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HALLITUKSEN TERVEISET

Toivotamme teille erittäin hyvää alkavaa
kesää ja ansaittua lomaa. Tässä tiedotteessa
on tietoa muutamista koulutuksista – syksyn
peruskoulutuksesta ja Varalan Pelvicus-
päivistä 2014. Lantionpohjan manuaalisten
käsittelyn kursseja on paljon kyselty, joten
päätimme tarjota muutamia työpajoja
elokuulle. Jos ajankohta ei sovi, voit kysyä
kyseisiä koulutuksia yksityisesti koulutuksen
vetäjiltä.

Arja Parkkisen juhlaillallisilla pitämästä
puheesta on meille kaikille vielä luettavissa
lyhennelmä. Yhdistyksen virallinen 20-vuotis
päivä on 23.5.2013. Vuokko Jernforssin
Varalan luennosta on ohessa myös liitteenä
PDF-muodossa oleva potilasohje.

Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi?
Jäsenmaksukarhu tulee maksettu 14.6.
mennessä, jonka jälkeen tulee karhu. Mikäli
et halua jatkaa yhdistyksessä, ilmoita siitä
Liisalle ja Maritalle.

ILMOITUKSIA

Kuulumme kansainväliseen naisterveyden
fysioterapiayhdistykseen. Ohessa yhdistyksen
sivujen linkki: www.ioptwh.org

Kansainvälisen kontinenssiyhdistyksen
ICS:n konferenssi on elokuun lopussa
Espanjan Barcelonassa. Ohjelman näet täältä:
http://www2.kenes.com/ics/pages/home.aspx?
gclid=CInJrdnkpLcCFah6cAodPCkAHQ

Keväänapurahat myönnettiin Marja
Vartiaiselle ja Kirsi Väänäselle Diana Leen
lantiorenkaan toimintahäiriö koulutukseen.
Hakemukset käsiteltiin nimettömänä. He
saivat apurahaa 300 euroa.

Syksyn apuraha. Yhdistys jakaa tänä vuonna
apurahoja jäsenilleen 500 € syksyn
apurahahaussa. Vapaamuotoinen kirjallinen,
korkeintaan yksisivuinen allekirjoitettu
apurahahakemus lähetetään puheenjohtaja
Minna Törnävälle 15.10.2013 mennessä
osoitteeseen: PFYZ, TAYS, PL 2000, 33521
Tampere sekä varmistuksena myös
sähköpostina minna.jussi(at)luukku.com.

Myöntämisperusteet:
Olet erikoisalayhdistyksemme jäsen ja et
ole saanut yhdistyksemme apurahaa
viimeiseen kahteen vuoteen. Apurahan
kohteena voi olla koulutus, kongressi,
tutkimus-, kehittämis- tai opinnäytetyö.
Apurahahakemuksessa tulee ilmetä
työkuvasi ja apurahan kohde.
Hakemuksessasi tulee myös näkyä saatko
tai oletko hakenut apurahaa muilta tahoilta.
Apurahaa voit hakea etu- tai jälkikäteen
vuoden 2013 hakemiskohdetta varten.
Hakemukset käsitellään nimettömänä
hallituksen kokouksessa.

www.pelvicus.fi sivuilla ollut naisten
tutkimuslomake on jostain syystä
tipahtanut pois. Nyt se sieltä taas löytyy

http://www.ioptwh.org
http://www2.kenes.com/ics/pages/home.aspx?
http://www.pelvicus.fi


KOULUTUKSIA

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit
ry:n peruskoulutus

Aika: 16.8.2013 klo 12.00-18.30

Paikka: TAYS, Z1-talo

Kouluttajat: Minna Törnävä, Miia
Silventoinen ja Kaisa Kataja

12.00–14.00 Lantionpohjan anatomia ja
tehtävät

• Lantionpohjaa rasittavat tekijät

• Lantionpohjan toimintahäiriöt –
pääpaino virtsankarkailun arvioinnissa
ja hoidossa

