahtui Rosen-kosketukselle?

Haluankin lähettää teille kaikille,
tätä lehteä lukeville,
oikein ison halauksen!!!
Sinä olet tärkeä!”

Itselläni Rosen-hoidot olivat tauolla pari kuukautta maaliskuun puolivälistä toukokuun
puoliväliin. Kyselyjä ei myöskään juuri ollut.
Tuo aika oli itselleni ankeaa paitsi koronavyöryn takia niin myös siksi, että käteni
kaipasivat hoitojen tekemistä. Tunsin sen lähes jomotuksena. Toukokuussa aloitin hoidot.

Lämpöä syksyysi,
Tarja Lintula
Kellokoski

Kuva: Tarja Lintula

Virpi Filppa, Rovaniemi
”YLÄMÄKI, ALAMÄKI, YLÄMÄKI,
ALAMÄKI YHDESSÄ KULKIEN… ”
Mietteitä koronan varjossa
Koronapandemian/-epidemian julistaminen
maaliskuussa 2020 heilautti perusturvaamme
varsin rajusti: ykskaks koulut ja työpaikat siirtyivät etäilyyn, ikäihmiset ja riskiryhmät lähes
sisätilasulkuun, turvavälit ja desinfiointi otettiin käyttöön, Uusimaa eristettiin hetkeksi
muusta maasta, asetettiin rajasulut jne. Suurten rakenteellisten toimien ympärille laskeutui pelon ja epävarmuuden sankka usva, jonka

Hoitamani asiakkaat ovat suhtautuneet koronaan yllättävän iisisti. Keväällä aiheesta puhuttiin, mutta se ei suoranaisesti noussut esiin
varsinaisissa käsittelyissä. Onkohan muilla samanlaisia kokemuksia? Puheissa jotkut vanhemmat asiakkaat kertoivat kokevansa kotiin
sulkeutumisen todella rankkana, osa nuorista
sinkuista tunnusti avoimesti kaipaavansa mm.
tärkeiden ystäviensä kosketusta ja läheistä
kanssakäymistä.
Rosen-hoitojen tekeminen kodin yhteydessä
olevassa hoitotilassa vaatii korona-ajassa erityishuomiota. Tilanteiden vaihdellessa joutuu
miettimään, milloin uskaltaa ottaa asiakkaita
ja miten se tapahtuu mahdollisimman turvallisesti, luontevasti ja luottamusta herättävästi.
Miten olen aidosti läsnä, jos oma epävarmuus
tai pelko hyökyykin päälle tai asiakas kokee
korona-ahdistuksen kosketuksessa, vaikka onkin tullut omasta mielestään peloista vapaana? Millaisia sanoja valitsen pyytäessäni
pesemään/desinfioimaan kädet sisään tullessa tai kun ohjaan laittamaan nenäliinat heti
roskiin? Milloin pidän maskia ja tarjoanko sitä
myös asiakkaalle? Miten asiakas kokee erilaiset varotoimet? Käytännössä olen päätynyt
kaikkien mahdollisten kosketuspintojen huolelliseen puhdistamiseen, jatkuvaan tekstiilien
pyykkäämiseen, toistuviin käsien desinfiointiin ja maskin pitämiseen hoitoja tehdessäni.
Maskin käyttö oli alkuun varsin työlästä hengityshankaluuksineen ja kuuluvuusongelmineen, mutta olen pitänyt päätökseni ja maski
on
arkipäiväistynyt.
Olen
tarjonnut
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maskimahdollisuutta myös asiakkaille. Siihen
ei ole juurikaan tartuttu, minkä voin ymmärtää. Yleensä varmistan ennakkoon, että
olemme molemmat terveitä, joten maskin pitämättömyys ei ole ollut este hoidolle. Eräs
asiakas laittoi maskin kasvoilleen, mutta hoidon edetessä otti sen pois hankalan olon takia. Yhden asiakkaan kohdalla toiveeni maskin
käytöstä näytti nostavan pintaan tunteita,
jotka vahvistivat kehon jännittyneisyyttä. Kun
siirsin maskin pois hänen kasvoiltaan, olemus
pehmeni.
Maski Rosen-asiakkaan kasvoilla on herättänyt itsessäni monenlaisia mietteitä. Voiko
maskin takaa kokea tulevansa aidosti nähdyksi? Ahdistaako maski? Kuinka paljon maski
kasvojen iholla vaikuttaa tunne-, uskomusmaailmaan? Voiko maski nenän ja suun
edessä hengittää, itkeä, reagoida vapaasti?
Asiakkaan kasvojen peittyminen maskin
taakse hälventää ilmeiden ilmaisuvoimaa,
joka Rosenissa on yksi tärkeä osa läsnä olevaa
vuorovaikutusta. Toisaalta ihminen on oppivainen olento. Voisiko olla, että opimmekin
havainnoimaan suun alueen sijasta asiakkaan
muita viestejä aikaisempaa vahvemmin?
Itse hoitotilanteessa en yleensä muista koronaa, mutta jälkeenpäin saattaa tulla ns. takapotkuja. Hoitoa tehdessäni tunnen aina
olevani ihmisen ihmeen äärellä, kohtaamassa
jotakin hyvin arvokasta. Käteni tuntevat ja
tunnistavat lihaksia, luita, jänteitä, liikkeitä,
fyysisiä kehon osia, silmäni näkevät hengityksen muutoksia, ihon vaihtuvia värejä ja värähdyksiä, kehossa tapahtuvia liikahduksia,
sisälläni tapahtuu enemmän tai vähemmän
tietoisesti asioita, joista kerron tai en kerro
asiakkaalle. Yhtä koska – olen täysin siinä! Takapotkutilassa hoidon jälkeen saatan miettiä,
onko hygienia ollut riittävää, olenko välttänyt

