
Suomen Osteopaattiliitto ry      PÖYTÄKIRJA  

HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Paikka: Zoom 
Etälinkki: x 
 
Aika: tiistai 1.6.2021 klo 18.00 
Kutsutut: Laura Lee Kamppila, Sandra Rinne, Tiina Lehmuskoski, Volkan Aktas, Eero 
Palevaara, Taina Tiura, Laura Korhonen, Leena Suojanen, Veikko Vuorela 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Kokous avattiin klo 18.05. 
 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin paikallaolijoiksi: Laura Lee 
Kamppila, Sandra Rinne, Tiina Lehmuskoski, Volkan Aktas, Eero Palevaara, Taina Tiura, 
Laura Korhonen, Veikko Vuorela 
 
Poissa: Leena Suojanen 
 
3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittu Laura Lee Kamppila ja sihteeriksi Taina Tiura. 
 
Työjärjestys hyväksyttiin. 
 
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Ei kommentoitavaa. 
 
5. AJANKOHTAISET ASIAT 
 

● Vastuulautakunnan järjestäytyminen (Laura Lee) 
Tämä järjestäytyminen jäi viime kokouksessa tekemättä. Todettiin, että 
Vastuulautakunnassa tulee liiton sääntöjen mukaan olla hallituksesta puheenjohtaja 
ja sen lisäksi hallituksesta kaksi jäsentä. Tarvittaessa käytetään ulkopuolista 
asiantuntijaa. Iida Salo on ilmoittautunut hallituksen ulkopuolelta vapaaehtoiseksi. 
Laura Lee ehdotti Veikkoa ja Eeroa sekä Leenaa kysytään (poissaoleva, Laura Lee 
kysyy) varalle ja kävi lyhyesti läpi Vastuulautakunnan tehtävät. Veikko ja Eero 
ottivat pestin vastaan.  
 

● Mentorointiryhmän muodostamisen pohdintaa (Laura Lee) 
Laura Lee ehdottaa, että perustetaan mentoriverkosto, joka koostuisi muutamasta 
kokeneesta osteopaatista. Uusia osteopaatteja on valmistunut vaikeaan 
maailmantilanteeseen. Tiina esitti kysymyksen: pyörittäisikö hallituksen jäsenet tätä 
vai vaan kontaktoidaanko jäsenistöstä tähän halukkaita/sopivia? Laura Lee ehdotti 



Veikkoa ”kummisedäksi”. Veikko näytti vihreää valoa mentorointiverkoston 
käynnistäjäksi/koordinaattoriksi muttei ole valmis mentoriksi. Todettiin, että täytyy 
sopia jokin yhteinen juju/kulma, jotta kaikki eivät puhu omaa asiaansa vaan 
mentoreilla on yhteinen agenda. Sandra ja Laura Lee toivat esiin, että on olemassa 
käytänteitä ja raameja, jolla mentorointia hallinnoidaan. Täytyy muistaa, että 
kysymyksiä voi tulla laidasta laitaan: oma jaksaminen, itse osteopaattinen 
hoitaminen, bisnes jne. Voimme joko/tai kysyä suoraan sopivilta kandiaateilta ja/tai 
laittaa kysely. Laura Lee ehdotti, että tehdään pikkuvideo, jossa Laura Lee ja 
Veikko juttelevat asiasta. Tämä keskustelu käsikirjoitetaan (Laura Lee ja Veikko).  
 
Giles Cleghorn: Laura Lee laittoi Volkanille kirjeen edelleen laitettavaksi Gilesille. 
Kirje ei ole vielä lähtenyt eteenpäin. Laura Lee lähettää vastauksen Gilesille 
Volkanin sijasta.  
 
Volkan laittaa tarjouspyynnön Mika Kivistölle marras-joulukuun koulutuksesta kuten 
viime kokouksessa sovittiin. 
 
 

● Jäsenkirjeeseen 6 (kesäkuun loppu) kyselylinkki ”Mitä liitto sinulle on/mitä 
edustaa?”  
 
Päätettiin, että kysely siirretään elokuussa jäsenistölle lähetettäväksi. Tällä kyselyllä 
vahvistetaan vielä jo isojen päätettyjen linjojen lisäksi toimintasuunnitelmaa. Laura 
Lee tekee kyselyn valmiiksi 21.6. kokoukseen esitettäväksi. 
 

