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PELVICUS

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsentiedote

Tässä tiedotteessa:

PELVICUS-PÄIVÄT
VARALASSA 7.-8.2019

Perinteiset Pelvicus-päivät pidettiin Varalan
urheiluopistolla helmikuun alussa. Mielenkiintoisia ja
ajankohtaisia aiheita käsiteltiin niin luennoilla kuin
työpajoissakin. Suomen ensimmäinen Lantionpohjan
toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy ja hoito –
täydennyskoulutus toteutettiin TAMK:ssa vuoden 2018

TAMK:N
TÄYDENNYSKOULUTUS

aikana. Lue lisää koulutuksesta osallistujan
palautteesta. Vuoden apurahat ovat myös haettavissa.
Hakuohjeet löytyvät tiedotteesta.

APURAHAHAKU
Mukana myös paljon muuta - mukavia lukuhetkiä!

VUODELLE 2019

OPINNÄYTETÖITÄ,
KOULUTUSTA JA
KONGRESSIA
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Puheenjohtajan
näppämistöltä
Meidän yhdistyksen vuosi alkaa perinteisesti Varalassa Pelvicuspäivillä. Teemana oli mies ja nainen, syöpä ja kipu. Luennoitsijat olivat
vertaansa vailla kuten myös osallistujat. Päivien luonteen teemme me,
erikoislaatuisen rodun omaavat Lantionpohjan Fysioterapeutit. KIITOS
teille hienoista päivistä! Luennoitsijoiden kommentteja päivien jälkeen
oli: ”Uskomattoman aktiivisia osallistujia, kuuluu varmaan teidän
ammatinkuvaan”; ”Ihanaa, että minulle taputettiin seisten”; ”Teidän
väellä on niin rento, lämmin ja vapautunut tunnelma”. Seuraavien
Pelvicus-päivien ohjelma suunnitellaan kun saamme teidän
P H O T O B Y M A RToivomme
T I N R . S Mteidän
I T H vastaavan saamaanne
koulutuspalautteet.
palautelinkkiin. Alustava ohjelma tulee jo 2/2019 jäsentiedotteeseen.
Seuraavat Pelvicus-päivät ovat suunniteltu olevan 6.-7.2.2020.

Hallituksemme koulutussihteeri Laura Tolvila
valmistui Terveystieteiden maisteriksi! Lauran
gradu käsitteli fysioterapeuttien tietämystä
vulvodyniasta. Hänen ja tutkimusryhmän
artikkeli aiheesta on lähetetty arvioitavaksi
terveystieteelliseen lehteen. Kun tutkimus
julkaistaan, välitämme artikkelin tiedot teille.
Onnen toivotuksena Lauraa muistettiin
Tammen Orkidea-sarjan Nuppu-korvakoruilla.
ONNEA Laura, olemme ylpeitä sinusta!
Ilmassa on jo lupaus keväästä, Minna

Vuosikokouksessa yhdistyksessämme ei tapahtunut suuria muutoksia.
Erovuoroiset jäsenet, Miia Silventoinen ja Heidi Niemi jatkavat
varajäsenineen (Marjo-Riitta Salmi ja Johanna Koppinen). Laura
Tolvilan varajäsen Tuovi Lamberg-Heikkilä halusi luopua
varajäsennyydestään, Valpuri Seikkula valittiin hänen tilalleen.
Yhdistyksemme talous voi hyvin, tuloslaskelmamme vuodelta 2018 oli
plussalla, 5070.43 euroa. Päätimmekin vuosikokouksessa nostaa
apurahoja vuodelle 2019 ICS-konferenssin vuoksi, joka on
Göteborgissa. Apurahaa on tänä vuonna haettavana 1200 euroa.
Jäsenmaksu säilyi entisellään ja jäsenmaksulasku tulee teille tällä
kertaa sähköpostitse jäsentiedotteen sijasta. Josko sen muistaisi siten
paremmin maksaa, ilman maksumuistutusta.
Olemme erikoisalayhdistys, jossa on laaja asiantuntijuus erityyppisistä
asiakasryhmistä ja osaamisalueesta. Pohdimmekin, että voisiko
yhdistyksessämme olla epävirallisia jaoksia tai aivoriihipiirejä?
Esimerkiksi nais-, mies-, lapsi-, raskaus/synnytys-, kipu-, koulutus-, ym
aiheisiin liittyen. Jaoksilta/aivoriihiltä saisimme ideoita koulutusten
sisällönsuunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen. Laitetaanko korvan
taakse hautumaan? Ideoita voi lähettää allekirjoittaneelle.

