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Suomen Osteopaattiliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Liiton sääntömääräinen
vuosikokous pidettiin lauantaina 24.2.2021
etäyhteyksin. Kokoukseen oli ilmoittautunut yhteensä
27 jäsentä. Kokouksen pöytäkirja liitteineen lähetetään
jäsenistölle sen jälkeen, kun ne on asianmukaisesti
tarkistettu pöytäkirjantarkastajien voimin. Tässä
kuitenkin vahvistetaan uusi valittu hallitus:

Laura Lee Kamppila (puheenjohtaja) 2024, Eero Palevaara (varajäsen) 2022
Sandra Rinne (varsinainen jäsen) 2024, Veikko Vuorela (varajäsen) 2022
Volkan Aktas (varsinainen jäsen) 2022, Laura Korhonen (varsinainen jäsen) 2022
Tiina Lehmuskoski (varsinainen jäsen) 2023, Leena Suojanen (varsinainen jäsen) 2023
Taina Tiura (varsinainen jäsen) 2023
Toivottakaamme uusi hallituksen jäsen Veikko Vuorela sydämellisesti tervetulleeksi joukkoomme!
Kevätkoulutus 27-28.3.
Liiton kevätkoulutus järjestettiin 27-28.3.2021 etäyhteyksin
Kuntaliiton studiolta. Koulutuksen vetivät Mika Kivistö
(Verenkiertoon vaikuttavat mekaaniset ongelmat ja
kongestio: näkökulmia häiriöiden syntyyn ja
osteopaattiseen hoitoon) sekä Veikko Toivainen (The Rule
of Artery perusteet: veri, verisuonet ja sydän). Noin 130
osallistujasta runsas 80 antoi palautetta ja he saivat
kurssitodistuksen, joka oli sidottu palautteenantoon.
Tässä muutamia palautteita:
“Pääsääntöisesti hyvin toteutettu. Aikataulujen eläminen
suhteessa ilmoitettuun aiheutti hiukan haasteita ja välillä
eteneminen oli omaan osaamiseen nähden aika nopeaa.”
”Etäyhteys ainoa miinus, tosin olosuhteista johtuen
ymmärrettävä, kun ei muuten ollut mahdollista järjestää.”

”Aika pitkälti peruskoulutuksessa tullutta asiaa, mutta hyvää kertausta ja kivoja syventäviä
asioita. Hirmu paljon oli teoriaa sunnuntaina.” ”Upeasti ja ammattimaisesti toteutettu tässä
haasteellisessa ajassa. Teemat mielenkiintoisia ja opettajat hyviä.” ”Hienosti toteutettu
etäkoulutus, kiitos siitä! Päivät olisivat hyvin voineet olla pidemmät ja vähemmän taukoja”
”Ajankohtaiset ja hyvin osteopaattiset aiheet.”
”Aiheet hyvät, sunnuntain osuudessa käytännön ja teorian yhteys jäi vähän epäselväksi. Teorian
olisi voinut jakaa etukäteen ja koulutuksen aikana keskittyä enemmän käytännön soveltamiseen.
Lisäksi jos materiaalin jakaa etukäteen, voi kysymyksiä ja keskustelua syntyä paremmin.” ”Olisin
kaivannut enemmän tietoa menetelmien taustoista, vaikutusmenetelmistä ja tutkimustuloksista
liittyen näiden menetelmien käyttöön ja hoitotuloksiin.” ”Mikan päivä oli varsin sujuva. Littlejohnin
tekniikka leesioiden hoitamiseen pitkän vipuvarren avulla vaikutti elegantilta ja sen olisi halunnut
ymmärtää kunnolla” ”Veikon päivän osalta minulle jäi olo, että siinä olisi ollut hyvä käyttää
enemmän aikaa käytännön harjoitteiden kohdalla siihen, miten verta ym. palpoidaan. Tietysti
hankalaa etäyhteyden kautta.”
”Oli tosi hyvä, että oli paikalla oleva pari, se toi treenirytmin meille osallistujille. Demot näki
paremmin näin etänä kuin normikoulutuksessa (vaikka sielläkin yritetään kuvata screenille) se oli
Tosi hyvä puoli tässä toteutuksessa.”

Jäsenten zoom-keskustelu keskiviikkona 5.5.
Järjestämme taas jäsenille tarkoitetun
zoom-keskustelun keskiviikkona 5.5.2021
klo 18.00 - 19.00 ennen hallituksen
kokousta. Tapaamisen tarkoituksena on
jutella rennosti mm. tulevaisuuden
suunnitelmista ja haaveista.
Toivomme ilmoittautumiset viimeistään
tiistaihin 4.5.2021 mennessä.
Sydämellisesti tervetuloa mukaan
keskustelemaan ja vaikuttamaan
toimintaamme!
Tässä linkki, josta voi ilmoittautua
tapaamiseen:
https://zoom.us/meeting/register/tJcofuCtrDoiG9Vy_jApMkKaW_ecVhKk7anA

Kirjaamiskoulutus lauantaina 12.6. (huomaa muuttunut päivämäärä!)
Aktiivijäsenemme Iida Salo on lupautunut pitämään kirjaamiseen liittyvän koulutuksen lauantaina
12.6.2021. (EI 29.5.) Koulutus kestää noin 1,5h ja alkaa aamupäivällä klo 11.00. Tämä kannattaa
nyt laittaa hetimiten omiin kalentereihin! Vahvistamme tarkemmat koordinaatit ja sisällön
toukokuun Jäsenkirjeessä ja sekä Facebookissa. Tässä muutama sana Iidan osaamisesta ja
intohimon kohteista:
”Olen osteopaatti Iida Salo ja valmistuin Metropolia Ammattikorkeakoulusta vuonna 2017.
Aiemmin olen tehnyt töitä lähihoitajana ja erikoistuin mielenterveys- ja päihdetyöhön. Tällä
hetkellä toimin Turun keskustassa neljän muun osteopaatin kanssa Turun Osteopatiakeskuksessa.
Ammatillisesti sydäntäni lähellä kirjaamisen ja pilkun viilaamisen lisäksi on mielenterveyden
edistäminen, ihmisten voimaannuttaminen sekä puujalkavitseillä asiakkaiden järkyttäminen.
Vapaa-ajalla rakastan köllötellä kotona kissan kanssa käärmeiden menoa tuijotellen. Intohimojani
ovat hyvän (kasvis)ruoan laitto sekä jooga.”

SAVE THE DATE eli Nordic Osteopathic Congress (NOC) 30-31.10.2021
Suomen Osteopaattiliitto ry:n vastuulla on
järjestää vuoden 2021 Nordic Osteopathic
Congress. Se on ensimmäin
järjestämämme kansainvälinen konferenssi
ja ehdottomasti vuoden (ellei kaikkien
aikojen) isoin tapahtuma minkä
toteutamme. Mikäli päivämäärä 3031.10.2021 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. Päivitämme kongressin uutisia tiivisti, pysykää
kuulolla!

Hallituksen puolesta iloisin vapputerveisin
Taina Tiura
sihteeri
Suomen Osteopaattiliitto ry
sihteeri@osteopaattiliitto.fi

