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PELVICUS

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsentiedote

Tässä tiedotteessa:

PELVICUS-PÄIVÄT
4.-5.2.2021

Perinteiset Pelvicus -päivät pidettiin tänä vuonna
ensimmäistä kertaa etäkoulutuksena.
Mielenkiintoisia aiheita käsiteltiin niin luennoilla
kuin utopiatyöpajassakin. Koulutuspalautetta

KOULUTUSPALAUTE

kerättiin jäseniltä ja palaute on luettavissa

PELVICUS-PÄIVISTÄ

tiedotteessa. Hallitus uudistui hieman
vuosikokouksessaan. Tutustu uuteen hallituksen
jäseneen Millaan tässä tiedotteessa. Tälle vuodelle
on suunnitteilla koulutuksia. Seuraa yhdistyksen
tiedotuksia mahdollisista muutoksista sekä
tarkennuksista koulutuksiin liitteyn.

APURAHA 2021

Mukavia lukuhetkiä!

HALLITUKSEN UUSI
JÄSEN ESITTÄYTYY
KOULUTUKSIA
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Puheenjohtajan
näppämistöltä

Pelvicuspäivät olivat 4.–5. helmikuuta Varalan sijasta ETÄNÄ ja ne sujuivat järjestäjän näkökulmasta
kohtuullisen hyvin. Pientä ryppyä tuli kuuluvuuden ja kuvan näkyvyyden kanssa aika ajoin. Muuten
olemme todella tyytyväisiä ensimmäisen etäkoulutusseminaariimme. Merkitse kalenteriisi seuraavat
Pelvicus-päivät: 10.-11.2.2022 – ovatko ne lähinä vai etänä? -Sen näyttää aika.
Vuosikokouksessa tapahtui selkeitä muutoksia. Vuodesta 2011 varapuheenjohtajana toiminut Miia
Silventoinen jäi hallituksesta pois. Miia on ollut innokas ja asiantunteva koulutusten ideoija ja luennoitsija.
Onneksi yhteistyö koulutussaralla jatkuu. KIITOS Miia 10-vuoden panoksestasi! Miia tilalle valittiin Milla
Lind Karkkilasta. Millan varajäseneksi valittiin Mirja Kiiskilä Turusta. Heidi Niemi Porvoosta jatkaa
hallituksessa varajäsenenään Eeva Lehtinen Hämeenkyröstä. Yhdistyksen sääntöihin tuli muutoksia ja ne
hyväksyttiin jäsentiedotteessa 4/2020 esitetyllä tavalla. Yhdistyksen tuloslaskelma jäi nyt
poikkeuksellisesti alijäämäiseksi 3022,99 euroa. Syynä useat peruuntuneet koulutukset Koronan vuoksi.
Lantionpohjan fysioterapia on viime aikoina ollut positiivisessa valossa esillä kansankielisissä artikkeleissa
ja podcasteissa. Lännen median artikkeli lantionpohjan fysioterapiasta oli konsernin luetuin digiartikkeli
viikolla 6. Aivan MAHTAVAA! Rohkaisen teitä antamaan asiantuntijahaastatteluja pieniin ja isoihin
medioihin. Pyytäkää kuitenkin AINA artikkeli oikoluettavaksi.
Jäsenmaksu on tullut teille jo sähköpostitse rahastonhoitajamme Mervi Kallion lähettämänä. Jos sinun
yhteystietoihisi on tullut muutoksia, ilmoittaisitko ne sihteerillemme Helena Ravanderille.

