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Puheenjohtajan kesäterveiset! 

ei vaan kaikille! Ihanaa kesä, kun 

lämmintä vielä tulisi. Toivossa on 

hyvä elää. Lomia on kaikilla ollut ja 

tulossa, enemmän ja vähemmän. Pieni preikki 

on kuitenkin aina välillä tarpeellinen.  

Itselläni on työympäristössä tapahtunut muu-

toksia lähikollegoiden eläköityessä. Vastuuta 

on joutunut ottamaan, antamaan tukea ja pe-

rehdytystä nuoremmille. Nuorissa on ihanaa 

innokkuutta ja on voimaannuttavaa jakaa 

omaa ammattitaitoaan. Ei ole huolta huomi-

sen osaajista. No, onhan tässä vielä itselläkin 

reippaasti työvuosia jäljellä.  

Hei muistakaa APURAHA! Keväällä vain 

yksi hakija. Palautetta saamme varmaankin 

seuraavassa jäsentiedotteessa tai koulutuksen 

muodossa. Siihen palataan. 

Hallitus on työs-

tänyt ensi vuoden 

Pelvicus-päivien 

ohjelmaa. Alusta-

va suunnitelma tässä 

julkaisussa. Kipu on molempien päivien tee-

mana. Tutustukaa, ilmoittautuminen alkaa 

marraskuulla. 

Muistutus JÄSENMAKSUSTA, paljon puut-

tuu maksuja. Karhulaskuja olen pikkuhiljaa 

lähetellyt. Maksutietoja löytyy tiedotteen liit-

teestä. 

IHANAA JA RENTOUTTAVAA KESÄÄ 

KAIKILLE! 

Liisa 
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Tiedotuksia! 

MUISTUTUS APURAHAHAUSTA 

Kevään apuraha, 700 €. Yhdistys jakaa tänä 

vuonna apurahoja jäsenilleen 1400 €. Vapaa-

muotoinen kirjallinen, korkeintaan yksisivui-

nen allekirjoitettu apurahahakemus lähetetään 

puheenjohtaja Liisa Malmlundille 15.4.2015 

mennessä osoitteeseen: Talvikintie 15, 13500 

Hämeenlinna sekä varmistuksena myös säh-

köpostiin liitteenä (doc tai docx asiakirja) 

liisa.malmlund(at)khshp.fi.  

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 2015 hakemiskohdetta 

varten. Vaillinaiset hakemukset jätetään käsit-

telemättä. Hakemukset käsitellään nimettö-

mänä hallituksen kokouksessa. 

WCPT E-UPDATE 05/15 

World Confederation for Physical Therapyn ajankohtaisiin 

uutisiin pääset tästä linkistä: http://www.wcpt.org/eupdate.  

  

http://www.wcpt.org/eupdate


Seuraava peruskoulutus on marras-

kuussa Kajaanissa ja se tulee olemaan 

ensi kertaa kaksipäiväinen. 

Palautetta peruskoulutuksesta

hdistys järjesti peruskoulutuksen 

Taysissa perjantaina 8.5.2015. Kou-

lutukseen tulijoita oli niin paljon että 

päädyimme ottamaan mukaan aiemmin suun-

nitellun 16 henkilön sijaan 24. Silti kahdelle 

viimeiselle jouduttiin myymään ”eioota”. 

Kannattaa siis jatkossakin toimia nopeasti!  

Paikalle saapui 24 innokasta kuulijaa ympäri 

Suomea. Taysin päätalon läheisyyteen park-

keeraaminen on haastavaa 

ja moni ei ollut huomannut 

varautua siihen. Väki aloit-

ti aamun hedelmätarjoilun 

ja Minna Törnävän lan-

tionpohjan anatomia & 

fysiologia painotteisen 

luennon parissa. Miia Silventoinen jatkoi lu-

ennoimalla lantionpohjan toimintahäiriöistä. 

Rauhallisen lounastauon jälkeen siirryimme 

Z1-taloon missä Taysin lantionpohjan polikli-

nikka toimii.  

Iltapäivän vietimme käytännön työpajoissa 

työskennellen. Ei muuta kuin elektrodit pai-

koilleen ja tuumasta toimeen. Minna piti työ-

pajaa Emg-mittauksista ja biopalauteharjotte-

lusta. Tuula Aho johdatti kuulijat tutustumaan 

Profile Tensseillä hoitovirtojen saloihin. Miia 

puolestaan intoutui selittämään lihastoimintaa 

aktivoivasta elektroterapiasta Neurotrac Con-

tinence -laitteiden avulla. Kolmen työpajan 

välissä pidettiin kahvitauko ja Minna kertoi 

samalla mm. kuukautiskuppien ja Wet-

tampoonien käytöstä.   

