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Mikaelskolan och barnträdgården Rosengården upprätthålls 
av föreningen Steinerpedagogikens vänner i Västnyland 
och ligger invid ett gammalt kulturlandskap intill Västerby 
friluftsområde. Här finns fina möjligheter att utöva naturnära 
och konkret fostran med upplevelser som tilltalar alla sinnen. 
Barnen erbjuds en unik möjlighet att börja i barnträdgården 
som 1-åring och gå ut högstadiet 15 år senare, allt på samma 
gård!

Mikaelskolan inledde sin verksamhet hösten 1985 med 
”hemundervisning”, liksom så många andra steinerskolor 
på 80-talet. Det började endast två elever i klass 1 det första 
året. 30 år senare är Mikaelskolan en skola med över 120 
elever fördelade på nio klasser.

Skolans undervisningsspråk är svenska, även om det i 
tiderna fanns tankar om en tvåspråkig skola. Det förekom 
också diskussioner om var skolan skulle placeras, det blev 
Ekenäs som kan ses som ett skolcentrum i Västnyland.

Mikaelskolan fick sina första utrymmen på Fagerska gården 
invid Rådhustorget i Ekenäs centrum. Dessa blev snart för 
små och år 1995 flyttade Mikaelskolan till Västerby gård, 
en gammal herrgård med anor från 1600-talet. Huset var 
i mycket dåligt skick och staden, som äger fastigheten, 
beslöt att riva byggnaden. Då reagerade museiverket 
och byggnaden fick status som kulturhistoriskt värdefull. 
Skolans understödsförening, Steinerpedagogikens vänner 
i Västnyland r.f. visade sitt intresse att rädda Västerby gård 
och för att kunna rusta upp byggnaderna lyfte föreningen 
ett banklån som Ekenäs stad gick i borgen för. 

Rosengården har verkat i Ekenäs i nuvarande form sedan år 
1993, och långsamt har verksamheten vuxit till det den är 
idag. 

Föräldrar och lärare har med sin enastående arbetsinsats 
sörjt för att Västerby gård idag är ett levande skolcentrum.

STEINERPEDAGOGIK I VÄSTERBY
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Rosengården inledde hösten 2016 sin verksamhet i ny-
renoverade utrymmen på Västerby Gård efter att ha 
tillbringat några år i Knipnäs. På Rosengården vill vi ge 
barnen värme, glädje, ro och rytm. Inom steinerpedago-
giken (=waldorfpedagogiken) avser vi med värme inte 
enbart fysisk värme, utan också en ombonad och hemlik 
miljö med god stäm-ning runt omkring. Pedagogiken 
bygger på den antroposofiska människosynen, där kropp, 
själ och ande utgör en helhet. Hos oss finns också humorn 
och glädjen med i allt vi gör.

På Rosengården går rytmen som en röd tråd genom hela 
verksamheten, vilket skapar en trygg och rofylld tillvaro för 
barnen. Lek, bakning, skogsvandring, sagolek och målning 
har alla sin givna veckodag och de olika årstiderna med sina 
högtider firas med olika slags fester och evenemang.

Små Rosorna på Rosengården (1-3 år)

Små Rosorna är den första steinerpedagogiska småbarns-
verksamheten som startat i Finland. På Små Rosorna finns 
två småbarnsgrupper för barn i ca 1-3 års ålder, där varje 
grupp består av fyra barn med en pedagog. Det lilla barnet 
är ännu inget gruppbarn, utan är i större behov av direktkon-
takt med den vuxna, där pedagogerna kan ge barnet tillfälle 
till efterhärmning samt närhet och en trygg famn. 

På Små Rosorna skapar vi en hemlik stämning med en varm 
och glad atmosfär, och här trivs både barnen och de vuxna 
tillsammans. Här finns sprakande kakelugnar och knarrande 
golv. Från köket, som är Små Rosornas hjärta, sprids goda 
dofter då vi tillreder pannkaka, äppelpaj eller något annat 
gott till mellanmål. 

I småbarnsgrupperna sätter vi stor vikt vid rytmen, ron och 
värmen. För de små barnen är det tryggt med samma rytm 
varje dag. Rytmen ger en rofylld omgivning som de minsta 
behöver. Vi lägger även stor vikt vid den fria leken och ute-
vistelsen. 

