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Puheenjohtajan tervehdys
Viime vuosi on ollut kovin poikkeuksellinen ja se on vaikuttanut varmasti jokaisen meidän
elämään. Hiljentyneet vastaanotot, yksinäisyys ja turhautuminen tilanteeseen ovat varmasti meille
kaikille tuttua. Suomen Rosen terapeutit Ry:n hallituksessa viime vuonna tehtiin ideointia ja
kehittämistyötä, koska kaikki tapahtumat olivat peruuntuneet. Vuosikokouksessa saimme uuden
hallituksen ja haluan kiittää sydämestäni mukana olleita jäseniä hienosta työstä aikaisempien
vuosien osalta. Petra Wikström siirtyi puheenjohtajuudesta varajäseneksi ja kiitollisena opettelen
hänen jalanjäljilleen. Hallitukseen saimme uusia ja innokkaita jäseniä mukaan ja hallituksen
jäsenien esittelyistä voit tutustua tarkemmin heihin. Yhdistyksemme päätarkoitus on tehdä Rosenmenetelmää tunnetuksi ja ylläpitää Rosen-terapeuttien ammattitaitoa yllä. Näihin teemoihin
keskitymme tänäkin vuonna.
Toivottavasti pikkuhiljaa voidaan alkaa suuntaamaan ajatuksia ja toimia tulevaisuuteen ja aikaan,
kun saa taas koskettaa turvallisesti. Kosketuksen kaipuu ja läheisyyden puuttuminen ovat nostaneet
koko ihmiskunnassa päätään ja tämän huomaa lehtien kirjoituksissa, laulujen sanoituksissa ja
television puheenvuoroissa. Uskon vahvasti, että nyt, jos koskaan Rosen-työmme on tarpeellista ja
eheyttävää vaikean eristäytymisen ajan väistyessä.
Haluankin puheenjohtajakaudellani hallituksen kanssa valmistaa koko Rosen-yhteisöä tulevaan
kosketuksen kysyntään luomalla mahdollisuuksia helpompaan markkinointiin kuvapankin avulla,
yhteisöllisyyden aktivointiin Zoom-tapaamisten kautta, sekä somessa yhdessä tekemiseen ja
näkymiseen. Näin olemme valmiina, kun ihmiset taas hakeutuvat vastaanotoillemme tulemaan
kosketetuksi, nähdyksi ja kuulluksi. Koen, että juuri nyt on jokaisella meistä oiva aika tuoda omaa
osaamistaan esille ja jakaa Rosen-tietoutta. Yhdessä toisiamme tukien ja yhdessä tekemällä
hyödymme kaikki tästä tilanteesta, jossa ihmiset haluavat tulla kosketetuksi ja Rosen-hoitoon.
Jos syksyn suunnitelmat toteutuu, on Rosen-rintamalla luvassa monenlaista tapahtumaa mm: koulun
Rosen-kursseja ja I love me-messut. Keväälle vuosikokouksen yhteyteen on suunniteltu Suomen
Rosen terapeutit Ry:n koulutuspäivät, jotka toivottavasti voimme järjestää läsnäollen yhdessä
samassa tilassa. Maailman Kongressi siirtyy myös ensi vuoden puolelle.
Itse olen kaivannut Rosen-yhteisöä ja kollegoita. Siksi toivon, että Zoomin kautta voimme tulla
yhteen ja olla toisillemme hetken läsnä. Yhteisömme on olemassa, vaikka emme ole voineet
fyysisesti tavata aikoihin. Toivottavasti pian nähdään!
Toiveikkaana kohti kesää,
Puheenjohtaja Sanna Karvonen

