
Suomen Osteopaattiliitto ry      PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Paikka: Osteopatiakoulu Atlas, kauppakeskus Iso-Omena, Matinkylä 
Aika: tiistai 10.8.2021 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 18.53. 
 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin paikallaolijoiksi: Laura Lee 
Kamppila, Sandra Rinne, Tiina Lehmuskoski, Taina Tiura, Laura Korhonen, Leena 
Suojanen, Veikko Vuorela (paikalla osan aikaa) 
 
Etänä: Volkan Aktas, Eero Palevaara 
 
3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittu Laura Lee Kamppila ja sihteeriksi Taina Tiura. 
 
Työjärjestys hyväksyttiin. 
 
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Ei huomautettavaa. 
 
5. AJANKOHTAISET ASIAT 
 

● Viestintäsuunnitelman – ja strategian esittely ja yhteinen keskustelu (Laura Lee) 
○ Ei käsitelty sen tarkemmin mutta todettiin, että  
○ Laura Lee tavannut osteopatiaopiskelija Tanja Kakon muutaman kerran 

kesän aikana zoomissa. Visiota ja missiota tarvitsee vielä hioa. Eero toi 
esille, että eri hästagejä tulee vielä miettiä, mm. koliikkitutkimuksen osalta. 
Leena toi esiin, että on hyvä todeta, että vaikuttajaviestinnässä on oltava 
vain yksi vastuuhenkilö eli Laura Lee.  

○ Totesimme, että viestintästrategiaa varten on pidettävä erikseen oma 
palaveri Tanja Kakon kanssa. (Laura Lee) 

○ Tanja Kakko (2. vuoden opiskelija/Metropolia) 270h käytettävissämme eri 
viestintä- ja markkinointitarpeisiin. Laura Lee ohjeistaa Kakon tässä asiassa. 
Resurssia käytämme mm: viestintästrategian edelleen kehittäminen, NOC ja 
nettisivujen päivittämisessä.  

 
.  

Työryhmät 
 



Vastuulautakunta (Laura Lee & co) 
 
Luottamuksellista asiaa 
 

● Ei käsiteltyjä asioita. 
 
 
Tutkimustyöryhmä (Sandra &co) 
 
Työryhmän käynnistyspalaveri la 28.8. klo 10.00-12.00 zoomissa.  Paikalla ovat ainakin 
Sandra (vetää palaverin), Leena ja Laura Lee. Asiasta tiedotetaan 12.8. ilmestyvässä 
jäsenkirjeessä.  
 
Markkinointi- ja sometyöryhmä (Eero & co) 
 
Työryhmän toiminnasta on tulossa teksti jäsenkirjeeseen 12.8. 
 
Kurssitoimintatyöryhmä (Volkan & co) 
 

● Nordic Osteopathic Conference (NOC) la-su 30-31.10.2021 
o Tanja Kakolla on muokkausoikeudet nettisivuillemme jotta voi auttaa NOC-

viestinnässä. Tanja luo 13.8. mennessä NOC-kaupan lomakkeet eli tuotteet.  
o Early bird-hinta on avoinna 15.9. asti ja sen jälkeen normaalihinta 
o Osa esiintyjistä vielä auki. (Laura Lee) 
o Aiheina mikrobiomi, hormonit, ihmislähtöisyys, interoceptio, osteopatian ja 

terveyden suhde ja uni. Jotta nämä voitaisiin linkittää yhteen niin voitaisiin 
pyytää Dawn Carnes luennoimaan. Hän toisi mukaan tutkimuspuolen 
näkökulman. 

o Q&A-sessiot: ehdotettiin, että Pohjoismaiden edustajat voisivat 
jutella/haastatella luennoitsijoiden kanssa. (Laura Lee) 

o Pe 13.8. mennessä valokuvat puhujista sekä listaus (Laura Lee). 
o Välivideot tekemättä. Eero tekee 31.8. mennessä. 
o Todettiin, että Zoom pitää operoida itse. Kuntaliitto ei tee sitä. 
o Todettiin, että Laura Lee on NOCin vetäjä ja tekee sen yhteistyössä Volkanin 

ja Tiinan kanssa. 
o Tiinan puhuu Ilkan kanssa 13.8. mennessä  
o Koko hallitus raportoi 13.8. klo  24.00 omat NOC-asiansa whatsappiin siten 

että lause alkaa sanalla NOC: asia 
o Drive: NOC – to-do-list 

 
 

● Kurssityöryhmän esittely tulee syyskuun jäsenkirjeeseen. (Volkan) 
 

Koulutuskattaus 2021: 
 

● la 21.8. yrittäjän viestintä Tanja Kakko klo 11.00-12.30 (Taina) 
 

● 3.9. jäsen-zoom: iltaviinit klo 19.30. Taina, Laura Lee sekä Leena ja 
mahdollisesti muita hallituksen jäseniä. 