pisaroita, olemmeko molemmat olleet turvassa. Huoli tartuttamisesta on siis olemassa…
Korona-aalto on herättänyt valtavasti tunteita
ja ajatuksia. Kolmentoista vuoden aikana kulkemallani Rosen-matkalla olen sisäistänyt hyväksyvän kosketuksen voiman. Nyt, koronan
kuohunnassa, tuntuu kuin ihmisestä olisi tullut vihollinen paitsi toiselle ihmiselle niin melkeinpä myös itselleen. Koskettaminen ja
läheisyys ovat leimautuneet lähes rikollisiksi
toimiksi, joilla saatetaan vahingoittaa toista
ihmistä kuolettavasti. Jatkuva desinfiointi ja
kodin puhdistaminen on nostanut pintaan
tuntoja, alkaako ihminen olla ’allerginen’ jo itselleenkin. Ihmisten kohtaaminen esimerkiksi
kaupassa on saanut itsessänikin aikaan lähes
hypähtävän reaktion, kun on yrittänyt väistää,
kääntää pään poispäin ja välillä jopa olla hengittämättä. Keväällä maskeja ei suositeltu, nyt
tilanne on päinvastainen. Itsestäni maskin pitäminen tuntuu kuitenkin pienemmältä pahalta kuin sulkeutuminen livekanssakäymiseltä. Se antaa myös tietynlaisen turvallisuuden tunteen, vaikka se olisikin faktapohjaisesti perusteeton. Sallin sen kuitenkin
itselleni.
Olen vastaanottanut näinä aikoina muutaman
hoidon, joissa korona on vilahtanut mielessä,
mutta ei ole noussut kehon kautta käsittelyyn.
Tunteita tulee ja menee, viruksia tulee ja menee, mutta Rosen-kosketus pysyy, jos me sitä
ylläpidämme. Siispä tsemppiä meille turvalliseen, merkitykselliseen Rosen-työhön!
Virpi Filppa
Rovaniemi
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Hans Axelson in memoriam