SEURAAVAT PELVICUS-PÄIVÄT
6.-7.2.2020
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Pelvicus-päivät
Varalassa 7.-8.2.2019
Teemana tänä vuonna olivat miehen lantionpohjan ongelmat
sekä naisen kipu ja uusin tutkittu tieto.
Eturauhassyöpäpotilaan fysioterapiasta luennoi ft,
seksuaalineuvoja Teija Huhtala. Eturauhassyövästä ja
parisuhdetyytyväisyydestä luennoi TtT, sh Eeva Harju.
Miesasiakkaan seksuaalineuvonnasta kertoi ATH,
seksuaalineuvoja Jaana Saarinen. Endometrioosi ja sen hoito oli
LT Pia Suvitien luennon aiheena. LT Päivi Tommola kertoi
laajasti paikallisen kosketukseen liittyvästä vulvodyniasta ja sen
hoidosta. Vulvodynian ja sen hoidon tietämyksestä kuulimme
TtT, seksuaaliterapeutti, ft Minna Törnävän puheenvuorolla.
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Molempina päivinä oli lisäksi kaksi työpajaa, joissa teorian lisäksi
pääsi käytännössä harjoittelemaan. Aiheina olivat mindfulness
kivun helpottajana ja omahoidon tukena tt, työnohjaaja,
mindfullness ohjaaja Tuuli Mähösen opastamana
sekä vatsanalueen arpikäsittely ft OMT Maarit Keskisen johdolla.
Näytteilleasettajat olivat tänäkin vuonna esittelemässä erilaisia
apuvälineitä ja laitteita lantionpohjan toimintahäiriöiden hoitoon
sekä ennaltaehkäisyyn.
Ennen torstai-illan rantasaunaa ja avantoa tutustuttiin
JoogaPilatekseen JP-kouluttaja, ft Merja Lindströmin
ohjauksessa.
Yhteenvetona tiivistetysti Pelvicus-päivien anti oli jälleen
kerrassaan loistava. Aktiivisia osallistujia ja loistavia
luennoitsijoita. Iso kiitos kaikille osallistuneille ja tervetuloa ensi
vuonna uudelleen!

