
Viime vuonna yhdistyksen apurahaa saaneiden Linda
Kaipion ja Marika Ståhl-Raililan koulutusterveiset ovat
luettavissa tässä tiedotteessa. Puheenjohtajalla on
jälleen tärkeää asiaa ja ajateltavaa korona-ajan
keskellä. 
 
Tämän vuoden apurahahaku on käynnissä. Ohjeet
hakuun löytyvät tästä tiedotteesta.
 
Monet koulutukset ovat siirtyneet loppuvuoteen tai ensi
vuodelle. Tietoa tulevista Pelvicus-päivistäkin on jo
julkaistu. Poimi ajankohdat ylös tiedotteesta.
 
Mukavia lukuhetkiä!
 
 
 
 

Tässä tiedotteessa:
 

PELVICUS
Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsentiedote
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VOIHAN KORONA! Tässä uusi kirosana. Villeimmissä kuvitelmissanikaan en olisi uskonut tätä kevättä
rajoituksineen, varotoimineen ja ennen kaikkea mitä tämä tulee vaikuttamaan kaikkien tulevaisuuteen. Meillä
erikoissairaanhoidossa (TAYS) poliklinikkatoiminta ajettiin nopeasti alas. Henkilöstöä siirrettiin muihin
tehtäviin, lähinnä osastofysioterapiaan. Osa perehtyi Koronapotilaiden fysioterapiaan ja koulutti meitä muita.
Muutama siirrettiin jopa lääkintävahtimestarien avuksi. Lantionpohjan fysioterapiaa aloimme toteuttamaan
etänä, aluksi puhelimitse ja muutamia videovastaanottojakin on pidetty. 
 
Myötätuntoni on teissä yksityisen puolen kollegoissa. Teidän toiminnallenne poikkeustila on rankkaa. Olen
kuitenkin ilossani seurannut, kuinka innovatiivisesti monet teistä on järjestänyt etävastaanottoja, -koulutuksia,
sekä -kursseja asiakkaille ja myös meille asiantuntijoille. Lantionpohjan fysioterapiassa monet kontrollikäynnit
pystytään toteuttamaan etänä. Myös ensikäynti onnistuu muokaten se niin, ettei siinä ole fyysistä tutkimusta.
Tärkeä osa lantionpohjan fysioterapiaa on kuitenkin fyysinen tutkiminen. Mielenkiintoista olisi vuoden kuluttua
kartoittaa miten tämä aika vaikutti meihin ja toimintaamme.
 
Vaikka yhdistyksen toiminta koulutusten suhteen on ollut hiljaista, olemme olleet aktiivisia verkostojen
luomisessa. Yhdistyksemme on yhteistyökumppanina kansallisessa ”vaippahankkeessa”
https://www.padproject.online/fi/ihmiset/ , joka on Suomen Akatemian ja Tampereen yliopiston suuri
tutkimusprojekti. Yhdistyksen jäsenten asiantuntemusta halutaan käyttää oikea-aikaisen palvelupolun
luomisessa. Meidän fokuksenamme on ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen virtsankarkailun hoitoon.
Tästä kerromme lisää syksyn jäsenkirjeessä. Tämä tulee olemaan myös yksi Pelvicus-päivien aihe 2021.
Kansainvälisessä toiminnassa tulemme olemaan myös mukana. Sisaryhdistyksemme IOPTPWH aloittaa
luomaan koulutusstandardit lantionpohjan sekä naisten terveyden fysioterapian täydennyskoulutukselle.
Heidän sivuilleen pääset täältä: https://www.wcpt.org/ioptwh  Ilmoitan FB-sivuilla, onko meidän
hakemuksemme hyväksytty tähän työryhmään.
 