Handgestlekar, ramsor och sånger hör till vardagen, och 
ibland kommer det magiska sagoförklädet fram med sina 
små väsen och berättelser. 

BARNTRÄDGÅRDEN ROSENGÅRDEN
Anna Rehn, Christel Björk, Patricia  Johansson, Åsa Gottberg

“ På Rosengården går rytmen som en röd tråd 
genom hela verksamheten, vilket skapar en 
trygg och rofylld tillvaro för barnen.
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Lingon- och Hallongrupperna på Rosengården (3-5 år)

Våra nyrenoverade utrymmen på Västerby gård är mycket 
mer hemlika än våra tidigare utrymmen i Knipnäs och mera 
ändamålsenliga för pedagogiken. Vi har egna kök i grupperna 
där vi delar ut mat, diskar, bakar och tillreder mellanmål. 
På detta sätt kan vi på ett hemlikt sätt utföra dessa sysslor 
tillsammans med barnen och barnen uppmuntras även till 
delaktighet. 

Leken står i centrum för verksamheten. Fantasin flödar och 
utrymmena förvandlas dagligen till olika miljöer. Städflöjten 
kommer alltid då det är som roligast. I Lingon- och Hallon-
grupperna bakar vi, målar, har sagolek och går en dag i vec-
kan till den närbelägna skogen. Då har vi med oss varm saft 
och knäckebröd.

Sagorna, som dagligen berättas av pedagogerna, är viktiga 
och ibland dramatiserar vi dem eller får se dem som dock-
spel. Vi berättar samma saga hela veckan.

Sång och musik finns ständigt med vid våra samlingar och 
som bordsverser. Ofta sjunger vi det vi vill säga till barnen.

Ceremonier och traditioner är viktiga och ger trygghet till 
barnen. Samarbetet med barnens föräldrar (föräldramöten, 
föräldrasamtal) är av stor vikt och föräldrarna hjälper till med 
städningen.

Det viktigaste för oss alla är att barnen har det bra på Rosen-
gården.

Förskolan och barnet som står på tröskeln till skolan

På Rosengården är förskolan en del av småbarnspedago-
giken. Här strävar vi efter att ge en bra grund för skolan och 
för resten av livet. Rosengården har en separat förskole-
grupp som sköts av en pedagog och en vårdare. 

I förskolan ligger betoningen på den fysiska tillväxten och 
att barnet, innan hen börjar skolan, lär sig behärska sin 
kropp vilket i längden främjar inlärningen. 

I förskolan följs ännu småbarnspedagogikens rytm och upp-
repning, och den fria leken betonas starkt. Vi utför sysslor 
som hör till vardagen och där barnen själva kan vara delak-
tiga. Vi har en veckorytm med olika program för olika dagar: 
målning, bakning, skogsbesök, sagolek och utelek har alla 
sina egna dagar. 

Förskolebarnen har vissa privilegier som de mindre barnen 
ännu inte fått ta del av. Bland annat har förskolan köksturer, 
får använda skolans fina målningssal och leker särskilda 
lekar på skolgården. 

“ Leken står i centrum för verksamheten. 
Fantasin flödar och utrymmena förvandlas 
dagligen till olika miljöer.
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MIKAELSKOLAN
Göran Kurtén

En livsbejakande fostran 

Människan äger förmågorna tanke, känsla och vilja. Enligt 
steinerpedagogiken går barnets väg till kunskap om sig själv 
och världen från handen, genom hjärtat, till huvudet. Inlär-
ning sker enligt principen ”göra-uppleva-förstå”. Muntlig un-
dervisning har en viktig plats i Steinerskolan. 

I sin människosyn utgår steinerpedagogiken från människan, 
varje barn är ett unikt och individuellt JAG. Kursplanen kan 
sammanfattas i ett centralt tema: Att bli människa. Barnet 
fostras inte för att passa in i en förutbestämd standardform, 
utan för att finna sitt jag och ha förutsättningar att finna sin 
uppgift i livet.

För yngre barn är trygghet och tillit viktiga i den processen. 
Därför strävar vi efter att klassläraren följer eleverna ända till 
sjunde klass. Förtroende skapas och eleverna lär känna sin 
lärare, vilket skapar goda förutsättningar för lärandet. I pu-
berteten omformas behoven till social frihet och lärarens roll 
blir mera reseledarens.