14–14.30 Välipalatauko ja keskustelua

14.30–17.30 Lantionpohjan
toimintahäiriöiden hoito fysioterapian keinoin
(käytäntö)

– biopalaute

– elektrostimulaatio

– eriytyneet ja toiminnalliset
harjoitteet

17.30–18.30 Asiakasesimerkkejä ja
loppureflektio

Ilmoittautuminen 9.8.2013 mennessä:
minna.tornava(a) pshp.fi

Koulutus on ensisijaisesti jäsenille
(järjestetään vähintään kuudelle, enintään 15
hlölle)

Hinta yhdistyksen jäsenille: 110 euroa
sisältäen kahvin ja 135 euroa sisältäen
elektrodin ja kahvin

Hinta ei-jäsenille (mikäli paikkoja jää):
160 euroa sisältäen kahvin ja 185 euroa
sisältäen elektrodin ja kahvin

Lantionpohjan manuaalinen käsittely ja
lantionpohjan sonopalpaatio (UÄ)

Aika: 17.8.2013 klo 09.00-15.30
Paikka: TAYS, Z1-talo
Kouluttajat: Minna Törnävä, Miia
Silventoinen, Johanna Koppinen ja Anu
Parantainen

Valitse näistä haluamasi määrä työpajoja (1-4
kpl). Työpajan kesto on 1,5 tuntia. Yhteen
työpajaan otetaan vähintään 2 korkeintaan 5
henkilöä eli maksimissaan 20 voi osallistua
koulutuspäivään. Huomioithan, että
manuaaliset harjoitukset tehdään toinen
toisillemme, palpointinukkeja yhdistys ei
omista. Ja tarkoitukseen sopivia ei taida olla
olemassakaan…

Työpaja 1. Lantionpohjan lihasvoiman
arviointi palpoiden. Miia Silventoinen

Työpaja 2. Lantionpohjan trigger point
release (TPR) käsittely vaginaalisesti. Anu
Parantainen

Työpaja 3. Häntäluun mobilisointikäsittely ja
lantionpohjan TPR rektaalisesti, Johanna
Koppinen

Työpaja 4. Lantionpohjan sonopalpaatio
(UÄ), Minna Törnävä

Ilmoittautuminen 9.8.2013 mennessä:
minna.tornava(a) pshp.fi

Hinta yhdistyksen jäsenille: 30 euroa/työpaja
sisältäen iltapäiväkahvin.



ICS  Finland - Kontinenssiklubi
Syyskoulutuspäivä 2013

Aika: 20.9.2013, klo 8.30 – 15.20
Paikka: Kansallismuseo, Auditorio,
Mannerheimintie 34, Helsinki
Kohderyhmä: Virtsainkontinenssia hoitavat
lääkärit ja hoitajat, uroterapeutit,
fysioterapeutit

Helsingin yliopiston lääketieteelliseltä
tiedekunnalta anotaan koulutuspäivää
teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi
gynekologian, urologian ja yleislääketieteen
erikoisaloille.

Osallistumismaksu 50 €, joka sisältää lounaan
ja kahvit, maksetaan ilmoittautumisen
yhteydessä 16.8.2013 mennessä tilille: Sampo
800027-37380625.

Tiedustelut: sihteeri@kontinenssiklubi.net tai
ilkka.perttila@hus.fi

8.30-9.00 Ilmoittauminen

9.00-9.05 Avaus Erl Ilkka Perttilä

I sessio: Seksuaalisuus I, pj:t Dos Sirpa
Aaltomaa ja LT Pauliina Aukee

 09.05-09.25  Lääkkeet ja seksuaalisuus, Erl
Tapani Vuola

09.25-09.45 Tavallisimmat gynekologiset
leikkaukset ja seksuaalisuus, LT Katja Kero

09.45-10.05   Tavallisimmat urologiset
leikkaukset ja seksuaalisuus, LT Pekka
Kunelius

