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Uuden
puheenjohtajan
näppäimistöltä
VALPURI SEIKKULA

Olen peruskoulutukseltani Bachelor of Physiotherapy,
vyöllä on mm erikoistumisopinnot, YAMK ja opettaja
paperit ja nippu muuta. Teen leipätyöni
VSSHP/TYKS:ssä ja pidän vastaanottoa
ammatinharjoittajana Auraklinikalla. Koulutan ja
opetan sen, kun kerkeän.
Olen kapteenska ja äiti kolmelle teinille (jonka vuoksi
hullunpaperit ovat ajoittain kovin höllässä). Sydämen

Tervehdys! Ja kiitos luottamuksestanne. Avaan
puheenjohtajan näppäimistöltä –palstan omalta
osaltani esittelemällä itseni. Virallisemmat asiat
sitten tuonnempana. Ihastuksekseni totean, että
jäsenistössä on edelleen paljon tuttuja ja on hienoa
päästä verkostoitumaan uusienkin tuttavuuksien
kanssa. Olen saanut tältä yhteisöltä tietoa, taitoa,
tulitukea, mentoreita ja ystäviä. Ei hullumpaa. Ja tätä
profetiaa tahtoisin jatkaa.
Mutta mitä te hyvät ihmiset olette nyt menneet
tekemään? Nuija – minulle?! Millä luulitte minun
täyttävänä edellisten ’nuijien’ saappaat?!?!?! Voi äiti
hae pois… No. Ei auta. Marssin ensitöikseni
sukkaostoksille saappaantäytettä hakemaan.
Markkinakojuilta saa halvalla ja ison säkin. Sellaisia
muodottomia putkisukkia, kahdella raidalla,
tiedättehän. Jos niitä ei vaihda, niin kyllä ne
muotoutuvat.
Olen Pätkiksen ikäinen, melkeinpä pituinenkin – sulka
päässä. Kanantaluttaja, totesi mummu-vainaa. Tähän
mennessä minua on vahvistettu parilla varaosalla ja
matka jatkuu. Rakastan kermaa, koiria,
vesinokkaeläimiä, opettamista, joulua,
tilannekomiikkaa, teatteria ja riipaisevia big-epic-love
–tarinoita, mutten sellaisia, joissa neito on aina
pulassa. Mieluummin niitä, joissa neito kyntää pitkin
juoksuhautoja sotajournalistina ja viihdyttää itseään
kohtalon osoittaman rakkauden kanssa silloin ku
tykkää. Sitähän sä kysyit… En voi sietää
epäoikeudenmukaisuutta, märkäpohjaisia
vitriinisämpylöitä, delfiinien tappajia, tahallaan toisen
loukkaamista, riistämistä enkä keittoporkkanoita.