Integrerad undervisning

Undervisningen utgår från människans dygnsrytm. I mån av 
möjlighet undervisas teoretiska ämnen på förmiddagen och 
konstnärliga och praktiska ämnen på eftermiddagen. 

I undervisningen integreras alla ämnen så långt som möjligt. 
Det naturvetenskapliga och humanistiska lever sida vid sida 
med de konstnärliga ämnena under hela skoltiden, liksom 
hantverk och slöjd. Undervisningen ger näring till hela per-
sonligheten och reduceras inte till enbart inlärning.

Konstnärlig verksamhet stärker också viljan och koncentra-
tionsförmågan. När man bearbetar ett stoff konstnärligt blir 
man engagerad. Vare sig det gäller bild, musik, eurytmi eller 
drama, måste man leva sig in i verksamheten för att den skall 
bli meningsfull. Man ”tänder en eld” istället för att bara ”fylla 
en kanna”.

Ett konstnärligt genomarbetat stoff glömmer man inte, man 
lär för livet och inte bara för skoltiden. 

Mångsidiga förmågor

I skolan skall elevens fulla potential beredas möjlighet till 
utveckling. Varje barn är unikt. Det är viktigt att barnen 
upplever att de blir sedda som individer med individuella 
möjligheter. Individualitet och social kompetens kan ut-
vecklas hand i hand. Alla bör få plats i en klassgemenskap.

Inom steinerpedagogiken eftersträvar man för barnet en 
balanserad utveckling till en etiskt handlande människa. 
Skolans uppgift är att fostra till humanitet och en med-
kännande kultur – hjärtats bildning.

“ Undervisningen utgår från människans 
dygnsrytm. I mån av möjlighet undervisas 
teoretiska ämnen på förmiddagen och kon-
stnärliga och praktiska ämnen på efter-
middagen.
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PEDAGOGISKA NYCKELTANKARPEDAGOGISKA NYCKELTANKAR

I klass 6:

• Geometri utmanar till exakthet.

• Fysikaliska fenomen iakttas och försöker förstås 
genom det egna tänkandet.

• I historieundervisningen färdas eleven genom ro-
marriket och medeltiden till renässansen.

• Geologi (mineralogi) blir en del av geografin. 

I klass 7:

• ”Upptäckterna” fortsätter och världen blir en 
förståelig helhet i sig och en förståelig del av värld-
salltet och kosmos – astronomi och människokun-
skap står nu på schemat.

• Dikter ”klär” växlande själsstämningar i ord.

• I kemin behandlas salter, syror och baser samt för-
bränning: metamorfoser och förändringar blir bilder 
för livets mångfald.

• Själslig-andlig förvandling i pubertetsfasen blir sista 
etappen till eget omdöme och ett tänkande i frihet.

I klass 8:

• Industrialiseringen lär eleven se människans min-
skade beroende av villkor ställda av naturen, utökat 
med möjligheterna som vår digitaliserade värld gett 
oss.

• Franska revolutionen med idealen ”frihet, jämlikhet 
och broderskap” stärker frigörelseprocessen och 
väcker till tankar om ansvar.

• I ett större teater-projekt får eleverna öva 
självständighet och social förmåga på många olika 
plan. Ledorden är frihet och ansvar!

I klass 9:

• Den sista tiden av skolgången fokuserar starkt på 
att skapa en levande helhet av all den kunskap och 
information som eleven erövrat sig – från analys till 
syntes.

• Under skolåret gör varje elev ett individuellt slutar-
bete. Temat är fritt men arbetet skall innehålla både 
en skriftlig och en praktisk del samt att en presenta-
tion för publik; föräldrar, vänner, lärare och elever. Ett 
digert mognadsprov!

• Blickarna riktar sig allt starkare mot framtida skolor, 
det yttre samhället bemöts ofta i form av stud-
iebesök under det sista skolåret.

• Undervisningen strävar till att beröra varje individ 
även om temat är tidsmässigt eller geografiskt avläg-
set, varje människa är en del av mänskligheten och 
det kommer visst an på mig vad jag väljer att föra 
vidare och arbeta för.

I klass 1 och 2:

• genom rörelse och natur och att röra sig i naturen.

• genom att gripa tag i världen genom hantverk och an-
nan handens skicklighet.