Yhdistyksen omia ja muita koulutuksia on siirtynyt – Tarkista ne Pelvicus-sivuilla ja tästä tiedotteesta. Olethan
muistanut jäsenmaksun? Tarkista myös yhteystietosi oikeellisuus Pelvicus-sivuilta
http://www.pelvicus.fi/fysioterapeutit.asp . Jos ne eivät täsmää, ota yhteyttä Helena Ravanderiin. Hallituksen
yhteystiedot löydät täältä: http://www.pelvicus.fi/ota-yhteytta.html 
 
Etäpalaverit, etäkoulutukset, etätyöpajat, etäjumppatunnit, etävastaanotot, etäkahvilat, etäviini-illat, etä-sitä ja
etä-tätä. Tästä tulee uusi normaali! Mutta kaipaan LÄHI-etuliitettä.
 
Etähalaus teille jäsenet, Minna
 
 
 
 

 
Puheenjohtajan 
näppäimistöltä
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Yhdistys jakaa vuonna 2020 apurahoja jäsenilleen 1200 €. Vapaamuotoinen kirjallinen,
korkeintaan yksisivuinen allekirjoitettu apurahahakemus lähetetään puheenjohtaja Minna
Törnävälle 23.9.2020 mennessä osoitteeseen: Ylöjärventie 54, 33420 Tampere sekä
varmistuksena myös 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-,
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 2020 hakemiskohdetta varten. Vaillinaiset hakemukset
jätetään käsittelemättä. Hakemukset käsitellään nimettömänä hallituksen kokouksessa. 
 
Apurahan saajaa edellytetään antamaan palaute apurahakohteesta yhdistyksen
jäsentiedotteessa tai koulutuksessa.
 
 
 

Apurahahaku vuodelle 2020
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Osallistuin vuonna 2019 Moving body -koulutuskokonaisuuteen, joka tarjosi viisi eri moduulia:
selkä- lantio, rintakehä-lantionpohja ja niska, yläraajat, lonkka-polvi sekä nilkka-jalkaterä. Sain Pelvicus -
yhdistykseltä apurahan rintakehä-lantionpohja ja niska -osuuteen. Kouluttajina edellä
mainitussa osuudessa toimivat Merja Soanjärvi ja Mari Camut. Merja toimi myös pääkouluttajana
koko koulutuksen ajan ja lisäksi mukana oli Ilkka Hakala (yläraajat) ja Jarmo Ahonen (nilkka-jalkaterä). 
 
Koulutus oli mahdollista käydä kokonaisuutena tai valita haluamansa moduulin. Kävin itse
koko koulutuskokonaisuuden. Rintakehä-lantionpohja ja niska moduulissa harjoittelimme testausta,
tutkimista ja käsittelykeinoja kyseiselle alueelle. Mukaan omaan työkalusalkkuun tarttui uusia keinoa
hoitaa asiakasta sekä muistutus siitä, miten tärkeä osa-alue rintakehä on asiakkaan hoidossa. 
 
Suurin ahaa-elämys oli rintakehän alueen, erityisesti kylkiluiden palpointi, käsittelykeinot ja harjoitteet
vaivoihin. Moving body -koulutuskokonaisuuden tarkoitus on muistuttaa, miten tärkeää
on kokonaisvaltaisesti pystyä hoitamaan asiakas vastaanotolla. Koulutus oli erinomainen muistutus siitä,
miten luusto, lihakset ja faskiat vaikuttavat ihmisen kehoon päästä varpaisiin. Vaiva ei aina ole siellä
missä kipu on. 
 
Kiitos Pelvicus- yhdistykselle apurahasta. Toivotan kaikille yhdistyksen jäsenille energiaa ja
voimaa tulevaan kesään!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moving body -koulutuskokonaisuus
 
Linda Kaipio
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Olen innoissani viimevuotisesta koulutuksestani ja sain vihdoin mahdollisuuden osallistua Diane Leen
koulutukseen Tukholmassa. Olen lukenut hänen kirjansa ”Pelvic Girdle” sekä hänen ISM- modelin
viitekehyksestä, joka pohjautuu tutkittuun tietoon. Toivomukseni oli osallistumalla hänen koulutukseensa
sisäistää vielä paremmin hänen kokonaisvaltaista ajatusmalliaan fysioterapiasta. Diane Leen kurssi oli
todella hintansa ja matkustamisen arvoinen kokemus. Koulutuksen pituus kokonaisuudessaan oli kolme
päivää ja nämä päivät olivat mahtavan intensiiviset. Dianen tapa opettaa on erittäin selkeää ja hänellä on
aina se ”pieni punainen lanka” mukanaan, jolloin on helppo itse pysyä ajan hermolla koulutuksen kuluessa.
 
