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PELVICUS

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsentiedote

Tässä tiedotteessa:

PELVICUS-PÄIVÄT
VARALASSA
6.-7.2.2020

Perinteiset Pelvicus-päivät pidettiin Varalan
urheiluopistolla helmikuun alussa. Mielenkiintoisia ja
ajankohtaisia aiheita käsiteltiin niin luennoilla kuin
työpajoissakin. Hallitus hieman uudistui
vuosikokouksessaan. Tutustu uuteen sihteeriimme

ANU PARANTAINEN
KUNNIAJÄSENEKSI

tässä tiedotteessa. Samaisessa kokouksessa
yhdistykselle valittiin neljäs kunniajäsen, Anu
Parantainen. Koronavirus puhuttaa kovasti. Sen
vaikutukset ovat jo nähtävissä mm. koulutusten
perumisina.

YHDISTYKSEN UUSI
SIHTEERI ESITTÄYTYY

Mukavia lukuhetkiä!

KOULUTUSTA JA
KORONAINFOA
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Puheenjohtajan
näppämistöltä

Pelvicuspäivät olivat 6.-7.helmikuuta Varalassa ja olikin aivan ihana nähdä teitä kaikkia!
Kouluspäivän anti oli mielestäni useiden erityyppisten luennoitsijoiden ansiosta monipuolinen ja
kattava. Itselleni jäi mieleen erityisesti lasten pissa- ja kakkakoulu, aivan huikea konsepti lapsille,
joilla on rakon ja suolen toimintahäiriöitä. Lasten uroterapiaa on tutkittu jonkin verran, mutta lasten
lantionpohjan fysioterapiaa erittäin vähän. Mutta luulen, että ainakin yhdelle heimostamme tästä
tutkimusaiheesta jäi kipinä… Lisää koulutuspalautetta seuraavassa tiedotteessa, jossa on myös
karkea runko seuraavista 4.-5.2.2021 Pelvicus-päivien ohjelmasta. Merkitse kalenteriisi!
Vuosikokouksessa ei tapahtunut järisyttäviä muutoksia. Vuodesta 2010 sihteerinämme toiminut
Marita Karppinen jäi hallituksesta pois. Kiitos ihana, kärsivällinen ja huolellinen Marita näistä 10
vuodesta! Maritan tilalle valittiin Helena Ravander Rovaniemeltä. Helenan varajäseneksi valittiin Nina
Tuomainen Tampereelta. Tervetuloa Helena ja Nina hallitukseen!
PelvicTwerk ja huippu ihana vetäjämme Sanna siivitti meidät letkein lantein saunanlauteille ja
avantoon. Kansainvälinen kollegamme Dorien Benink ihastui avantouintiin täysin. Iltapäivän lomassa
palkitsimme eettisin lahjoin tehtävistään luopuneet rahastonhoitajana Liisa Malmlundin ja toiminnan
tarkastajan Tarja Koukkulan. Pirkko Metsolan yrityksen 20-vuotisvuotta muistimme myös Pelasta
Pimppi- kampanjalla. Neljäs kunniajäsenemme Anu Parantainen sai kunniajäsenkirjan huikeat
suosionosoitukset meiltä kaikilta. Jäsenkirjeen lopussa voit lukea perusteet Anun valinnalle
kirjoittamani puheen muodossa.
Jäsenmaksu tulee teille sähköpostitse maaliskuun lopussa uuden rahastonhoitajamme Mervi Kallion
lähettämänä. Jos sinun yhteystietoihisi on tullut muutoksia, ilmoittaisitko ne sihteerillemme Helena
Ravanderille.
Minna