10.05-10.15 Avanneleikatut ja
seksuaalisuusUroterapeutti Jaana Saarinen

10.15.-10.45 Kahvitauko ja tutustuminen
näyttelyyn

II sessio: Seksuaalisuus II, pj:t Dos. Mikko
Reunanen ja LT Riitta Rönkä

10.45-11.05 Kehitysanomaliat ja
seksuaalisuus, Dos Tuija Lahdes-Vasama

11.05-11.20 Potilas-haastattelu, LT Anna-
Kaisa Pere

11.20-11.40 Seksuaalineuvojan toimenkuva,
Erl Pirkko Brusila

11.40-12.00 Seksuaaliterapeutin toimenkuva,
Seksologian joht. asiant. Tarja  Santalahti

12.00-13.00 Lounas ja tutustuminen
näyttelyyn

III sessio: Fysioterapiaa sähköllä ja
ilman, pj:t  Esh , urot. Seija Salomaa, ja LT
Susanna Pasanen

13.00-13.20   Yhdyntäkivun hoito
fysioterapian keinoin, TtM, ft. Minna Törnävä

13.20-13.40 Raskauden aikainen ja
synnytyksen jälkeinen fysioterapia, Ft. Pirkko
Åkerman

13.40-14.00 Kahvitauko ja tutustuminen
näyttelyyn

IV sessio:  Urogynekologisia
ongelmatapauksia, LT  Kaisa Raatikainen ja
Prof.  Kimmo Taari

14.00-14.25 Uretradivertikkeli, Prof. Pekka
Hellström

14.25-14.50 Vesikovaginaalifisteli –
robottiavusteinen korjaus LT Anssi Pétas

14.50-15.10 Verkkokomplikaatiot tapausten
valossa, Dos. Pentti Kiilholma

15.10-15.20   Yhteenveto ja päätös, Erl. Ilkka
Perttilä

mailto:sihteeri@kontinenssiklubi.net
mailto:ilkka.perttila@hus.fi


Pelvicus-päivät

Torstaipäivän teemana on kipu ja
perjantaipäivän teemana on suolen
toimintahäiriöt. Tarkka ohjelma ilmestyy
syyskuun jäsentiedotteeseen.
Ilmoittautuminen avautuu lokakuun alussa ja
ensisijaisesti koulutuspäivät ovat tarkoitetut
jäsenille.

ARJAN PUHE 7.2.2013:

Arvoisa juhlayleisö, hyvät kollegat ja
ystävät!

Minua on pyydetty ensimmäisen
puheenjohtajan ja kunniapuheenjohtajan
ominaisuudessa muistelemaan menneitä.
Ensiksi haluan lämpimästi onnitella 20 vuotta
täyttävää yhdistystä ja kaikkia sen eteen
menneinä vuosina työtä tehneitä. Erikseen
haluan onnitella ja kiittää nykyistä
puheenjohtajaa, Minnaa. Olet antaumuksella
ja loistavasti luotsannut yhdistystä eteenpäin!
Työpanoksesta haluan kiittää myös nykyistä
hallitusta ja aiempia vastuunkantajia.

Aivan 90-luvun alussa meitä aihealueesta
kiinnostuneita fysioterapeutteja oli Suomessa
kourallinen. Jokaisella meistä on tuosta ajasta
oma tarinamme. Itse innostuin tästä
aihealueesta Kainuun keskussairaalassa - prof
Sirpa Hartikaisen geriatrian väitöskirjatyön
yhteydessä 1991. Törmäsin vanhusten
inkontinenssin myötä tosiasiaan, että se oli
liian vaiettu, liian vähän tutkittu ja liian iso
ongelma ohitettavaksi. Lisäksi
sairaalassamme jaettavat ohjeet olivat samat
kuin opiskeluajallani 70-luvulla. Muutamia
esimerkkejä: ”Puristele pakaroita, purista
reisiä yhteen.”Olipa jopa: ”Yritä katkaista
virtsaaminen ja ulostaminen. Voit tehdä sen
missä vaan ja milloin vaan…”.