Koulutuksessa Diane ottaa esille kaikki viimeaikaiset tutkimukset ja hänen materiaaliaan on helppo
seurata, jolloin se myös tukee loistavasti läpikäytyjä teorioita. Hänellä oli koulutuksessa mukanaan kaksi
apuopettajaa, ja yksi heistä oli meidän ihana Mari Camut. Nämä apuopettajat auttoivat opetusta, kun
isossa ryhmässä syntyy kysymystulvia. Näin kaikki varmasti saivat vastaukset kysymyksiinsä. Tämä oli
mielestäni hyvä käytäntö. Koulutuksen ydin on kokonaisvaltainen potilaan tutkiminen, mikä oli mielestäni
juuri sitä mitä olin lähtenyt hakemaan. 
 
Olen tämän koulutuksen myötä kasvanut fysioterapeuttina valovuosia eteenpäin. Aina on lisää opittavaa,
uskon kuitenkin Dianen antaneen minulle todella hyvän pohjan, jotta nyt pystyn ajattelemaan eri tavalla ja
myös pintaa syvemmälle. On ihailtavaa nähdä Dianen vahvat manuaaliset taidot, jotka ovat aivan
huippuluokkaa ja hänen kykynsä opettaa niitä myös muille. Kiinnostus omaa työtä kohtaan kasvaa
jokaisella koulutuksella ja asiantuntevien kouluttajien luentoja kuunnellessa tulee tehtyä tärkeitä oivalluksia
omasta työstään. Tämä koulutus antoi paljon uutta tietoa sekä vahvistusta omaan tekemiseen, mutta
herätti kyllä ajatuksia. Huomasin koulutuksen jälkeen, että minulle seurasi myös pieni ”tenkkapåå”, kun
kaikki ajatukset ja opittu tieto hakee paikkansa.Onneksi minulla oli mukanani aivan ihana kollega Janna
Rosenqvist ja olemme yhdessä käyneet jälkeenpäin materiaalit läpi ja tuskailleet yhdessä. 
 
Koulutuksessa tuli niin paljon tärkeää asiaa, mikä täytyisi sisäistää ja oivaltaa, jolloin tietää mistä asiasta
lähteä tilanteita selvittämään. Se että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus ja emme voi poissulkea
mitään, kun tutkimme. Tämä on todella tärkeää huomioida fysioterapiassa.Vaikka ei kai yksiselitteisiä
toimintamalleja ole olemassa, siksi tämä ammatti on niin mielenkiintoisen haastava. Se mikä toimii sinulle,
ei välttämättä toimi toiselle. Mistä milloinkin lähdetään tilannetta tutkimaan, riippuu juuri siitä, miten
pääsemme syvemmälle ytimeen. Olen erittäin kiitollinen saamastani apurahasta Suomen
Lantionpohjafysioterapeutit ry yhdistykseltä, joka mahdollisti koulutukseni.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koulutusmatka Tukholmaan Diane Leen koulutukseen
Marika Ståhl-Railila
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Diane Lee 
(Kuvan lähde:https://physiotherapy.ca/diane-lee) 



X X P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Aika: siirtyy pidettäväksi launtai 21.11.2020  klo: 9-15  
Paikka: Tays, Biokatu 8, Finnmedi 2-talo, 5.krs 
Kouluttajat: 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? 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.  
 
Tämä päivä on vain käytäntöä. Erillinen teoriakertaus järjestetään etänä 13.11. klo 12–13.30 ja siihen voi osallistua
kaikki jäsenemme ilmaiseksi. Tarkempi ohjeistus syyskuun jäsentiedotteessa. Ilmoittautuminen 21.10.2020
mennessä. Pelvicus ry:n Internet-sivujen ilmoittautumisen kautta.