Minna
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Pelvicus-päivät 4.-5.2.2021
Tämän vuoden Pelvicus-päivät pidettiin Varalan
urheiluopiston sijaan etäkoulutuksena Zoomin ja
Teamsin välityksellä vallitsevan koronatilanteen
takia. Kaksipäiväisen koulutuksen teemana tänä
vuonna olivat ennaltaehkäisy ja varhainen
puuttuminen lantionpohjan ongelmiin sekä
lantionpohjan huomioiminen neurologisella
kuntoutujalla.
Torstaina Suomen kansallisoopperan ja baletin
fysioterapeutti Jarmo Ahonen luennoi
lantionpohjan huomioimisesta urheilijoiden
valmennuksessa ja kuntoutuksessa. Jokainen
osallistuja sai myös mahdollisuuden kokeilla
Jarmon ohjauksessa erilaisia keskivartaloharjoitteita. Mukavaa vaihtelua tietokoneen ääressä
istumiseen! Professori Kari Bo oli kovasti odotettu
luennoitsija. Hänen luennoillaan saimme paljon
tutkittua tietoa liikunnan vaikutuksesta
lantionpohjaan sekä post partum -ajan
kuntoutuksesta. Iltapäivän virtuaalisista
utopiatyöpajoista Aliisa Lahti on koonnut
tiivistelmän seuraavalle sivulle. Viime vuosina
paljon puhuttanut vatsalihasten erkauma oli ft,
biomekaniikan maisteriopiskelija Johanna Osmalan
aiheena. Hän johdatti meitä pohtimaan, olemmeko
medikalisoineet erkauman.
Perjantaina TAYS:n ayl Eerika Koskinen luennoi
monipuolisesti selkäydinvammasta ja cauda
equinasta. Asiantuntijahoitaja Aino Nokelainen ja
uroterapeutti Ida Hippula TAYS:sta pitivät kattavan
luennon akuuttivaiheen hoidosta virtsarakon ja
suolen toimintahäiriöistä. Luentojen jälkeen oli
mahdollisuus mm. jakaa kokemuksia, ja
puheenvuoroja käytettiinkin aktiivisesti.
Neurologisen potilaan lantionpohjan
fysioterapiasta saimme laajan katsauksen ft Sanna
Weurlanderin luennolla. Sh, seksuaaliterapeutti
Mariannika Tankka kertoi neurologisen kuntoutujan
seksuaalisuudesta. Asia koettiin tärkeäksi
lantionpohjafysioterapeuttien näkökulmasta.
Neurologisen kuntoutujan tarinan kertoi Tanja
Salminen. Tarina herätti ajatuksia ja muistutti
meitä puhumaan ihmisestä. Päivän päätteeksi LL
Susanna Telenius luennoi neuromodulaatiohoidosta rakon ja suolentoimintahäiriöiden
hoidossa.
Yhteenvetona tiivistetysti Pelvicus-päivien anti oli
jälleen kerrassaan loistava. Aktiivisia osallistujia ja
loistavia luennoitsijoita. Iso kiitos kaikille
osallistuneille ja tervetuloa ensi vuonna uudelleen!

Kuvat: Minna Törnävä, Laura Tolvila
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Pelvicus-päivät - utopiatyöpajatyöskentelyssä mielikuvitus
päästettiin valloilleen
Aliisa Lahti
Virtuaalisen utopiatyöpajan inkontinenssin ennaltaehkäisystä ja raskauden ja synnytyksen
jälkeisestä kuntoutumisesta ohjasivat YT Tiina Vaittinen, HTT Eveliina Asikainen ja
fysioterapeutti, väitöskirjatutkija Anna Rajala Tampereen yliopistosta. Aluksi osallistujat pohtivat
pienryhmissä sitä, millaisia ovat olleet onnistuneet tai vähemmän onnistuneet palvelupolut
tässä asiassa asiakkaan näkökulmasta. Pohdinnat kirjattiin pienryhmittäin sähköiseen Flingatyökaluun ja ryhmien tuotoksiin tutustuttiin yhteisessä keskustelussa Zoom-alustalla.
Työpajatyöskentelyssä edettiin itsenäiseen työskentelyyn. Kukin osallistuja ideoi, millainen olisi
synnyttäneiden naisten inkontinenssin hoitopolun ideaalitilanne vuonna 2040. Ideana oli
hahmotella, kuinka tilanteeseen oltaisiin vuosien saatossa päästy. Tarinoita voidaan hyödyntää
osana Tampereen yliopiston Vaippahanke-tutkimushanketta.

