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Puheenjohtajan terveiset! 

evät se keikkuen tulevi. Vuosi alkoi 

mukavasti Varalassa, ihanasti, iloi-

sesti ja innokkaasti opiskellen sekä 

tietysti saunalla kuulumisia vaihtaen. Fasciat 

tulivat tutuksi ja saimme innokkuutta ja roh-

keutta kokeilla tekniikoita. Rullailut ja teip-

pailut kiinnostivat myös. Saimme hyviä pa-

lautteita ja mukavasti toiveita seuraavia päiviä 

ajatellen. Hallitus miettii ja suunnittelee ke-

vään aikana ensi vuoden aiheita, joten ehdo-

tuksia voi vielä laittaa tulemaan. Seurailkaa 

www.pelvicus.fi sivuja, siellä on uusi ilmoi-

tustaulu, johon kerätään ajankohtaisia asioita. 

Koulutuksia on 

keväällä ja syksyl-

lä tulossa, tarpeen 

mukaan useam-

minkin.  

Muistakaa jäsenmaksu, lasku tässä julkaisus-

sa. Apurahaa myös jaossa! 

Nautitaan tulevasta keväästä!!!! 

Liisa 

 

 

 

Tiedotuksia! 

UUDEN HALLITUKSEN ESITTELY 

Pelvicus ry:n vuosikokouksessa Varalassa 6.2. valittiin uusi hallitus vuodelle 2015. Puheenjohtajana 

ja rahastonhoitajana jatkaa Liisa Malmlund. Varapuheenjohtajana jatkaa Miia Silventoinen (uutena 

varajäsenenään Marjo-Riitta Salmi). Sihteerinä jatkaa Marita Karppinen (vj Ulla-Maija Oja). Kou-

lutussihteerinä jatkaa Johanna Maunuksela (vj Tuovi Lamberg-Heikkilä). Koulutusvastaavina toi-

mivat Miia ja uusi hallituksen jäsen Johanna Koppinen (vj Laura Tolvila).  

  

K 

Tervetuloa hallituksen 

riveihin Johanna Koppi-

nen! 

Yhdistyksen perinteikäs 

puheenjohtajan nuija, 

jonka Kari Parkkinen 

teki ensimmäistä yhdis-

tyksen kokousta varten. 

http://www.pelvicus.fi/
http://www.pelvicus.fi/ilmoitustaulu.html
http://www.pelvicus.fi/ilmoitustaulu.html


WCPT E-UPDATE 02/15 

Tästä linkistä: http://www.wcpt.org/eupdate löydät polkuja mie-

lenkiintoisille fysioterapiasivustoille. Muutamia mainitakseni:  

 E-learningin eli sähköisen opiskelun ilman lähiopetusta 

on todettu Imperial College Londonin ja WHO:n yhteis-

työssä tekemän tutkimuksen mukaan olevan yhtä teho-

kasta kuin perinteisten opiskelumuotojen 

 Physiopedia eli ns. fysioterapeuttien Wikipedia ja Else-

vier ovat äskettäin julkistaneet uuden verkkokirjaston 

 World Congress on Low Back and Pelvic Girdle Pain 

pidetään 31.10. – 3.11.2015 Singaporessa. 

 

JÄSENMAKSU 

Jäsenmaksulomake vuodelle 2015 löytyy tä-

män Pelvicus-jäsentiedotteen lopusta. Jäsen-

maksu tulee olla maksettuna viimeistään 

15.4.2015. 

 

APURAHAHAKU 

Kevään apuraha, 700 €. Yhdistys jakaa tänä 

vuonna apurahoja jäsenilleen 1400 €. Vapaa-

muotoinen kirjallinen, korkeintaan yksisivui-

nen allekirjoitettu apurahahakemus lähetetään 

puheenjohtaja Liisa Malmlundille 15.4.2015 

mennessä osoitteeseen: Talvikintie 15, 13500 

Hämeenlinna sekä varmistuksena myös säh-

köpostiin liitteenä (doc tai docx asiakirja) 

liisa.malmlund(at)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 2015 hakemiskohdetta 

varten. Vaillinaiset hakemukset jätetään käsit-

telemättä. Hakemukset käsitellään nimettö-

mänä hallituksen kokouksessa. 

