
Suomen Osteopaattiliitto ry      PÖYTÄKIRJA  

HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Paikka: OhmyBay, Ruoholahdenkatu 21 
Aika: tiistai 12.1.2021 klo 19.00 
Kutsutut: Laura Lee Kamppila, Sandra Rinne, Tiina Lehmuskoski, Volkan Aktas, Eero 
Palevaara, Taina Tiura, Laura Korhonen, Leena Suojanen 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Kokous avattiin klo 19.30. 
 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin paikallaolijoiksi Laura Lee 
Kamppila, Tiina Lehmuskoski, Volkan Aktas, Eero Palevaara, Taina Tiura, Laura 
Korhonen, Leena Suojanen 
 
Poissa: Sandra Rinne 
 
3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittu Laura Lee Kamppila ja sihteeriksi Taina Tiura. 
 
Työjärjestys hyväksyttiin. 
 
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Ei huomautettavaa edellisen kokouksen pöytäkirjasta. 
 
5. AJANKOHTAISET ASIAT 
 

● TRELLO otettu käyttöön. Hallituksen jäsenet kutsuttu työryhmien tauluihin. 
Siirrytään käyttämään Trelloa välittömästi. Mietittiin myös WhatsAppin korvaamista 
Signalilla tai Telegramilla tmv. järjestelmällä (Laura Lee ja Taina). 

● Keskustelutilaisuus jäsenistön kanssa ZOOM 12.1.2021 (Laura Lee) 
○ Päätettiin, että järjestetään samantyyppisiä keskusteluja noin 4 krt/v, 

esimerkiksi: 
■ kevätkaudella kevätkoulutuksen jälkeen 
■ syyskaudella, vaikkapa 6 viikkoa ennen 30 - 31.10. tapahtuvaa 

konferenssia 
■ minimiosallistujamäärä hyvä määritellä 
■ todettiin, että kun Jäsenviestejä alkaa nyt ilmestymään joka kuukausi 

tämäntyyppisten keskustelujen tarve voi mahdollisesti vähetä 
■ keskustelujen ideana on se, että jäsenistö pystyy lähestymään 

helposti hallitusta ja saavat äänensä kuulumaan 
■ aiheet tulee lähettää etukäteen ja tapaamiset voidaan myös 

teemoittaa työryhmien mukaan. Kaikkien hallituksen jäsenien ei 



tarvitse olla aina paikalla. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat kuitenkin aina 
paikalla. 

○ Toteutetaan kysely toiveista jäsenille etäkevätkoulutuksen jälkeen, ennen 
jäsenzoomia ja toinen kysely lokakuun konferenssin jälkeen (Laura Lee) 

 
● Toimintasuunnitelmaehdotuksen 2022 dead-line on 20.2.2021.  

○ Tavoitteena tehdä haastatteluja koko Suomen jäsenistön kirjosta ilmestyen 
aina kerran kuussa. Voisiko tämän sisällyttää Metropolian innovaatio-
opintoihin ja Atlaksen lopputyöhön? Todettiin, että haastattelujen tulisi 
ehdottomasti olla jäsenten tekemiä ja hallituksen hyväksymät. (Laura Lee, 
Tiina, Sandra)  

○ Toistaiseksi on varmaa R. Molinarin koulutus 31.3.2022. 
kevätkoulutuksessa. 

○ Työhyvinvointi-teeman tulisi jatkua. 
○ Kevätkoulutuksen rinnalle tulisi uutuutena syyskoulutus, joka olisi aina 

etänä. Toteutus voisi olla esim. luentotallenne/tallenteet, jonka jälkeen olisi 
livekeskustelu. 

○ Vuoden 2022 painopisteenä jäsenistön aktivointi mukaan työryhmiin ja 
osallistumaan liiton toimintaan. Jäsenmaksun 2022 yhteydessä voisi 
ilmoittaa kiinnostuksensa eri työryhmiin tai ilmoittaa ettei halua olla aktiivinen 
jäsen.  
 

