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Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit
ry:n jäsentiedote 1/2014
Yhdistyksen 1. puheenjohtaja Arja Parkkinen
ojentaa kiitoskukat väistyvälle puheenjohtajalle
Minna Törnävälle. Minna kiittää ihanista vuosista
ja tästä kauniista kimpusta!
Maarit Keskisen sormien alla tapahtuu…
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Terveiset tuoreelta Puheenjohtajalta!!!
Kovasti on opittavaa että asioiden hoito alkaa luistaa. Paljon on ns. hiljaista tietoa, josta pitää
ottaa selvää. Mutta onneksi hallituksessa pätevät henkilöt tukemassa ja auttamassa sekä
Minna tukihenkilönä. Pelvicus-päivät onnistuivat hyvin ja nyt ainakin kaikki saivat saunalla
vatsansa täyteen. Kiva kokoontua mukavien kollegoiden kanssa. Palautetta koulutuksesta
laitoitte runsaasti, etenkin ehdotuksia aiheiksi 2015. Yksi päivä on ainakin varattu Keskisen
Maaritin kanssa fascia asioille, teoriaa ja käytäntöä. Toinen päivä on vielä avoin. Tarkempaa
tietoa asiasta kerromme lähempänä ensivuoden päiviä.
Apurahaa on taas jaolla. Rohkeasti hakemuksia väsämään.
Tiedotusta hausta on alla. Viime viikolla olin Ft liiton
toimistolla erikoisalayhdistysten tapaamisessa, kävimme läpi
yhteistyökuvioita, tulevaa sote uudistusta ja koulutuksien
pisteytys järjestelmää. Meillä hallituksessa riittää puuhaa.
Tiedottelemme jäsentiedotteissa asioiden etenemistä.
Muistakaa lehden viimeisellä sivulla oleva jäsenmaksu!
Mukavaa kevättä kaikille! Olkaa yhteyksissä!
T. Liisa Malmlund

Apurahahaku
Kevään apuraha, 700 €. Yhdistys jakaa tänä vuonna apurahoja jäsenilleen 1400 €.
Vapaamuotoinen kirjallinen, korkeintaan yksisivuinen allekirjoitettu apurahahakemus
lähetetään puheenjohtaja Liisa Malmlundille 1.5.2014 mennessä osoitteeseen: Talvikintie 15,
13500 Hämeenlinna sekä varmistuksena myös sähköpostiin liitteenä (doc tai docx asiakirja)
liisa.malmlund (ät) khshp.fi.
Myöntämisperusteet:
Olet erikoisalayhdistyksemme jäsen ja et ole saanut yhdistyksemme apurahaa viimeiseen
kahteen vuoteen. Apurahan kohteena voi olla koulutus, kongressi, tutkimus-, kehittämis- tai
opinnäytetyö. Yhdistyksen omiin koulutuksiin ei myönnetä apurahaa. Apurahahakemuksessa
tulee ilmetä työkuvasi, apurahan kohde ja haettu määrä. Hakemuksessasi tulee myös näkyä
saatko tai oletko hakenut apurahaa muilta tahoilta. Apurahaa voit hakea etu- tai jälkikäteen
vuoden 2014 hakemiskohdetta varten. Vaillinaiset hakemukset jätetään käsittelemättä.
Hakemukset käsitellään nimettömänä hallituksen kokouksessa.

Amoan tuotteista kiinnostunut kolleega!
Voit saada "Amoa-salkun" hintaan 69 euroa+alv (sisältää postituskulut). Salkku sisältää
Amoan kaikki tuotteet: vibraattorit mm. Adan ja Idan, Musa-keilat, miesten tuotteet ja
liukuvoiteet, esitteet ja reseptivihkon tuotteille. Voit katsoa kaikki tuotteet www.amoa.info
sivuilta. Saat ns. oman koodin, jolla asiakkaasi voi tilata tuotteita nettikaupasta 10 %:n
alennuksella ja saat itse myyntipalkkiona 10%:a tilillesi tuotteen tukkuhinnasta. Voit myös
ostaa tuotteita isommissa erissä vastaanotollesi 20%:n alennuksella omalla koodillasi.
Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia anu.parantainen@amoa.info tai jättämällä tekstiviesti
numeroon 0405668347. Pirteätä kevättä! Anu

Varalan Pelvicus päivät 6.-7.2.2014
Koulutuspäiviin osallistuneilta pyydettiin arviota koulutuksesta. Mielipidekyselykaavakkeen
palautti 46 henkilöä. Arvosteluasteikolla 1-5 valtaosa vastasi koulutuksen olleen erittäin hyvä
(5) tai hyvä (4). Muutamassa kaavakkeessa arvio oli keskinkertainen (3).

Hesan kollegat Johku ja Soile.
Maarit Keskinen ja fasciatyöpaja
Etenkin työpajat onnistuivat tänä vuonna.
Kouluttajat saivat paljon kiitosta. Neljästä
pajasta (Rahko, Kataja, Hokkanen ja UtukkaJokinen) pystyi valitsemaan vain kaksi, joten
samoja pajoja pyydettiin ensi vuodelle uusintoina.
Valtaosassa palautteita Maarit Keskisen fascioista
toivottiin
pidempää koulutusta sekä käytännön harjoittelua. Muita
koulutustoiveita tuli paljon, näistä eniten nousivat: lantionpohjan kivut sekä
selkäkivun/selkäoperaatioiden yhteys lantionpohjan toimintahäiriö ongelmiin.

