
16.3.2021 
 
Hyvät Suomen osteopaattiliitto ryn jäsenet ja kolleegat, 
 
Kevät tulee kohisten tai ainakin tänä vuonna etänä järjestettävä kevätkoulutus! 
 
Kevätkoulutus ja ilmoittautuminen 
 
Perinteinen kevätkoulutus la-su 27-28.3. lähestyy kovaa vauhtia. Olethan muistanut laittaa 
tämän tärkeän koulutuksen kalenteriisi ja mitä tärkeintä – ilmoittautunut koulutukseen 
verkkokauppamme kautta! Ilmoittautumisten aikaraja on torstaina 25.3. klo 24.00. 
Ilmoittautuminen kevätkoulutukseen tapahtuu verkkokaupassa: 
https://osteopaattiliitto.fi/tuote/kevakoulutus-27-28-3-2021/ 
 
Osallistumislinkki koulutukseen 

Linkki tulee ilmoittautuneille sähköpostiisi pari päivää ennen koulutusta. Koulutukseen 
täysimääräisesti osallistunut jäsen saa koulutuksen jälkeen palautekyselyn, jonka jälkeen voi 
ladata itselleen kurssitodistuksen. Koulutus kuuluu vuoden 2021 jäsenmaksun maksaneille liiton 
täysjäsenille, 4. vuoden opiskelijajäsenille ja kunniajäsenille.  

Koulutuksen aiheet 
 
 ”Verenkiertoon vaikuttavat mekaaniset ongelmat ja kongestio; näkökulmia häiriöiden 
syntyyn ja osteopaattiseen hoitoon” (Mika Kivistö) sekä ”The Rule of Artery perusteet; veri, 
verisuonet ja sydän” – (Veikko Toivainen) 
 
Demoasiakkaat - haluatko sinä mukaan paikan päälle? 
 
Muutamille vapaaehtoisille on mahdollisuus osallistua koulutukseen paikan päällä. Tarkoitus 
on, että kouluttajalla on yksi livepari, joka tekee käytännön harjoitteita kouluttajan ohjauksessa. 
Liveparin työskentely kuvataan ja siitä jää tallenne. Lauantaille ja sunnuntaille on toiveissa 
saada eri parit ja lisäksi näille pareille tarvitaan kaksi varaparia siltä varalta, että varsinainen 
pari on estynyt tulemaan. Etäkoulutus kuvataan Kunta-tv:n tiloissa Kalliossa. Paria pyydetään 
tuomaan paikan päälle oma matkapöytä. Jos olet kiinnostunut osallistumaan paikan päällä, 
lähetä sinun ja parisi nimet kurssivastaavan sähköpostiin: kurssit@osteopaattiliitto.fi  
Livepariksi ilmoittautuminen on sitova, sillä se on edellytys onnistuneelle kurssille! 
 
Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää koulutukseen liittyen, ota yhteyttä 
kurssivastaavaamme Volkan Aktakseen osoitteessa kurssit@osteopaattiliitto.fi 
 
Sääntömääräinen vuosikokous 
 
Suomen osteopaattiliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 24.4.2021 
klo 11.00 etäyhteydellä. Kutsu, ilmoittautumisohjeet sekä tarvittavat liitteet lähetetään 
viimeistään 30 päivää ennen kokousta. Tarkkaile siis sähköpostiasi! 
 

Lisätietoa: puheenjohtaja@osteopaattiliitto.fi TAI sihteeri@osteopaattiliitto.fi 

  
Mikäli haluat olla yhteydessä hallituksen eri jäseniin tai työryhmiin, ota rohkeasti yhteyttä! 



● Puheenjohtaja Laura Lee Kamppila puheenjohtaja@osteopaattiliitto.fi 
● Sihteeri Taina Tiura sihteeri@osteopaattiliitto.fi 
● Sihteerin tuki Leena Suojanen leena.suojanen@gmail.com 
● Opiskeluasiat Tiina Lehmuskoski tiina.lehmuskoski@osteopatiakoulu.fi  
● Kurssiasiat Volkan Aktas kurssit@osteopaattiliitto.fi 
● Rahastonhoitaja Laura Korhonen talous@osteopaattiliitto.fi 
● Somevastaava Eero Palevaara eero.palevaara@gmail.com 
● Tutkimusasiat: sandra.rinne@metropolia.fi 

 
 
Hesarin välissä osteopatiaa 
 
Viime viikonloppuna Helsingin Sanomien välissä oli reilulla 300 000 painoksella 
levitykseen mennyt liite digi- versiona. Julkaisun aiheena olivat tule- vaivat. Sivulta 7 löytyy 
Osteopaattiliiton teksti! 
 
http://project.mediaplanet.com/24504.pdf 
 
Jäsenkysely 
 
Teimme helmikuun lopulla jäsenkyselyn. Jäsenkyselyn tuloksista lisää seuraavassa 
Jäsenkirjeessä huhtikuussa. Kiitos kaikille vastanneille! 
 
Kansainväliset kuulumiset 

European Federation& Forum in Europe piti kevään yleiskokouksen 5.-6.3.2021. EFFOn 
hallitukseen valittiin ensimmäistä kertaa suomalainen jäsen, liiton puheenjohtaja Laura Lee 
Kamppila. Onneksi olkoon! 


