Pelvicus jäsentiedote
1/2018

Tiedotteen koonnut Sonja Toivola, kuvat Minna Törnävä, Sonja Toivola ja Tarja Koukkula.

Puheenjohtajan näppäimistöltä,
Vuosikokouksessa oli yhdistyksen historian ensimmäinen äänestys kolmen pj-ehdokkaan välillä. Tiukan
kisan jälkeen sain nuijan käteeni neljän vuoden tauon jälkeen. Kiitos äänestäjille ja kiitos Liisa kuluneista
neljästä vuodesta. Tulevalla pj-kaudella keskityn erityisesti näyttöön perustuvan lantionpohjan
fysioterapian esille tuomiseen yhdistyksessämme.
Terveiset Hollannista Leidenin yliopistosta, jossa olin kutsuttuna vertaiskehittämiskokouksessa. Kokoukseen
kutsuttiin kuuden eri Euroopan maan lantionpohjan fysioterapeuttia, tarkoituksenamme vertailla ja
yhtenäistää LP-asiakkaan tutkimisprotokollaa. Jokaisessa kutsutussa Euroopan maassa lantionpohjan
tutkiminen aloitetaan palpoinnista ja sitä pidetään edellytyksenä ennen terapian aloittamista.
Biopalautteista EMG on eniten käytössä ja yleisimmin yksikanavaisena. Elektroterapian hoitoasetteluissa on
hyvin suuria eroja maiden välillä. Vertaiskehittämisemme jatkuu ja tulevia tapaamisia varten tulen
tarvitsemaan jäsenistön apua.
Yliopistosairaaloiden lantionpohjan fysioterapeutit ovat myös vertaisarvioineet toimintaansa. Siitä olette
voineet lukea 1/2018 Fysioterapialehdestä. YO-sairaaloiden vertaisarviointi jatkunee ja sen hedelmistä
kerromme teille vielä myöhemmin.
Tieteellisten artikkeleiden lukeminen on tärkeätä. Koppisen Johannalta tässä on lyhennelmä lantionpohjan
lihasten facilitaatiosta. Otamme lisää vastaavia kirjoituksia vastaan. Itse luin Lancet:n viime vuoden
artikkelin (Hagen ym. 2017, vol389), jossa ansioituneella tutkimuksella todettiin Lantionpohjan harjoittelun
vähentävän lantionpohjan laskeuma-astetta. Lantionpohjan harjoittelun suositellaan olevan osan
lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyä.
Tiedotteen lopussa on jäsenmaksu. Jäsenenä pääset koulutuksiimme edullisemmin, suljetuille fb-sivuille ja
www-sivujen jäsenosioon, jossa on vain jäsenille tarkoitettu materiaali.
Kiitän teitä kauniista korusta, jonka sain väitöspäivänäni 20.10.2017. Mieltäni lämmitti, kun jäsenistöä oli
seuraamassa tuota jännittävää päivää. Orkidea - lempikukkani, lempikoruni.
KIITOLLISENA,
Minna Törnävä

Minnan väitöslahja. Linkki väitöskirjaan:
http://tampub.uta.fi/handle/10024/102081
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Ajankohtaista

ISC:n tulevasta 2018 kongressista
lisätietoa:
https://www.ics.org/2018

WCPT:n vuoden 2019 tuleva
kongressi:
https://www.wcpt.org/wcpt2019

Yhdistyksen
palpointikoulutus:
http://www.pelvicus.fi/ajankohtais
ta/palpointikoulutus_2018.pdf