● NOC Kööpenhamina lokakuu 2022-> paikalla edustus hallituksesta. Voisiko 
jäsenistölle olla erikoishinta hotellista?  

● OIHW eli Osteopathic International Healthcare Week- kampanja huhtikuu 2022 
 
Hallitustyöskentely 
 
Keväällä 2021 erovuorossa hallituksesta ovat: Laura Lee (puh.joht.), Eero (jäsen) ja 
Sandra (varajäsen).  
 
Todettiin kertauksena, että hallituksen kokoonpano sääntöjen mukaan on seuraava: 
 

● puheenjohtaja (kolmen vuoden toimintakausi) 
● kuusi jäsentä (kolmen vuoden toimintakausi) 
● kaksi varajäsentä (yhden vuoden toimintakausi) 

 
Keskusteltiin aiheesta koska 9.2.2021 hallituksen kokouksessa pitää viimeistään tietää 
ketkä haluaisivat jatkaa. Todettiin, että aiempina vuosina on haettu uusia jäseniä tiettyjen 
roolien mukaan eikä niin, että järjestäytymiskokouksessa vuosikokouksen jälkeen vasta 
päätetään roolitukset. Todettiin, että tarvitsemme nyt yhden varajäsenen lisää Petri 
Vuorjoen tilalle.  
 
Salassapitosopimus 
 
Päätettiin, että salassapitosopimusta ei tehdä mutta hallitukselle tehdään eettiset ohjeet. 
(Taina). 
 
Työryhmät 
 



Vastuulautakunta (Laura Lee & co) 
 
Luottamuksellista asiaa: 
 
Mahdolliset ajankohtaiset asiat. Ei uusia vastuulautakunnan asioita. 
 
Viestintä- ja sometyöryhmä (Eero & co) 
 

● Somerekry-videota ei ole vielä julkaistu. Eero laittaa ilmoituksen videoineen 
13.1.2021 ulos jäsenien Facebook-ryhmään. 

 
● Markkinointiohjeistus on työn alla (Laura Lee). 

 
● Viestintäsuunnitelma: Laura Lee ja Taina pitivät kokouksen 7.1.2021 Metropolian 

opiskelijan Tanja Kakon kanssa. Kakko omaa kattavan kokemuksen viestinnän 
kentältä ja on halukas antamaan panoksensa liiton toiminnan eteen. (Laura Lee ja 
Taina) 

 
Kurssitoimintatyöryhmä (Volkan & co) 
 
Kevätkoulutus 27 - 28.3. (Volkan) 
 
Käytiin lyhyesti lävitse Tiinan ja Volkanin tekemä dokumentti siitä mitä kaikkea pitää tehdä. 
Keskusteltiin koulutusmateriaalien toimittamisesta etukäteen intraan jäsenistölle. Todettiin, 
että pitää vielä tsekata koulutusmateriaalien ”omistussuhde” kouluttajien kanssa. 
 
Itse koulutus 

● Kevätkoulutus la-su 27-28.3.2021.  
● Huom!!!! Sääntömääräinen vuosikokous siirrettiin pidettäväksi 24.4. klo 11.00. 
● Kouluttajien nimet: Veikko Toivainen, Mika Kivistö.  
● Koulutukseen saavat osallistua valmistuneet ja 4. vuoden opiskelijat. 
● Kutsut, rekisteröinti jne. (Laura Lee, Taina) 

 
Sääntömääräinen kokous 24.4. (Laura Lee ja Taina) 
 

● Tekninen toteutus: Zoom koska siinä äänestysmahdollisuus 
● Tekninen tuki 

 
● Tarvittavien dokumenttien laadinta ja aikataulutus (Laura Lee, Laura Koo, Taina) 

○ kutsu sääntömääräiseen kokoukseen 
○ tilinpäätös 
○ hallituksen toimintakertomus 
○ toiminnantarkastajien lausunto 
○ vastuulautakunnan kertomus 
○ jäsenmaksun vahvistaminen  

 
● Muut koulutukset 2021 
 
Kokonaisajaksi mietittiin noin 1,5 h etänä: 
 