o Koulutus 4-5.12./Mika Kivistö. Tarjouspyynnön avaamisessa teknisiä 
ongelmia. Lähdetään toteuttamaan lähikoulutuksena ja perutaan ajoissa jos 
lähiopetuksena ei voida pitää. Ei siis pidetä etänä. Kyseessä on 
kevätkoulutuksen jatko-osa: me ehdotamme aihetta, ei tule 
kouluttajalähtöisesti. Tiina lähetti Mikalle tarjouspyynnön. Tarvitsemme 
tarjouksen pe 13.8. mennessä. Teemme erikseen jäsenille 
koulutusviestikirjeen. (Taina) 

o Atlaksen hinnat: 

▪ 120€ (+ alv 24%) per päivä, arkipäivisin 

▪ 175€ (+alv 24%) per päivä, viikonloppuisin ja pyhäpäivisin 

▪ Tarjoilut:  

▪ 5€ (+alv 24%) / pv/ osallistuja (= 6,20€ sis. alv) 

▪ Tarjoiluun sisältyy kahvi, tee, hedelmät, pähkinät sekä 

pyyhkeet/peitot/tyynyt 

o Atlas-luokkaan mahtuu max 24 henkeä. Tiina kertoo koska on absoluuttinen 
varauksen perumispäivä.  

o Kustannus 175e/hlö. Jäsen maksaisi 250e, ulkopuolinen 425e. Pitää saada 
minimissään 14 hlö jotta kustannukset katettua.  

o Ilmoittautuminen 12.11. mennessä. Liitto voi perua kuluitta 13.11. 
o Vain täysjäsenille. Mikäli yleisöryntäys niin mennään Metropoliaan (max 40). 

Sandra ja Laura Lee selvittävät vuokran hinnan Metropolialla.  
 
 
 
Ammatillisen koulutuksen työryhmä (Tiina & co) 
 

Heinäkuun alussa pari päivää ideoimassa Sandra, Tiina ja Laura Lee. Syntyi kuvaus 
ryhmästä ja yhden vuoden ja viiden vuoden tavoitteet.  Opiskelijoiden verkostoitumista 
varten on ideoitu konsepti jossa kukin vuosikurssi Metropoliasta ja Atlaksesta tapaa 
keskenään. Ensimmäinen tapaaminen on 27.8. ja näitä tapaamisia on neljänä 
viikonloppuna putkeen. Konseptin nimi on “OsteoPath- yhdessä osteopatian opintojen 
polulle” (1. vuosikurssi) ja “OsteoPath- yhdessä osteopatian opintojen polulla” (2-4 
vuosikurssit). Seuraava työryhmän tapaaminen on ke 11.8.2021. 

 
Jäsenkirjeessä 8 on työryhmän esittely. 

 
 

Lobbaus (Laura Lee) 
 

● Ei käsitelty. Työryhmästä tulee jäsenkirjeeseen nro 9. 
 
 
Ylimääräinen vuosikokous ti 16.11. klo 19.30 (Laura Lee ja Taina) 
 

● Tekninen toteutus: Zoom koska siinä äänestysmahdollisuus 
● Tekninen tuki 
● Iida Salo toimii puheenjohtajana. 



 
● Tarvittavien dokumenttien laadinta ja aikataulutus (Laura Lee, Laura Koo, Taina) 

○ kutsu ylimääräiseen vuosikokoukseen: viim. 15.10.2021 
 

 
6. JÄSENASIAT (Taina) 
 
Uusia jäsenhakemuksia tuli 3 kpl ja kaikki hyväksyttiin. 
 
Taina Tekee uuden tekstin koska muuttuu ettei enää tarvitse hakea vaan maksaa suoraan 
jäsenmaksu viikolla 33.  
 
7. YHDISTYKSEN TALOUS (Laura Koo) 
 
Ei raportoitavaa. 
 
8. KANSAINVÄLISET ASIAT (Laura Lee) 
 
EFFO 
 
Oslon kokous on livenä 1-2.10. Suomen Osteopaattiliiton kansainvälinen edustaja on 
Sandra Rinne, jonka kulut maksaa liittomme. Lisäksi EFFOn hallituksen jäsen Laura Lee 
Kamppila paikalla. Kamppilan kulut kattaa EFFO 100%.  
 
EFFOn Research working group:in kysely ja vastaukset nähtävissä työryhmä-kansiossa. 
(Sandra) 
 
NOA 
 
NOCin aikana tavataan pohjoismaiden edustajia la 30.10. illalla. Vapaaehtoinen 
hallituksen jäsenille.  
 
OIA 
 
OIA:n hallituksen ja työryhmien kokoukset jatkuneet läpi kesän. Paikalla Laura Lee (OIA:n 
hallituksen jäsen). 
 
 
9. MUUT ASIAT 
 
Ei muita asioita. 
 
10. SEURAAVAT KOKOUKSET 
 
Tiistaina 7.9. klo 18.00 ehkä Tiinan kotona 
Tiistaina 5.10. klo 18.00 ehkä Leenan kotona 
Tiistaina 9.11. klo 18.00 ehkä Laura Koolla kotona 
Tiistaina 16.11. klo 19.30 ylimääräinen vuosikokous klo 19.30 
Tiistaina 7.12. klo 18.00 TÄMÄ PERUUTETTU 
Perjantaina 10.12. pikkujoulut Vogella klo 14.00 



 
11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS 
 
Kokous päätetty klo: 21.04. 