on vienyt myös nelivuotias Italian vesikoira Vainu.
Olen syvimmiltä juuriltani turkulainen, Heidekenilla
syntynyt – tietäjät tietää. Toiset juuret ovat pitkästi ja
syvällä tunturilapissa, jossa rakkaita asustaa
edelleen. Olen asettunut monen mutkan kautta
takaisin Varsinais-Suomeen, Paimioon.
Tällä sektorilla olen toiminut kaiken kaikkiaan
viitisentoista vuotta. Olen hyvin kiinnostunut
sähköstimulaation mahdollisuuksista,
manuaalitekniikoista, biopalautteen eri muodoista,
tutkimuksen ja tieteen tekemisestä sekä koulutuksen
kehittämisestä. Kansainvälisen yhteistyön
lujittaminen on minulle sydämen asia ja toivon
voivani tätä ulkoministerin pestiä jatkaa vastakin.
Katsotaan, mitä tästä reissusta jää taskuun.
Turvavyöt kiinni, selkä nojaa vasten ja kirjoittakaa nyt
valmiiksi kuitenkin rakkaillenne. Tästä voi tulla
melkoinen reissu. Tervetuloa kyytiin – kohti ääretöntä
ja se yli.
Valpuri
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Terveisiä vuosikokouksesta
MINNA TÖRNÄVÄ
Vuosikokous järjestettiin monen vuoden jälkeen erillään Pelvicus-päivistä. Olimme Hybridinä eli osa meistä oli
paikan päällä ja osa etäyhteydellä. Kokoukseen kuitenkin osallistui kaiken kaikkiaan 21 jäsentä, mikä on hienoa.
Vuosikokous eteni esityslistan mukaisesti, yllätyksiä ei tullut. Kokouksen puheenjohtaja, Heidi Niemi veti
kokouksen läpi. Viime vuoden tilikausi oli meille yllättävästi ylijäämäinen (7138,98 €). Syynä lienee oli se, että
koulutustuotot olivat oletettua suuremmat useammista etäkoulutuksista johtuen, minkä vuoksi myös kulut
olivat aikaisempaa vähäisemmät. Koronalla oli siis viime vuodelle rahallisesti positiivisia vaikutuksia.
Hallituksessa tapahtui vaihdoksia, sillä Laura Tolvila ja Helena Ravander olivat varajäsenineen erovuorossa.
Laura kuuden vuoden eli kolmen hallituskauden jälkeen halusi astua syrjään. Hänen tilalleen valittiin Reetta
Lähderinne Kuopiosta ja Reetan varajäseneksi valittiin Mari Camut Helsingistä. Helena jatkoi iloksemme
hallituksessa oloaan. Hänen varajäseneksensä valittiin Liisa Kinnunen Rovaniemeltä. Allekirjoittanut yhteensä 2
vuoden koulutussihteerin ja 12 vuoden (8+4v) puheenjohtajuuden jälkeen jäi hallituksesta. Uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin Valpuri Seikkula Turusta. Tervetuloa uudet hallituksen jäsenet! Meillä on huippu
hallitusväki jatkamassa!
Suuri kiitos Lauralle tarkkuudella tehdystä koulutussihteerin työstä. Hänen ansiostaan Pelvicus-päivien
käytännön järjestelyt ovat toimineet todella upeasti. Hän on myös lisännyt tutkimuksellisesti tietoutta
lantionpohjan fysioterapiasta Pro Gradu työllään aiheen vulvodynia ja sen hoidon tietämys. Olet tuonut suuresti
asiantuntemusta alallemme – Nöyrin kiitos meiltä kaikilta!
Kokouksen lopuksi avasimme keskustelun jäsenkelpoisuudesta sääntöjemme 6§ liittyen. Saako kaikki
lantionpohjan fysioterapiasta kiinnostuneet (ilman täydennyskoulutusta) olla jäseniä? Pitäisikö yhdistyksellä
olla halukkaille auktorisointimahdollisuus, kuten seksuaalineuvojille, uroterapeuteille ja
urheilufysioterapeuteille? Tästä virisi rakentava ja kriittinen keskustelu, joka varmasti ohjaa uutta hallitusta
pohtimaan tarkemmin aihetta. Onnittelimme lopuksi Vulvakorulla Aliisa Lahtea hänen upeasta Pro
Gradutyöstään aiheena Lasten lantionpohjan fysioterapia.
Vielä viimeiseksi lauseeksi – KIITOS ihanat kollegat, on ollut ilo ja kunnia kulkea matkaa kanssanne!
ex-pj Minna
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Uusia tuulia - tiiviimpi yhteisö
TUULI LUHTALAMPI
Hei kaikki mahtavat kollegat! Otin ilolla vastaan

Minulla oli jo heti alkuun muutama visio siitä, mihin

jäsentiedottajan paikan, sillä uskon että tämän roolin

suuntaan haluaisin teidän kanssanne viedä

kautta minulla on yhdistykselle eniten annettavaa.

jäsentiedotettamme ja sitä kautta kollegiaalista
yhteisöämme.

Olen reilu kolmekymppinen, monessa liemessä
kastettu yrittäjä ja kahden pienen muksun äiti.

Näen yhdistyksessämme valtavasti potentiaalia! Jo

Vipinää riittää arjessa ja paljon, mutta innostusta

nyt Facebookin kautta ja koulutuksissa yhteisö

kehittää uutta sitäkin enemmän. Miltei kymmenen

tuntuu väreilevän hyvää fiilistä ja yhdessä

vuoden yrittäjyys liikuntastudion (ja sittemmin myös

tekemistä. Tätä suuntaa haluan olla viemässä

fysioterapiayrityksen) omistajana on kasvattanut

eteenpäin jäsentiedotteen kautta.

selviämään jos jonkinlaisesta ja kartuttanut
osaamista laidasta toiseen - graafisesta

Haaveenani on, että jäsentiedote tarjoaisi jatkossa

suunnittelusta graffitien poistamiseen.

