
SUOMEN OSTEOPAATTILIITTO RY 

JÄSENKIRJE 9/2021    

10.9.2021 

 

Hyvät jäsenet, 

se on syyskuu nyt!  

Syksy on monissa asioissa uuden aloittamisen aikaa. Siksi aloitammekin heti 
opiskelijoiden asioilla. Osteopatiakoulu Atlas, Metropolia ja Suomen 
osteopaattiliiton Koulutustyöryhmä ovat yhteistyönään kehittäneet ns. OsteoPath-konseptin, jolla autetaan 
opiskelijoita verkostoitumaan ja juttelemaan itselleen tärkeistä asioista. Kaksi ensimmäistä tapaamista on 
jo järjestetty ja seuraavat tapaamiset ovat: 
 
2018 aloittaneet: 10.9 klo 18-20 
2020 aloittaneille 17.9 klo 18-20 

Tapaamisiin ovat tervetulleita molempien koulujen ko. vuonna aloittaneet opiskelijat. Tapaamispaikkana on 
Eiranranta, Ursinin kallion puisto. Lisätietoja: sandra.rinne@metropolia.fi tai 
tiina.lehmuskoski@osteopatiakoulu.fi 

Suomen osteopaattiliiton työryhmäterveisiä 

Tutkimustyöryhmä on käynnistynyt  

”Tutkimustyöryhmällä oli ensimmäinen tapaaminen elokuun loppupuolella. Kiitos paljon kiinnostuneille ja 
mukana olleille! Ryhmä keskusteli tutkimusten, tutkimustiedon ja tutkimusosaamisen merkityksestä, 
tarpeesta ja hyödystä alalle niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Muutamia konkreettisia tavoitteita on ehdotettu 
lyhyellä ja pitkälle tähtäimellä. Työryhmän visio on rakentumassa.” – Sandra Rinne 

Seuraava tapaaminen on maanantaina 27.9.2021 klo 19 - 20.30 zoom-etäyhteydellä. Lämpimästi tervetuloa 
mukaan! Ilmoittaudu mukaan tästä:  

https://us06web.zoom.us/j/84510200656?pwd=Y1NCdmp3K0QxcVhhSkZUaHhNNXJiUT09 

 

 
 
 
 



Tärkeitä päivämääriä - merkitse heti kalenteriin! 

NOC eli Nordic Osteopathic Congress  30-31.10.2021 
(online) 

Kaikki Suomen osteopaattiliitto ry:n jäsenet ovat tänään 
erillisellä sähköpostiviestillä saaneet kutsun ja ohjelman 
etänä järjestettävään NOCiin lokakuun lopulla. 

Etä-konferenssin aiheena on Finding & Supporting Health 
2.0. 

Luennoitsijoiden Dawn Carnes, Francesco Cerritelli, Monika 
Ebner, Christian Fossum ja Oliver Thomson aiheina ovat: 

● On the concept of health in osteopathy today 
● Understanding people, practice and osteopathy 
through theory and research 
● Psycho-Neuro-Endocrino-Immunology (PNEI) 
meets Osteopathy 
● Interoception’s contribution to health promotion: 
from theory to practice 
● Contemporary osteopathy- supporting national 
future health needs 

 

Ilmoittaudu ja maksa osallistumisesi täältä: https://osteopaattiliitto.fi/noc/ 

Huomaathan, että early bird-hinta on voimassa 19.9.2021 asti. 

Tilaisuuden virallinen kieli on englanti ja kaikki tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti englanniksi. 
Konferenssista ei tulla tekemään taltiointia. 

Erillinen ohjelma ja kutsu on lähetetty kaikille jäsenille sähköpostilla ja liiton Facebookin kautta. Kutsua ja 
ohjelmaa saa jakaa eteenpäin myös liittoon kuulumattomille osteopaateille, myös kansainvälisesti. 

Mikäli sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteys sihteeri@osteopaattiliitto.fi . 

 

La-su 4-5.12.2021 jatkokoulutus by the one and only Mika Kivistö  

Viikonloppuna 4-5.12. järjestetään jatkokoulutus joko Espoossa tai Helsingissä paikan päällä. Koulutus on 
jatkoa kevätkoulutukselle, jonka aihe tuolloin oli ”Verenkierto ja kongestio kehomekaanisesta 
näkökulmasta”. Nyt Mika Kivistö avaa meille aihetta otsikolla ”Sovellettu biomekaanikka ja fysiologia ja 
pitkän vivun tekniikat”. Ilmoittautuminen koulutukseen avataan verkkokauppaamme lähiviikkojen aikana. 

 

  



Katsotko tulevaisuuteen? Uuden hankkeen ohjausryhmään tarvitaan osteopaattia 

Yritysten kestävää menestystä rakentamassa 

Katse tulevaisuuteen -hankkeen (ESR) tarkoituksena on tukea sosiaali-, terveys- ja 
hyvinvointialan yrittäjien, yritysten ja työntekijöiden selviytymiskykyä 

koronapandemian haasteissa sekä antaa konkreettisia työkaluja yrityksen kestävän menestystarinan 
rakentamiseen. Hankkeeseen osallistuvat yritykset käyvät läpi noin 9-12 kuukauden mittaisen yksilöllisen 
kehityspolun, jonka aikana kirkastetaan yhdessä yrityksen tulevaisuuden visio ja rakennetaan konkreettinen 
suunnitelma tämän saavuttamiseksi. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti resilienssin eli 
muutosjoustavuuden vahvistamiseen sekä kestävän työn periaatteisiin pitkäaikaisen kilpailukyvyn pohjana. 
Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, joten mikro- ja pk-yritykset voivat osallistua hankkeeseen 
maksutta. Hanke toteutetaan 1.5.2021-30.4.2023.  

Hankkeen ohjausryhmään kaivataan osteopaattia, joka voisi tuoda työelämän konkreettiset tarpeet esille. 
Olisiko se sinä? 

Lue lisää oheisesta linkistä: https://metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/katse-
tulevaisuuteen 

 

Järjestätkö koulutuksia tai tilaisuuksia osteopatiaan liittyen? 

Liittomme sivuilla on koulutuskalenteri, jonne kannattaa rohkeasti tarjota omia kurssejaan. Jopa siinä 
tapauksessa, että ne ovat jo melkein tai täysin täynnä. Täten pääset markkinoimaan kurssiasi ja siitä 
mahdollisesti kiinnostuneet, rannalle jääneet, saavat sinuun yhteyttä. Koulutuskalenteriamme hallinnoi 
Sandra Rinne, sandra.rinne@metropolia.fi ja kalenteri löytyy osoitteesta: 
https://osteopaattiliitto.fi/koulutukset-konferenssit/ 

 

P.S. Meillä on välillä haasteita sähköpostiemme kanssa - pystymme lähettämään vain 100 viestiä kerralla ja 
seuraavat 100 jonottavat tunnin ajan. Jos siis kanssaosteopaattisi on saanut liitolta viestin ja sinä et, odota 
maltilla tunti tai toinen. Jos siltikään ei mitään kuulu, tarkista roskapostisi ja vasta sen jälkeen ota yhteys 
sihteeri@osteopaattiliitto.fi 

 

 

 

Hallituksen puolesta  

Taina Tiura, sihteeri 

Suomen Osteopaattiliitto ry 