Työpaja-harjoittelu sujui jouhevasti kun jo-

kaisella oli käytettävissään oma harjoituslaite. 

Lämpimät kiitokset hyvästä yhteistyöstä 

Physio Pirkko Metsolalle sekä SAGAn Jens 

Grublille. Laitehankintoihin liittyviä kysy-

myksiä tuli paljon. Jatkossa voitte olla yhtey-

dessä suoraan Pirkkoon ja Jenssiin.  

Pyysimme mukana olleilta palautetta koulu-

tuksesta. Sitä tulikin mukavasti, sillä houkut-

timeksi laitoimme kir-

jallista lisämateriaalia. 

Saimme palautetta 19 

henkilöltä sähköpostit-

se. (Vieläkään ei ole 

liian myöhäistä.)   

Palaute koulutuksesta oli hyvää. Selkeästi 

esiin nousi se että asiaa oli paljon, vauhti kova 

ja aika loppui kesken.  Koulutuksesta hyötyi-

vät eniten ne keillä oli jo hieman pohjatietoa 

alueesta esim. työpaikka perehdytyksen tii-

moilta. Viime viikolla yhdistyksen hallitus 

piti kokouksen ja päätti että jatkossa perus-

koulutus on kaksipäiväinen.  Seuraava perus-

koulutus on marraskuussa Kajaanissa ja se 

tulee olemaan ensi kertaa kaksipäiväinen. 

Työpajoissa käytävät asiat on hyvä käydä läpi 

myös teoriassa, ei pelkästään käytännössä. 

Lisäksi esim. tapausesimerkkien läpikäymi-

nen voisi helpottaa oppimista. 

Kouluttajat kiittävät innostuksesta. Päivä oli 

intensiivinen, mutta erittäin mukava.  

Aurinkoista kesää kaikille!  

Toivottaa: varapuheenjohtaja Miia

Y 



Tulevia koulutuksia 

 

PALPOINTIKOULUTUS HELSINGISSÄ  

Aika: la 24.10.2015 

Paikka: Terveystalo Kamppi Fysio 

 

Ohjelma ja osoite ilmoitetaan seuraavassa jäsentiedotteessa 

 

Ilmoittautuminen: johanna.koppinen@terveystalo.com 

 

 

LANTIONPOHJAN FYSIOTERAPIAN PERUSKOULUTUS 

Aika: 13.- 14.11.2015   

Paikka: Fysioterapia, Pohjolankatu 8, 87100 Kajaani 

Kouluttajat: ft Marita Karppinen ja ft Miia Silventoinen. Tarvittaessa myös ft Johanna Koppi-

nen.  

Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. Seuraa yhdistyksen Pelvicus- sivujen ”Ajankohtais-

ta” osiota.  

Ilmoittautuminen: marita.karppinen@windowslive.com 

mailto:johanna.koppinen@terveystalo.com
mailto:marita.karppinen@windowslive.com


ICS  FINLAND - KONTINENSSIKLUBI  

Syyskoulutuspäivä 2015 
 

 

Aika: Perjantai, 18.9.2015, klo 8.30 – 15.20 

Paikka: Paasitorni, Juhlasali 2½. 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 gynekologian, urologian, gastrokirurgian ja yleislääketieteen 

erikoisaloille. 

 
Osallistumismaksu 75 €, joka sisältää lounaan ja kahvit, maksetaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä 
18.8.2015 mennessä tilille: IBAN FI04 1020 3500 1792 45 BIC NDEAFIHH  

Tiedustelut: anna-kaisa.pere@hus.fi tai ilkka.perttila@hus.fi 
 

 

 

 

8.30-9.00 Aamukahvi, ilmoittauminen 

9.00-9.05 Avaus    LT Anna-Kaisa Pere 

 

I sessio:  Pj: LT Anna-Kaisa Pere 

09.05-09.35  State of the Art: Mitä kipu on?  vahvistamatta 

09.35-09.55 Miten kipua voi kuvantaa?   vahvistamatta  

09.55-10.15  Kipupotilaan neurofysiologiset tutkimukset  Prof. Satu Jääskeläinen 

 

10.15.-10.45 Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyyn 

 

II sessio: Pj: LT Kaisa Raatikainen   

10.45-11.10 Naisten lantionkivut   LT Pauliina Aukee 

11.10-11.35 Miesten lantionkivut   LT Markku Leskinen  

11.35-12.00 Proktologinen kipu   vahvistamatta 

      

12.00-13.00 Lounas ja tutustuminen näyttelyyn 

 

