
PELVICUS 1/2017 
jäsentiedote  
 

 

 

 

 

Jäsentiedotteen on koonnut Sonja Toivola. Kuvat: Miia Silventoinen, Sonja Toivola, Liisa Malmlund, ja 

Heidi Niemi. 

 

Sisältää 

jäsenmaksun! 
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Puheenjohtajan terveiset 
 

Hei Rakkaat Jäsenet! 

 

Ihanaa kun päivä on nyt pidempi kuin yö. Valoisuus on ihanaa. 

Pelvicus-päivät olivat loistavat. Tiedotteessa raportti aiheesta. 

Jäsenmaksua joudumme kasvavien kulujen vuoksi korottamaan.  

Ensi kertaa yhdistyksen historiassa. Huh huh. 

MUISTA HOITAA MAKSU. Löydät sen tästä tiedotteesta! 

Kollegiaalisuus on ollut esillä facebook ryhmässä. On sorruttu arvostelemaan 

kollegan tekemisiä. 

Pois meistä epäkollegiaalisuus. TUKEKAAMME TOISIAMME!!! 

Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tietä. 

Nauttikaamme keväästä ja uusin voimin loppuvuotta kohden. 

 

Aurinko tienoota lämmittää     

sulaa pihoilta paksut nietokset, jää. 

Viimeinkin saapui kevät. 

 

Pääsiäisen tunnelman aavistaa, 

aurinko paistaa, sulaa maa. 

Viimeinkin on kevät.  

-Liisa-     
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Uusien esittäytymiset 
 

Hei, Olen Heidi Niemi, kahden tytön äiti, fysioterapeutti, 

seksuaalineuvoja ja työfysioterapeutti. Olen valmistunut 

fysioterapeutiksi vuonna 2007 ja tein silloin opinnäytetyöni 

lantionpohjan lihasten harjoitteluun liittyen. Siitä lähtien 

lantionpohjan alueen toimintahäiriöt ovat olleet oleellinen osa 

työtäni. Pidän tällä hetkellä vastaanottoa Porvoon 

lääkärikeskuksessa.  

 

Elämä on jatkuvaa tasapainoilua lapsiperheen arkisten touhujen ja 

antoisan työn välillä. Työpäivä sisältää usein paljon intensiivisiä 

kohtaamisia ja keskusteluja asiakkaiden kanssa, sen jälkeen on 

hyvä päästä tuulettamaan ajatuksia joko yksin urheillen tai 

perheen kanssa puuhaten.  

 

Sydämellinen kiitos kutsusta mukaan Pelvicuksen hallitukseen, Heidi 

 

 

 

 

 Hei! Olen Sonja Toivola ja aloitin Pelvicuksen jäsentiedotteen tekijänä tästä 

numerosta alkaen.  Tällä hetkellä olen vielä päätoimisesti hoitovapaalla kotona 

pienen tyttöni kanssa, mutta toimin osa-aikaisesti äitiysfysioterapeuttina ja 

lantionpohjan fysioterapeuttina FemiHealth Oy:ssä Helsingissä. Vapaa-ajallani liikun 

monipuolisesti, muun muassa tanssien ja juosten sekä ulkoillen koiran kanssa.  

Toivottavasti pidätte jäsentiedotteista jatkossakin, antakaa ihmeessä palautetta! 

Sonja  
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Ajankohtaista 
 

Ajankohtaisiin uutisiin World Confederation for Physical Therapylta pääset seuraavista linkeistä: 

World Conferedation for Physical Therapy 

WCPT Congress 2017 

WCPT Congress 2017 

 

 

 

 

JÄSENMAKSUASIAA! 

Vuoden 2017 jäsenmaksun tulee olla maksettuna 

viimeistään 18.4.2017.  

Maksutiedot löytyvät tämän tiedotteen viimeiseltä 

sivulta. 

http://us11.campaign-archive2.com/?u=833b86b6280ef62cc18e8eaf3&id=1efb65bfe5&e=14dd48b9fa
http://us11.campaign-archive2.com/?u=833b86b6280ef62cc18e8eaf3&id=5eda90bf82&e=14dd48b9fa
http://us11.campaign-archive1.com/?u=833b86b6280ef62cc18e8eaf3&id=0fdb4bf261&e=14dd48b9fa
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Pelvicus-päivät: 
Pelvicus-päivien koulutuspalaute 
 
Pelvicus-päivät pidettiin 9.-10.2.2017 Varalassa. Tässä on yhteenveto koulutuksen palautteista, 
joita tuli tänä vuonna yhteensä 24 kappaletta. Kiitos kaikille vastaajille! Palautteet ovat 
äärimmäisen arvokkaita meille. Niiden avulla pystymme kehittämään toimintaamme sekä 
järjestämään toiveidenne mukaiset koulutuspäivät ensi vuonna.  
 
