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Ylimääräinen vuosikokous 16.11.2021

Suomen Osteopaattiliitto ry:n ylimääräinen
vuosikokous pidetään 16.11.2021 klo 19.30
etäyhteydellä (zoom). Ylimääräinen vuosikokous
järjestetään koska sääntömääräisessä
kokouksessa 24.4.2021 jätettiin kolme asiaa ns.
pöydälle myöhempää käsittelyä varten. 
 
Kutsu tähän kokoukseen lähetetään kaikille
erikseen sähköpostilla muutaman päivän
kuluessa. Seuraa siis sähköpostiasi ja muista
ilmoittautua ohjeiden mukaisesti. Osallistumalla
kokouksiin pääset vaikuttamaan liittomme
toimintaan

TÄSSÄ
VIESTISSÄ:

Ylimääräinen vuosikokous
16.11.2021
Nordic Osteopathic
Congress 30-31.10.2021
4-5.12. Kivistön koulutus
Koulutuskalenteri netissä!

Toimitus:
sihteeri@osteopaattiliitto.fi

Liiton koulutuskalenteri

Mikäli sinua kiinnostavat erilaiset kurssit ja
koulutukset osteopatian saralla, käy tsekkaamassa
liiton sivuilta koulutuskalenterimme! Mikäli sinulla on
ehdottaa kalenteriin kursseja, vinkkaa siitä
sandra.rinne@metropolia.fi
https://osteopaattiliitto.fi/koulutukset-konferenssit/

 

Toimi heti ja osta lippusi:
 https://osteopaattiliitto.fi/noc/ 
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Nordic Osteopathic Congress 30-31.10.2021 (etäyhteys)
NOCiin on enää muutama viikko! Hallitus on päivittäin toisiinsa yhteydessä viimehetken järjestelyiden suhteen.
Odotamme todella innoissamme tätä tapahtumaa. Jos olet empinyt ilmoittautua niin nyt on sen aika. Lipun tilaisuuteen
voi ostaa nettikaupassamme osoitteessa:

 https://osteopaattiliitto.fi/noc/

Tässä vielä esittelyt upeasta luennoitsijakaartistamme sekä lyhyet kuvaukset heidän aiheistaan 30-31.10.
 

Christian Fossum 
D.O., Associate Professor, School of Health Sciences, Kristiania University College, Norway
The Concept of Health in Osteopathy
The word “Health” in osteopathic usage is a very slippery word. “To find health” is a much-
quoted axiomatic statement dating back to first being used by the founder of the
profession, but mostly used without qualifying the content and intention. In this
presentation, we will review the broader concept of health in osteopathy in the context of
the principle of a person being a dynamic unit of functions through body, mind and spirit. 

 
Monica Ebner
MSc., D.O., PT 
Psycho-Neuro-Endocrino-Immunology (PNEI) meets Osteopathy
The idea of understanding the way the human body works is what
osteopathy and PNEI have in common. So connecting the old (osteopathy)
and the fairly new (PNEI) makes perfect sense. This keynote should give a
little insight about how tissues react to certain triggers and how we as
osteopaths can use this knowledge. 

Francesco Cerritelli
PhD in neuroscience, DO – President of Foundation COME Collaboration 
Interoception’s contribution to health promotion: from theory to practice
The lecture will introduce, discuss, and demonstrate how to apply the concept of
interoception in clinical practice, with a particular emphasis on manual
therapies, specifically osteopathy. Additionally, the lecture will discuss new
evidence supporting the use of interoception as a tool for health promotion and
maintenance. 

Oliver Thomson
PhD, Associate Professor/Osteopath and Host of The Words Matter Podcast 
Understanding people, practice and osteopathy through theory and research
This talk will present new ways to think with theory and qualitative research to
better understand patients, ourselves and the practice of osteopathy.

 Dawn Carnes
Trained osteopath, psychologist and health services researcher (B.Sc. (Hons)
Psych, P.G.Dip. Hum. Res., B.Sc. (Hons) Ost., Ph.D) 
Contemporary osteopathy – Supporting national future health needs
In this talk we will cover global western trends in health and effective models of
health service delivery. We will consider how we determine whether care is
effective and present new trends in research and how this may impact
osteopathy. We will then link together the information and consider the role of
osteopathy and the role of the osteopath in meeting the health needs of a
nation. I will present the idea of the ‘contemporary osteopath’ who is capable of
delivering care to meet those needs.

https://osteopaattiliitto.fi/noc/
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Vipua itsesi uudelle tasolle Mika Kivistön vetämään
liiton syyskoulutukseen. Jatkamme siitä, mihin
edellisellä kurssilla jäimme, sillä saimme paljon
hyvää palautetta ja toiveita jatkosta.

Kurssilla käydään läpi muuntuneen hermostollisen
viestin vaikutusta kehoon yksittäisestä alueesta
laajempaan kokonaisuuteen ja toisin päin
mekaanisesti sekä fysiologisesti. Perehdytään
somato-visceraalisten ja viscero-somaattisten
häiriöiden välisiin eroihin. Opimme myös
fysikaalisen ja fysiologisen hoidon erot ja
fysiologisen hoidon hyödyntämisen tutkimuksessa
ja hoidossa. Luvassa on kokonaisvaltaisen
hoitoajatuksen syventämistä, sekä runsaasti pitkän
vipuvarren tekniikoita. Suosittelemme kertaamaan
Mikan edellisen kurssin liiton intranetistä.

 

Kurssitoiminnan vastaava Volkan Aktas
kurssit@osteopaattiliitto.fi

 
Toimi heti ja osta lippusi:

 
https://osteopaattiliitto.fi/tuote-osasto/koulutukset/

Kurssi Järjestetään Osteopatiakoulu Atlaksessa 4.-5.12.2021, la 10.00 - 18.00 ja su 09.00 -
17.00

Kurssi on tarkoitettu valmistuneille osteopaateille. Hinta on Suomen Osteopaattiliiton
jäsenille 250€, ei-jäsenille 425€. Opiskelijoilla ei ole osallistumisoikeutta.

HUOM: Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu 24:ään osallistujaan. Ilmoittautuminen
sulkeutuu 31.10.2021 tai kurssin täyttyessä.

Peruutus: Osallistumista ei voi peruuttaa. Osallistumisen voi siirtää (myydä) eteenpäin. 
Koulutukseen täysimääräisesti osallistunut jäsen saa koulutuksen jälkeen palautekyselyn,
jonka jälkeen voi ladata itselleen kurssitodistuksen. 

 
Liiton syyskoulutus: 

Sovellettu biomekaniikka ja fysiologia 
pitkän vipuvarren tekniikoilla 

4.-5.12.2021

mailto:kurssit@osteopaattiliitto.fi
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