 

PELVICUS-PÄIVIEN KURSSITODIS-

TUS 

Löydät tämän vuoden Pelvicus-päivien kurs-

sitodistuksen www.pelvicus.fi/varala sivuilta 

samojen tunnusten alta kuin koulutusmateri-

aalinkin. Jos olet hukannut tunnukset, lähetä 

viestiä osoitteeseen 

miia.silventoinen(at)pshp.fi. 

 

VUODEN 2015 JÄSENTIEDOTTEET 

Seuraavat jäsentiedotteet ilmestyvät viikkojen 

24, 36 ja 50 lopussa. Mikäli haluat toimittaa 

siihen materiaalia, tulee sen olla edellisen 

viikon alussa osoitteessa: matlee-

na.vepsalainen(at)pshp.fi. Jäsenenä sinulla on 

mahdollisuus mainostaa kerran vuodessa lii-

ketoimintaasi ilmaiseksi. Yhteiseen hyvään 

liittyvät ilmoitukset ovat ilmaisia. 

http://www.wcpt.org/eupdate
http://www.pelvicus.fi/varala


Pelvicus-pa iva t 5. – 6.2.2015 

TIETOA JA LÄMMINTÄ TUNNELMAA VARALASSA 
 

aimme viettää jälleen ikimuistoiset 

Pelvicus-päivät Varalassa! Rennon 

tunnelman, hyvän ruuan ja ajankohtais-

ten luento- ja work-shop aiheiden parissa päi-

vät vierähtivät tosi nopeasti, jopa liiankin 

vauhdilla …tais pissatauot unohtua. Erityi-

sen suosion sai work-

shopit ja niistä Maaritin 

osuus fascioista. Näistä 

kaikista sai niin paljon 

ideoita käytännön työ-

hön. Fascioiden maailma 

on niin kiehtova ja siitä 

olemmekin saaneet tietoa ja taitoa kolmena 

vuonna peräkkäin. Jos haluat syventää tietoja-

si, suosittelen Somty:n koulutuksia. Lääkärei-

den luennot olivat hyvä tietopaketti anatomi-

sista asioista, terapeuttien luennot täydensivät 

niitä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin 

saralla ja näitä saimme kokeilla käytännössä 

work-shopeissa. Johannan katsaus viimeisim-

piin tutkimuksiin antoi uskoa fysioterapian 

mahdollisuuksiin, meillä on niin paljon annet-

tavaa erilaisten lantion alueen vaivojen hoi-

dossa. Sieltä se ihmisen hyvinvointi lähtee, 

olemme ihan ytimessä. Somaattinen venyt-

tely jäi kutkuttamaan monia ja sitä toivottiin 

ensi vuodelle. Se onkin niin herkku juttu ja 

sitä meidän fysioterapeuttien perusosaamista. 

Otetaan se käyttöön! Koulutuspäivien ohjel-

mat nivoutuivat hyväksi 

kokonaisuudeksi. Ar-

vosanaksi saimme 4,4 eli 

lähes erinomainen, kiitos 

siitä kaikille teille jotka 

olitte paikalla ja teitte 

näistä päivistä näin hyvät. 

Jatkossa suuntaamme ”uusille tuulille”, 

otamme mukaan jotain vanhaa ja tuomme 

mukaan uusia tuulia, kiitos hyvistä ideoista 

palautelomakkeella.  Tämä kommentti kuvaa 

minusta parhaiten onnistuneita koulutuspäi-

viä: ”Kuismanen hyvä, Anun voisi vaikka 

syödä ja Johanna rokkaa!!!!!” 

Työniloa ja aurinkoisia kevätpäiviä! 

Marita

 

  

S 

”Kuismanen hyvä, Anun voisi vaikka 

syödä ja Johanna rokkaa!!!!!” 