Kuva : Sanna Karvonen
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Palleahengitys
Hengitys ja pallea kuuluvat yhteen, onhan pallea meidän
päähengityslihas. Tai ainakin pitäisi olla. Tänä päivänä moni meistä
hengittää pinnallisesti, liian isosti, epäsäännöllisesti välillä pidättäen
hengitystä ja välillä haukkoen henkeä ja monesti suun kautta. Silloin
myös hengittämämme ilmamäärä on tarpeeseen nähden liian suurta.
Hengitämme reilut 20 000 kertaa vuorokaudessa ja jokainen hengenveto
liikuttaa palleaa. Kun hengitys on pinnallinen rintakehän, hartioiden ja
kaulan apuhengityslihaksia käytetään liikaa. Nämä lihakset ovat
tarkoitettu nimensä mukaisesti avustamaan hengitystä esim. raskaan
liikuntasuorituksen aikana. Jos ne ovat jatkuvassa ylikäytössä, ne
rasittuvat ja seurauksena on kireyksiä rintakehässä, hartioissa sekä
kaulan ja niskan alueella.
Monessa paikassa tulee vastaan kehoitus vetää syvään henkeä. Tämä
onkin hyvä kehoitus. Mutta syvän hengityksen ei tarvitse olla iso ja
voimakas. Syvä tarkoittaa alas palleaan - ei ylös hartioihin. Kun sisäänhengitys menee syvälle
palleaan, se vetää automaattisesti ilmaa ja sen mukana happea keuhkojen alaosiin, jossa on
enemmän verisuonia, joista happi siirtyy tehokkaimmin veren kuljetettavaksi kehoon. Jos vedämme
isosti ilmaa sisään, saamme itse asiassa vähemmän happea kehon käytettäväksi, koska tärkeää
hiilidioksidia poistuu liikaa ison uloshengityksen myötä. Tasapaino hapen ja hiilidioksidin määrän
välillä on erittäin tärkeä. Se määrittelee kuinka paljon happea kudoksiin asti pääsee. Tätä ilmiötä
kutsutaan Bohr-efektiksi. Elimistössä pitää olla tietty määrä hiilidioksidia, jotta veri voi päästää irti
hapesta kudosten käyttöön. Jos hengittää liian isosti, tämä tasapaino järkkyy ja solutasolle syntyy
happivajetta. Hiilidioksidi ei siis ole vain pelkkä jämätuote, jota pitää poistaa kehosta
mahdollisimman tehokkaasti.
Yksi pallean tärkeistä tehtävistä on suoliston ja sisäelinten hierominen jokaisella hengenvedolla.
Kun pallea tekee työtään, se auttaa suoliston toimintaa ja huoltaa hellästi sisäelimiä. Pinnallisella
hengityksellä, jolloin pallea ei liiku niin paljon, tämä hieronta jää vajavaiseksi ja tuloksena voi olla
esim. ummetus.
Toinen tehtävä pallealla on toimia imunesteen pumppuna. Toisin kun veri, jota sydän pumppaa
ympäri kehoa, imunesteellä ei ole omaa pumppua, vaan se tarvitsee pallean liikkeen avukseen.
Seuraavan kerran, kun sinua kehoitetaan hengittämään syvään (ja aina muutoinkin :)) keskity siis
hengittämään kevyesti, mutta syvälle alimpien kylkiluiden väliseen tilaan, palleaa käyttäen.
Petra Wikström
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Pari ajatusta trauman kohtaamisesta
Töissäni olen traumojen ja kriisien äärellä päivittäin. Työskentelen turvakodilla, jossa iso osa
asiakastyötä on vakauttamista, asiakkaan auttamista tämän vireystilan säätelyssä, hänen
ratkaisuissaan, elämässään eteenpäin. Tavassa kohdata turvakodin asiakas on tosi paljon samoja
elementtejä, kuin Rosen-hoitoon tulleen asiakkaan kanssa. Myös hoitopöydän äärellä tulee toisinaan
tilanteita, joissa asiakas tavoittaa jotain todella syvästi koskettavaa, ja reaktio voi olla voimakas.
Trauma on yllättävä, stressaava kokemus, jossa ihminen kokee vakavaa fyysistä ja psyykkistä