● Opiskelijoiden kurssit 

 
Tiina toi esille opiskelijoille tarjottavista kursseista: Opiskelijat kyselevät mille 
kursseille kannattaa mennä koska heille tarjotaan erilaisia jatkokursseja jo kesken 
opiskeluajan. Tiina kysyy, onko liitolla mitään ohjeistusta mikä on järkevää tai 
sopivaa liittyen jatkokoulutuksiin opiskelijoille ja/tai kouluttajille? Veikko toi esille, 
että esim. bidy-tyyppiset koulutukset tulisi aloittaa vasta noin 3 vuotta alalla oltuaan. 
Todettiin, että tämä teema voisi myös yksi aihe mentorointiin. Käytiin pitkä 
keskustelu paineista, joita opiskelijat kohtaavat valmistumisen kynnyksellä liittyen 
mm. juuri kaikkiin eri koulutuksiin ja oman paikkansa löytämiseen alalla. Todettiin, 
ettei tämä ohjeistus ole sinänsä sinänsä liiton asia eli koulut hoitavat itsenäisesti, 
mutta asia otetaan esille liiton viestinnässä ja mentoroinnissa.  

 
 
Työryhmät 
 
Vastuulautakunta (Laura Lee & co) 
 
Luottamuksellista asiaa 
 
Vastuulautakunta järjestäytyy sen jälkeen, kun Leenalta kysytty halukkuutta jatkaa 
pestissä. 
 
Viestintä- ja sometyöryhmä (Eero & co) 
 



Ei uutta. 
 
Kurssitoimintatyöryhmä (Volkan & co) 
 
Nordic Osteopathic Conference (NOC) la-su 30-31.10.2021 
 
Missä mennään? 
 
Tiina vahvisti, että Ilkka Loikkanen eli striimaaja vahvistettu + Kuntaliiton studio 
vahvistettu. Tiina yhteydessä siihen päähän sitä mukaa kun tarvetta. 
 
Budjetti on sovittu.  
 
Osa kouluttajista sovittu Laura Leen toimesta. Francesco Ferritelli, Monika Ebner ja 
Christian Fossum on vahvistettu. Mikrobiomi-asiantuntija on äitiyslomalla mutta on laittanut 
ehdokkaita Laura Leelle, joista tulisi pikaisesti valita. Kucheran ja Paul Vaucherin 
vahvistumista vielä odotellaan. Sandra kysyy, esitelläänkö koliikkitutkimusta? Eero toi esiin 
voisiko ko. aihe olla kahvitaukoaiheena?  
 
Ennakkomarkkinointi on jo hieman myöhässä. Kun kaikki puhujat ja aiheet valmiina niin 
heti tulitusta. Tiina toi esiin, että Trellon dokumenttiin tulisi merkitä sovitut puhujat, jotta 
voidaan markkinoida sekä alkaa rakentamaan itse ohjelmaa. Sovittiin, että dokumentti 
päivitetään puhujien osalta loppuviikon 22 (6.6.) aikana. Laura Lee vahvistaa asian Tiinalle 
kun asia tehty. On sovittu palkkioksi 400€/luennoitsija. Volkan tekee tällä viikolla (22) 
nettisivujen osalta päivitystöitä. Meillä tulee olla markkinointisivusto NOC:lle ennen kuin 
sinne laitetaan mitään early bird tmv. mainontaa. Volkan ottaa yhteyttä Toni Martikaiseen. 
Laura Lee ja Volkan pitävät yhdessä kokouksen Toni Martikaisen kanssa NOC-alasivujen 
luonnista nettisivuillemme. 
 
EFFOn jäsenkokous kesäkuussa, siellä Laura Lee jakaa tietoa NOCista. 
 
Jäsenkirjeeseen 23.6. NOC. (Taina) 
 
Somehypetysvideo on Eerolla viittä vaille valmiina. 