Vuonna 1986 oli Juha Mäkinen ryhmineen
tehnyt Turussa luotettavan tutkimuksen
virtsainkontinenssin yleisyydestä
suomalaisten aikuisten naisten keskuudessa,
jonka tietoja siteerataan vieläkin. Tuohon
aikaan oli Raivion Pirkko Keski-Suomen
keskussairaalassa perehtynyt
ulosteinkontinenssin hoitoon ja häneltä sain
minä (kuin moni muukin) hyvin arvokasta
tietoa ja ohjeita. Pirkko teki valtavasti
asioiden eteen töitä. Ei sovi unohtaa Lahdesta



ft Raili Hulkkoa ja hänen miestään
gynekologi Seppo Hulkkoa. Seppo oli jo 80-
luvun puolella erittäin kiinnostunut
konservatiivisesta hoidosta. Hän kirjoitti
sittemmin lukuisia artikkeleita mm.
Lääkärilehteen.

V. 1992 julkaistiin alan suomalaisten
urogynekologisten asiantuntijoiden suositus
virtsainkontinenssin arvioinnista ja hoidosta
perusterveydenhuollossa. Noihin aikoihin sain
tietoa laitekehittelystä, kun löysin Metsolan
Pirkon, joka työskenteli tuohon aikaan
Bernerillä. Pirkolla oli työnsä puolesta hyvä
verkosto, ja hän auttoi meitä muutamia asiasta
innostuneita löytämään toinen toisemme.
Vuosi 1993 oli monella tapaa merkittävä:
maaliskuussa pieni joukko suomalaisia
fysioterapeutteja ensimmäisessä yhteisessä
kansainvälisessä seminaarissa Bradfordin
Yliopistossa, Englannissa. Pirkko M hoiti
hienosti matkajärjestelyt. Mukana olivat
hänen lisäkseen Kirsti Kokko, Eija Korpi,
Taru Tarpio, Pirkko Raivio, Pia Korkka ja
allekirjoittanut. Tutustuminen Jo Laycockiin
oli erittäin tärkeää. Saimme häneltä paljon
kotiin viemisiä ja hänen väitöskirjaansa oli
mielenkiintoista tutustua. Olen iloinen, että
hänet on hiljattain palkittu elämäntyöstään.

Bradfordin yliopiston asuntolan pienessä,
ankeassa keittiössä syntyi yhteinen päätös
perustaa yhdistys. Olin tuohon aikaan
monissa yhdistyksissä mukana, ja niinpä
itselleni yhdistyksen perustaminen oli aivan
selvä asia. Päätin jo tuolloin, että kollegat
tulevat Katinkultaan Vuokattiin. Tapasimme
22. - 23.5.1993. Oli ihanaa palaa jollekin
asialle! Mukaan olivat päässeet molemmat
Pirkot, Taru, Kirsti, Pia ja minä. Ensimmäisen
päivän ohjelma oli toiminnan suunnittelua.
Terapiaohjeiden valmistelu oli keskeinen asia.
Otimme kymmeniä valokuvia ohjeita varten
ja tiedättekö, mitä? Päivän päätteeksi

huomasimme, ettei kamerassa ollut filmi
ollutkaan pyörinyt! Olimme niin intoa täynnä,
ettei kukaan muistanut tarkistaa… Mutta ei
hätää: tiedän, että kaikki ne kuvat piirtyivät
meille kaikille aivokuorelle ja syvälle
muistiin! Seuraavana päivänä 23.5.1993 klo
9.00 alkoi uuden erikoisalayhdistyksen
perustava kokous. Tulin valituksi
puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi
valittiin Pirkko Raivio, sihteeriksi Pia Korkka
sekä rahastonhoitajaksi Eija Korpi.
Hallitukseen valittiin varsinaiseksi jäseneksi
vielä Pirkko Metsola ja varajäseniksi Kirsti
Kokko, Taru Tarpio, Raili Hulkko ja Seija
Svanfors (nyk. Salonen). Nimikin piti
yhdistykselle keksiä ja päällimmäisenä, sen
hetken ajattelun pohjalta syntyi Suomen
Urogynekologinen Fysioterapiayhdistys ry.
Ensimmäiseksi jäsenmaksuksi päätettiin
100mk. Puheenjohtajan nuijakin tarvittiin ja
mieheni, innokkaana nikkaroijana toteutti
toiveen. Nuija on edelleenkin käytössä.