Kuva: Axelsons

Rosen-metodin pohjoismaihin tuonut Hans Axelson nukkui pois 86 -vuotiaana toukokuun lopulla.
Hän oli mukana opetustyössä vielä viime vuonna. Ennen Suomen omaa Rosen-koulua lähin Rosenopetus tapahtui Ruotsissa Hansin perustamassa Axelsons Gymnastiska Institutissa. Alla on heidän
muistokirjoitus käännettynä.
Kiitos Hans kaikesta mitä olet saanut aikaan!
Toukokuun lopulla olemme surullisin sydämin jättäneet jäähyväisemme koulun perustajalle Hans
Axelsonille. Hans oli näkemyksellinen, edelläkävijä ja tulisielu joka on raivannut tietä
terveydenhoidolle, kosketukselle ja kehon luonnollisesti parantaville voimille sekä Ruotsissa että
maailmalla.
Hän perusti Axelsons Gymnastiska Institutin 1962 ja oppilaitos on vuosien saatossa kouluttanut
kymmeniä tuhansia henkilöitä hieronnassa sekä muissa kehoterapioissa. Hansia kiinnosti aina uudet
metodit ja tekniikat eikä hän pelännyt kokeilla tai ajatella uudella tavalla.
Koulun kautta Hans on koskettanut ei vain opettajia ja henkilökuntaa vaan myös oppilaita jotka
puolestaan ovat vieneet Hansin opettaman osaamisen eteenpäin.
Meitä on monia jotka haluamme kiittää Hansia kaikesta mitä hän on tehnyt. Koulun opettajat ja
henkilökunta, kaikki oppilaat vuosien varrelta mutta myös koko ala jonka hän on ollut mukana
nostamassa tämän päiväiselle tasolleen. Kiitos sadoista hienoista viesteistä, muistoista ja tarinoista
Hansista joita on sadellut meille.
Hetkessä jona tunnemme suurta kaipausta, meitä lämmittää tieto että Hans on koskettanut niin
monia ja että hänen visio, henki ja perintö jatkuvat meidän kaikkien kautta tehden maailmasta
paremman paikan.
Kiitos Hans kaikesta mitä olet meille antanut. ♥
Lupaamme että jatkamme aloittamaasi työtä!
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Tämä vuosi on ollut koronan vuoksi vähän haastavampi, mutta olemme onnistuneet
pitämään jotakuinkin kurssit opiskelijoille.
Koulutuksessa ovat edenneet:

Harjoitusjaksolle
Tarja Kurikka Turusta ja Elina Uusikartano Vantaalta helmikuussa sekä
Tiina Mäntylä Kokkolasta ja Helena Valkonen Lahdesta heinäkuussa

Rosen-terapeutiksi
Anna Krogerus Sipoosta ja Sanna Karvonen Keravalta helmikuussa sekä
Jaana Ajamo Helsingistä ja Tarja Lintula Kellokoskelta marraskuussa

Rosen-liikunnan ohjaajaksi
Tarja Waljakka Espoosta helmikuussa
Sari Ceder on valmistunut peruskurssiopettajaksi marraskuussa.

Lämpimät onnittelut kaikille ja onnea ja menestystä !

Haluan myös kiittää kaikkia ihania assareita tuestanne, olette tärkeitä!

🎄Rakkaudellista Joulunaikaa ja onnea tulevaan vuoteen! 🎄
Leena
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Kuvapankki

Tein vuosikokouksessa ehdotuksen kuvapankin tekemisestä yhdistyksen jäsenien käyttöön. Koin aikanani haastavaksi löytää sopivia
kuvia omien Rosen-verkkosivujen kuvitukseen
ja homma helposti lykkääntyi tästä syystä.
Ajattelin, että olisipa kätevää, jos meillä olisi
käytettävissä materiaalipankki, josta kaikki
voisi löytää omiin Rosen-metodin markkinointitarkoituksiinsa mm. kuvia ja ehkä esittelytekstejäkin.

Rosen Method Global
Congress 2021
Alun perin Maailmankongressi piti olla
marraskuussa 2020. Pandemian takia se jouduttiin siirtämään.
Laita siis uusi ajankohta kalenteriin:
Global Congress
4.-7.11.2021
Sarajevo, Bosnia

Laitoin kesällä viestiä kuvapankista yhdistyksen jäsenille ja sain välittömästi palautetta,
että tällaiselle kuvapankille olisi tarvetta. Yhdistyksemme yksi tarkoitus on tehdä menetelmää tunnetuksi, eli kuvapankki mahdollistaisi
matalamman kynnyksen jokaisen oman markkinoinnin toteuttamiseen. Ideana jäseniltä tuli
myös, että yhdistys otattaisi kuvapankkiin ammattivalokuvaajalla korkealaatuisia kuvia hoitotilanteesta, joita voisi yhdistyksen jäsenet
käyttää. Idea viedään seuraavaan vuosikokoukseen, jotta saadaan se budjetoitua alkavaan kauteen mukaan.