Tiia-Noora Hokkasen seksuaaliterveyden apuvälinetyöpaja.

Yhteinen rentouttava illanvietto hyvän ruuan, juoman, saunan ja avantouinnin merkeissä on
edelleen koulutuspäivien kestosuosikki. Minna sai palautteissa paljon kiitosta puheenjohtaja
vuosistaan ja kannustusta jatkohaasteita ajatellen.

Kiitos teille kaikille, teimme yhdessä
hyvät koulutuspäivät.
Jatketaan samaan malliin. Vpj Miia
TIEDOKSI!
Seuraavat Pelvicus-päivät ovat 5.-6.2.2015. Luentomateriaalin painatuksesta luovutaan.
Jatkossa koulutukseen tulijat kopioivat materiaalin itselleen etukäteen yhdistyksen Internet
sivuilta.

Mielenkiintoisia artikkeleita
Virtsankarkailu
pilatesohjaajat

ryhmäliikuntaohjaajilla

mukaan

lukien

jooga

ja

Urinary Incntinence among fitness instructors includinng yoga and pilates teachers
Bo K, Brandland-Sande S & Sundgot-Borgen J. 2011. Neurourology and Urodynamics 30,
370-373.
Kyselytutkimus virtsankarkailun esiintyvyydestä tehtiin 1473 liikunnanohjaajalle 59
norjalaisessa liikuntakeskuksessa. Kyselyyn vastasi 152 miestä ja 685 naista.
Liikunnanohjaajista 89% harjoittelivat kestävyysliikuntaa, 82% voimaharjoittelua, 29,5%
joogaa/pilatesta ja 29,6% muita liikunta-aktiviteetteja. Miehistä 3% ja naisista 26,4% ilmoitti
kärsivänsä virtsankarkailusta. Lähes 22% vastanneista ilmoitti virtsankarkailua esiintyvän
korkeintaan kerran viikossa, 3,2% 2-3 kertaa viikossa ja 1,4% päivittäin. Vastanneiden ikä,
pidempi liikunnanohjaustausta, kestävyystyyppinen liikuntatausta ja mikäli ei ollut
ehkäisypillereiden käyttöhistoriaa olivat yhteydessä korkeampaan virtsankarkailun
esiintyvyyteen. Jooga ja Pilatesohjaajilla oli samankaltaista virtsankarkailun esiintyvyyttä.
Tutkijoilla oli tarkoituksena eritellä jooga ja pilatesohjaajat muista, sillä yleisesti ajatellaan,
että syviin lihaksiin kohdistuva harjoittelu vahvistaa myös lantionpohjaa automaattisesti.
Tutkijat suosittelevat lantionpohjan harjoitusten tekemistä selektiivisinä harjoitteina.

Tibiaalinen hermostimulaatio yliaktiivisen rakon hoidossa MS-potilailla.
Transcutaneneous posterior tibial nerve stimulation fo treatment of the overactive
bladder syndrome in multiple sclerosis: Results of a multicenter prospective study.
de Sere M, Raibaut P et al. 2011. Neurourology and Urodynamics 30, 306-311.
Tutkimukseen osallistui 70 MS-potilasta, joilla oli yliaktiivisen rakon oireita. Potilaille
ohjattiin pinnallisen tibiaalisen sähköärsytyksenanto. He toteuttivat hoitoa kotioloissa 20min
päivässä kolmen kuukauden ajan. Hoitotaajuus oli 10Hz ja pulssin pituus 200us. Tutkimuksen
potilaista 66 suoritti koko protokollan. Yli 80% potilaista hyötyivät hoidosta kyselymittarin
mukaan ja yli 51% :lla oli cystometrian mukaan positiivisia vaikutuksia.
Tutkijat suosittelevat pinnallista tibiaalista hermostimulaatiota MS-potilaiden yliaktiivisen
rakonhoitomuodoksi. Hoito on turvallinen, helppo toteuttaa ja siitä ei ilmene sivuvaikutuksia.

Uusi puheenjohtaja Liisa Malmlund ottaa innolla
pestin vastaan!

Näytteilleasettelun mies- ja naisenergiaa.
Sagan Jens ja Physio Pirkko Metsola

Seuraavat jäsentiedotteet
Ilmestyvät viikojen 24, 36 ja 50 lopussa. Mikäli haluat toimittaa siihen materiaalia, tulee sen olla
edellisen viikon alussa osoitteessa: minna.jussi(at)luukku.com. Jäsenenä sinulla on mahdollisuus
mainostaa kerran vuodessa liiketoimintaasi ilmaiseksi. Yhteiseen hyvään liittyvät ilmoitukset ovat
ilmaisia.
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Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsenmaksu 2014
Yhdistyksemme jäsenmaksu on voimassa vuosikokousten
välisen ajan.

Varsinainen jäsen 25 euroa
Kannattajajäsen (henkilöjäsen) 25 euroa
Kannattajajäsen (yhteisö) 50 euroa

Laita viesti kohtaan oma nimesi ja jäsenmaksu 2014

YHTEENSÄ

euroa

Lisätietoja laskusta antaa puheenjohtaja Liisa Malmlund, liisa.malmlund@khshp.fi