• genom konst och skönhet.

• genom att värna om en trygg och stabil inkluderande 
klassgemenskap.

• genom att erbjuda en handfast motvikt till den vir-
tuella verkligheten.

• genom muntligt berättade sagor, fabler och legender 
så fantasin stärks som en inre själskraft.

• genom firandet av t ex årstidsfester och barnet förank-
ras i tidsströmmen.

I klass 3:

• genom att bekanta sig med uryrken så som bonden, 
fiskaren, hantverkaren, byggaren osv skapas en 
grundtrygghet; så klarar sig människan på jorden.

• genom hembygdskunskap får barnet en vidare 
”orientering” i tid och rum med sin egen närmiljö som 
utgångspunkt.

• genom att bekanta sig med grundstrukturen i språket 
så som verb, substantiv och adjektiv.

I klass 4:

• ”Rummet” vidgas ytterligare, geografiundervisningen 
tar fart.

• Våra kulturarv Eddan och Kalevala blir bekanta och 
förståeliga.

• Djurvärlden presenteras som fascinerande kvaliteter 
och förmågor parallellt med människan som inte är så 
specialiserad, men därmed friare.

• Också djuren har olika själskvaliteter som kan återfin-
nas hos människan.

• Bråkräkning utmanar till ett djupare logiskt tänkande, 
liksom flätmönster och knutar i formteckning.

I klass 5:

• I historieundervisning följer man mänsklighetens 
utveckling från forntid till antikens Grekland. Många 
mytologiska berättelser blir bekanta på vägen. Det 
filosofiska tänkandet presenteras.

• I formteckning har man kommit från det raka och det 
böjda strecket i klass 1 till att iaktta och avbilda verk-
ligheten så exakt som möjligt. Man börjar öva frihands-
geometri.

• Botaniken presenteras. I växtvärlden finner vi åter män-
niskans sammanhang med och beroende av naturen 
och de livgivande krafterna.

Naturvetenskapliga fenomen - att förstå människan 
och världen och att se sammanhang

Världen blir mera strukturerad

Att förankra barnet i verkligheten och sig själv

Perspektivet i tid och rum vidgas

Det avslutande året i Mikaelskolan

Laura Aarnio -Friman

KLASSERNA 1-5 KLASSERNA 6-9

Eget omdöme och tänkande

98
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HUR GICK DET SEN? 
Rebecca Finnberg

Gymnasiets studiehandledare Åsa Raunio kontaktades för 
att berätta hur Mikaelskolans elever brukar klara sig i gym-
nasiet. Hon betonar att man egentligen inte kan generali-
sera eftersom alla är enskilda individer, men att hon ändå 
kan upptäcka vissa mönster.

”Gruppkänslan från en förhållandevis liten skola sitter i. 
Mikaelskolans elever känner sig åtminstone inledningsvis 
tryggast med sina vänner från samma ställe, även över 
årskursgränserna. De äldre eleverna från Mikaelskolan är 
måna om att ta hand om de yngre när de börjar gymnasiet.”

Angående skolprestationer kan Åsa berätta följande:  

”De är duktigare än genomsnittet vad gäller modersmål och 
muntliga framträdanden, och kreativa ämnen ligger dem 
varmt om hjärtat. Tyskan som tidigare var lite kämpig fun-
gerar nu bra. Gällande IT-kunskaper är dock kunskapsnivån 
från Mikaelskolan något lägre, men efter några månader 
brukar eleverna trots allt komma ikapp. Gymnasiet erbjuder 
även stödjande IT-lektioner.” 

Helhetsintrycket är att elever från Mikaelskolan är väldigt 
trevliga att ha att göra med. 

“En av era forna elever gav upphov till kommentaren ‘Ibland 
tror jag att hen är för klok för oss’ av en gymnasielärare”, 
skrattar Åsa avslutningsvis. 

Hos oss hittar du:
  Ekologiska livsmedel, hygien- och hudvårdsprodukter
  Raw food
  Närproducerat
  Kosttillskott, örtpreparat
  Superfood
  Glutenfria bröd, mjöl, sötsaker, mm.
  Öronljus
  Ekologiskt smink
  Magnetprodukter                   
                                 Och mycket mera!

