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   Kuvat: Johanna Koppinen 



Puheenjohtajan terveiset 

 
Heippa kaikille ihanille jäsenille! 

 

Juhannustaikoja tehdessä voitte lueskella tiedotetta.  Juhannusruusu 

kylläkin kerkesi jo kukkimaan minun pihassani. 

Mielenkiintoisia koulutuksia on syksy täynnä ja kevään-17 Pelvicus päivien suunnittelu edennyt 

hyvin, seksuaalisuuden ja suolentoiminnan ympärillä.  Hallitus bongailee hyviä luennoitsijoita 

teidän iloksenne. 

Apurahahakemusta voi myös alkaa tekemään. Tiedotteessa lisää tietoa aiheesta. 

Jäsenmaksusta muistuttelen, monelta se vielä uupuu. Katso maksutiedot 1/16 tiedotteesta! 

Kiitos! 

Jos jäsentiedoissa muutettavaa, ota yhteys Karppisen Maritaan. Saamme jäsentiedot 

ajantasalle. Yhteys Maritaan spostilla: marita.karppinen@windowslive.com 

Seuraile pelvicus.fi sivuja ja liity fasebook ryhmään! Tiedotuksia ajankohtaisista asioista! 

Oikein ihanaa ja rentouttavaa kesää kaikille! 

 

-Liisa- 

 

 

 

Naistenkymppi ja Pysy tiukkana kampanja 
 

Tämä vuonna Bailamama lähestyi meidän yhdistystä yhteistyön merkeissä. Tarkoituksena oli 

lisätä tietoisuutta lantionpohjanlihasharjoittelun tärkeydestä. 

Yhteistyökumppanina oli myös naistenkymppi ja yhdistyksestä 

toivottiin osallistujia. Pj Liisa, Johanna ja Tarja Koukkula osallistuvat 

reippaina kävelijöinä. 

Naistenkymppi käveltiin/juostiin erittäin kauniissa säässä 29.5.2016 

Helsingissä vaikka alkuun olikin hieman pilvistä. Pelvicus- tiimi käveli 

Pysy Tiukkana- kampanjan alla. 
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Liisa ja Tarja kävelemässä…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maali lähenee… 

 

 

 

 

Maalissa lenkkarit pois ja salaattilounasta syömään… maistui muuten 

TODELLA hyvältä  

 

 

 

Tarja yllätti ja tarjosi maalissa kuoharit… 

 

 

 

 

 

Skool!!! 

 

 

 

 



Apurahahaku 2016 
Apuraha, 700 €. 

Yhdistys jakaa tänä vuonna apurahaa jäsenilleen 700 €.  

Vapaamuotoinen kirjallinen, korkeintaan yksisivuinen allekirjoitettu apurahahakemus 

lähetetään puheenjohtaja Liisa Malmlundille 20.08.2016 mennessä osoitteeseen: Talvikintie 15, 

13500 Hämeenlinna. Varmistuksena myös sähköpostiin liitteenä (doc tai docx asiakirja) 

liisa.malmlund (ät) 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, 

liittyen yhdistyksemme toiminta- aiheeseen. 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 2016 hakemiskohdetta varten.  

Vaillinaiset hakemukset jätetään käsittelemättä. Hakemukset käsitellään nimettömänä 

hallituksen kokouksessa. 

 

 

Tulevia Koulutuksia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ICS  Finland - Kontinenssiklubi  

Syyskoulutuspäivä 2016 

Aika: Perjantai, 30.9.2016, 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 75 €, joka sisältää lounaan ja kahvit, maksetaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä 
02.09.2016 mennessä tilille: IBAN FI04 1020 3500 1792 45 BIC NDEAFIHH  
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: anna-kaisa.pere@hus.fi tai ilkka.perttila@hus.fi 

 

08.00-08.30 Ilmoittautuminen 

08.30-08.35 Avaus     LT Anna-Kaisa Pere

   

I sessio:  Urodynaaminen tutkimus, pj LT Kaisa Raatikainen 

08.35-09.00  Johdanto urodynamiseen tutkimukseen   LT Susanna Pasanen 

09.00-09.40       Miehen ja naisen urodynaamisen tutkimuksen erityispiirteet  TtM Seija Salomaa

     Urot.Pirkko Kinnunen 

9.40-10.10 Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyyn 

II sessio:  Urodynaamisen tutkimuksen indikaatiot ja hyödyt, pj vahvistamatta  

10.10-10.35 Miehillä     vahvistamatta 

10.35-11.00 Naisilla      

      vahvistamatta  

11.00-12.00 Lounas ja tutustuminen näyttelyyn 

III sessio: Neurourologia, potilastapaukset, pj LT Eija Laurikainen  

12.00-12.30 Neurologisen potilaan urodynaaminen tutkimus   Erl Ilkka Perttilä 

12.30-13.30 Urodynaamiset potilastapaukset   

 vahvistamatta  

13.30-13.50 Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyyn  

IV sessio: Bakteereja virtsassa, miten toimitaan? Pj vahvistamatta 

13.50-14.30 Moniresistentit bakteerit virtsainfektioiden aiheuttajina  LT Marttila 

14.30-15.10 Näytteen otto, keneltä, miten, koska ja mikä profylaksi        vahvistamatta  

15.10-15.20 Päätös     LT Anna-Kaisa Pere 
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LANTION FASCIARAKENTEIDEN FYSIOTERAPIA KOULUTUS 
 

Fasciamanipulaatio I -II kurssin käyneille OULUSSA 5.10.2016 

Kouluttajana: Tiina Lahtinen-Suopanki 

Mikäli olet kiinnostunut, laita viestiä: marita.karppinen@windowslive.com 

mahdollisimman pian, viimeistään 15.7.2016 mennessä. 

Koulutus toteutetaan mikäli siihen tulee riittävästi ilmoittautuneita. Paikka ja hinta selviävät 

myöhemmin. 

t. Marita Karppinen 

 

 

PELVICUSPÄIVÄT 9-10.2.2017 
 

Alustavana ohjelma: 

Torstai 9.2 Seksuaalisuus 

Perjantai 10.2 Suolen toimintahäiriöt (workshop painotteinen) 

- tarkempi ohjelma seuraavassa jäsentiedotteessa 

 

 

PERUSKOULUTUS JA PALPOINTI- KOULUTUS KAJAANISSA 25-27.11.2016 
 

Ohjelma viimeistään seuraavassa jäsentiedotteessa 

 

 

WCPT 
 

http://www.wcpt.org/eupdate 

http://www.wcpt.org/congress?congressupdate 

 

 

 

http://www.wcpt.org/eupdate
http://www.wcpt.org/congress?congressupdate