Parantaisen Anun saunajumpassa 

saatiin maistiaisia TRE:n (Tensi-

on Releasing Exercises) saloista. 



PELVICUS-PÄIVIEN                           

KUVA-ANTIA 
 

  

”Hakeutukaa mah-

dollisimman lähelle 

valitsemaanne ih-

mistä” 

”Kulkekaa niin, 

että etusormi joh-

taa liikettä.” Ja meillä kaikilla 

oli niin muka-

vaa! Vai mitä? 

 

Marjo Rask ohjasi 

työpajassaan pilates-

rullan käyttöä fascia 

näkökulmasta. 



  

Jotkut rohkeat uskaltau-

tuivat pulahtamaan Pyhä-

järveen saunomisen yh-

teydessä. Tais olla kyl-

mää, kun näin kiire tuli 

pois avannosta? Hrr… 

”Anu’s ball”, sii-

tä lisää ensi jä-

sentiedotteessa… 

Porukka syventyneenä Koppisen Johannan 

pitämään Seksuaalisuus fysioterapiassa  – 

luentoon. 



Tulevia koulutuksia 

LANTIONPOHJAN FYSIOTERAPIAN PERUSKOULUTUS 
Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry 

 

Aika: perjantai 8.5.2015 klo 09.00-15.30  

Paikka: TAYS, Pihatie, Z1-talo, 1. Krs 

Kouluttajat: fysioterapeutit Minna Törnävä ja Miia Silventoinen   

 

09.00–11.00 Lantionpohjan anatomia ja tehtävät 

• Lantionpohjaa rasittavat tekijät 

• Lantionpohjan toimintahäiriöt –  

pääpaino virtsankarkailun arvioinnissa ja hoidossa 

 

11.00–12.00 Lounastauko: omat eväät tai sairaalan ruokala  

 

12.00–12.15 Elektrodien paikoilleen asetus ja 2 ryhmään jakautuminen   

 

12.15-15.15 Käytännönharjoitukset työpajoissa á 80 min, kahvitauko työpajojen välissä. 

  Lantionpohjan toimintahäiriöiden hoito fysioterapian keinoin: 

  • Emg- tutkimus ja biopalauteharjoittelu  

• Elektrostimulaatio (NMES ja sähköhoidot TNS, IF) 

 

15.15–15.30 Loppukeskustelu 

 

Ilmoittautuminen 17.4. 2015 mennessä: miia.silventoinen(at)pshp.fi  

Koulutus järjestetään vähintään 10, enintään 16 henkilölle.  

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Koulutuksen toteutuminen varmistetaan osallistujille sähköpostitse 17.4.   

 

Hinta yhdistyksen jäsenille:  120 euroa sisältäen kahvin ja elektrodin 

Hinta ei-jäsenille:   170 euroa  

Koulutus sisältää aamun hedelmätarjoilun, iltapäiväkahvin sekä Periform+ elektrodin.  

Lounas on omakustanteinen.  

 

 

 

HELSINGIN PALPOINTIKOULUTUS 

Lokakuulle 2015 on suunnitteilla palpointikoulutus Helsinkiin. Tarkempi päivämäärä ja kouluttajat 

ilmoitetaan myöhemmin. Tiedustelut: johanna.koppinen(at)terveystalo.com  

mailto:johanna.koppinen@terveystalo.com


SOMTY:N KOULUTUKSIA 
 

 



 
  



 

Seuraava Pelvicus-jäsentiedote ilmestyy viikolla 24.  

 

 



Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry   LASKU 
 
 
Y-tunnus: 
1035854-0 
 
Pankkiyhteys: 
 

FI05 5721 1520 0493 83      OKOFIHH 
 
 

  
 
 
 
 
VIESTI: oma nimi 
ERÄPÄIVÄ: 15.04.2015 
 

 
 
 
 Laskun aihe: 

Jäsenmaksu 2015 
 
 

 
 
 

KUVAUS SUMMA 

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsenmaksu 2015  

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 2015  

  

YHTEENSÄ euroa 

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

 

mailto:liisa.malmlund@khshp.fi