III sessio: Pj: TTM, urot, Seija Salomaa, LT Eija Laurikainen  

13.00-13.20   Lantiokivun lääkehoito   Oyl Nora Hagelberg  

13.20-13.40 Fysioterapeutin kivunhoitokeinot  Ft Tuula Aho  

13.40-14.00 Psykiatrin rooli kivun hoidossa  vahvistamatta 

     

14.00-14.20 Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyyn 

  

 

IV sessio: Pj: Erl Ilkka Perttilä 

14.20-14.40 Krooninen lantiokipu ja seksuaalinen väkivalta Erl Pirkko Brusila  

14.40-15.15 Potilastapauksia   

 (Eija Laurikainen, Päivi Pienimäki, fysioterapeutti) 

15.15-15.20   Yhteenveto ja päätös        LT Anna-Kaisa Pere  

 

 

  

mailto:anna-kaisa.pere@hus.fi
mailto:ilkka.perttila@hus.fi


PELVICUS- PÄIVÄT 18.- 19.2.2016 VARALAN URHEILUOPISTO 

Torstai 18.2.  Kipupäivä 
 

08.30  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

08.55 Tervetuloa, päivän puheenjohtaja Liisa Malmlund 

09.00- 10.00  Vulvodynia, lääkärin luento  

10.00- 10.45  Vulvodynian fysioterapia, ft Vuokko Jernfors   

10.45- 11.45   Kroonisen kivun fysioterapia, OMT ft Jouni Peltola 

 

11.45- 13.00  Ruokailu ja näyttelyyn tutustuminen 

 

13.00- 16.30  TYÖPAJAT: 

 Työpajat á 90min 13.00 - 14.30 ja 15.00 – 16.30 

1. Vulvodynia potilaan fysioterapia. Ft Vuokko Jernfors 

2. Kroonisen kivun fysioterapia. OMT ft Jouni Peltola 

17.00- 18.00 Saunajumppa, Somatic streching, ft Marita Karppinen 

18.15  Rantasauna, avantouinti ja iltapala. Ohjelma? 

Ota omat saunajuomat mukaan saunalle! 

 

Perjantai 19.2 Kiputyökaluja 
 

08.25- 8.30    Tervetuloa, päivän puh.joht. Johanna Koppinen 

08.30- 09.30  Neuropaattinen kipu ja lantionpohja, neurologi Petteri Maunu 

09.30- 10.30 Motivoiva haastattelu, miten ottaa elintavat puheeksi,  

psykologi, käyttäytymisterapeutti Tiina Röning 

 

10.30- 11.15 Yhdistyksen vuosikokous 

  

11.15- 12.00 Ruokailu ja huoneiden luovutus 

 

12.00- 15.00 TYÖPAJAT: 

 Työpajat a´ 90min 12.00- 13.30 ja 13.45- 15.15  

1. Motivoiva haastattelu, miten ottaa elintavat puheeksi. Psykologi Käyttäytymiste-

rapeutti Tiina Röning 

2.   Feldenkrais-menetelmä lantionpohjaan liittyen. Piia Surakka 

 

15.15- 15.30  Päivien yhteenveto ja loppukeskustelu 

 

Koulutus on tarkoitettu jäsenille, mutta jos 15.12 jälkeen paikkoja jää vapaaksi voivat ei-jäsenet 

osallistua koulutukseen. Max henkilömäärä torstaille ja perjantaille on 60. Pidätämme oikeuden 

ohjelman muutoksiin. : johanna.maunuksela@gmail.com Ilmoittautumiset 15.11.2015 alkaen

 

HINTA:    15.12 jälkeen 15.12 mennessä 

- jäsenet Jäsenet    Jäsenet  Ei

to- pe 285    335€   415€ € 

to 185    215€   250€ € 

pe 185     215€   250€ €

 

Luentolyhennelmät tulostettavissa sähköisenä versiona noin viikkoa ennen Pelvicus-päiviä.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraava Pelvicus-jäsentiedote ilmestyy viikolla 39.  



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

FI05 5721 1520 0493 83      OKOFIHH 
 
 

  
 
 
 
 
VIESTI: oma nimi 
ERÄPÄIVÄ: HETI 
 

 
 
 
 Laskun aihe: 

Jäsenmaksu 2015 
 
 

 
 
 

KUVAUS SUMMA 

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsenmaksu 2015  

Yhdistyksemme jäsenmaksu on voimassa vuosikokousten välisen ajan.  

  

Varsinainen jäsen 25 euroa  

Kannattajajäsen (henkilöjäsen) 25 euroa  

Kannattajajäsen (yhteisö) 50 euroa  

  

Laita viesti kohtaan oma nimesi ja jäsenmaksu 2015  

  

YHTEENSÄ euroa 

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

 

mailto:liisa.malmlund@khshp.fi