 

"Tehot irti omasta laitteesta" -koulutus 
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Suomen Kontinenssiklubi r.y.:n Syyskoulutuspäivä 25.9.2020, SIIRTYY
syksyyn 2021.

Lantionpohjan fysioterapian ABC 25.-26.9.2020, Kuopio, KYS. SIIRTYY
15.-16.1.2021
Kouluttajina lantionpohjan fysioterapeutit Paula Heiskanen, Reetta Lähderinne ja Jaana Tervo
Järjestäjä: Pohjois-Savon Fysioterapeutit ry ja Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry. 
Koulutus on tarkoitettu ylläolevien yhdistysten jäsenille
Hinta: 400 euroa.
 
Koulutuksen tarkoitus on antaa osallistujalle perustason valmiudet tutkia, hoitaa ja ohjata potilasta/asiakasta
lantionpohjan toimintahäiriöissä. Sisällön pääpainotus on tietämyksen lisääminen lantionpohjan toimintahäiriöiden
ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa puuttumisessa. 
 
Sisältö: Lantionpohjan anatomia ja toiminta. Lantionpohjan yleisimmät toimintahäiriöt ja niiden hoito fysioterapian
keinoin. Lantionpohjan fysioterapiamenetelmät, kuten biopalautehoito ja elektroterapia. Tarkempi koulutussisältö
syyskuun jäsenkirjeessä.
 

Ilmoittautumiset 15.12.2020 mennessä sähköpostiin: psftry(a)gmail.com - Korvaa osoitteessa (a) = @

Koulutukset

Lantionpohjan fysioterapian jatkokoulutus, Turku Osa 2/2 siirtyy
syksyyn/loppuvuoteen 2020. Tarkempi päivämäärä syyskuun
jäsentiedotteessa.

Palpointikoulutus Helsingissä (Anu Parantainen ja Mari Camut) siirtyy
loppuvuoteen 2020 tai alkukevääseen 2021. Tarkempi päivämäärä syyskuun
jäsentiedotteessa.
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Mitä huomioida neurologisen potilaan fysioterapiassa
Selkäydinvamma ja Cauda Equina
Akuuttivaiheen hoito virtsarakon ja suolen toimintahäiriöissä
Seksuaalisuus eri neurologisissa sairauksissa

Liikunnan vaikutus lantionpohjaan 
Urheilevat lapset ja nuoret
Raskausajan ja synnytyksen jälkeinen kuntoutus 
Työikäiset ja iäkkäät – onko peli menetetty? 

Neurologinen potilas ja lantionpohjan toimintahäiriöt

 
Lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen

 
 
Ohjelma tarkentuu syyskuun jäsentiedotteeseen.
Koulutus on tarkoitettu Suomen Lantionpohjan fysioterapeutit ry:n jäsenille (vuoden 2020 jäsenmaksu
maksettuna). Neurologinen-päivä on jäsenhintaan myös Sanfy ry:n jäsenille. Mahdolliset vapaat paikat ei-
jäsenille avautuvat 15.12. jälkeen. Maksimi henkilömäärä on 60. 
 
Koulutusmaksu sisältää ruokailut. Luentolyhennelmät ovat tulostettavissa noin viikkoa aiemmin.
Sitovat ilmoittautumiset 15.11.2020 klo 11.30 alkaen.

 

Pelvicus-päivät 4.-5.2.2021 Varalan urheiluopistolla
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15.12.2020 mennessä            15.12.2020 jälkeen               15.12.2020 jälkeen
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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. Mikäli ilmoituksesi tai
mainoksesi on kaupallinen, maksaa se seuraavasti: ¼ sivu
25€, ½ sivu 50€ ja koko sivu 100€.
 
Loppuvuoden ilmestymisaikataulu on seuraava:
3/2020 syyskuu, materiaali 15.8. mennessä
4/2020 joulukuu, materiaali 15.11. mennessä
 
 
Aktiivista yhteydenpitoa toivoen, Virpi

Jäsentiedotteen ilmestyminen ja materiaalin
toimittaminen

SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
ILMESTYY SYYSKUUN

ALKUPUOLELLA

MATERIAALI 15.8.
MENNESSÄ

MUISTILISTA!