NRO 1/19

MAALISKUU 2019

Pelvicus-päivät
Varalassa 7.-8.2.2019

PHOTO BY MARTIN R. SMITH

NRO 1/19

MAALISKUU 2019

NRO 1/19

Suomen ensimmäinen Lantionpohjan
toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy ja
hoito –täydennyskoulutus TAMKssa
Nuppu Zeitlin
Maaliskuussa 2018 starttasi Suomen ensimmäinen Lantionpohjan toimintahäiriöiden
ennaltaehkäisy ja hoito –täydennyskoulutus Tampereen ammattikorkeakoulussa.
Koulutus oli tarkoitettu korkeakoulu- tai opistotason tutkinnon suorittaneille terveysalan
ammattilaisille. Olin juuri tammikuussa 2018 aloittanut työskentelyn TAYSn
lantionpohjan fysioterapeuttina, joten koulutus sopi täydellisesti tukemaan työtäni.
Koulutus koostui viidestä moduulista, verkkokurssista ja kehittämistehtävästä.
Moduulit toimivat itsenäisinä moduuleina eli oli mahdollisuus osallistua vain tiettyihin
moduuleihin tai monipuolisena kokonaisuutena. Ensimmäinen moduuli käsitteli
lantionpohjan anatomiaa ja yleisiä toimintahäiriöitä sekä niiden fysioterapiaa. Toinen
P H O Tkäsitteli
O B Y Mvatsakapselin
ARTIN R. SM
ITH
moduuli
toimintaa
ja fysioterapiaa sekä raskauden aikaa ja
synnytystä. Kolmas moduuli käsitteli lantiopohjan kipua sekä lantiorenkaan ja alaselän
kipujen yhteyttä lantionpohjaan. Neljäs moduuli käsitteli lantionrenkaan ja
vatsakapselin faskia- ja triggerkäsittelyä. Viides moduuli käsitteli seksuaalisuuden
huomioimista lantionalueen ongelmissa ja lasten lantionpohjan toimintahäiriöitä.
Lähijaksot sisälsivät luentoja, käytännönharjoituksia ja tehtäviä monipuolisesti.
Lähijaksojen lisäksi oli mahdollisuus tehdä kehittämistehtävä ja suorittaa vulvodyniaa
käsittelevä verkkokurssi. Kehittämistehtävän tein yhdessä kollegani kanssa. Teimme
TAYSn lantionpohjan yksikköön miesten haastattelulomakkeen, joka on myös kaikkien
ladattavissa Pelvicuksen sivuilta ja sitä saa vapaasti käyttää. Koulutuksesta jäi käteen
valtava määrä oppia, materiaalia ja opintopisteitä. Materiaalit sisälsivät mm. potilastyötä
helpottavia kuvia ja lomakkeita. Vastuukouluttajina toimivat Minna Törnävä ja Maarit
Keskinen. Näiden huippuammattilaisten lisäksi saimme kuulla mm. erikoislääkärien,
sairaanhoitajien, kätilön, seksuaaliterapeutin ja muiden fysioterapeuttien luentoja.
Opiskelijoina oli monta fysioterapeuttia, mutta myös joitakin sairaanhoitajia ja kätilöitä.
Meillä oli huikea opiskeluryhmä ja edelleen annamme toisillemme ”vertaistukea” mm.
aktiivisessa WhatsApp-ryhmässä. Jaamme tietoa ja kenenkään ei tarvitse jäädä yksin
pohtimaan asioita.
Suosittelen tätä koulutusta kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työskentelevät
lantionpohjan toimintahäiriöiden parissa tai on kiinnostusta muuten vain syventää
tietoja. Seuraava koulutus alkaa 26.3.2019.
Lämpimät kiitokset Pelvicukselle saamastani apurahasta ja kiitos kaikille kurssilaisille
sekä kouluttajille mielenkiintoisesta ja opettavaisesta koulutuksesta.

”Paljon asiantuntijoita (lääkäreitä eri aloilta ja
hoitajia) ja paljon myös käytäntöä” –Johanna
”Monipuolinen ja asioihin paneuduttiin
fysioterapeutti- ja lääkäri -näkökulmasta.
Psykofyysinen fysioterapia -osuus tosi hyvä,
neurologinen osio puuttui, mutta sehän
korjaantuu seuraavassa
koulutuskokonaisuudessa. Syvensi ja tarkensi
omaa tietämystä, kun on jo tehnyt
lantionpohjan fysioterapiaa.” –Mervi
”Koulutuksen hinta-laatusuhde oli erittäin
hyvä ja vastuuopettajat selkeitä, hyviä
luennoitsijoita. Mielestäni kuitenkin käytännön
harjoittelua olisi voinut olla vähän enemmän.”
–Salla
”Maaritin TULE-puolen käytännön harjoitteista
sain todella paljon vinkkejä ja hän osasi
selittää asiat selkeästi ja ymmärrettävästi.
Itsellä ei ollut aikaisempaa kokemusta
lantionpohjan fysioterapiasta, joten ihan niitä
perus lantionpohjan anatomiaa,
toimintahäiriöitä, tutkimista ja harjoitteita olisin
kaivannut enemmän.” –Laura
”Pidin asiantuntijaluennoista, eli vaikka siitä
kun kirurgi kertoi, mitä operaatioissa tehdään.
Tykkäsin myös siitä, että meitä opiskelijoita oli
eri ammattiryhmistä. Heiltä oppi mukavasti
uusia asioita ja toiset osasivat kysyä ihan eri
kysymyksiä, kun mitä itselle tuli mieleen. Ja
vuoden aikana ehti tietty tutustua teihin
ihaniin kollegoihinkin ihan eri tavalla.” –Ulla
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AMK-opinnäytetyö
Vulvodynia fysioterapiassa
Tekijät: Carla Kuuri-Riutta, Mira Hämäläinen ja Kaire Partti
fysioterapeuttiopiskelijat, Saimaan AMK