SEURAAVAT PELVICUS-PÄIVÄT
4.-5.2.2021
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Pelvicus-päivät Varalassa
6.-7.2.2020
Teemana tänä vuonna olivat lapset ja nuoret sekä pre- ja
postoperatiivinen fysioterapia. Torstaina luennoi lasten
lantionpohjantoimintahäiriöistä LL Annaleena Anttila ja lasten
lantionpohjan fysioterapiasta ft, seksuaalineuvoja Tuula Aho.
Pissa- ja kakkakouluun tutustuimme uroterapeutti Riitta Koppelin
myötä. Ft Kirsi-Hannele Haapamaa kertoi lasten ja nuorten
psyykkisten oireiden huomioimisesta terapiassa. HPV-rokotteesta
luennoi TtM Tiina Eriksson. Iltapäivällä pidettiin perinteisesti
yhdistyksen vuosikokous. Ennen illan rantasaunaa ja avantouintia
Sanna Bandeh sai Pelvicuspäivien väen liikkeelle PelvicTwerktunnillaan.
Perjantain ohjelmassa oli luentoja ja työpajoja. Suolen
tuppeumasta ja sen kirurgisesta hoidosta luennoi EL Sannamari
Kotaluoto. Eturauhassyöpäpotilaan laaturekisteristä kertoi LT Otto
Ettala. Sfinkter-ruptuuran hoitopolkuun TAYS:ssa tutustuimme ft,
seksuaalineuvoja Miia Silventoisen luennolla. Päivän aikana
osallistuttiin neljästä tarjolla olleesta kahteen työpajaan, joissa
teorian lisäksi pääsi käytännössä harjoittelemaan. Aiheina olivat
kehonkuvan vaikutus fyysisiin oireisiin (OMT ft Maarit Keskinen),
hengityksen tärkeys osana lantionpohjan ja vatsakapselin
huomioimista (ft Tuula Schoulze), monikanavainen EMG
lihastoiminnan ohjauksessa (Novuquaren edustaja) ja
transperineaalinen ja transabdominaalinen UÄ pre- ja
postoperatiivisesti (TtT, ft Minna Törnävä). Näytteilleasettajat
olivat tänäkin vuonna esittelemässä erilaisia apuvälineitä ja
laitteita lantionpohjan toimintahäiriöiden hoitoon sekä
ennaltaehkäisyyn.
Yhteenvetona tiivistetysti Pelvicus-päivien anti oli jälleen
kerrassaan loistava. Aktiivisia osallistujia ja loistavia
luennoitsijoita. Iso kiitos kaikille osallistuneille ja tervetuloa ensi
vuonna uudelleen!
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Perustelut yhdistyksen neljännen kunniajäsenen valintaan
puheen muodossa
Minna Törnävä

