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Hyvät jäsenet, 

 

On jälleen se aika vuodesta, kun on aika suoda hetki valmistuneille! 
Kesälaitumille on rynnännyt joukko ihmisiä, joilla opinnot ovat saatettu 
loppuun. Muistakaamme, että joukossa voi olla myös kanssaihmisiä, joilla syystä tai toisesta opinnot 
jatkuvat vielä palan matkaa. Sinnikkyyttä ja viisautta heille luottaa tulevaan! 

Osteopatiakoulu Atlaksesta valmistui toukokuussa 14 opiskelijaa ja Metropoliasta 15 opiskelijaa. 

Suomen osteopaattiliitto ry haluaa toivottaa heille onnea ja menestystä upean ammatin parissa! 

 

Osteopatiakoulu Atlaksesta valmistuneita oppilaita      Metropoliasta valmistuneita oppilaita 

Vauvan koliikki koskettaa -tutkimus etenee 

Viime vuonna aloitettu tutkimushanke vauvan koliikin 
ympärillä etenee. Hanke on jatkoa aiemmin tehdystä 
pilottitutkimuksesta vyöhyketerapian vaikutuksesta 
vauvojen oireiluun ja vanhempien kokemaan stressiin. 
Tässä projektissa on myös tarkoitus tutkia osteopaattisen 
hoidon vaikutusta ja verrata sitä silittelyhoitoon sekä 
normaaliin neuvolan hoitokäytäntöön. 

Tutkimus sai viime kevään lopulla tutkimusapurahan Lapsi 
ja Luontosäätiöltä ja syksyn lopulla HUS antoi eettisen 
ennakkoarvioinnin. Tämän vuoden alussa Helsingin 
kaupunki antoi tutkimusluvan ja Helsingin neuvolat 
sitoutuivat lähettämään vauvoja tutkimukseen. Nyt on 



tiedotettu neuvoloiden terveydenhoitajia ja hiottu käytännöt niin, että vauvoja on alkanut tulemaan 
tasaisempana virtauksena mukaan tutkimukseen.   

Vauvaperheet ohjautuvat tutkimukseen oman neuvolan kautta, jossa tehdään ensin koliikin 
toteamisarviointi. Tutkimukseen otetaan koliikkioireisia, muuten terveeksi todettuja korkeintaan 10 viikon 
ikäisiä vauvoja, joiden vanhemmat haluavat osallistua tutkimukseen. Kaikki tutkimushoidot toteutetaan 
Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksen tiloissa. Hoitoja annetaan yhteensä 3 kertaa 
viikon välein. Tutkimus jatkuu ainakin vuoden loppuun saakka ja tavoitteena on saada jokaiseen ryhmään 
50 vauvaa. 

Mikäli haluaisit olla mukana hoitamalla tutkimukseen tulevia vauvoja, ota yhteyttä sähköpostitse 
sandra.rinne@metropolia.fi. 

https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/vauvan-koliikki-koskettaa 

  

 

Kirjaamiskoulutus lauantaina 12.6. klo 11.00-12.30 

Lauantaina 12.6. pidettiin liiton Kirjaamiskoulutus Zoomin välityksellä. Koulutukseen osallistui reilut 
parikymmentä osteopaattia ympäri Suomen. Puolitoistatuntinen vilahti nopeasti, kun Iida Salon 
opastuksella perehdyttiin lainsäädäntöön, kirjaamisen merkitykseen ja siihen liittyviin vaatimuksiin. Aikaa 
jäi myös kysymyksille. Oli ilo olla asiantuntijan rautaisessa ohjauksessa, oikein lämmin kiitos Iidalle 
mainiosta aamupäivästä. Etkö kerennyt mukaan? Ei hätää, tallenne koulutuksesta tulee jäsenten omaan  
intraan kesälomien jälkeen! 

 

  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. 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.  



 

Opetatko osteopatiaa ja kiinnostaako OsEANin  “The Working Principles of Osteopathy" 23-24.9.2021? 

Lue lisää OsEANin mainoksesta. Mikäli sinulla on kysyttävää konferenssista, ota yhteys suoraan 
OsEANiin www.osean.com eli Osteopathic European Academic Networkiin. Tilaisuus on tarkoitettu 
osteopatiaa opettaville henkiöille.  

We would like to invite you to OsEAN's 7th "Open Forum for Osteopathic Education" Conference – 
"The Working Principles of Osteopathy" which will take place on 23rd & 24th September 2021, 
ONLINE. 

Due to the online nature of this event, we are able to reduce the particpation fee. The programme, 
however, will stay the same offering you high quality content. We are working on giving you the best 
possible experience including networking with colleagues during the event. 

Registration is now open and this time we have an "early bird" offer. 

Early Bird - €150 (until 18th July) afterwards €190. 

Presenters - €95 

The Workings Principles of Osteopathy are a central part of our osteopathic education. This is why 
sharing, discussion and exchange of knowledge and experience about this topic is important. 

The programme features: 

2 keynote speeches held by: Prof. Paul Vaucher from HES-SO University of Applied Sciences and Arts 
Western Switzerland and Assoc. Prof. Gary Fryer from Victoria University, Melbourne, Australia 

12 platform presentations held by presenters from Belgium, France, Italy, Netherlands, Russia and 
UK: 6 workshops in 2 sessions and 10 posters. 

Registration is open until 19th September 2021. 

https://www.osean.com/events/open-forum-conference/2020-teaching-the-working-principles-of-
osteopathy/registration 

 

Liiton hallituksen kesäloma 1-31.7.2021 

Liiton hallitus lomailee koko heinäkuun ajan ja on taas tavoitettavissa elokuun alussa. 

 

 

Hallituksen puolesta  

Taina Tiura, sihteeri 

Suomen Osteopaattiliitto ry 