uhkaa. Se on sietokyvyn ylittävä kokemus, joka kenelle tahansa tuottaisi avuttomuutta, pelkoa,
kauhua, se on jotain mihin ei voi valmistautua tai tottua toistuvanakaan. Trauma voi olla yksittäinen
tapahtuma, useampi yksittäinen tapahtuma, tai toistuvia tapahtumia, joita on vaikea erottaa
toisistaan. Tällaisia ovat myös kehitykselliset traumat, jotka syntyvät lapselle kiintymyssuhteessa
häntä hoitaviin aikuisiin.
Omaa vireystilaa säätelemällä voi auttaa asiakasta palaamaan omaan ”sietoikkunaansa”, oli
asiakkaan tila sitten yli- tai alivirittynyt. Intensiivisen kohtaamisen jälkeen oma olo voi olla ihan
poikki, vaikka hetkeä aiemmin olisin ollut ihan skarppina. Peilisolut toimii molempiin suuntiin.
Kohtaamisen aikana asiakasta kannattelee työntekijän levollinen läsnäolo, hyväksyntä, lempeys,
mutta jälkeen päin olen kyllä huomannut kotiin palattua, että oma olo voikin olla tosi levoton ja
kireä (ylivirittynyt) tai raskas ja turta (alivirittynyt).
Tässä on muutama juttu, joita voi kokeilla palautumiseen:
• oman kehon taputtelu tai silittäminen päästä varpaisiin
• vuorotellen kehon jännittäminen ja rennoksi päästäminen
• musiikin kuuntelu
• ulos, lenkille lähtö, liikkuminen niin että hengästyy
• pitkä suihku tai kasvojen pesu kylmällä vedellä, veden juonti
• hengitysharjoitukset, saippuakuplien puhaltelu, meditointi, oman kehon aistimusten
kuulostelu levossa
• mikä vaan käsillä tekeminen
• jonkun kanssa jakaminen; omasta olotilastaan ja tunteestaan voi aina jakaa ilman, että kerrot
asikkaastasi mitään
Ja hei, on normaalia reagoida. Jos asiakas kertoo traumaattisesta kokemuksestaan, on normaalia,
että se koskettaa, että se voi saada aikaan jonkun suojareaktion. Ongelmallista on sitten, jos
suojareaktiot jää päälle tai aktivoituu arkisissa tilanteissa uudestaan.
Mitä sitten, jos asiakkaan (tai oma) psyykkinen tila alkaa huolettaa?
Joskus voi olla, että ”tunnetko mun kädet, avaa silmät, nouse istumaan” ei riitä. Jos tuntuu siltä, että
asiakas lähtee dissosioimaan tai muuten katoaa omaan kokemukseensa ja tuntuu, että et häntä
tavoita, voit kokeilla auttaa asiakasta palautumaan takaumastaan tähän hetkeen pyytämällä häntä
mm. sanomaan seuraavaa:
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Juuri nyt tunnen (nimeä tämän hetken tunne, esim. pelko), ja tunnen kehossani (kuvaile
yksityiskohtaisesti kehon tuntemuksia, esim. kädet hikoilevat, kurkkua kuristaa, jalat tärisee), koska
muistan (anna traumakokemukselle nimi, ilman yksityiskohtia), ja samaan aikaan katselen
ympärilleni täällä, missä nyt olen vuonna (nykyhetken vuosiluku), täällä (sano paikka jossa olet) ja
voin nähdä (mitä esineitä ympärillä on) ja siitä tiedän, että (sano trauman nimi) ei tapahdu nyt/enää.
Kyky suunnata huomio yhtä aikaa kerrottuun tapahtumaan ja omaan olotilaan tässä hetkessä,
kaksoistietoisuus, on oleellisen tärkeää traumasta toipumisen kannalta. Se auttaa erottamaan
menneet tapahtumat nykyhetkestä, auttaa hallitsemaan vireystilaa, kokemaan nykyhetken
turvallisena kehon hälytystilasta huolimatta. Jos siis hoidon aikana käy ilmi, että asiakkaan
traumatausta onkin paljon oletettua isompi, ja mietit onko ok jatkaa hoitosuhdetta, voit pohtia hänen
kanssa, pystyykö hän tällaiseen kaksoistietoisuuteen. - Satu Jurvanen
Linkkejä:
Traumat-ja-niiden-vaikutukset-asiakastyössä.pdf (krits.fi)
https://www.traumaterapiakeskus.com/