TAMK lantionpohjan
täydennyskoulutus, jonka
moduleita voi ostaa myös yksi
kerrallaan:
http://www.tamk.fi/web/tamk//lantionpohja-taydennyskoulutuskokonaisuus
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Terveiset Kanadassa suoritetusta Integrated System Model- koulutuksesta
Tutustuin kanadalaisen OMT- fysioterapeutti Diane Leen kirjaan ”The Pelvic Girdle” vuonna 2011 ja
lumouduin täysin hänen konkreettisesti kokonaisvaltaisesta tavasta tehdä fysioterapiaa. Siinä kirjaston
hyllyjen välissä syttyi unelmani osallistua hänen koulutukseen ja oppia hoitamaan asiakasta aidosti
kokonaisuutena.
Kävin Diane Leen fysioterapeuteille suunnatun jatkokoulutuksen, ISM-series eli Integrated System modelkoulutuksen Kanadassa vuonna 2017. Opinnot sisälsivät paljon ennakkotehtäviä, opintovideoita, useita
kokeita ja kolme viisi päivää kestävää käytännön koulutusjaksoa Kanadassa. Koulutukseen osallistui viisi
lantionpohjan fysioterapeuttia ja yhtenä kouluttajana meillä oli työssään ISM-menetelmää käyttävä
lantionpohjan fysioterapeutti. Lantionpohja on ISM- koulutuksessa hyvin keskeisessä osassa ja oli upeaa
päästä yhdessä reflektoimaan ja konkreettisesti hoitamaan lantionpohjaa näiden kollegoiden kanssa.
Koulutuksessa käytiin läpi koko keho, myös lantionrenkaan anatomiaa ja toimintaa. Tutkimme lantion,
lantionpohjan lihakset ja sidekudoksia palpoinnin ja reaaliaikaisen ultraäänikuvantamisen avulla. Kehon
toimintahäiriöiden tutkimisessa otetiin aina huomioon, miten toimintahäiriö mahdollisesti vaikutti lantion ja
lantionpohjan lihasten toimintaan.
Integrated System Model on tutkittuun tietoon perustuva kliinisen päättelyn viitekehys, joka auttaa
ohjaamaan kuinka hoitaa asiakasta yksilöllisesti. Se on viitekehys, ei luokittelumenetelmä. Viitekehystä voi
soveltaa niin akuutteihin kuin kroonisiin tiloihin ja sen avulla pyritään optimoimaan fysioterapia asiakkaan
fyysisen toimintakyvyn toimintamallit. Lähtökohtana on ajatus, että jokainen asiakas on psykofyysinen
ihminen ja tarvitsee yksilöllisen tutkimuksen ja hoidon.
ISM-menetelmässä keskiössä ovat asiakkaan kokemaan merkitykselliseen toiminnanhäiriöön liittyvät
ajatukset, tunteet ja kognitiot. Nämä asiakkaan kognitiot vaikuttavat siihen miten hän kokee kipua, mitkä
ovat hänen toimintamallinsa ja hänen käyttämänsä liikkumisen strategiat. Asiakkaan kehossaan tuntemat
emootiot ja tuntemukset ovat yhteydessä hormonaalisiin toimintoihin ja niillä on taas yhteys hermoston
toimintaan ja hermostolla taas kehon toimintaan. Uusien toimintastrategioiden oppimiseen tarvitaan
hermoston uudelleenmuokkautumista ja tämän vuoksi asiakkaan kokemukset ovat tärkeitä. Ne voivat olla
myös esteenä uudelleen oppimiselle ja tämä on havainnoitava jo haastatteluvaiheessa.
Kun fysioterapia asiakkaalla on monta fyysisen toimintakyvyn häiriötä, mallin avulla pyritään, haastattelun
ja tutkimisen keinoin, löytämään syy, ensisijainen ”ajuri” tai ”ajurit”, jotka johtavat näihin fyysisen
toimintakyvyn häiriöihin. ”Ajurin” korjaamisella saadaan palautettua kehon normaali toiminta. Tämä
”ajuri”voi olla niin asiakkaan kognitiot kuin jokin fyysinen toimintahäiriö.
ISM-mentelmässä käydään koko keho läpi päästä varpaisiin asti. Alkukartoituksessa tutkitaan seisomaasennossa kaikki kehon kierrot, kallistumat ja linjausten epätasapainot. Näiden muuttumista lähdetään
tarkastelemaan liikkeessä, jonka asiakas kokee esimerkiksi haasteelliseksi, kivuliaaksi, hankalaksi. Jos
asiakkaalla esimerkiksi ilmenee virtsankarkailua kävellessä, puretaan kävely kahteen tai kolmeen osaan.
Asiakkaalta testaan alkuasento ja esimerkiksi yhden jalan nosto ja askel eteen. Liikkeissä huomioidaan
kaikki ilmenevät voimansiirron ja biomekaniikan häiriöt. Nämä johtavat suboptimaalisiin toimintamalleihin,
jotka aiheuttavat mm inkontinenssia. Toimintaa lähdetään parantamaan korjaamalla alkukartoituksessa
huomioituja kehon linjausten epätasapainoja. Tarkoituksena on löytää se ensisijainen ajuri, joka aiheuttaa
ketjureaktion ja koetun ongelman. Lantionpohjan toimintahäiriö voi siis saada alkunsa niin kallon,
kaularangan rintarangan, lannerangan, duran, kylkiluiden, hartiarenkaan, ranteen, lantion, polven tai
nilkan toimintahäiriöstä. Näitä korjaamalla, saadaan lantionpohjan toimintaa parannettua. Kun ajuri on
löydetty, toimintahäiriötä lähdetään korjaamaan erilaisten tekniikoiden ja harjoitteiden avulla. Ajurista
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lähteminen on kuin pimeässä labyrintissa kulkevan köyden seuraamista. Ajuri laitetaan optimaaliseen
asentoon, vapautetaan asento ja kuunnellaan mihin veto vie. Vektori voi olla myofasciaalinen, neuraalinen,
artikulaarinen tai viskeraalinen. Tämä vektori vapautetaan, joka johtaa taas seuraavaan hoidettavaan
kohtaan. Asiakkaan hoidossa käytetään manuaalista terapiaa ja liikeharjoittelua, sekä neuroplastisiteetin
periaatteita, auttamaan asiakasta oppimaan hänelle yksilölliset optimaaliset toimintamallit.
Ennen tätä koulutusta koin osaavani eri osia palapelistä, mutta palapeliä oli haastava saada kasaan. Tämä
koulutus on antanut minulle hyvin selkeän kuvan toimintamallista, miten rakentaa palapeli. Marraskuussa
2018 palaan Kanadaan oppimaan lisää ja osallistumaan lantionpohjan fysioterapeuteille suunnattuun
workshoppiin.
”You can't separate any part of the body. Either treat the whole person or don't treat anything.” Erl
Pettman.
Iso kiitos Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:lle saamastani apurahasta koulutusmaksuihin.