 
Koulutuskattaus 2021 loppuvuosi: 

 
● 12.6. kirjaaminen klo 11.00-13.00, Iida Salo kouluttajana (Laura Lee) 
● 21.6. jäsen-zoom klo 8.30-9.15: mentorointi (Taina ja Laura Lee sekä Veikko) 
● 19.8. yrittäjän viestintä Tanja Kakko klo 19.00-20.30 (Taina) 
● 3.9. jäsen-zoom: iltaviinit klo 19.30  

 
 

 
Ammatillisen koulutuksen työryhmä (Tiina & co) 
 
Opiskelijoita on valmistunut tuttuun tapaan niin Metropoliasta kuin Atlaksestakin. Osa on jo 
Julkiterhikissä. Tänä vuonna Metropoliasta valmistui 15 ja Atlaksesta 14 opiskelijaa.  
 
Tutkimustyöryhmä (Sandra & co) 



 
Laura Lee vahvistaa Sandralle henkilöiden nimet, jotka ovat ilmoittautuneet 
kiinnostuneiksi. 
 
Lobbaus (Pj) 
 
Kaksi ilmoittautunut lobbaus-työryhmään vapaaehtoisiksi. 
 
Laura Lee toi esille, että olisi hyvä sopia alustavat ajat työryhmille tavata ja näin aloittaa 
järjestelmällinen toiminta. 
 
6. JÄSENASIAT (Taina) 
 
Jäsenkirje 6 ilmestyy 23.6.:  
Aiheet: ainakin NOC, hallituksen kesäloma on heinäkuussa, valmistuneet osteopaatit-
onnittelu.  
 
Kokouksessa hyväksyttiin 5 uuden jäsenen hakemukset.  
 
 
7. YHDISTYKSEN TALOUS (Laura Koo) 
 
Käsiteltiin Volkanin ehdotusta liittyen hallituksen jäsenille maksettaviin korvauksiin esim. 
kurssien yhteydessä, kun hallituksen jäsen joutuu olemaan poissa omasta työstään 
useampia päiviä. 
 
Volkan tarkensi, että tällä tarkoitetaan tilannetta,kun on monipäiväinen kurssi, jossa 
tavoitellaan voittoa liitolle ja joutuu olemaan poissa omista töistä, syntyy hallituksen 
jäsenelle tienestivaje. Laura Koo kysyy pitääkö asia ottaa vuosikokouksen 
budjettikeskusteluun. Tarkennettiin, ettei liitto tavoittele voittoa mutta joidenkin kurssien 
kohdalla hinnasta osa jää liitolle kulujen kattamiseen. Laura Leen mielestä esim. 
kevätkoulutus ei kuuluisi tähän kategoriaan, jossa mitään maksetaan. Tulkkauksesta on 
yleisesti maksettu, vaikka sitä on Laura Leen toimesta tapahtunut myös korvauksetta 
taannoin.  Hallituksen jäsenet ovat aina maksaneet esim. hotelli/ osallistumis- ja 
kokouskulunsa itse kevätkoulutuksissakin, vaikka ovat olleet siellä extratöissä. Tiina toi 
esiin, että meidän pitää määritellä taso millä kouluttajaa ”avustetaan” eli haetaanko 
kentältä ja pitääkö olla paikalla, kun kouluttaja kouluttaa kuten kevätkoulutuksessa. 
Todettiin, että mennään tilanteen ja kurssin mukaan. 
 
 
8. KANSAINVÄLISET ASIAT (Laura Lee) 
 
EFFO 
28.6. etäjäsenkokous. 
 
NOA 
Pohjoismaiden puheenjohtajat ja osa ko. hallituksen jäseniä tulisi mielellään 
omakustanteisesti NOCiin. Asiaan palataan elokuun lopulla. 
 
OIA 



Laura Lee on valittu OIA:n hallituksen jäseneksi. 
 
 
9.TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA 
 
Ei keskeneräisiä asioita. 
 
 
10. MUUT ASIAT 
 
Ei asioita. 
 
11. SEURAAVAT KOKOUKSET  
 
 
Tiistaina 22.6.2021 klo 18.00. Mahdollisesti Sandran äidin mökillä Espoossa.  
Tiistaina 10.8. klo 18.00 
Tiistaina 7.9. klo 18.00 
Tiistaina 5.10. klo 18.00 
Tiistaina 9.11. klo 18.00 
Tiistaina 16.11. klo 19.30 ylimääräinen vuosikokous klo 19.30 
Tiistaina 7.12. klo 18.00 
 
12. KOKOUKSEN PÄÄTÖS 
 
Kokous päätetty klo 20.15 
 