Kuva : Tarja Lintula
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Vinkkejä some-markkinointiin ja näkyvyyden lisäämiseen
Some-markkinointi ja Rosen-menetelmän näkyvyys somessa puhutti Suomen Rosen terapeutit Ry:n
vuosikokouksessa. Siitä kehkeytyi idea kirjata muutamia perusajatuksia ylös ja vinkkejä siihen, kuinka
jokainen meistä voi tuoda ja saada lisää näkyvyyttä omalle some-kanavalleen ja nostaa Rosen menetelmää
suuremman yleisön tietoisuuteen. Yhdessä näin toimimalla saadaan menetelmää tunnetummaksi ja jokaiselle
meistä uusia asiakkaita.
Somessa yhdessä toimiminen on suuri voima. Pienillä teoilla saamme toistemme Rosen-sivuja ja -tilejä
näkyvimmiksi varsin yksinkertaisesti. Tässä muutama vaivaton tapa vaikuttaa näkyvyyteen FaceBookissa ja
Instagramissa. Molemmissa kanavissa algometrit reagoivat nostamalla julkaisuja suuremmalle yleisölle, jos
niissä on tykkäyksiä ja kommentteja. Kirjoitusten ja kuvien julkaisu on vaivatonta eikä julkaisujen
odotetakaan olevan "ammattilaisen" tekemiä laadultaan. Nämä ovat matalan kynnyksen paikkoja ja
mahdollisuuksia tuoda osaamistaan, ajatuksiaan ja Rosen-menetelmää esille. Lyhyet videot ovat myös oiva
tapa lisätä näkyvyyttä.
FaceBoook
- luo FaceBookiin itsellesi oma Rosen-sivu, esim. Rosen-metodi Sanna Karvonen.
Voit sivulla kertoa hieman Rosen-menetelmästä ja itsestäsi
Kannattaa linkittää omat www. sivut FaceBookiin
Laita omat yhteystietosi selkeästi esille
FaceBookissa on mahdollista ottaa käyttöön myös varausjärjestelmä, jolloin asiakas voi suoraan FaceBookin
kautta tehdä vastaanotollesi varauksen.
- tee Rosen-menetelmään liittyviä päivityksiä, esim. yleistä pohdiskelua hoitopöydän ääreltä (muista
luottamuksellisuus, ettei ketään asiakasta voi tunnistaa kirjoituksestasi), fyysisistä näkökulmista, minkälaisia
vaikutuksia ja muutoksia asiakkaat ovat kokeneet hoidosta, minkälaisia oivalluksia itselläsi on syntynyt tai
asiakkailla hoidossa yms. Päivitykset saavat olla persoonallisia - juuri sinun näköisiä!
- Tykkää muiden Rosen-sivuista
Tykkäämällä ja kommentoimalla kollegoiden Rosen-sivuja ja päivityksiä autat julkaisujen nousemista
useampien käyttäjien seinille. Eli mitä enemmän julkaisusi saa tykkäyksiä ja kommentteja sen arvo somessa
kasvaa ja algometrit jakavat julkaisua suuremmalle yleisölle. Kommentti voi olla vaikka jokin emoji, sydän
tai hymynaama, mutta vielä paremmaksi näkyvyys nousee, jos kommenttikenttään kirjoittaa jotain. Esim,
"täytyypä tulla kokeilemaan hoitoasi", tai "kiitos mielenkiintoisesta päivityksestä" yms.
- Jakamalla toistemme julkaisuja ja aiheeseen sopivia artikkeleita tuomme Rosen-menetelmää esille. Kun
useampi meistä tekee näitä jakamisia, saavuttavat julkaisut myös selllaisia ihmisiä, jotka ei ehkä vielä ole
löytäneet Rosenin pariin. Näin meille kaikille tulee helposti lisää uusia mahdollisuuksia saada uusia
asiakkaita.
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Instagram
Instagramissa toimii hyvin samanlaiset lainalaisuudet kuin FaceBookissakin. Instassa kuvilla on suuri
merkitys. Erilaisia fiilis-kuvia on helppo ottaa puhelimella ja vaikka vaihtohoitotilanteista. Instagram- ja
FaceBook tilit voi linkittää toisiinsa, jolloin tekemällä toiseen kanavaan julkaisun, voi sen automaattisesti
jakaa kummassakin paikassa.
Instagramissa kuvatekstiin lisätään # avainsanoja, joilla voi hakea Instagramista samaan aiheeseen liittyviä
julkaisuja, esim.
#rosenhoito
#rosenmetodi
#rosenmenetelmä
#kehoterapia
Tykkäämällä toistemme sivuistamme ja julkaisuistamme kommentoimalla ja jakamalla julkaisuja sekä
käyttämällä ylläolevia #avainsanoja saadaan näkyvyyttä jokaiselle meistä sekä Rosen-menetelmälle varsin
helposti. Hakemalla Instagramista esim. avainsanalla #rosenhoito, löydät ihmsiä jotka ovat käyttäneet tätä
avainsanaa. Ota kollegat helposti tätä kautta seurantaan ja tykkää, kommentoi ja jaa julkaisuja. Kannustetaan
toisiamme ja tullaan entistä näkyvämmäksi yhdessä!