Kuvat: Milla Lind , Minna Törnävä, Virpi Peltomaa
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Koulutuspalaute Pelvicus -päivistä
Kiitämme runsaista palautteistanne, tämän perusteella koulutuspäivät onnistuivat hyvin. Parannettavaa
tietenkin aina on ja kiitämme rakentavista kommenteistanne. Pystyimme pitämään koulutuspäivät
edullisena, sillä koulutusalustan meille tarjosi TUNIn tutkijat ja TAYS. Kiitämme tästä yhteistyöstä.
Numeraalisen palautteen näette kaaviosta. Sanallisesti saimme paljon kiitosta kattavasta ohjelmasta ja
päätöksestämme muuttaa koulutus täysin etävaihtoehdoksi. Kaikki luennoitsijat saivat tasaisesti
kiitosta, erityisesti Kari Bo, Jarmo Ahonen, Sanna Weurlander ja Susanna Telenius. Virtuaaliset työpajat
saivat sekä huikeaa kehua, että myös kritiikkiä, sillä kaikilla ei tekniikka toiminut tai toimintapa oli
vieras. Tekniikka lievästi ryppyili molempina päivinä, mutta ei onneksi liikaa. Toivottiin myös pidempiä
taukoja luentojen välille. Tämä oli erittäin hyvä huomio jatkoa ajatellen. Luentolyhennelmien puute
harmitti myös muutamia, mutta se ikävä kyllä ei ole meidän käsissämme. Osa harmitteli etävaihtoehtoa
ja ettemme olleet lähinä.
Aihe-ehdotuksia tuli runsaasti kuten esimerkiksi: erkauman medikalisointi, endometrioosin kipuhoito,
miesten lantionpohjan kivut sekä lantionpohjan kivut ja liikekontrollinhäiriöt. Luennoitsijoiksi toivottiin
useita upeita ammattilaisia. Eniten mainintoja tuli seuraavista: Jarmo Ahonen, Jouko Heiskanen, Anu
Parantainen ja Diana Lee. Aivan varmasti jonkun heistä saamme.
Monet teistä toi esille yhdistysväkemme lämminhenkisyyden ja ”yhtäköyttävetämisen” mentaliteetin.
Ammattiylpeys ja kollegiaalisuus paistoi teidän loppukiitoksissanne. Näihin voi vain todeta: erityinen
DNA!
”Vaikeana aikana kaiken paineen alla etäkoulutus onnistui todella hyvin. Ja kaiken lisäksi koin itse
ainakin, että jopa yhteisöllisyys oli läsnä, vaikka ei päästykään kasvokkain ihanien kollegoiden
kesken ajatuksia vaihtamaan. Lämmin ilmapiiri siis ulottuu tässä porukassa jopa etäilyyn 😊 ”
Koulutuspalautearvonnan voittivat Aliisa Lahti ja Riina Heinonen. He saavat webinaari osa 1:n
palkinnoksi. Onnea voittajille!
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Apuraha vuodelle 2021
Yhdistys jakaa vuonna 2021 apurahoja jäsenilleen 1200 €. Vapaamuotoinen kirjallinen, korkeintaan
yksi sivuinen apurahahakemus lähetetään puheenjohtaja Minna Törnävälle 26.7.2021 mennessä
sähköpostiin liitteenä (doc tai docx asiakirja) minna.tornava (ät) outlook.com.
Myöntämisperusteet: Olet erikoisalayhdistyksemme jäsen ja et ole saanut yhdistyksemme apurahaa
viimeiseen kahteen vuoteen. Apurahan kohteena voi olla koulutus, kongressi, tutkimus-, kehittämistai 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 2021 hakemiskohdetta varten. Vaillinaiset hakemukset jätetään käsittelemättä.
Hakemukset käsitellään nimettömänä hallituksen kokouksessa. Apurahan saajaa edellytetään
antamaan palaute apurahakohteesta yhdistyksen jäsentiedotteessa tai koulutuksessa.