Seuraa tiedotuksia tulevasta kongressista:

Sain upeita kuvia Marion Rosenista ja nämä
tulevat myös kuvapankkiin kaikkien saataville,
kun toteutus saadaan siihen vaiheeseen.

https://roseninstitute.net/new-2021-globalcongress-dates/

Kiitos kaikille, jotka laittoivat minulle viestejä!
Yhdessä tekemällä saadaan varmasti Rosenmetodia esille ja meille kaikille tervetullutta
näkyvyyttä.
Sanna Karvonen
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Hallitustontut esittäytyvät
Rosen-opintomatkani alkoi Kreetalla keväällä 2011 ja
valmistuin Rosen-terapeutitksi pitkän vaelluksen jälkeen tammikuussa 2019. Kehotyöskentelyn aloitin
vuonna 2006 kun valmistuin koulutetuksi hierojaksi ja
jätin entisen elämäni toimistomaailmassa. Kaikenlaisia
menetelmiä on tullut opeteltua siitä lähtien mutta Rosen on ehdottomasti vienyt sydämeni ja sitä teen onnekseni pääsääntöisesti nykyään. Hoitohuoneeni
sijaitsee Helsingin Katajanokalla. Pari viimeistä vuotta
olen myös tutkaillut hengityksen ihmeellistä maailmaa. Kun löydän jonkun uuden kiinnostavan jutun niin
luen yleensä pinoittain kirjoja aiheesta, niin nyt tässä
hengitysasiassakin.
Olen toiminut yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana kaksi kautta ja nyt on aika siirtää tehtävä seuraavalle toimijalle.

Petra Wikström

Jos olisin tonttu niin vierailisin yksinäisten ikä-ihmisten luona tuoden heille joulumieltä. Kuuntelisin heidän kertomuksiaan menneistä jouluista ja joulutraditioistaan. Voisimme yhdessä nauttia kynttilöiden
valosta ja koska kyseessä olisi taikakynttilät niin ne
toisivat yksinäiselle valoa ja toivoa koko tulevalle vuodelle.
Ihanaa joulunodotusaikaa sinulle! Ja muista hengittää!

Satu Pispa

Olen Satu Pispa Ylöjärveltä, yhdistyksen sihteeri ja esitevastaava. Hallituksessa olen mukana nyt toista
kautta.
Omalta osaltani kannustan tulemaan hallitukseen mukaan, kokoukset järjestyvät etänä ja on mukava tutustua asioihin ja muihin rosenlaisiin hieman eri näkövinkkelistä.
Kohtaan ihmisiä päivätöissäni pienen lämminhenkisen
vakuutusyhtiön asiakaspalvelussa ja vapaa-ajallani
nautin perhe-elämästä, luonnosta, ulkoilusta, koirista.
Harjoitusjakso etenee omalla painollaan, suorittamatta, pakottamatta. Asiakkaita otan vastaan Luontaishoitola HoivaKäpälässä Ylöjärvellä.
Jos olisin tonttu, keittäisin koko porukalle ison kattilan
riisipuuroa. Kokoaisin kuusen ympärillä piirileikkiä
tanssineet tontut pöydän ympärille, jossa hitaasti nautiskellen ja rennosti rupatellen kuulisimme kaikkien
kuulumisia hämärässä huoneessa, kynttilän valossa.
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Olen Sanna Karvonen Keravalta. Matkani Rosen-terapeutiksi alkoi 2010 ja siitä saakka Rosen
on ollut suurena osana elämääni. Pitkään ajattelin, että haluan hoitaa muita ja koin sen sydämen asiakseni. Elämä kuitenkin on tuonut
polulleni monenlaisia haasteita ja on ollut huojentavaa opetella myös vastaanottamaan Rosen-kosketusta eheyttävänä ja silmiä avaavana
voimana silloin, kun on ollut sen aika. Tasapaino
tässäkin taitaa olla se tavoitetila. Tällä hetkellä
pidän vastaanottoa Keravalla ja Ruoholahdessa.

Sanna Karvonen

Lähdin kesällä mukaan Suomen Rosen-terapeuttiyhdistyksen hallitukseen, kun nyt tuntuu
siltä, että haluan kantaa oman korteni kekoon
yhteisen hienon asian puolesta. Uskon yhdessä
tekemiseen ja toivon, että saadaan kivoja ideoita toteutumaan ja metodia tunnetuksemmaksi. Muita intohimojani on pilates- ja
meditaatiotuntien ohjaaminen ryhmille ja liikunta.
Jos olisin tonttu, olisin hilpeä energiapakkaus,
joka tuo iloa jokaiselle ja yllyttää kaikki tanssiin
kuusen ympärille. Ahkerana ja kätevänä neuloisin kirjoneulevillasukat pukinkonttiin.