-Shoppen som är bra för 

kroppen

     Kungsgatan 11, Ekenäs         www.melleshalsoshop.fi

Since 2006

STUDIEHANDLEDAREN VID EKENÄS 
GYMNASIUM BERÄTTAR

Elevarbeten, klass 9
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Köksbyggnaden är byggd i ekologiska ler-halmelement. 
Inomhus har så många ytor som möjligt rappats med lera 
för att utjämna rummens fuktighet och för att fungera som 
akustiska element i motvikt till de hårda golvytorna.”

Köksbyggnaden ansluter med en korridor till ladugården 
där också matsalen finns. Köket togs ibruk i januari 2017.

MATEN OCH DET NYA KÖKET
Sofia Graeffe,  Mathias Nyström

“ Maten och det ekologiska är en viktig del 
av pedagogiken.

I steinerpedagogiken har rytmen en central roll. Maten 
har också rytmer som grund, bl a årstids-, högtids- och 
veckorytm. Detta gör att pedagogiken och maten är starkt 
sammankopplade.

Vi har i Norden tydliga årstider och högtider. Människan 
lever med årstiderna och naturen omger oss med sina olika 
kvaliteter. Det som naturen skapar under de olika årstiderna 
är vad människan behöver just då. Detta tar matlagningen i 
skolan och barnträdgården fasta på och följer dessa rytmer i 
matlagningen. Genom att äta ekologiskt, närproducerat och 
säsongsmat tar vi till oss naturens rytm som skapar stabilitet 
hos människan.

Maten som serveras på Rosengården och i Mikaelskolan har 
säden som grund. Ris, vete, spelt, råg, hirs, korn, majs, och 
spelt varieras på matsedeln utifrån årstid och högtid. 

Även måltiden i sig är viktig och ska inte endast fylla funk-
tionen att barn och elever ska orka hela dagen. Måltiden ska 
ge matlust, smakupplevelser, värme och samhörighet kring 
matbordet.

Maten och det ekologiska är en viktig del av pedagogiken, 
så viktig att föreningen byggde ett helt nytt ekologiskt kök 
där maten till skolan och barnträdgården tillreds! Så här 
beskriver arkitekten Kati Juola-Alanen den nya byggnaden : 

“Målsättningen var att skapa en stämningsfull, funktionell 
byggnad som passar in i den kulturhistoriskt värdefulla 
miljön.
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“ Det allra bästa med föräldraarbetet är att 
man kommer i kontakt med så många 
trevliga människor. Mikaelskolans och 
Rosengårdens föräldrar är verkligen fina 
typer!

Ulrika Lindblad, mamma till ett förskolebarn och ett skol-
barn berättar följande om föreningens föräldraarbete:

”En av fördelarna med att ha sina barn i Mikaelskolan eller 
på Rosengården är föräldraarbetet. Tack vare det kommer 
man som förälder i nära kontakt med barnens vardag och 
gör något konkret för att de och deras kamrater ska ha det 
bra i skolan.

Föräldraarbetet består av olika delar: dels är det årligen 
återkommande uppgifter, som att som dagisförälder baka 
maltlimpor till höstmarknaden, dels ingår städning för 
dagisföräldrarna. Därtill är varje förälder med i en arbetsgrupp. 

Arbetet i arbetsgrupperna är av olika natur och till dem kan 
man anmäla sig enligt sina egna intressen och enligt när man 

FÖRÄLDRAARBETET
Ulrika Lindblad

har möjlighet att delta. Hjälper man till med arrangemangen 
vid julmarknaden t ex, gör man sin föräldrauppgift i samband 
med den och är sedan klar för resten av året. Vill man hellre 
mata dagisets kaniner några veckoslut utspridda över hela 
året kan det vara en lämplig (och rolig!) arbetsuppgift.

Det allra bästa med föräldraarbetet är att man kommer i 
kontakt med så många trevliga människor – Mikaelskolans 
och Rosengårdens föräldrar är verkligen fina typer! Speciellt 
i samband med talkon och i arbetsgrupper träffar man dem.

Ett tips från mig till dig: pricka in föräldraarbetena i kalendern 
så fort du får datumen för dem – städturer eller träffar med 
handarbetsgruppen eller limpbakning – då dyker de inte 
upp som ovälkomna stressmoment kvällen innan, när du 
plötsligt inser att det är något du har glömt. Ha så roligt!”

www.ekm.fi  -  sales@ekm.fi  -   019 212 0100

Välkommen till våra butiker!