● Helmikuun loppu: työssäjaksaminen (Piiu Alen-Vuorinen vai Jan Pesonen ja Leena 
tiedustelee) 

● Maaliskuu: kevätkoulutus 
● Toukokuu: kirjaaminen (Laura Lee tiedustelee) 
● Huhtikuu: vuosikokous (Laura Lee ja Taina) 
● Elo-syys: yrittäjän viestintä (Taina tiedustelee) 
● Lokakuu: Nordic Osteopathic Conference-konferenssi 

 
 
Ammatillisen koulutuksen työryhmä (Tiina & co) 
 
Eettinen ohjeistus, valmistuneet. Miten jaetaan Metropoliaan? Keskustellaan muutenkin 
aiheesta (Laura Lee). Siirrettiin seuraavaan kokoukseen 9.2.2021 
 
Tutkimustyöryhmä (Sandra & co) 
 
Koliikkitutkimus starttaa eli Helsingin kaupunki on antanut tutkimusluvan. 
 
Lobbaus (Pj) 
 
Ei raportoitavaa 
 
 
6. JÄSENASIAT (Taina) 
 
Uudet jäsenhakemukset:  
 
Uusia jäsenhakemuksia oli viisi kpl. Ne hyväksyttiin. 
 
Eronneet: 
 
Liitosta on aktiivisella jäseneroilmoituksella eronnut 13.12.2020 - 8.1.2021 kahdeksan 
henkeä. 
 
7. YHDISTYKSEN TALOUS (Laura Koo) 
 
Tilitoimiston vaihtaminen: marras-joulukuussa 2020 tehdyn kilpailutuksen jälkeen päädytty 
hallituksen yhteispäätöksellä säilyttämään asiakkuus tämänhetkisellä tilitoimistolla, ainakin 
vuoden 2020 tilinpäätöksen teon ajan. Uusi kilpailutus voidaan tehdä alkuvuodesta 2021, 
mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. 
 
Katso-tunnukset: Verottaja pidentänyt tunnusten voimassaoloaikaa 30.4.2021 asti, tätä 
ennen Laura Lee Kamppila pystyy hoitamaan valtuutuksen tilitoimistolle Suomi.fi-
tunnuksille yhdistyksen allekirjoitussääntöjen mukaisesti. 
 
8. KANSAINVÄLISET ASIAT (Laura Lee) 
 
EFFO 
Jäsenkokous pidettiin eilen 11.1.2021, seuraava kokous on etänä maaliskuussa. Laura 
Lee hakee hallituspaikkaa. 



 
NOA 
 
Ei raportoitavaa.  
 
OIA 
 

● OIA:n jäsenhakemus on käsittelyssä ko. organisaatiossa. Jäsenyydestä päätetään 
huomenna 13.1.2021. (Laura Lee ja Taina) 

● Kansainvälinen osteopaattiviikko huhtikuussa 2021. 
● WHO:n kanssa globaalin nimikkeistön työstäminen alkaa tammikuussa 2021. 

 
9.TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA 
 

● Proms eli Patient reported outcome measurement system (Taina) 
o THL ja Promis-keskus: keskustelu jatkuu 

● CEN-standardin käännös 
o Anna Nurmio oikolukee käännöstä sovitun mukaisesti (Laura Lee) 

● Tanja Kakko kertoi 7.1.2021 että voi auttaa meitä viestintästrategian suunnittelussa. 
Pohdittiin, että häneltä voisi kysyä jäsenkyselyjen suunnittelusta. 

 
10. MUUT ASIAT 
 
Ei muita asioita. 
 
11. SEURAAVAT KOKOUKSET 
 
Tiistaina 9.2.2021 klo 18.00  
Tiistaina 9.3.2021 klo 18.00  
Tiistaina 6.4.2021 klo 18.00  
Keskiviikko 5.5.2021 klo 18.00  
Tiistaina 1.6.2021 klo 18.00  
Tiistaina 22.6.2021 klo 16.00  
 

11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS 
 
Kokous päätetty klo: 22.00 