Vinkkejä someen keräili maallikkosomettaja Sanna Karvonen

HUOM!
Rosen-instituutti on ilmoittanut:
2021 Global Congress siirtyy syksyltä ensi vuoden kevääseen tai kesään.
Voit seurata tiedotusta instituutin sivuilta.
Global Congress-Rosen Institute
https://roseninstitute.net/fi/recources/global-congress
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Jäsenille mahdollisuus tavata Zoomin kautta
Järjestämme kolme Zoom-tapaamista Suomen Rosenterapeuttiyhdistyksen jäsenille

torstaisin 17.6., 16.9. sekä 9.12.2021 klo 18.00
Tarkoitus on luoda ja käydä vapaata keskustelua. Ajatus on mahdollistaa yhteisöllisyyttä ilman sen
kummempaa teemaa ja tuoda jäseniä yhteen ympäri maata vaihtamaan kuulumisia.
Jos haluat osallistua mukaan näihin yhteisiin hetkiin kollegoiden kanssa, laita viestiä
sanna.karvonen77@gmail.com,
niin saat linkin tapaamisiin. Kerro viestissä osallistutko kaikkiin toteutuksiin, vai johonkin tiettyyn.
Toivottavasti nähdään mahdollisimman monen kanssa!
Terveisin,
Sanna Karvonen

Kuvapankki yhdistyksen jäsenille
Suomen Rosen-terapeuttiyhdistys on tehnyt jäsentensä käyttöön kuvapankkia, jossa on
kuvia Rosen-hoidoista ja otteista jokaisen jäsenen oman Rosen-työn markkinoinnin tueksi.
Kuvapankki tulee löytymään Suomen Rosen-teraputtien verkkosivuilta
www.suomenrosenterapeutit.fi
jäsenille-osion kautta.

Jäsen -osioon pääset kirjautumalla sisään salasanalla: vainmeille.

Kuvia saa käyttää vapaasti oman Rosen-työn markkinointiin, esim FaceBook, Instagram,
omat www-sivut.

Kuvaukset tehtiin Katajanokalla Hoitola Harmonyssä 8.5.2021. Kuvaajana oli Noora
Tiihonen, jonka tarjouksen hallitus hyväksyi neljän tarjouksen joukosta. Kuvauksiin
osallistui Sanna Karvonen, Petra Wikström, Juha Karvonen sekä Rabbe Thomasson.
Toiveina oli saada erilaisia kuvia Rosen-otteista ja hoitotilanteista niin, että kuvista tulisi
esille se, että menetelmä sopii miehille ja naisille, hoitajina on miehiä ja naisia sekä se, että
kyseessä on kosketushoito.
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Kokeilimme erilaisia värimaailmoita kuvauksessa ja huomasimme varsin pian, että
neutraalit värit toimivat parhaiten kuvissa. Kuvia tilattiin kymmenen kappaletta ja toivotaan,
että niistä on meille kaikille hyötyä.
Ilmoitamme sähköpostilla, kun kuvapankki on käytettävissä.