Vuonna 1993 alusta pääsin Kainuun
keskussairaalan naistentautien poliklinikan
fysioterapeutiksi. Samana vuonna Seppo ja
Raili Hulkko julkaisivat mielenkiintoisen
artikkelin Suomen Lääkärilehteen. Heidän
loppupäätelmänään oli: ”Ongelma lienee,
ettei perusterveydenhuollossa nykyisellään
ole ilman lisäkoulutusta riittävästi valmiuksia
virtsainkontinenssin tehokkaaseen
konservatiiviseen hoitoon.” Tämä oli
mielenkiintoista, sillä tässä he viittasivat koko
hoitoketjuun ja saimme vahvistusta, että työtä
on paljon ja oikealla tiellä ollaan! Seuraavana
vuonna 1994 yhdistyksen järjestämässä
Inkontinenssiseminaarissa oli 60 osanottajaa!
Lehdistössä ja muissa tiedotusvälineissä alkoi
näkyä monen meidän työ. Ja asiakkaita /
potilaita tuli paljon, kun yleinen tietämys
asiasta lisääntyi. Itsellä esimerkiksi oli
seuraavina vuosina toista tuhatta
potilaskäyntiä per vuosi!



Uskon, että meitä pientä joukkoa auttoivat
alussa seuraavat seikat:

- satuimme ”samaan veneeseen”, oli paljon
huumoria ja avoimuutta kokemusten
jaossa

- kova motivaatio ja usko asiaan
- tiedonnälkä ja saadun tiedon jakaminen –

mukana oli varmaan annos ns.
kylähulluutta

- aloitimme välittömästi verkostoitumisen:
yhteistyön eri tahojen kanssa – eri
ammattikunnat, eri fysioterapia-alan
yhdistykset, muut asiaan liittyvät – jopa
kansainväliset tahot

- sokerina pohjalla: yhdistyksen
perustaminen auttoi!

Lopuksi: Nyt voimme katsoa, että silloin
otetut askeleet olivat oikeaan suuntaan:
aiheeseen liittyen useita graduja on syntynyt,
tutkimustyötä on tehty. On tullut
uroterapeutteja, seksuaaliterapeutteja jne. On
päästy vaikuttamaan tämän työn kautta
uudella ajattelulla koko kehon hyvinvointiin.
Tämä on erittäin hienoa todeta näin vuosien
jälkeen. Suomessa on hyvin paljon osaavia

käsiä, hyviä menetelmiä, välineitä ja laitteita.
Olemme saaneet olla auttamassa yhä
laajenevassa diagnoosi- ja oirekentässä. Suuri
ilon aiheeni on, että asiaansa uskovien ja
kouluttautuvien kollegojen myötä tämä
erikoisala on vakiintunut arvokkaaksi ja
erittäin tarpeelliseksi työmuodoksi. On myös
ilo todeta, että terapialla on esimerkiksi
virtsankarkailun hoidossa korkean luokan
tutkimusnäyttö! Mutta täytyy muistaa, että
nukkua ei silti saa. On herätettävä kollegojen,
lääkäreiden, yleisön ym. kiinnostusta
edelleen. Tutkimuksellista näyttöä on vieläkin
liian vähän. Mottoni on: ”Kun uskaltaa,
kasvaa rohkeus!”

Oma kokemus tästä työstä, jota seuraan
edelleen tiiviisti on, että paras palkinto on
kiitollinen ihminen. Kaipaan noita aikoja!
Kiitos, te perustamisessa mukana olleet! En
unohda teitä! Onnea 20-vuotias yhdistys!
Onnea ja osaamista tulevaan… !

Lämpimästi, Arja