Mari Camut

Diane Lee, Mari Camut ja Cathy Rogers
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Physiotherapy method to facilitate pelvic floor muscle contraction: A systematic
review
Lemes et all 26.12.2017 Physiotherapy Theory and Practice
Lantionpohjan lihasten (LPL) harjoittelu on olennainen osa lantionpohjan toimintahäiriöiden hoitoa. Sillä on
korkein näyttö virtsankarkailun hoidossa. Perusteellisesta lantionpohjan anatomian ja toiminnan
ohjauksesta huolimatta osa naisista ei kuitenkaan osaa tehdä lantionpohjanlihasten eriytynyttä supistusta
oikein. Kirjallisuus/tutkimukset ovat vahvistaneet, että naisilla, joilla on lantionpohjan toimintahäiriö, on
huonompi lantionpohjanlihasten voima verrattuna oireettomiin naisiin. Kliinisesti oikea LPL supistus
intravaginaalisessa tutkimuksessa tuntuu jännityksenä, kohoamisena ja puristuksena tutkivassa sormessa.
Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli tutkitun tiedon avulla kartoittaa fysioterapeuttiset
metodit fasilitoida tahdonalaista LPL supistusta. Kirjallisuushaku tehtiin viidestä tieteellisestä tietokannasta.
Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen sisältyi satunnaistettuja vertailevia, kokeellisia ja systemaattisia
kirjallisuuskatsaus tutkimuksia. Hakusanoja olivat: pelvic floor and awareness, pelvic floor and disabled,
pelvic floor and disability, pelvic floor and absence of muscle contraction, methods facilitate pelvic floor
muscle contraction, methods improve pelvic floor muscle contraction, pelvic floor muscle inability
contraction, pelvic floor muscle inefficient, noncontracting pelvic floor muscle, underactive pelvic floor
muscle, non-functioning pelvic floor muscle ja learning pelvic floor muscle contraction.
Kirjallisuuskatsaukseen valittiin kuusi tutkimusta 523 tutkimuksesta. Näissä tutkimuksissa
ohjausmetodeihin sisältyi ohjaus ja neuvonta lantionpohjan anatomiasta ja toiminnasta, vaginaalinen
palpaatio, keskiperineaalijänteen palpaatio, virtsasuihkun katkaisu, biofeedback perineometrin avulla, LPL
harjoitus kuulat, hypopressive harjoittelu ja LPL supistus yhdistettynä palleahengitykseen mukana
vatsalihakset. Kaikissa tutkimuksissa tapahtui LPL supistuksen kehittymistä, mutta yhtä tutkimusta lukuun
ottamatta muut olivat tutkimusmetodiltaan matalia.
Tutkimukset käyttivät edellä mainittuja ohjausmetodeja, mutta vain kahdessa tutkimuksessa oli selitys,
miten tekniikka toteutettiin. Vaginaalisen sormipalpaation mittarina käytettiin Modifioitua Oxford skaalaa,
PERFECT skeemaa ja yhtä validomatonta skaalaa. Yhdessä tutkimuksessa käytössä oli perineometri, ja
kahdessa pinta electromyografia. Kolme tutkimusta käytti useampaa, kuin yhtä mittausmenetelmää.
Johtopäätöksenä tultiin siihen tulokseen, että kaikissa tutkimuksissa tapahtui paranemista LPL
supistuksessa eri ohjausmetodeja käyttäen, eikä mikään metodi ollut toistaan parempi. Tutkimukset olivat
pääosin huonolaatuisia ja siksi meta-analyysiä ei pystytty tässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa
toteuttamaan. Haittavaikutuksia ei huomioitu eikä raportoitu tutkimuksissa myöskään, vaikka jokaisella
vaginaalisella toimenpiteellä on potentiaalinen mahdollisuus aiheuttaa epämukavuutta ja nolostumista.
Tulevaisuudessa tutkimuksissa olisi hyvä huomioida tämäkin jotenkin. Kokonaisuudessaan aiheesta
tarvitaan lisää korkeatasoista tutkimusta.