Yhdistyksessämme on nyt neljä kunniajäsentä: Arja Parkkinen, Pirkko Raivio, Pirkko Metsola ja Anu Parantainen.
Anu on toiminut yhdistyksessämme aktiivisesti sen perustamisen alkuajoista asti. Erityisen merkittävää on ollut hänen
innostuksensa kouluttamiseen niin yhdistyksemme sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Anun tapa kouluttaa on
persoonallinen, mikä ei jätä ketään kuulijaa kylmäksi. Anu käsittelee luennoidessaan lantionpohjan toimintahäiriöistä
kärsivien ihmisten fysioterapiaa hyvin kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon fyysiset, psyykkiset, seksuaaliset ja jopa
sosiaaliset näkökulmat huomioon. Luennoissa kukkii aiheen sensitiivisyydestä huolimatta lämminhenkinen huumori
sekä visuaalinen ja toiminnallinen tapa herätellä kuulijaansa.
Anu on lantionpohjan fysioterapian sekä lisääntymis- ja seksuaaliterveyden todellinen asiantuntija. Asiantuntijuuteen
kuuluu aihealueen tieto, taito ja asenne - nämä ovat Anulla erittäin korkealla tasolla. Luonnehdinta Anusta
luennoitsijana istuu täysin myös Anuun fysioterapeuttina. Anu keskittyy asiakkaaseen yksilönä, pohtien ja miettien
hänelle parhaiten soveltuvat terapiatavat. Anun fysioterapiaa ohjaa tutkittu näyttö, mutta hän soveltaa upeasti myös
täydentäviä terapiakeinoja fysioterapian tueksi. Kollegoiden on helppo lähestyä Anua ja hän mielellään tekee
yhteistyötä eri alan ammattilaisten kanssa. Anulla on äärimmäisen hieno tapa kohdata ihminen, oli hän sitten asiakas,
kollega tai kadulla vastaantuleva henkilö.
Anu on työskennellyt yksityisenä ammatinharjoittajana suurimman osan työhistoriastaan. Hän on kuitenkin tehnyt
fysioterapeutin työtä myös perus- ja erikoissairaanhoidossa. Luonnehtisimme kuitenkin häntä yksityisyrittäjäksi isolla
Y:llä ja suurella sydämellä. Anu on ollut monissa kehittämishankkeissa aiheasiantuntijana mukana. Esimerkiksi
selkäliiton; ”Selkä, seksuaalisuus ja seksi” on Anun suunnittelema opas selkäoireisille ja heidän kumppaneilleen. Anu
on ollut myös vuonna 2005 Naisten virtsankarkailun Käypä hoitoryhmän asiantuntijana.
Anu ei pelkästään ole kouluttaja, vaan hän kehittää ja kouluttaa itseään jatkuvasti. Tälläkin hetkellä hänellä on
taideterapiaopinnot meneillään. Hän osallistuu myös säännöllisesti kansallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin ja
konferensseihin. International Continence Society:n ja Nordic Association for Clinical Sexology:n järjestämät
konferenssit ovat lähes poikkeuksetta vuorovuosin Anun osallistumisohjelmassa.
Anu on hallituksen mielestä oikeutettu kunniajäsenkirjan haltijaksi.
Tämä myös jäsenten päätöksellä vahvistettiin vuosikokouksessa.
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Hallituksen uusi jäsen ja sihteeri esittäytyy

Olen Helena Ravander, hallituksen uusi jäsen ja jatkan Marita Karppisen työtä sihteerinä.
Tehtäviini kuuluu jäsenrekisterin ylläpito ja jäsentiedotteen lähettäminen. Näiden lisäksi välitän
päivitetyt tiedot terapeuteista Pelvicuksen nettisivujen ylläpitäjälle.
Olen työskennellyt fysioterapeuttina 30 vuotta eri sairaaloissa, joista viimeiset 18 vuotta Lapin
keskussairaalassa Rovaniemellä. Työni olen tehnyt pääasiassa teho-osastolla, joten
lantionpohjafysioterapeuttina olen aloittelija. Kävin peruskoulutuksen puolitoista vuotta sitten ja
lantionpohjapoliklinikkatoiminnan aloitimme viime vuoden alussa.

Tervetuloa Helena mukaan yhdistyksen hallitukseen!
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Puheenjohtajan tiedote 16.3.2020