Kuvapankin tekoa Hoitola Harmony Kuva Sanna Karvonen
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Suomen Rosen-terapeutit ry:n
Hallitus esittäytyy:
Olen Sanna Karvonen ja toimin hallituksessa puheenjohtajana. Viime vuoden tutustuin hallituksen
toimintaan varapuheenjohtajana. Olen innostunut yhdistyksen toiminnasta, yhdessä tekemisestä ja haluan
olla mukana tuomassa menetelmäämme yhä suuremman joukuon tietoisuuteen. Koronan kautta kaiken
hidastuttua, koen, että nyt minulla on aikaa ja intoa olla mukana yhdistyksen toiminnassa.
Varsinaisten puheenjohtajan tehtävien lisäksi olen ollut mukana luomassa kuvapankkia ja kannustamassa
jokaista yhdistyksemme jäsentä tuomaan omaa ammattitaitoaan esille. Toimin yhteyshenkilönä koulun ja
yhdsityksen välillä ja osallistun Ruusunlehden tekemiseen.
Olen pitkän linjan asiakaspalvelun ammattilainen ja tällä hetkellä virkani on Verohallinnossa perintö- ja
lahjaverotuksessa. Koen, että asiakaspalvelutilanteissani voin tuoda Rosen-kohtaamista hankaliinkin
tilanteisiin. Ekaluokkalaiseni mahdollistaa tällä hetkellä osa-aikaisuuden virassani, joten iltapäivät olen äiti ja
Rosen-terapeutti.
Asun Keravalla ja suuren osan vapaa-ajastani vietän Sysmässä Päijänteen rannalla. Nautin kesästä ja
lämmöstä! Ja toivottavasti joskus taas matkustamisesta. Keho-mieli-sielu yhteys on kiehtovaa ja meditaatio
sekä kehonhuolto ovat minulle sydämen asioita.

Kuva : Sanna Karvonen
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Olen Tarja Lintula Tuusulasta. Rosen on ollut
elämässäni jo vuodesta 2005, mutta opiskeluni Rosenin
parissa aloitin vuonna 2009 ja valmistuin Rosenterapeutiksi vuonna 2020.
Olen myös opiskellut uuden ammatin hoitoalalla ja nyt
teen, sekä hoitotyötä, että Rosen-hoitoja Järvenpäässä.
Omaksi ilokseni ja myös hoitojen tueksi opiskelen
koko ajan lisää sekä hoitoalaa, että kokonaisvaltaista
hyvinvointia, nyt toistaiseksi netin välityksellä.
Viimeisimpänä valmistuin Peter Hess-sointukylpy
ohjaajaksi huhtikuussa. Harrastuksenani ovat luonnossa
liikkuminen, lukeminen ja käsityöt.

Kuva Tarja Lintula

Kuva : Satu Jurvanen

Olen hallituksessa ensimmäistä kautta. Innostuin
yhdistyksen toiminnasta, kun siihen vihdoin järjestyi
aikaa. Rosen yhteisössä mukana oleminen oli yksi
syyni lähteä mukaan hallitukseen. Haluan antaa
työpanokseni yhteisölle, jolta olen saanut paljon tukea.
Toimin yhdistyksen varapuheenjohtajana ja sihteerinä.
Ruusulehden tekoon osallistuin keräämällä aineistoa ja
taittamalla lehden.