DEN BÄSTA DATAHJÄLPEN  FiNNS RUNT HÖRNET

Ekenäs
Drottninggatan 13
Tel: 019 212 0100
8-18, 10-14

Hangö
Nycandergatan 20
Tel: 019 212 0110
9-17, lö stängt

RASEBORG - HANKO

DATORER, NÄTVERK, KOMPONENTER, TILLBEHÖR, SERVICE, PLANERING

Karis
Dalgatan 7
Tel: 019 212 0120
9-17, lö stängt



Vi har nytt namn och en ny logo 
Visma Services har bytt namn till Azets Insight. Vi fortsätter att stöda våra kunder i 
deras dagliga liv. Genom smart automation så ökar vi våra kunders effektivitet och 

förbättrar deras konkurrenskraft. 

Azets Raseborg har både lokala kunder och kunder längre ifrån. Vi har olika typer av 
företag, föreningar och stiftelser som våra kunder. Vi sköter många finlandsvenska 

organisationer som önskar all sin förvaltning på svenska. Förutom detta så är vi 
specialister på butiker med kassasystem, som önskar sin bokföring i realtid. 

Kontakta mig så berättar jag mera: Dennis Barman, tel: 010 756 4301, 
dennis.barman@visma.com 

Mycket mer än en bokföringsbyrå 
Ekenäs / Tammisaari www.visma.fi/raseborg  Helsingfors / Helsinki 
Raseborgsvägen / Raaseporintie 9 tel: 010 756 4300 Elielplatsen / Elielinaukio 5B 
Pb/Pl 99, 10 601 Ekenäs/Tammisaari FO-nr: 0220227-1 PB/PL 1, 00047 Helsingfors / Helsinki  

Vad kostar det?

Alla föräldrar betalar en medlemsavgift till föreningen (ca 
30€/år). Därtill bidrar familjerna genom att hjälpa till bl.a. på 
marknader och talkon.
 
Skolavgiften är kring 80€/mån för det första barnet. Syskon-
rabatt 20%. Avgift betalas inte under sommaren.

Avgiften för dagvård motsvarar ungefär den kommunala.

Föreningens styrelse fastställer avgifterna årligen.
Mera information hittas på föreningens hemsidor.

Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf, upprätthåller 
Mikaelskolan och barnträdgården Rosengården i Västerby i 
Ekenäs.

Medlemmar i föreningen är alla föräldrar i skolan och barn-
trädgården samt understödande medlemmar. Föräldrarnas 
roll är oerhört viktig och alla jobbar för skolan på olika sätt; 
dels för att stöda skolans ekonomi, dels för att skapa den ge-
menskap som är så viktig mellan skola och hem.

FÖRENINGEN OCH MEDLEMSKAP

Kontaktuppgifter:

Hangövägen 2061 A
10600 Ekenäs

Kansli:
vardagar kl. 10-12
tel.044 279 0964

kansli@mikaelskolan.fi  

www.mikaelskolan.fi
www.rosengarden.fi
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•	 Steinerpedagogiska Rosengården och Mikaelskolan 
i Ekenäs upprätthålls av understödsföreningen 
Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf. 

•	 Föreningen står för hållbara värderingar som 
miljötänkande, kreativitet och sociala färdigheter

•	 Rosengården har ca 45 barn och Mikaelskolan ca 130 
elever i klasserna 1-9

•	 Föreningen är en betydande arbetsgivare i regionen och 
sysselsätter drygt 30 personer

•	 Hösten 2016 flyttade Rosengården från Knipnäs till 
Västerby gård, vilket innebär att hela föreningen är samlad 
på samma ställe.

•	 Föreningen har under senare år fått några tillbyggen - 
högstadiehuset som stod färdigt år 2014, och ett nytt 
föreningskök år 2016

•	 Mera information om oss hittar du på våra hemsidor:        
www.rosengarden.fi och www.mikaelskolan.fi

MIKAELSKOLAN OCH ROSENGÅRDEN, VÄSTERBY GÅRD

HANGÖVÄGEN 2061 A, 10600 EKENÄS

tel.044 279 0964

kansli@mikaelskolan.fi  

www.mikaelskolan.fi, www.rosengarden.fi


