
 

SUOMEN OSTEOPAATTILIITTO RY 

JÄSENKIRJE 8/2021    

12.8.2021 

 

Hyvät jäsenet, 

Tervetuloa elokuu! Toivottavasti olet saanut nauttia kesästä ja sen 
mahdollisesti tuomasta lepoajasta. Liiton hallitus lomaili heinäkuun ja nyt on 
ehditty jo pitää hallituksen ensimmäinen kokous kesälomien jälkeen. 
Tiesithän, että hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä liittomme intrassa? 

 

Suomen osteopaattiliiton työryhmien terveiset 

Koulutustyöryhmä kokoontui 2.-3.7.2021 tarkastelemaan nykytilannetta ja pohtimaan tulevaa. Samalla 
tarkennettiin myös työryhmän tehtävät, jotka ovat: 
 

- luoda pitkän tähtäimen suunnitelma koulutuksen kehittämisen edistämiseksi  
- työskennellä pitkäjänteisesti koulutuksen laadun ja ajantasaisuuden varmistamiseksi 
- luoda verkostoja koulujen opettajien ja opiskelijoiden välille 
- toimia linkkinä liiton ja opiskelijajäsenten sekä potentiaalisten opiskelijajäsenten välillä 
- madaltaa kynnystä liittyä liittoon 
- toimia yhteistyössä/linkkinä EFFOn education työryhmän kanssa 
- toimia yhteistyössä sekä liiton tutkimustyöryhmän että mentorointityöryhmän kanssa 

 
Työryhmä kokoontui uudestaan 11.8.2021. 
 
Kokoontumisessa mukana koko työryhmä vasemmalta oikealle:  
Sandra Rinne, Laura Lee Kamppila, Tiina Lehmuskoski 

 
 

  



Markkinoinnin- ja viestinnän  työryhmä 

Työryhmän vetäjän Eero Palevaaran terveiset: “Liitto on saanut ammattiapua markkinointiin ja mainontaan 
osteopatiaopiskelija Tanja Kakon kautta. Muun muassa viestinnän strategia on polkaistu käyntiin. 
Haluamme myös muistuttaa, että meille voi välittää omia suosittuja somepostauksia ja muita upeita 
journalistisia saavutuksia niin voimme jakaa niitä eteenpäin ja saavuttaa suuremman yleisön. Liitolta saa 
myös pyytää apua julkaisuihin kuten lehtiartikkeleihin. Mikäli toimittaja lähestyy sinua ja toivot asiaan 
sparrausta, ota meihin yhteyttä.” Mikäli olet kiinnostunut tämän työryhmän toiminnasta, laita sähköpostia: 
eero.palevaara@gmail.com 

Tutkimustyöryhmä 

Tutkimustyöryhmän toiminta on nyt käynnistymässä! 
  
Suomen Osteopaattiliiton tutkimustyöryhmän toiminta käynnistyy pian. Lämpimästi tervetuloa 
ensimmäiseen virtuaalitapaamiseen lauantaina 28.8. klo 10-12. Tapaamisen tarkoitus on tutustua, 
keskustella tavoitteista ja luoda pohjaa yhteiselle visiolle/missiolle, sekä sopia jatkosta. Mikäli työryhmän 
toiminta kiinnostaa, ota yhteys sandra.rinne@metropolia.fi 
 
Linkki ilmoittautumiseen: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUrc-mhrDsoEtANHoZb3m_TPARNAgAqSjdB 
  
 
Tärkeitä päivämääriä - merkitse heti kalenteriin! 

 

Viestintä ja markkinointi osteopaatin työssä la 21.8.2021 klo 11.00-12.30 

Oppaanamme on viestinnän ja markkinoinnin 
ammattilainen sekä osteopaattiopiskelija Tanja Kakko. 

Koulutuksesta saat tukea oman työn markkinointiin sekä 
hyvään viestintään. Tanjalla on 20 vuoden kokemus 
viestinnästä ja markkinoinnin johto- ja 
asiantuntijatehtävistä ja hän työskentelee alalla yrittäjänä. 

Koulutuksen aikana on myös tilaa keskustelulle. 
Koulutuksen pohjalta on suunitteilla ohjeistus jäsenten 
markkinoinnin ja viestinnän tukemiseksi. Aiheeseen liittyviä 
kysymyksiä voi mielellään lähettää Tanjalle etukäteen 
osoitteeseen: tanja.kakko@metropolia.fi 

Koulutus on maksuton sekä opiskelija- että täysjäsenille.  

Ilmoittaudu viimeistään 18.8. klo 24.00 mennessä tämän linkin kautta:  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcucumgqjkoH9DJXm95FbEq-
PDAK5rrpawZ?fbclid=IwAR3rGERglI07ASBOkRRscmT_KiXEb7Cyyus2dS1vkMYQHxJJsY5bNlaIUNw 

 

 

  



Iltaviinit perjantaina 3.9.2021 klo 19.30 zoomissa 

Tule mukaan juttelemaan niitä näitä ja/tai tärkeää ja akuuttia asiaa. Paikalla hallituksesta ainakin 
puheenjohtaja Laura Lee Kamppila,  sihteeri Taina Tiura sekä Leena Suojainen.  

Tässä rekisteröitymislinkki:  https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIkcOytpz0tH9UzlN7caW2qJLp-
ytniBEp- 

Nyt ei muuta kuin lempiviini, tee tahi muu juoma tekeytymään. 

 

NOC eli Nordic Osteopathic Congress  30-31.10.2021 kalenterissa? 

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.  

Nettikauppa josta voit ostaa paikan kongressiin, avautuu viikolla 
33. Ilmoitamme tästä erikseen lähetettävällä tiedotteella 
sähköpostitse sekä Facebookissa. Kongressin virallinen on englanti 

ja kaikki tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti englanniksi.  

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.  

 

La-su 4-5.12.2021 jatkokoulutus 

Viikonloppuna 4-5.12. järjestetään koulutus pääkaupunkiseudulla ja livenä. Koulutuksen aihe ja kouluttaja 
ovat vielä viimeistä silausta vaille valmiina. Heti kun pystymme tämän vahvistamaan, laitamme teille tietoa. 
Merkitse tämä on jo kalenteriisi! 

 

 

Hallituksen puolesta  

Taina Tiura, sihteeri 

Suomen Osteopaattiliitto ry 