enenevissä määrin kiinnostavaa tutkimustietoa,
innostavaa sisältöä ja ajatuksia herättäviä

Fysioterapeuttina olen melko vihreä: valmistunut

näkemyksiä. Meidän yhdistyksessä on valtavasti

vasta esikoisen vauvavuoden jälkeen 2019, mutta

osaamista - lähdetäänkö yhdessä jakamaan ja

koulutusten kautta kiikaroinut lantionpohjaa ja äitejä

kasvattamaan sitä?

jo 2016 alkaen. Vastaanottotyö ja yksilön
kohtaaminen saavat sydämeni läikähtämään. Koska

Terkuin, Tuuli

aika on rajallista, koitan liikuntaryhmien ja verkon

tuuli@luhtavilla.fi

kautta jalkauttaa oppimaani suht edullisesti
useammalle asiakkaalle.

Laitathan viestin otsikkoon
viittauksen Pelvicuksesta /
jäsentiedotteesta... thanks! :)

Tuliko vastaan mahtava tutkimus?
Tai loistava ajatus jaettavaksi kollegoille?
Onko sinulla jokin jakamisen arvoinen ajatus? Oletko muuttanut suhtautumistasi johonkin asiaan uuden
tutkimustiedon tai kliinisen työ perusteella? Onko sulla jotain sanottavaa? Tiedän, että on! Stalkkaan teitä
kollegoita somessa. ;) Kirjoittaisitko ajatuksesi auki?
Avaa sanainen arkkusi jäsentiedotteen vieraskynä -palstalla! Tarjoudu rohkeasti ottamalla Tuuliin yhteyttä.
Saatan myös nykäistä sinua hihasta, jos ensimmäiset palstat kaipaavat uskalikkoja.
Otamme jäsentiedotteeseen mielellään vastaan lantionpohjaan liittyvistä näyttöön perustuvista artikkeleista
referaatteja, johon on pähkinän kuoreen sisälletty tutkimuksen tarkoitus, tulos ja johtopäätökset.
Molemmissa kirjoituksen pituus saisi olla max 1 sivu.
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Fysioterapeuttien käsityksiä
lasten lantionpohjan
fysioterapian osaamisesta:
fenomenografinen tutkimus
ALIISA LAHTI, 2022
LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO,
FYSIOTERAPIAN PRO GRADU -TUTKIELMA.

Lapset oppivat hallitsemaan rakon ja suolen

Lasten lantionpohjan fysioterapian osaaminen

toimintaa hieman eri-ikäisinä, mutta suurin osa

edellyttää fysioterapian moniosaamista sekä kykyä

lapsista oppii virtsan ja ulosteen pidätyskyvyn 3–4

työskennellä lasten ja perheiden kanssa. Suomessa

vuoden ikään mennessä. Vielä pidätyskyvyn

lasten lantionpohjan fysioterapian kliininen

saavuttamisen jälkeen satunnaiset vahingot ovat

erikoisosaaminen on toistaiseksi jakautunut pienelle

tavallisia esikouluikäisillä. Arviolta 7–20 % 5–18-

joukolle fysioterapeutteja, joista osa on toiminut

vuotiaista lapsista ja nuorista kärsii eriasteisista

alalla pitkään tai on jo eläköitynyt. Tähän saakka

pidätyskyvyn ongelmista, jotka vaikuttavat

lasten lantionpohjan fysioterapiaan liittyvä

heikentävästi lapsen elämänlaatuun, kuormittavat

osaaminen on Suomessa siirtynyt eteenpäin

lasta hoitavia aikuisia ja lisäävät terveydenhuollon

pääasiassa kollegoiden välisessä perehdytyksessä,

kustannuksia.

sillä aiheeseen keskittyviä täydennyskoulutuksia ei
ole ollut saatavilla.

Oireiden ensisijainen hoito tapahtuu
perusterveydenhuollossa ja uroterapeutin
vastaanotolla. Tarvittaessa hoitoon osallistuu
moniammatillinen tiimi, jonka yhtenä jäsenenä lasten
lantionpohjan fysioterapeutti tuo hoitoon
fysioterapian erikoisosaamista. Kansainvälisesti
lasten lantionpohjan fysioterapiaa ja siihen liittyvää
osaamista on tutkittu toistaiseksi melko vähän, mutta
esimerkiksi lapsen päiväkastelun hoidosta
lantionpohjan fysioterapiassa on kohtalainen näytön
aste.

