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27.5.2021 

 

Hyvät jäsenet, 

On kevään viidennen jäsenkirjeen aika! Hienoa kun olet mukana matkassa! 

Uusi hallitus 

Suomen osteopaattiliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 24. huhtikuuta 2021. 
Tämän kokouksen pöytäkirja on lähetetty jäsenistölle sähköpostilla 13.5. Suositamme tutustumaan 
pöytäkirjaan. 

Uutena hallituksen varajäsenenä on aloittanut Veikko Vuorela. Hänen tehtävänään on olla kommentaattori 
hallitukselle, tuoda hallituksen ulkopuolinen kokemuksellinen näkökulma mm.  jatkokoulutukseen ja liiton 
toimintaan yleisesti. Hän on tukena myös muussa hallitustyössä.  

Mikäli sinulla on mitään sydämen päällä liittyen liittomme toimintaan, ole rohkeasti yhteydessä meihin! 

Laura Lee Kamppila (puheenjohtaja) 2024 (puheenjohtaja@osteopaattiliitto.fi) 

Taina Tiura (varsinainen jäsen) 2023 (sihteeri@osteopaattiliitto.fi) 

Volkan Aktas (varsinainen jäsen) 2022 (kurssit@osteopaattiliitto.fi) 

Laura Korhonen (varsinainen jäsen) 2022 (talous@osteopaattiliitto.fi) 

Eero Palevaara (varajäsen) 2022, Sandra Rinne (varsinainen jäsen) 2024, Veikko Vuorela (varajäsen) 2022, 
Tiina Lehmuskoski (varsinainen jäsen) 2023, Leena Suojanen (varsinainen jäsen) 2023 

 

Kirjaamiskoulutus lauantaina 12.6. klo 11.00-12.30 

Lauantaina 12.6.2021 klo 11.00-12.30 perehdymme 
kirjaamisen maailmaan osteopaatti Iida Salon johdolla! 
Aamupäivän aikana käydään läpi mitä laki sanoo 
kirjaamisesta,  käymme lävitse sähköisen ja paperisen 
kirjaamisen, kantakirjaamista, nimikkeistöä sekä 
kirjaamisen merkitystä alalle.  

Koulutus on tarkoitettu täys- ja opiskelijajäsenille, 
mukaanluettuna vanhempainvapaalla olevat jäsenet.   

Koulutukseen voi ilmoittautua oheisen linkin kautta: 

https://zoom.us/…/regi…/tJwrf-qrrTkvGNKmW-
9lHUe_4hO3bJZN-0GR 

 



  Onhan NOC eli Nordic Osteopathic Congress  30-31.10.2021 kalenterissasi? 

Suomen Osteopaattiliitto ry:n vastuulla on 
järjestää vuoden 2021 Nordic Osteopathic 
Congress. Se on ensimmäinen järjestämämme 
kansainvälinen konferenssi ja ehdottomasti 
vuoden isoin tapahtuma minkä toteutamme. 
Mikäli päivämäärä 30-31.10.2021 ei vielä ole 
kalenterissasi niin nyt on aika sen 
merkitsemiseen! Konferenssi tullaan 
järjestämään etänä. Jos haluat olla mukana 
kongressin ideoinnissa tai konkreettisesti 
apukäsinä mukana tekemässä 
huipputapahtumaa, ota yhteys 
kurssivastaavaamme Volkan Aktakseen 
kurssit@osteopaattiliitto.fi Myös 
opiskelijajäsenet ovat erittäin tervetulleita 
mukaan.  

Suomen osteopaattiliitto ry:n puheenjohtaja Laura Lee Kamppila valittiin kahteen luottamustoimeen 

Laura Lee Kamppila valittiin OIA:n hallituksen jäseneksi 
samanaikaisesti EFFOn puheenjohtajan Hanna Tómasdóttirin kanssa 
19.5.2021. 

(OIA = Osteopathic International Alliance, EFFO= European 
Federation and Forum for Osteopathy). Lisää tietoa osoitteesta:  

www.oialliance.org 

Samana päivänä pidettiin myös Tule eli Tuki- ja liikuntaelinliitto ry:n 
vaalit. Myös näissä vaaleissa Laura Lee Kamppila valittiin hallituksen 

jäseneksi. www.suomentule.fi 

 

 

Merkitse jo nyt kalenteriin! 21.6. aamukahvit zoomissa! 

Kesäkuun 21. päivä aamulla klo 8.30-9.15 juomme yhdessä aamukahveja ja teemana on mentorointi! 

Ilmoittautuminen: 

https://zoom.us/meeting/register/tJMqduurrz4sGNSRC1sCAOj00ng-9VN8N3pa  

Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostitse tiedon tapaamiseen liittymisestä! Seuraa myös ilmoittelua 
asian tiimoilta eri kanavillamme. 

 

Hallituksen puolesta  

Taina Tiura, sihteeri 

Suomen Osteopaattiliitto ry 


