
Suomen Osteopaattiliitto ry      PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 
Paikka: Metropolian Myllypuron kampus 
Aika: tiistai 5.10.2021 klo 18.00-20.00  
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 18.20 
 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin paikallaolijoiksi: Laura Lee 
Kamppila, Sandra Rinne, Volkan Aktas, Eero Palevaara, Taina Tiura, Laura Korhonen, 
Veikko Vuorela, Tiina Lehmuskoski (osan aikaa etäyhteydellä), 
 
Poissa: Leena Suojanen 
 
3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittu Laura Lee Kamppila ja sihteeriksi Taina Tiura. 
 
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 
 
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Ei huomautettavaa. 
 
5. AJANKOHTAISET ASIAT 
 

● Ylimääräinen vuosikokous tiistaina 16.11.klo 19.30 
○ tarvittavat toimenpiteet: dokumentit hoitavat Laura Koo, Laura Lee, Taina 
○ kaikki hallituksen jäsenet paikalla 

● Hallituksen kokoonpano 2022 eteenpäin 
○ hallituksen jäsenten tahtotilat jatkosta.Kevään 2022 vuosikokouksessa 

erovuorossa Volkan Aktas ja Laura Korhonen sekä Eero Palevaara. 
○ Laura Korhonen ei jatka 2022 
○ Volkan Aktas haluaa miettiä päätöstään vuodenvaihteeseen  
○ Eero Palevaara (varajäsen) ei alustavasti jatka 2022 mutta on käytettävissä, 

jos tarve vaatii. 
● Hallituksen kokousten ajankohdat 01-03/2022 

○ ti 11.1.2022 klo 18.00 
○ ti 8.2.2022 klo 18.00  
○ ti 1.3.2022 klo 18.00 

● NOC 30-31.10. 
○ Nollabudjetista puuttuu vielä myyntiä 750€. Todettiin, että mikäli tavoite ei 

toteudu 750€ osalta, se ei aiheuta budjettiin vakavaa vajetta. 
○ Pe 29.10. jokin paikka illalliselle Kampista klo 19.00 (Leena/Eero varaa) 
○ La 30.10. Harald varataan, yhteensä max 11 hlöä. (Eero) 



● Mika Kivistön koulutus 4-5.12. 
○ Voge ja Eero paikalla katsomassa, että kaikki sujuu 
○ Verkkokauppaan rajoitus max 24 osallistujaa 
○ Volkan lähettää kutsun, Taina laittaa excelin keskiviikkona 6.10. Volkanille. 
○ Taina laittaa myös ilmoituksen Jäsenviestiin nro 10, joka ilmestyy 15.10. 

● Viestintäsuunnitelman – ja strategian erillisen esittelykokouksen päivämäärän 
sopiminen (Laura Lee) 

○ joulukuun alussa Maurice Chengin kanssa palaveri. Tammikuun 2022 
ensimmäisessä kokouksessa esitellään viestintästrategia. 

 
 

.  
Työryhmät 
 
Vastuulautakunta (Laura Lee & co) 
 
Ei raportoitavaa. 
 
Luottamuksellista asiaa 
 
 
Tutkimustyöryhmä (Sandra &co) 
 
Syyskuun lopulla tutkimustyöryhmän toinen tapaaminen: tavoitetta kirkastettiin. Pieni mutta 
innostunut porukka. Ensimmäinen konkreettinen asia on tapaaminen 8.11. NOCin jälkeen. 
Liiton jäsenkirjeeseen ja Nordic Osteopathic Journaliin tulee siitä juttu. Jokin zoom-ilta 
asiasta tulossa. Kansainvälisen tutkimusryhmän tavoitteet tulossa – ne vaikuttavat 
Suomen tutkimusryhmän tavoitteisiin. 
 
Markkinointi- ja sometyöryhmä (Eero & co) 
 
Ei raportoitavaa. 
 
Kurssitoimintatyöryhmä (Volkan & co) 
 
Kevätkoulutus to-la 31.3.-2.4.2022. Tila on varattava ensi tilassa (Volkan).  

