
 

 

 

Tervetuloa Suomen Osteopaattiliiton kevätkoulutukseen! 

 

 

 

Ajankohta la-su 27-28.3.2021 

 

 

Aikataulu Lauantai 27.3 

klo 9.45 Etäyhteys aukeaa 

klo 10.00-10.10 Alkusanat: etäkoulutuksen käytänteet 

klo 10.10-11.10 Koulutus 

klo 11.10-11.25 Tauko 

klo 11.25-12.25 Koulutus 

klo 12.25-14.00 Lounas 

klo 14.00-15.00 Koulutus 

klo 15.00-15.15 Tauko 

klo 15.15-16.15 Koulutus 

 

Sunnuntai 28.3 

klo 9.45 Etäyhteys aukeaa 

klo 10.00-11.00 Koulutus 

klo 11.00-11.15 Tauko 

klo 11.15-12.15 Koulutus 

klo 12.15-13.45 Lounas 

klo 13.45-14.45 Koulutus 

klo 14.45- 15.00 Tauko 

klo 15.00-16.00 Koulutus 

klo 16.00-16.10 Loppusanat 

 

 

 

 



 

 

Kouluttajat ja aiheet  

 

Lauantai:  

Verenkiertoon vaikuttavat mekaaniset ongelmat ja kongestio; näkökulmia häiriöiden 
syntyyn ja osteopaattiseen hoitoon - Mika Kivistö, osteopaatti 

 

Sunnuntai: 

The Rule of Artery perusteet; veri, verisuonet ja sydän - Veikko Toivainen, osteopaatti 

 

 

 

 

Ilmoittautuminen  

Koulutukseen ilmoittaudutaan liiton verkkokaupan kautta. Suora linkki ilmoittautumiseen 
on https://osteopaattiliitto.fi/tuote/kevakoulutus-27-28-3-2021/. Ilmoittautuminen tulee olla 
tehtynä 25.3 mennessä.  

 

 

Osallistuminen  

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena. Oman ammatillisen kehittymisen vuoksi 
suosituksena on, että seuraat koulutusta parin / pienryhmän kanssa. Näin pääset 
harjoittelemaan käytännön osuuksien aikana ja vaihtamaan ajatuksia kollegoiden kanssa.  

Mikäli kaipaat paria /pienryhmää tai sinulla on mahdollisuus tarjota osallistumispaikkaa, 
infoathan asiasta liiton jäsenille suunnatun Facebook -sivun kautta.  

Osallistumislinkin koulutukseen saat sähköpostiisi pari päivää ennen koulutusta.  

Koulutukseen täysimääräisesti osallistunut jäsen saa koulutuksen jälkeen palautekyselyn, 
jonka jälkeen voi ladata itselleen kurssitodistuksen.  

 

 

Hinta  

Koulutus kuuluu vuoden 2021 jäsenmaksun maksaneille liiton täysjäsenille, 4. vuoden 
opiskelijajäsenille ja kunniajäsenille. Huom; koulutukseen tulee ilmoittautua erikseen.  

 

 

 

 

https://osteopaattiliitto.fi/tuote/kevakoulutus-27-28-3-2021/
https://www.facebook.com/groups/833471463520899


 

 

 

Etäkoulutukseen osallistujan muistilista 

 

Ennen etäkoulutukseen osallistumista kannattaa huolehtia seuraavat välineet: 

● rauhallinen paikka, jossa voitte keskittyä koulutukseen ilman häiriötekijöitä 
○ huomioithan, että koulutus on ainoastaan ilmoittautuneille. Otathan huomioon, 

ettei koulutuksen teoriaosuuteen voi osallistua esim 1-3. vuoden 
osteopaattiopiskelija/muun alan edustaja/liittoon kuulumaton kollega 

● tietokone/tabletti, josta seuraatte koulutusta 
● äänentoisto tietokoneesta/tabletista/erillisestä kaiuttimesta/kuulokkeista 
● hoitopöytä, tyyny, peitto/pyyhe 
● sovi pienryhmäsi kanssa lounaan toteutus; kokkaatteko yhdessä/missä omat eväät voi 

lämmittää/tilaatteko ruoan valmiiksi/menettekö syömään ulos (huomioi aikataulu) 

 

Etäkoulutuksen aluksi:  

Huomioi, että olet koulutuksen ajan koneen äärellä ja se rasittaa eri tavalla kuin 
lähikoulutus 

● ulkoile ennen etäkoulutuksen alkua; näin nostat vireystasosi koulutusta varten 
● huolehdi, että sinulla on vettä käden ulottuvilla 
● huolehdi, että sinulla on muistiinpanovälineet esillä 
● testaa yhteys heti, kun yhteys aukeaa 

○ mikäli sinulla on ongelmia, voit soittaa liiton numeroon:  050 568 6823 

 

Etäkoulutuksen aikana: 

● käytä tauot hyödyksi; ulkoile, juo vettä, liiku, käy vessassa. Näin nostat vireystasosi 
koulutusta varten.  

 

 

 

 

Lämpimästi tervetuloa kehittämään ja ylläpitämään ammatillista osaamista! 

 

Suomen Osteopaattiliitto ry:n hallitus 

 

 

 

 

 