Meillä on tällä hetkellä todellinen poikkeustilanne Korona-viruksen vuoksi. On tärkeä seurata THL:n ja
hallituksien toimintaohjepäivityksiä. Emoliittomme on myös antanut omat suosituksensa. Katso linkit
tekstin lopussa. Päivitän tilannetta uusista suosituksista teille myös FBn Pelvicus-ryhmässä.
Me, jotka työskentelemme erikois- tai perusterveydenhuollossa ja isossa organisaatiossa, saamme
ajanmukaiset selkeät ohjeet nopeasti. Pienissä yrityksissä ja yksityisyrittäjille tilanne on huomattavasti
epävarmempi. On epävarmuutta, miten toimin ja jos toimin näin toiminko oikein? Tilanne on herkkä
myös taloudellisesti. Asiakkaat eivät välttämättä pelkää vastaanottotilannetta vaan kulkemista
julkisilla. Tällöin sairastumisen pelon vuoksi perutaan vastaanottoaika. Kohdistan myötätuntoni
erityisesti yksityisyrittäjille.
Tärkeät asiat ovat yksinkertaisia: Ei kipeänä töihin tai hoitoon. Käsihygienia on erityisen tärkeää. Ei
ryhmätapaamisia. Koulutukset ja ryhmäfysioterapia (yli 10 hlöä) on hyvä perua tai järjestää ne
virtuaalisesti.
Olen tänään perunut tai minulle on peruttu lähes kaikki koulutukset ja luennot toukokuun loppuun asti.
Muutamat järjestän niistä virtuaalisesti tai verkko-opintoina. Kun kysymys on fysioterapiasta, eivät
virtuaaliset koulutukset aja aina asiaansa. Kalenteri tyhjeni täysin. Haluan löytää tästä kuitenkin
positiivisen siemenen – nyt on aikaa itselle ja olemiselle.
Voimia teille kaikille! Me selvitään tästä, Minna

THL: https://thl.fi/fi/
Suomen Fysioterapeutit: https://www.suomenfysioterapeutit.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19yleisohje-fysioterapeuteille/

PIRKKO METSOLAN JUHLAVUODEN
ELEKTROTERAPIAN SEMINAARI ON PERUUTETTU
KORONAEPIDEMIAN VUOKSI
KEVÄÄN AIKANA MYÖS USEAT MUUT KOULUTUKSET PERUUNTUVAT
TAI NIIDEN AJANKOHTAA SIIRRETÄÄN MYÖHEMMÄKSI
EPIDEMIAN VUOKSI
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"Tehot irti omasta laitteesta" -koulutus

Aika: 6.6.2020 lauantai klo: 9-15
Paikka: Tays, Biokatu 8, Finnmedi 2-talo, 5.krs
Vastuukouluttaja: fysioterapeutit Minna Törnävä ja Miia Silventoinen
Hinta: 150 euroa (vähintään 6, maksimissaan 12 osallistujaa), vain yhdistyksen jäsenille
Onko sinulla mielestäsi tehottomassa käytössä TNS, NEMS, EMG tai UÄ (diagnostinen)-laite?
XXPHOTO BY MARTIN R. SMITH
Haluaisitko
saada sen käyttöön lisävinkkejä? Ovatko teoria asiat selviä? Vai tarvitsetko vielä