Kuva: Lotta Päivinen
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lasten
lantionpohjan fysioterapiaan erikoistuneiden
fysioterapeuttien laadullisesti erilaisia käsityksiä
lasten lantionpohjan fysioterapian osaamisesta ja
paljastaa kriittisiä näkökulmia, joita tarkastelemalla
ymmärrystä lasten lantionpohjan fysioterapian
osaamisesta voidaan laajentaa.
Tutkimus toteutettiin laadullisena
haastattelututkimuksena hyödyntäen
fenomenografista tutkimusotetta. Aineisto kerättiin
elo–syyskuussa 2021 yksilöhaastatteluilla.
Tutkimukseen osallistui yhteensä kahdeksan 35–64vuotiasta fysioterapeuttia, joilla oli keskimäärin 14
vuotta työkokemusta lasten lantionpohjan
fysioterapiasta. Haastattelut litteroitiin ja aineisto
analysoitiin aineistolähtöisesti fenomenografisella
analyysimenetelmällä. Fenomenografisen
tutkimuksen tulokset edustavat kollektiivisesti
jaettuja käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä.

Fysioterapeuttien käsitykset lasten lantionpohjan
fysioterapian osaamisesta jakautuivat kolmeen
hierarkisesti laajenevaan kuvauskategoriaan.
Kategorioissa osaaminen käsitettiin tarvittavien
kompetenssien hallitsemisena, kompetenssien
soveltamisena holistisesti sekä lapsen kasvun ja
kehityksen tukemisena. Kuvauskategoriat varioivat
viidessä eri teemassa, joita olivat 1) ammatillisen
osaamisen fokus, 2) erikoisalaosaaminen, 3)
lapsilähtöisyys, 4) vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot
sekä 5) yhteistyö. Kuvauskategorioiden väliset
kriittiset aspektit tunnistettiin tarkastelemalla
kuvauskategorioiden sisällä ilmeneviä teemoja.
Kuvauskategorioiden välisiä eroja ilmentävät kriittiset
aspektit olivat ”kohtaamisosaaminen väylänä hoidon
onnistumiseen”, ”terapeuttisen suhteen luominen”,
”ammattitaidon soveltaminen”, ”kokonaishyvinvoinnin
tukeminen” sekä ”yhteistyön lisääntyminen”. Lapsen
kasvun ja kehityksen huomioivan laajan tieto- ja
taitoperustan lisäksi osaamisen keskiössä nähtiin
taito kohdata lapsi ja tämän perhe luoden
luottamuksellinen terapeuttinen suhde.
Tutkimuksen tulokset mukailevat aiempia tutkimuksia
aikuisten lantionpohjan fysioterapian ja lasten
fysioterapian konteksteissa toteutetuista
tutkimuksista, mutta tuovat esiin lasten lantionpohjan
fysioterapian osaamiselle ominaisia erityispiirteitä.
Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi alan
ammattilaisten ymmärryksen syventämisessä sekä
tulevien jatkokoulutusten suunnittelussa.

"SAVE THE DATE!"
LISÄTIETOA KOULUTUKSESTA
TULOSSA MYÖHEMMIN!

Bill Taylor
MSc (Physio, Edinburgh) MCSP, Grad Dip Adv
Manip Therapy (Canada)
Bill Taylor is a Physiotherapist with over 30 years
experience in the treatment of pelvic dysfunction. He is
widely recognized in the UK & internationally as being one
of the leading pelvic health physios and one of the few
who specialize in male pelvic floor dysfunction.

Introduction to
the Athletic Pelvis
16.-17.9.2022 HELSINKI
This course is aimed at Pelvic Health and MSK
Physios.
The aim of the course is to explore the
connection between Pelvic Floor Function and
Dysfunction and the role the pelvic floor plays in
daily activity.
The course will look at
How to assess the connection between the
hip and groin and pelvic floor
How to assess the lumbar spine, SIJ and the
lower limb for factors contributing to your
patient’s pelvic pain
Tests you can perform to differentiate hip
joint/SIJ/LS involvement in pelvic pain
Differential Diagnosis of common hip & groin
injuries- including hernia and nerve issues
How to plan a active treatment programme to
fully address your patients dysfunction
The course will have a focus on practical
assessment and clinical reasoning and will
consist of lectures where interaction will be
encouraged !
The practical labs will help consolidate the
clinical reasoning with the taught practical skills.