Vulvodynia fysioterapiassa -artikkelisarjan viimeinen artikkeli
julkaistiin tammikuussa ja opinnäytetyö on lähetetty
kielentarkastukseen. Opinnäytetyöhön on koottu monia
työkaluja fysioterapeuteille käytettäviksi vulvodynian hoidossa.
Itse työ julkaistaan Theseuksessa vasta keväämmällä, mutta
julkaistut artikkelit voi halutessa lukea jo nyt Annan
verkkosivustolta, Kuntoutusyrittäjistä sekä Sairaanhoitajien
verkkosivustolta.
PHOTO BY MARTIN R. SMITH
https://anna.fi/hyvinvointi/terveys/vulvodynia-aiheuttaapolttavaa-ja-viiltavaa-tunnetta-alapaassa-nain-hoidatemattimen-alueen-kipua

YAMK-opinnäytetyö
Äitien fyysisen palautumisen
tukeminen äitiysneuvolassa
Tekijä: Virpi Peltomaa, fysioterapeutti (ylempi AMK), Tampereen
ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyönä toteutettiin marraskuussa 2018 Ylöjärven
kaupungin äitiysneuvolan työntekijöille koulutus äitien
synnytyksen jälkeisestä fyysisestä palautumisesta ja
jatkohoitotarpeen arvioinnista. Fyysinen palautuminen rajattiin
koskemaan lantionpohjan lihasten, synnytyselinten ja
keskivartalon alueen palautumista sekä sektiolla synnyttäneiden
arpihoitoa. Työhön voi tutustua Theseuksessa
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018121120992

https://kuntoutusyrittajat.fi/lehti/vulvodynian-hoitofysioterapiassa/
https://sairaanhoitajat.fi/artikkeli/vulvodynian-tunnistaminenterveydenhuollossa/

IOPTWH jäsentiedote
Tuorein tiedote on luettavissa osoitteessa:

https://www.dropbox.com/s/nsrin76soe0ksrb/Feb%202019.pdf?
dl=0

APURAHA 2019
Yhdistys jakaa vuonna 2019 apurahoja jäsenilleen 1200€. Tämän kevään apuraha on 600€. Vapaamuotoinen
kirjallinen, korkeintaan yksisivuinen allekirjoitettu apurahahakemus lähetetään puheenjohtaja Minna Törnävälle
1.4.2019 mennessä osoitteeseen: PFYZ, PL 2000, 33521 Tampere sekä varmistuksena myös sähköpostiin liitteenä
(doc tai docx asiakirja) minna.tornava@outlook.com.
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 2019 hakemiskohdetta varten. Vaillinaiset hakemukset jätetään
käsittelemättä. Hakemukset käsitellään nimettömänä hallituksen kokouksessa. Apurahan saajaa edellytetään
antamaan palaute apurahakohteesta yhdistyksen jäsentiedotteessa tai koulutuksessa.
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Lantionpohjan manuaalinen käsittely ja sonopalpaatio (UÄ)
Aika: 6.4.2019 lauantai klo: 09.15–16.45
Paikka: Tays, Teiskontie 35, Radius, Fysiatrian yksikkö
Vastuukouluttaja: fysioterapeutit Minna Törnävä, Miia Silventoinen ja Anu Parantainen
Hinta: 250 euroa (4 työpajaa), vain yhdistyksen jäsenille
Kenelle: Koulutus on tarkoitettu lantionpohjan fysioterapian peruskurssin käyneille ja jo työkokemusta
omaaville fysioterapeuteille. Huomioithan, että manuaaliset ja UÄ-harjoitukset tehdään toinen toisillemme.
Mikäli olet raskaana, et voi osallistua koulutukseen.
Työpajoja on neljä, kestoltaan noin 1,5 tuntia. Koulutus järjestetään vähintään 6, enintään 24 osallistujalle.
Koulutus täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Tp 1. Lantionpohjan lihasvoimantestaus palpoiden Oxford asteikkoa käyttäen ja trikoopalpointi
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.
Sitova ilmoittautuminen: https://goo.gl/forms/E0PqBzgIeWkoxi7J2
Koulutuksen toteutuminen varmistetaan osallistujille sähköpostitse 5.3.2019. Muutama paikka vapaana (1.3. tilanne)!
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. 5.3.2019 jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme koko
koulutuksen hinnan. Äkillisistä sairastapauksista vaadimme lääkärintodistuksen.

KONFERENSSIIN?
World Confederation for Physical Therapy (WCPT) kongressi Genevessä 10.-13.5.2019
Lisätietoa osoitteesta: https://www.wcpt.org/wcpt2019/
International Continence Societty (ICS) kongressi Göteborgissa 3.-6.9.2019
Lisätietoa osoitteesta: https://www.ics.org/2019
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Hyvä tietää!
Olen Virpi Peltomaa ja aloitin tämän vuoden alussa yhdistyksen
uutena jäsentiedotteen tekijänä Sonja Toivolan seuraajana.
Muutamia asioita haluan nostaa esiin tulevia tiedotteita varten, jotta
työni olisi sujuvaa ja ilmestymisaikataulu pitävä.
Jäsentiedotteisiin tuleva materiaali tulee toimittaa hyvissä ajoin
ennen seuraavan tiedotteen ilmestymistä. Deadline on edeltävän
kuukauden 15.päivä - lienee joidenkin palkkapäiväkin, joten helppo
muistaa :)
Materiaalin voi lähettää vapaamuotoisesti fontista ja ulkoasusta
riippumatta, doc - tai docx -muodossa, sähköpostiini
virpi.peltomaa@gmail.com. Kuvat jpg-muodossa. Vältäthän turhan
suuria tiedostokokoja, kiitos.
Otamme tiedotteeseen mielellään vastaan lantionpohjaan liittyvistä
näyttöön perustuvista artikkeleista referaatteja, johon on pähkinän
kuoreen sisälletty tutkimuksen tarkoitus, tulos ja johtopäätökset.
Referaatin pituus saisi olla ½ - max 1 sivu. Myös koulutus- ja

MUISTILISTA!

kehittämistehtäväreferaatit kuvineen ovat tervetulleita. Mikäli
ilmoituksesi tai mainoksesi on kaupallinen, maksaa se seuraavasti:
¼ sivu 25€, ½ sivu 50€ ja koko sivu 100€.

SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
Ilmestymisaikataulu on seuraava:
1/2019 maaliskuun alku
2/2019 kesäkuun alku, materiaali 15.5. mennessä

ILMESTYY KESÄKUUN
ALUSSA

3/2019 syyskuun alku, materiaali 15.8. mennessä
4/2019 joulukuun alku, materiaali 15.11. mennessä

MATERIAALI 15.5.
Aktiivista yhteydenpitoa toivoen, Virpi

MENNESSÄ