Koulutuksen kokonaisuutta pidettiin hyvänä ja aiheita monipuolisina. Aikataulut pitivät hyvin ja 
järjestelyt sujuivat hyvällä rutiinilla. Myös koulutuksen ilmapiiri koettiin miellyttäväksi. Torstain 
myöhäisempi aloitusaika oli toimiva ratkaisu. Myös tilat koettiin toimiviksi ja ihmiset joustaviksi. 
Valitettavasti Varalassa oli remontti käynnissä juuri koulutuksen aikaan. Yksi työpajoista oli 
hetken aikaa remonttimelun keskellä ja melu koettiin häiritseväksi. Lisäksi käytännön järjestelyt 
tökkivät Varalan suunnalta, mutta onneksi kaikki saatiin loppujen lopuksi hoidettua parhain 
päin. Varala-salin lämpötilassa oli jälleen parantamisen varaa   
 
Koulutuksen perustan muodostavat asiantuntevat luennoitsijat. Torstain luennoilla käsiteltiin 
seksuaalisuutta ja perjantain aiheena olivat suolen toimintahäiriöt. Tämän vuoden luennoitsijat 

saivat paljon kiitosta. Erityisesti esiin nostettiin psykoterapeutti 
Milja Utukka-Jokisen opettavainen luento traumatisoituneen 
kohtaamisesta sekä Tommi Paalasen luento sukupuolen ja 
ihmissuhteiden monimuotoisuudesta. Etenkin näiden kahden 
luennon kohdalla tunti tuntui jopa liian lyhyeltä ajalta. Myös 
suolen toimintahäiriöiden luennot nostettiin esille palautteissa. 
Erityisesti anaali-inkontinenssia ja ulosteongelmaisen lääkitystä 
käsittelevät luennot saivat kiitosta.  
 
Työpajat ovat tärkeässä roolissa koulutuspäivillämme ja 
perjantai-iltapäivä olikin varattu kokonaan neljälle 50min 
mittaiselle työpajalle. Työpajat saivat teiltä kiitosta, ja moni oli 
nostanut ne parhaaksi osuudeksi, vaikka ne osaa alussa vähän 
jännittivätkin. Työpajoja kuvailtiin kompakteiksi, hyödyllisiksi, 
havainnollistaviksi sekä omaa työtä tukeviksi. Ultraääni- ja 
EMG-työpajat saivat erityisesti kiitosta.  
 
Peräkkäin olevat työpajat tuntuivat osasta hieman raskaalle. 
Keskittyminen herpaantui iltapäivän loppua kohden. Coloplast 
olisi mahdollisesti riittänyt näytteilleasettajana. 
Terveystekniikan esittelijä jäi epähuomiossa pois Miian 

ensimmäisestä työpajasta. Mutta onneksi hän oli näytteilleasettajana muutoin mukana päivillä. 
Työpajojen jakoa ehdotettiin kahdelle päivälle, sillä nyt loppu oli erään palautteen mukaan 

Tommi Paalanen 
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vähän sekava. Kahvit jäi osalta saamatta logististen ongelmien vuoksi. Aikataulutukseen 
tulemme kiinnittämään huomiota ensi vuoden päiviä suunnitellessamme ja mietimme 
työpajojen sijoittelua huolella   
 

Burleski sai kiitosta torstain saunajumppana. Se osui ja upposi ja oli ihanaa. 
!  MIAU!   
 
Seuraavan vuoden päiville toivottiin erityisesti seuraavia aiheita: hengitys, 
pallea ja niiden merkitys lantionpohjan kannalta, Jouko Heiskanen, 
endometrioosi ja fysioterapia, lantion alueen kivut ja fysioterapian 
vaikutusmahdollisuudet niihin, vatsalihasten erkauma, vatsalihakset, faskia, 
laskeumat, Diana Lee , kokonaisvaltainen lähestymistapa, Kinetic Control -
ajattelu, arpien käsittely sekä kaikki uusin tutkimustieto alalta.  
 
Kiitos palautteista ja hienoista koulutuspäivistä kaikille osallistujille! Otamme 
toiveenne ja kehittämisehdotuksenne huomioon ensi vuoden päiviä 

suunniteltaessa. Toivoisimme, että palautetta annettaisiin aktiivisesti koulutusten jälkeen, jotta 
mahdollisimman monen ääni saataisiin kuuluviin   Ensi vuoden päivät ovat siis 8.–9.2.2018 to–
pe ja pääaiheiksi olemme palautteidenne perusteella kaavailleet hengitystä, erkaumaa ja 
laskeumaa.  
 