He is a certified member of the Canadian Academy of
Manipulative Therapy and has spent most of his career
treating the Musculoskeletal System using manual
therapy and exercise.
He has a special interest in Chronic Pelvic Floor
Dysfunction and the use of manual and exercise
therapy in addressing this condition.
He has contributed a chapter to the textbook, Chronic
Pelvic Pain and Dysfunction entitled The Effect of Sport
and Exercise on Chronic Pelvic Pain. He also complied
the chapter on Pelvic Girdle Assessment in Nicola
Petty’s textbook, Neuro-musculoskeletal AssessmentIncluding reference to pelvic floor dysfunction aiming
to engage undergraduate physios in pelvic health.
He has a special interest in the effect of manual
therapy and exercise on pelvic floor dysfunction and is
in the early stages of developing a research project in
this area.
He has taught widely in UK, Europe & Israel on male
and female pelvic health.
He is one of the few UK based Physiotherapists to
work full-time in male and female pelvic health and has
built one of UK's biggest pelvic health clinics.
He is the Consultant Physiotherapist for Scottish Ballet
having worked with them for over 20 years. He was
integral in the development of a full time Physiotherapy
service to the ballet and continues to work with
dancers of all ages and abilities in his Edinburgh clinic.
He is also the Consultant Physiotherapist at Scottish
Dance Theatre - Scotland’s national contemporary
dance company - where he has been tenured for
almost 20 years.
He is a Visiting Lecturer at Edinburgh University where
he contributes to the MSc in Dance Science and
Education, teaching the Preventative Dance Injury
Module.
He is also a visiting Lecturer at Edinburgh Napier
University where he teaches on the BSc /MSc
Midwifery course and the MSc Physiotherapy course.
Recently he has become a member of the visiting
Faculties at Burnell and Keele Universities.
Bill has a passion to share his knowledge of pelvic floor
dysfunction and the Physiotherapy treatment of this area.
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Tavoita ammattilaiset
jäsentiedotteen kautta
MEDIAKORTTI

Pelvicukseen (Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry) kuuluu 296 jäsentä. Jäsentiedote on tehokas kanava
tavoittaa lantionpohjan fysioterapiaan erikoistuneet sekä tästä erityisalasta kiinnostuneet terveydenhuollon
ammattilaiset. Jäsenistömme lisäksi tiedotteitamme seuraavat myös muut aihealueesta kiinnostuneet
ammattilaiset nettisivujemme kautta, josta myös jäsentiedote on kaikkien luettavissa. Tiedote ilmestyy
sähköisessä muodossa.
Onko sinulla kaupallinen tuote tai palvelu, jonka haluat tuoda jäsenistömme tietoisuuteen? Jäsentiedotteen
kautta kohdennat mainonnan suoraan oikeaan kohderyhmään ja tavoitat tehokkaasti ja edullisesti alan
ammattilaiset.

Ilmoitushinnat
Milloin?
1/2 sivu

Jäsentiedotteisiin tuleva materiaali tulee toimittaa

vaaka-suuntainen

hyvissä ajoin ennen seuraavan tiedotteen

mitat 210 x 148 mm

ilmestymistä. Deadline on pääsääntöisesti edeltävän

50€ / mainos

kuukauden 15.päivä.

1/1 sivu

Miten?

pystysuuntainen

Materiaalin voi lähettää pdf-muodossa TAI

mitat 210 x 297 mm (A4)

vapaamuotoisesti fontista ja ulkoasusta riippumatta

100 € / mainos

doc- tai docx -muodossa. Kuvat mielellään jpg muodossa. Suurikokoisten tiedostojen toimitus
mielellään pilvipalveluiden (kuten Dropbox) kautta.
Kenelle?
Materiaali lähetetään sähköpostitse jäsentiedottajalle
osoitteeseen: tuuli@luhtavilla.fi

Jäsentiedotteen ilmestymisaikataulu

Viittaathan viestisi otsikossa Pelvicuksen

vuonna 2022 on alustavasti seuraava:

jäsentiedotteeseen.

1/2021 maaliskuun lopussa

Samalla, kun lähetät materiaalin, ilmoita myös

2/2021 kesäkuussa, materiaali 15.5. mennessä

laskutustiedot. Rahastonhoitaja lähettää laskun

3/2021 syyskuussa, materiaali 15.8. mennessä

sähköpostitse.

4/2021 joulukuussa, materiaali 15.11. mennessä