kertauksena luennon johonkin aiheeseen liittyen? Koulutusohjelma rakennetaan osallistujien
toiveiden mukaan. Ilmoita toiveesi etukäteen ja ota oma laite mukaasi. Koulutuskäytössä on myös
kaksi UÄ-laitetta, mikäli niiden mukaanotto on hankalaa.
Sitovat ilmoittautuminen 11.5.2020 mennessä. Pelvicus ry:n Internet-sivujen ilmoittautumisen
kautta (http://www.pelvicus.fi/koulutukseen.html)
Koulutuksen toteutuminen varmistetaan osallistujille sähköpostitse 12.5.2020.
Koulutus sisältää aamun hedelmätarjoilun ja iltapäiväkahvin. Lounas on omakustanteinen. Voit
tuoda omat eväät tai ruokailla sairaalan ruokalassa.
Koulutukseen tulija maksaa osallistumismaksun etukäteen yhdistyksen tilille FI05 5721 1520 0493
83. Maksajan on ilmoitettava osallistujan nimi. Maksukuitit tarkistamme ilmoittautumisen
yhteydessä. 28.5.2020 jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme koko koulutuksen hinnan.
Äkillisistä sairastapauksista vaadimme lääkärintodistuksen.
Yhteydenotot: fysioterapia.pelvicus(at)gmail.com
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Suomen Kontinenssiklubi r.y.:n Syyskoulutuspäivä 2020
Aika: perjantai 25.9.2020, klo 8.30 – 15.20
Paikka: Paasitorni, Siltasaari-sali 1. krs, Paasivuorenkatu 5A, Helsinki
Kohderyhmä: Lantionpohjan toiminnallisia ongelmia tutkivat ja hoitavat lääkärit, hoitajat, uroterapeutit ja
fysioterapeutit. Helsingin yliopiston lääketieteelliseltä tiedekunnalta anotaan koulutuspäivää teoreettiseksi
kurssimuotoiseksi koulutukseksi kirurgian runkokoulutukseen sekä gynekologian, urologian,
gastrokirurgian, yleiskirurgian, fysiatrian ja yleislääketieteen erikoisaloille.
Osallistumismaksu 100 €, joka sisältää lounaan ja kahvit, maksetaan 4.9.2020 mennessä tilille:
Maksun
saaja:
r.y., Y-tunnus 2780651-4.
XXPHOTO
B Y M Suomen
A R T I N R . Kontinenssiklubi
SMITH
Tilinumero: IBAN FI90 1773 3500 0036 42 BIC NDEAFIHH .
Viestikenttään on merkittävä osallistujan nimi ja ammattinimeke. Lisäksi osallistujan on itse
ilmoittauduttava jommankumman alla olevan sähköpostiin. Erillistä vahvistusviestiä ei lähetetä.
Tiedustelut: anna-kaisa.pere@hus.fi tai ilkka.perttila@kolumbus.fi
08.00-08.30 Ilmoittautuminen ja kahvi+sämpylä
08.30-08.40 Avaus
I sessio:

LT Anna-Kaisa Pere
pj LT Susanna Pasanen

08.40-09.25 Virtsaamisen hermostollinen säätely
09.25-10.10

Erl Ilkka Perttilä

Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyyn

II sessio:

pj Dos Maarit Mentula

10.10-10.45 Elintavat ja lääkkeet retention taustalla

LT Anna-Kaisa Pere

10.45-11.20 Elintavat ja lääkkeet ummetuksen taustalla Dos Perttu Arkkila
11.20-12.00 Lantionpohjan häiriöt iäkkäillä naisilla

Dos Kaisa Raatikainen

12.00-12.55 Lounas ja tutustuminen nättelyyn
III sessio:
12.55-13.20

pj Dos Pauliina Aukee
Gynekologisen potilaan seksuaalisuus

13.20-13.45

Urologisen potilaan seksuaalisuus

13.45-14.10

Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyyn

IV sessio:

kliininen seksologi Leena Väisälä
LT Riitta Rönkä

pj sh YAMK Pirkko Kinnunen

14.10-14.40

Nainen kontinentiksi-konservatiivisestiko? LT Eija Laurikainen

14.40-15.10

Lantionpohjan fysioterapia

TtT, ft Minna Törnävä

15.10-15.20

Päätös

LT Anna-Kaisa Pere
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Jäsentiedotteen ilmestyminen ja
materiaalin toimittaminen
Jäsentiedotteisiin tuleva materiaali tulee toimittaa hyvissä ajoin
ennen seuraavan tiedotteen ilmestymistä. Deadline on edeltävän
kuukauden 15.päivä.
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 kehittämistehtäväreferaatit kuvineen ovat tervetulleita.

MUISTILISTA!

Mikäli ilmoituksesi tai mainoksesi on kaupallinen, maksaa se
seuraavasti: ¼ sivu 25€, ½ sivu 50€ ja koko sivu 100€.
Ilmestymisaikataulu on seuraava:
1/2020 maaliskuu
2/2020 kesäkuu, materiaali 15.5. mennessä
3/2020 syyskuu, materiaali 15.8. mennessä

SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
ILMESTYY KESÄKUUN
ALKUPUOLELLA

4/2020 joulukuu, materiaali 15.11. mennessä

MATERIAALI 15.5.
Aktiivista yhteydenpitoa toivoen, Virpi

MENNESSÄ