Millainen tonttu olisin?

Satu Jurvanen

Ainakin sellainen, jolla ei ole omaa tonttulakkia,
vaan lainaa lapsen kultapaljettista pipoa. Varmaan myös sellainen tonttu, joka antennit pystyssä kuuntelee, mitä kukakin haluaa tai
tarvitsee. Viime viikkoina se on konkretisoitunut
sillä, että olen saanut ikkunalaudalta kerätä talteen jälkikasvun kirjeitä Korvatunturille.
Olen tänä vuonna tullut mukaan yhdistyksen
hallitukseen, harjoitusjaksolla olen tonttuillut
kolme vuotta. Asun Korvatunturin haarakonttorilla Hämeenlinnassa ja tykkään olla pääpukkien
apulaisena kursseilla. Juuri nyt tykkäisin erityisesti talvesta, joten lumista ja ihanaa joulun aikaa kaikille!
terkuin Satu
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Bärbel Fink

Olen Bärbel Fink Oulusta ja viihtyisin tonttujen
maailmassa eritysesti kirjasto- / vierasmaja- tai
puutarhatonttuna. Näyttäytyisin silloin tällöin,
mutta oleskelisin paljon myös piilossa. Keksisin
aina välillä sellaista outoa ja yllyttävää, millä
ilahduttaa kanssaihmisiä ja tonttukavereitani.
Kun en oleskele tonttujen maailmassa, olen
eläkkeellä oleva kieli-ihminen ja aikuiskoulutuksen ammattilainen. Teen Rosenia leppoisasti
eläkeläisen viran ohella ja nautin siitä. Olen ollut mukana yhdistystoiminnassa pitkään, nykyään varajäsenen paikalla. Näen että
yhdistykselle on tarvetta ja olen iloinen, että
hallitukseen on tullut mukaan uusia innostuneita tekijöitä.

Yhdistyksen hallitukseen
tarvitaan uusia jäseniä
ensi kaudelle
Jotta yhdistyksen toiminta voisi jatkua tarvitaan nyt uusia innokkaita Rosen-tekijöitä.
Yhdistyksen hallitus hakee uutta puheenjohtajaa sekä uusia jäseniä ensi toimintakaudelle.
Jos olet valmis terapeutti tai harjoitusjaksolla
niin sinulla on mahdollisuus olla mukana tekemässä tärkeää työtä sekä jäsenillemme että
Rosen-metodin näkyväksi tekemisen parissa.
Yhdessä ideoimista ja tekemistä - hyvässä Rosen-porukassa tietenkin! Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä allekirjoittaneelle.
Petra Wikström

Kuva: Bärbel Fink
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Yhteystiedot ja jäsenasiat

Hallitus
Petra Wikström
Puheenjohtaja, kirjatilaukset,
Ruusunlehden toimituskunta
040 148 5853
pmwikstrom@gmail.com
Sanna Karvonen
Varapuheenjohtaja
Jäsenrekisteri, päivitykset nettisivuille
045 350 4540
sanna.karvonen@outlook.com
Satu Pispa
Sihteeri, esitetilaukset
050 377 9176
satu.pispa@gmail.com
Satu Jurvanen
Ruusunlehden toimituskunta,
messuvastaava
044 3772035
satu.jurvanen@pp1.inet.fi
Varajäsenet:
Bärbel Fink
Kansainväliset asiat,
Ruusunlehden toimituskunta
044 516 0254
barbel.ﬁnk@gmail.com

Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi jäsenrekisteristä vastaavalle Sannalle:
sanna.karvonen@outlook.com
Asiakkaat etsivät usein terapeuttia
yhdistyksemme sivuilta!
Jäsenmaksu vuodelta 2020
Kuluvana vuonna 2020 ei veloiteta
jäsenmaksua.
Yhdistyksen tilinumero
FI06 3131 1001 1685 60
Muistathan maksuasioissa mainita viitteessä
nimesi, jos yrityksesi on maksun suorittaja.
Seuraava Ruusunlehti ilmestyy keväällä
2021.
Lehteen tulevat aineistot, juttuideat,
kommentit:
pmwikstrom@gmail.com

Tarja Tiittanen
050 324 0936
tarja.tiittanen©lifepuzzle.fi
Hallituksen ulkopuolella:
Rahastonhoitaja
Tarja Kangas
044 290 7622 tarja.kangas@hotmail.com
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