Ihanaa ja aurinkoista kevään jatkoa! 
 
Toivottelee,  
Laura Tolvila   

 

 

 

Burleskin vetäjä 
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Tulevia koulutuksia: 

Lantionpohjan manuaalinen tutkiminen ja käsittely  

Aika: la 29.4.2017  Klo. 10-16 
 
Paikka: Terveystalo Kamppi, Jaakonkatu 3, 00100 Hki 
 
Vastuukouluttajat: Ft Johanna Koppinen ja Ft Anu Parantainen 
 
Hinta: 250 euroa , vain jäsenille 

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu lantionpohjan fysioterapian peruskurssin käyneille ja jo työkokemusta 

omaaville fysioterapeuteille. 

Työpajoja on kolme, kestoltaan noin 1,5 tuntia.  

Tp 1. Lantionpohjan lihasvoimantestaus palpoiden  

Tp 2. Vaginaalinen MTPR (myo trigger point release) ja JRV (jännitys-rentous-venytys) käsittely 

Tp 3. Häntäluun mobilisointikäsittely ja lantionpohjan MTPR rektaalisesti 
 
Koulutuksen tavoitteena on syventää lantionpohjan tuntemusta palpoinnin keinoin, sekä oppia 
lantionpohjan lihasten manuaalisia kipukäsittelykeinoja. 
 
Huomioithan, että manuaaliset harjoitukset tehdään toinen toisillemme. 
 
Sitovat ilmoittautumiset 13.4.2017 mennessä johanna.koppinen@terveystalo.com 
 
Koulutus järjestetään vähintään kuudelle ja enintään 12 henkilölle. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos koulutus ei toteudu, ilmoitetaan se spostilla. 
 
Koulutus sisältää aamun hedelmätarjoilun ja iltapäiväkahvin. Lounas on omakustanteinen.  

Auringonlasku 

Varalan rannalta. 
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Päivien osallistumismaksu maksetaan etukäteen                                                                                                    
Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n tilille FI05 5721 1520 0493 83. Maksajan on ilmoitettava 
osallistujan nimi. Maksukuitit tarkistamme ilmoittautumisen yhteydessä. Äkillisistä sairastapauksista 
vaadimme lääkärintodistuksen. 

Lantionpohjan fysioterapian peruskoulutus 

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry 

Aika: torstai 5.10. – lauantai 7.10.2017  

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

Kouluttajat: fysioterapeutti, TtM Minna Törnävä ja ft Miia Silventoinen  

Kenelle: koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille 
Pääpainotus: virtsankarkailun arvioinnissa ja hoidossa lantionpohjan fysioterapian keinoin  
 
Torstai 5.10.  
 
08.45 – 09.00 Aamun avaus, hedelmätarjoilu ja esittäytyminen  
09.00 – 10.15 Lantionpohjan anatomia, tehtävät ja lp:aa rasittavat tekijät, ft Minna Törnävä   
10.15 – 11.30 Lantionpohjan toimintahäiriöt ja fysioterapia, ft Miia Silventoinen  
 
11.30 – 12.15  Lounastauko (omat eväät tai sairaalan ruokala) 
 
12.15 – 12.30 Elektrodien paikoilleen asetus 
12.30 - 15.15 Käytännönharjoitukset kahdessa työpajassa á 75 min,  

klo: 13.45 kahvitauko (15 min) työpajojen välissä.  
  Alkututkimukset/harjoittelu:   

a) Emg- tutkimukset, ft Miia Silventoinen 
b) Biopalauteharjoittelu, ft Minna Törnävä   

 
15.15 – 15.30 Päivän yhteenveto keskustellen  
 
Perjantai 6.10. 
 
08.45 - 9.45  Haastattelukaavakkeiden käyttö, ft Minna Törnävä  
09.45 – 11.00 Emg:n käytön teoriaa ja lp:n toimintahäiriöiden elektrostimulaatio, ft Miia Silventoinen  
 
11.00 – 11.45 Lounastauko (omat eväät tai sairaalan ruokala)  
 
11.45 - 12.00 Elektrodien paikoilleen asetus 
12.00 – 14.45 Käytännönharjoitukset kahdessa työpajassa á 75 min,  

klo: 13.15 kahvitauko (15 min) työpajojen välissä. 
Elektrostimulaatio:  
a) NMES, lihasaktivaatio ft Miia Silventoinen 
b) TNS, rauhoittavat hoidot, ft Minna Törnävä 

 
14.45–15.00 Koulutuksen loppukeskustelu 
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Sitovat ilmoittautumiset 20.9. mennessä https://goo.gl/forms/0vIuAguHOHRWHnrA2 
Koulutus järjestetään 6-12:lle henkilölle. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen 
toteutuminen varmistetaan osallistujille sähköpostitse 21.9.  
 