OMT-erikoistuva, seksuaalineuvoja Johanna Koppinen 2.2.2018

6

Pelvicus päivät Varalassa 8-9.2.2018
Pelvicus päivillä oli taas ihana ja lämmin tunnelma. Teemana tänä vuonna
oli hengitys, laskeuma ja erkauma. Ajankohtaisia aiheita kaikki.
Koulutusäivät alkoivatkin erittäin antoisalla luennolla jonka meille tuli
pitämään Tiina Lahtinen-Suopanki. Hänellä oli tarkoituksena koota yhteen
päivien teemoja fascia näkökulmasta ja täytyy sanoa että Tiinalla on kyllä
aivan uskomaton kyky jakaa sitä arvokasta tietoa, jota hänellä on paljon.
Kiitos Tiina!
Tänä vuonna päivillä oli kaikilla luennoitsijoilla mukaansa tempaava ja
ajoittain hyvin humoristinenkin tapa ottaa yleisö haltuun.

Hallitus sai
vuosikokouksessa myös uuden puheenjohtajan kun
Liisan oli aika siirtää tehtävä eteenpäin. Eniten ääniä sai
Minna Törnävä eli tästä eteenpäin hallitus työskentelee
Minnan johdolla. Hallituksen jäsenet haluavat vielä
kiittää Liisaa kuluneista vuosista, kiitos.

Koska yhditys täytti kaiken muun kivan lisäksi vielä kypsät 25 vuotta oli saunalla yllätysohjelmaa. Tähän
saatiin päivän aikana villejä arvauksia koska kaikkia selvästi kiinnosti tämä yllätysesiintyjä. No, mikäs sen
yllättävämpää kuin taikuri! Paikalle saapui nuori komea mies, Marko Poskiparta esittelemään mahtavaa
lähitaikuutta. Kaikilla oli saunalla riittävästi ruokaa ja juomaakin joten tunnelma oli sen mukainen :)
Ei millään malttaisi odottaa ensi vuoden Pelvicus päiviä…….

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

Pankkiyhteys:
FI05 5721 1520 0493 83

OKOFIHH

VIESTI: oma nimi
ERÄPÄIVÄ: 27.04.2018

KUVAUS
Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsenmaksu 2018
Yhdistyksemme jäsenmaksu on voimassa vuosikokousten välisen ajan.

SUMMA

jäsen 30 euroa
Kannattajajäsen (henkilöjäsen) 30 euroa
Kannattajajäsen (yhteisö) 60 euroa

Laita viesti kohtaan oma nimesi ja jäsenmaksu 2018
YHTEENSÄ

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