Ammatillisen koulutuksen työryhmä (Tiina & co) 
 
Valvira on ilmaissut kiinnostuksensa päivittää koulutusvaatimuksia. Myönnettäessä 
osteopaateille nimikesuojausta Valvira tarkistaa valmistuneiden koulutuksen tason 
osteopaattien ammatillisen tason varmistamiseksi. Tämänhetkiset kriteerit ovat 
vanhentuneet. Päivittäminen varmistaa jatkossakin kansallisen koulutuksen tason 
säilymisen korkealla.  
 

Kansainvälisellä kentällä kuohuu: EU-direktiivi takaa vapaan liikkuvuuden mikä tarkoittaa 
käytännössä osteopaattien osalta porsaanreikää esim. siinä, että italialainen voi 
rekisteröidä tittelinsä esim. Maltalla, vaikka Italia ei hyväksyisi ko. osteopaatin 
rekisteröitymistä omaan kansalliseen rekisteriin.  



Lobbaus (Laura Lee) 
 
Ei raportoitavaa. 

 
6. JÄSENASIAT (Taina) 
 
Uudet jäsenet: 7.9. eli viime hallituksen kokouksen jälkeen: 4 henkeä. 
 
7. YHDISTYKSEN TALOUS (Laura Koo) 
 
Laura Koo tehnyt budjettiseurannan päivityksen 2021 sekä uuden talousarvion 2022. 2021 
budjettia on saatu kurottua n 3000-4000e alkuperäiseen arvioon verrattuna. Isoimmat 
muutokset: rahastonhoitajan palkkion puolitus, talkoovoimin miniluennot webinaareina ja 
syyskoulutuksesta tavoitellaan voittoa. ehdotetuilla muutoksilla yhdistyksen talous pysyisi 
tasapainoisena ja varoja jäisi säästöön vielä turvaamaan vuotta 2023, sekä jäsenmaksut 
voitaisiin säilyttää samalla tasolla vielä 2022 (paitsi kannatusjäsenyys). 
 
Eero tiedusteli mitä kuuluu kirjanpitäjän vaihtamiseen. Todettiin, että pärjätään toistaiseksi.  
 
8. KANSAINVÄLISET ASIAT (Laura Lee) 
 
EFFO 
 
EFFOn yleiskokous pidetty Norjassa, Oslossa 1.-2.10.2021. Käsittelyssä useita teemoja. 
Ensimmäinen kokous paikan päällä puoleentoista vuoteen. Käytiin keskustelua 
laillistamisesta ja sen vaikutuksista eri maissa tällä hetkellä. Työ ei lopu laillistamiseen. 
Työryhmät ovat aktiivisia ja tuottavat paljon asiaa. Jäsenistö kiinnitetty toimintaan ja 
todettiin, että vaikka työryhmässä olisi vain muutama jäsen mukana, se on hyvä asia.  
Suomen edustajana paikalla Sandra Rinne. Puheenjohtaja L.L.Kamppila kokouksessa 
ensimmäistä kertaa EFFOn hallituksen jäsenenä. Seuraava yleiskokous maaliskuussa 
2022.  
 
EFFO Regulation of the Osteopathic Profession in Europe/an Overview- dokumentti kiersi 
kokouksessa hallituksen jäsenten nähtävänä. Tulee liiton sivuille pdf-muodossa (Sandra). 
 
NOA 
Ei raportoitavaa. 
 
OIA 
Ei raportoitavaa. 
 
9. MUUT ASIAT 
Veikko kysyi, miten pääsisimme juttelemaan lääkäreille osteopatiasta. Laura Lee ja Kari 
Kääntä kävivät puhumassa ortopedeille muutama vuosi sitten. Juteltiin siitä, että liiton 
virallisten tapaamisten lisäksi tärkeintä on yksittäisten osteopaattien puhuminen ja toiminta 
kentällä.  
 
 
10. SEURAAVAT KOKOUKSET 
 



Tiistaina 9.11. klo 18.00 Veikon kodissa 
Tiistaina 16.11. klo 19.30 ylimääräinen vuosikokous  
Perjantaina 10.12. pikkujoulut Vogella klo 15.00 eteenpäin, virallinen kokous klo 18-19. 
 
Vuoden 2022 kokoukset tammi-maaliskuu: 
 
ti 11.1.2022 klo 18.00 
ti 8.2.2022 klo 18.00  
ti 1.3.2022 klo 18.00 
 
 
11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS 
 
Kokous päätetty klo: 20.37 