Hallituksen uusi jäsen esittäytyy
Hei vaan, olen Milla Lind, Karkkilassa mieheni ja
eläinperheemme kanssa asuva OMT-fysioterapeutti.
Valmistuin fysioterapeutiksi joulukuussa 2012,
huhtikuussa 2013 kävin lantionpohjan fysioterapian
peruskoulutuksen. Ja siitä se innostus lähti!
Olen valmistumisestani lähtien toiminut
ammatinharjoittajana yksityisvastaanotolla, ensin
omassa pikku yrityksessä ja siitä ammatinharjoittajaksi
ensin vähän pienempään yritykseen ja muutama vuosi
sitten Fysiokseen. Lantionpohjan fysioterapiassa haluan
erityisesti nostaa esiin miesten lantionpohjan
toimintahäiriöt sekä lantionpohjan kivut, joiden
tietoisuutta toivon nostettavan esiin yhä enemmän.
Fysioksessa kuulun lantionpohjan & äitiys fttyöryhmään, jonka tarkoituksena on yrityksemme sisällä
kehittää näitä fysioterapian osa-alueita. Lisäksi olen ollut
kokoamassa Fysioksen Digifyssarille miehille omaa
lantionpohja- verkkokurssia, sekä pitänyt lukuisia
miesten ja naisten lantionpohja- webinaareja.
Hienoa olla mukana tässä todella upeassa ja
ammattitaitoisessa porukassa, toivottavasti nähdään
mahdollisimman pian ihan kasvotusten koulutuksissa!
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Koulutukset
Yhdistyksen omat koulutukset:
Sonopalpaatio-koulutus siirtyy pidettäväksi syksyllä:
http://www.pelvicus.fi/ajankohtaista.html
Webinaari luentosarja (3 x 3–4 h pituiset osat) alkaa:
Osa 1. Voihan häpy – puhetta intiimiasioista osana lantionpohjan fysioterapiaa
Aika: 7.5. kello 12-16, TEAMS-koulutus
Ohjelma:
• Nautinnon sietämätön keveys. Mitä nautinto merkitsee minulle? Psykofyysinen ft,
seksuaalineuvoja Tiina Manninen.
• Rohkenenko ehdottaa? Seksuaaliterveysvälineiden hyödyntäminen fysioterapeuttisesta
näkökulmasta omahoidon tukemisessa. TtT, ft, seksuaaliterapeutti Minna Törnävä.
• Kipulääke käden ulottuvilla - Itsetyydytyksen vaikutus kuukautiskipuihin sekä tuoteesittely seksuaaliterveysvälineistä, Lunette
XXPHOTO BY MARTIN R. SMITH
• Auts – kirvelee! Limakalvojen paikallishoitotuotteet ja niiden turvallinen käyttö. Proviisori
Marja Törnävä
- Vain jäsenille, hinta pidetään kohtuullisena ja varmistuu kun luentorunko on lopullisesti
sovittu.
- Syksyn yhtenä aiheena on miesten lantionpohjan fysioterapia
- Kolmanteen osaan otamme mielellämme aihe- ja luennoitsijaehdotuksia vastaan
- Ilmoittautuminen koulutus-sivujen kautta

Yhteistyökumppaneiden koulutukset:
Lantionpohjan toimintahäiriöiden
ennaltaehkäisy ja hoito
täydennyskoulutus 25.3. -1.10.2021:
https://www.tuni.fi/fi/tuleopiskelemaan/lantionpohjantoimintahairioiden-ennaltaehkaisy-jahoito (koulutus on täynnä, mutta
varasijoille voi vielä ilmoittautua)
Kuntoutus ja fysioterapia tapahtuma
Online 22.-23.4.2021:
https://www.suomenfysioterapeutit.fi/ajan
kohtaista/fysioterapia-kuntoutuskoulutuspaivat-toteutetaanverkkolahetyksena-22-23-4-2021/
WCPT kongressi Online 9.-11.5.2021:
https://congress.physio/2021/registration?
fbclid=IwAR3TqfRx4u8APMRt0_Wfb3mbwdjz0FlQvaNRb
nt0v4ImRE4IUtrFmQzV40
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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.
Jatkan yhdistyksen jäsentiedotteen tekijänä vielä tämän
vuoden, koska uutta tiedottajaa ei löydetty. Materiaalin voit
lähettää vapaamuotoisesti fontista ja ulkoasusta riippumatta,
doc - tai docx -muodossa, sähköpostiini
virpi.peltomaa@gmail.com. Kuvat jpg- tai png-muodossa.
Vältäthän turhan suuria tiedostokokoja, kiitos.
Otamme tiedotteeseen mielellään vastaan lantionpohjaan
liittyvistä näyttöön perustuvista artikkeleista referaatteja,

MUISTILISTA!

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

SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
ILMESTYY KESÄKUUSSA

Ilmestymisaikataulu on seuraava:
1/2021 maaliskuu
2/2021 kesäkuu, materiaali 15.5. mennessä
3/2021 syyskuu, materiaali 15.8. mennessä
4/2021 joulukuu, materiaali 15.11. mennessä

Aktiivista yhteydenpitoa toivoen, Virpi Peltomaa

MATERIAALI 15.5.
MENNESSÄ