Hinta yhdistyksen jäsenille:  385 euroa  
Hinta ei-jäsenille: 425 euroa  
Koulutus sisältää elektrodin, torstai-aamun hedelmätarjoilun ja molempien päivien iltapäiväkahvit.  

Koulutukseen tulija maksaa osallistumismaksun etukäteen tilille FI05 5721 1520 0493 83. Maksajan on 

ilmoitettava osallistujan nimi. Maksukuitit tarkistamme ilmoittautumisen yhteydessä. 27.9. jälkeen 
tehdyistä peruutuksista veloitamme koko koulutuksen hinnan. Äkillisistä sairastapauksista 
vaadimme lääkärintodistuksen. 

Lantionpohjan manuaalinen käsittely ja sonopalpaatio (UÄ) 

Aika: 7.10. lauantai klo: 09.15–16.45 
Paikka: TAYS, Z1-talo, 1. krs 
Vastuukouluttaja: ft, TtM Minna Törnävä ja ft Miia Silventoinen  
Hinta: 250 euroa (4 työpajaa), vain yhdistyksen jäsenille 

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu lantionpohjan fysioterapian peruskurssin käyneille ja jo työkokemusta 

omaaville fysioterapeuteille  

Työpajoja on neljä, kestoltaan noin 1,5 tuntia. Koulutus järjestetään 6-12:lle osallistujalle. 
Työpajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Tp 1. Lantionpohjan lihasvoimantestaus palpoiden Oxford asteikkoa käyttäen 
Tp 2. Vaginaalinen MTPR (myo trigger point release) ja JRV (jännitys-rentous-venytys) käsittely 
Tp 3. Häntäluun mobilisointikäsittely ja lantionpohjan MTPR rektaalisesti 
Tp 4. Lantionpohjan ja vatsalihasten sonopalpointi 

- Transabdominaalinen UÄ 

o Syvien vatsalihasten toiminta 

o Suorien vatsalihasten jännesauman tuki 

o Lantionpohjan toiminta (UÄ versus EMG) 

- Transperineaalinen UÄ 

o Lantionpohjan lihassupistus- ja rentoutustestaus 

o Ulostustekniikan testaus 

Koulutuksen tavoitteena on syventää lantionpohjan ja vatsakapselin anatomista tietämystä 
palpoinnin ja sonopalpoinnin keinoin. Tavoitteena on myös tutustua ja oppia lantionpohjan 
lihasten manuaalisia kipukäsittelykeinoja. 
 
Huomioithan, että manuaaliset ja UÄ-harjoitukset tehdään toinen toisillemme. 
 
Sitovat ilmoittautuminen 20.9. mennessä https://goo.gl/forms/4Obro165N1cZ9j0f2 

https://goo.gl/forms/0vIuAguHOHRWHnrA2
https://goo.gl/forms/4Obro165N1cZ9j0f2
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Koulutuksen toteutuminen varmistetaan osallistujille sähköpostitse 21.9. 
 
Koulutus sisältää aamun hedelmätarjoilun ja iltapäiväkahvin. Lounas on omakustanteinen. Voit tuoda 
omat eväät tai ruokailla sairaalan ruokalassa.  

Koulutukseen tulija maksaa osallistumismaksun etukäteen tilille FI05 5721 1520 0493 83. Maksajan on 
ilmoitettava osallistujan nimi. Maksukuitit tarkistamme ilmoittautumisen yhteydessä. 27.9. jälkeen 
tehdyistä peruutuksista veloitamme koko koulutuksen hinnan. Äkillisistä sairastapauksista vaadimme 
lääkärintodistuksen. 

 

 

 

       Tampereen Näsijärveltä. 

 

 

 

Aurinkoista 

kevättä 

kaikillle!  
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Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry  

LASKU 
 
 
Y-tunnus: 
1035854-0 
 
Pankkiyhteys: 
 

FI05 5721 1520 0493 83      OKOFIHH 
 
 

  
 
 
 
 
VIESTI: oma nimi 
ERÄPÄIVÄ: 18.04.2017 
 

 
 
 
 Laskun aihe: 

Jäsenmaksu 2017 
 
 

 
 
 

KUVAUS SUMMA 

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsenmaksu 2017  

Yhdistyksemme jäsenmaksu on voimassa vuosikokousten välisen ajan.  

  

Varsinainen jäsen 30 euroa  

Kannattajajäsen (henkilöjäsen) 30 euroa  

Kannattajajäsen (yhteisö) 60 euroa  

  

Laita viesti kohtaan oma nimesi ja jäsenmaksu 2017  

  

YHTEENSÄ euroa 

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

 