Olen Satu Jurvanen, harjoitusjaksolainen
Hämeenlinnasta. Olen opiskellut Rosenia kohta
antoisat seitsemän vuotta, yhdistyksen hallituksessa
oon mukana nyt toista vuotta. Tosin viime vuosi oli
hiljainen, olen messuvastaava ja ei paljoa sillä
saralla kyllä tapahtunut. Messuilla on ollut aina tosi
kiva olla tekemässä hartiahoitoja ja nähdä tuttuja,
toivotaan, että ensi syksynä päästään taas.
Messujuttujen lisäksi olen mukana eettisessä
toimikunnassa.

Rosenin lisäksi teen töitä turvakodissa, ja toivottavasti jossain kohtaa pidän Shindo-tunteja.
Muusta vapaa-ajan vietosta huolehtii kotona kaksi- ja nelijalkaiset pikkuapulaiset. Parasta
onkin pysähtyä niiden äärelle, nauttia kesälomasta, lämmöstä ja valosta <3

11

Kuva : Petra Wikström

Nimeni on Petra Wikström, olen
valmistunut Rosen-terapeutiksi vuoden
2019 alussa ja hoitohuoneeni sijaitsee
Helsingin Katajanokalla. Teen
pääsääntöisesti Rosen-hoitoja mutta myös
jonkun verran kraniosakraaliterapiaa,
reikiä ja ”sekahoitoja”, jossa sekoittelen
eri tekniikoita asiakkaan tarpeen mukaan.
Teen myös hengitysvalmennuksia, tätä
aluetta kehittelen parhaillaan.
Kevään vuosikokouksessa minut valittiin
yhdistyksen hallituksen varajäseneksi.
Päätehtäväni ovat jäsenrekisterin ylläpito
ja nettisivujen päivittäminen.
Työn lisäksi päiväni kuluvat nykyään
alkuvuodesta kotiini Balkanilta
muuttaneen rescuekoiran rapsutteluun,
ulkoiluttamiseen ja kouluttamiseen. Paljon
löytyy ihmeteltävää maailmasta
koiratarhan ulkopuolelta ja kotikoirana
olemisessa. Alussa hyvin arka tyttö onkin
rohkaistunut todella paljon. Siinä on
varmasti auttanut mielettömän suuri
uteliaisuus kaikkea kohtaan. Aivan ihana
karvapakkaus joka auttaa sydämeni
sulamaan ja eheytymään viime vuonna
kokemani rikkoutumisen jälkeen ♥
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Kuva : Lotta Lehtikari
Olen Lotta Lehtikari, vuonna 2018 valmistunut Rosen-terapeutti Helsingistä.
Olen saanut itse niin käänteentekevän avun Rosenista, että haluaisin kaikkien tietävän tämän
poikkeuksellisen hienon menetelmän olemassaolosta. Siitä on tullut oikeastaan missioni tässä
elämässä. Ja siksi olen myös tässä hallituksessa mukana.
Koen suurta iloa, kun ihmiset löytävät Roseniin ja tämä kevät on ollut sitä iloa täynnä. Ihmisiä on
tullut enemmän kuin olen voinut ottaa vastaan. Uskon, että Rosen on nyt "breikkaamassa" suuren
yleisön tietoisuuteen. Jee!
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Hallituksen ulkopuolella
Olen Jonna Kauranen, Rosen-liikunnan ohjaaja ja metodin harjoitusjaksolainen. Työskentelen
arjessani myös taloushallinnon numeroiden parissa ja aloitin yhdistyksen rahastonhoitajana vuoden
2021 alussa.
Minuun voi olla yhteydessä kaikissa kuitti- ja jäsenmaksuasioissa
txt & whatsapp 045 1700 230
jonna@kontrollipiste.fi
Yt. Jonna

Kuva : Jonna Kauranen

Jäsenmaksuasiaa
Jäsenmaksut 2021-2022
Tänä vuonna Rosen terapeutit Ry:n hallistus päätti palauttaa normaalin jäsenmaksun viime vuoden
maksuttomuuden jälkeen.
Jäsenmaksu on valmiilta terapeuteilta ja harjoittelujaksolaisilta 50€ ja opiskelijoilta 35€.
Saat jäsenmaksusta laskun sähköpostiisi. Jos et omista sähköpostia saat paperisen laskun
kotiosoitteesen.
Yhdistyksen rahastonhoitaja Jonna Kauranen lähettää laskut kesäkuun aikana.

Jäsenmaksun eräpäivä on 30.6.2021
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Rosen koulun terveiset
Keväiset terveiset Rosen koulunkin puolesta. Koulun kurssitoiminta on joutunut olemaan
pitkään tauolla Korona-viruksesta johtuen. Viime vuoden lopulla elimme toivossa, että
vuoden 2021 alusta voisimme palata normaaliin kurssitoimintaan, vaan eihän niin
käynytkään. Olemme joutuneet siirtämään tämänkin vuoden kursseja eteenpäin. Nyt tilanne
on parantumaan päin ja onhan jo rokotteitakin saatu mukavasti. Seuraava ja tämän vuoden
ensimmäinen kurssimme on peruskurssi Sofiassa. Siirsimme sen maaliskuulta toukokuun
loppuun.
Jatkokurssin olemme siirtäneet heinäkuulle ja Tuorlan Majatalolle. Ja toivomme, että
syksyllä saamme toteutettua myös seuraavan ja muutkin suunnitellut.

Iloisia uutisia meillä on opettajarintamalta, kun Sari Ceder
Porista valmistui marraskuun lopulla Peruskurssiopettajaksi!
Toivotamme Sarille iloa ja menestystä uuteen tehtäväänsä ja
olemme iloisia saadessamme hänet opettaja-tiimiimme.
Eikä tässä vielä kaikki, vaan seuraavaksi Opettajakoulutukseen
astuu Lotta Lehtikari Helsingistä. Hän aloittaa koulutuksensa nyt
toukokuun lopulla. Toivotamme hänelle kaikkea hyvää
opinnoillensa!
Koulun sivuilta voitte seurata kurssikalenteria ja kurssitilanteita
jos joudumme niitä siirtämään. Kiitos kaikille kuitenkin
kärsivällisyydestänne ja ymmärryksestänne kurssien siirtymisen
vuoksi. Tarjosimme muutamana kertana tänä ja viimevuonna
harjoitusjaksolaisille Zoom tapaamisia.
Iloa ja valoa kaikille tulevaan ja tapaamisen toiveissa olemme! Kuva : Sari Ceder
Leena ja opettajat,
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Yhteystiedot ja jäsenasiat:

Hallitus:
Sanna Karvonen, puheenjohtaja, Ruusunlehden toimituskunta,
sanna.karvonen77@gmail.com
045 350 4540
Tarja Lintula, varapuheenjohtaja, Sihteeri, Ruusunlehden toimituskunta,
rosentarja@gmail.com
044 972 9943
Satu Jurvanen, Ruusunlehden toimituskunta, messuvastaava,
satu.jurvanen@pp1.inet.fi
044 377 2035
Varajäsenet:
Petra Wikström, kirjatilaukset, jäsenrekisteri, nettisivut, Ruusunlehden toimituskunta,
pmwikstrom@gmail.com
040 148 5853
Lotta Lehtikari, kansainväliset asiat, Ruusulehden toimituskunta,
lotta.lehtikari@gmail.com
Hallituksen ulkopuolella:
Jonna Kauranen, rahastonhoitaja, kuitti ja jäsenmaksuasiat,
jonna@kontrollipiste.fi
045 170 0230,

Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi jäsenrekisteristä vastaavalle Petralle:
pmwikstrom@gmail.com
Asiakkaat etsivät usein terapeuttia yhdistyksemme sivuilta!
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Yhdistyksen tilinumero FI06 3131 1001 1685 60 Muistathan maksuasioissa mainita viitteessä
nimesi, jos yrityksesi on maksun suorittaja.

Seuraava Ruusunlehti ilmestyy syksyllä 2021. Lehteen tulevat aineistot, juttuideat ja
kommentit voi lähettää; rosentarja@gmail.com

HYVÄÄ KESÄÄ!
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Kuva Tarja Lintula

