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PELVICUS

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsentiedote

Tässä tiedotteessa:

Näin kesän kynnyksellä jäsentiedotekin rauhoittuu kesän
viettoon. Puheenjohtaja-Minnalla on omalla palstallaan
taas ajankohtaisia asioita kerrottavanaan.
Syksylle on tulossa useampi koulutus, ja tulevista

PUHEENJOHTAJAN
NÄPPÄIMISTÖLTÄ

Pelvicus-päivistäkin saat hieman esimakua tässä
tiedotteessa. Oletko kuullut vielä Vaippahanke tutkimuksesta? Lue siitä lisää tästä tiedotteesta ja
osallistu kyselyyn.

KOULUTUKSIA

Leppoisaa kesää ja mukavia lukuhetkiä!

VAIPPAHANKE
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Puheenjohtajan
näppämistöltä

Kesä keikkuen tulevi ja se on toivoa täynnä! Toivoa paremmasta tuo käynnissä olevat Koronarokotukset,
josko se pirulainen saataisiin hallintaan.
Yhdistyksen webinaari 1-osa, ”Voihan häpy” sai mukavan palautteen ja jatkoa seuraa syyskuussa miessekä joulukuussa endometrioosiaiheella. Kuopiossa järjestetään lantionpohjan peruskoulutus hybridinä ja
Helsingissä sonopalpaation käytännön koulutus. Pelvicus-päivät on suunniteltu pidettävän teoriaosuuden
osalta hybridinä ja käytännön työpajat hands-on koulutuksena. Etä- ja hybridikoulutuksista tuli siis uusi
normaali.
Pitkäaikainen yhdistyksen jäsen Soile Rekonen jäi eläkkeelle HUS:sta. Yhdistyksemme muisti ihanaa
jäsentämme eettisesti ”Pelasta Pimppi” kampanjan lahjoituksella. Kiitos Soile työstäsi lantionpohjan
fysioterapian edistäjänä!
Muista yhdistyksen apuraha – hakuohjeet löydät edellisestä tiedotteesta.
Kesälomat alkavat ja on aika ottaa rennosti. Nautitaan luonnosta, auringosta ja ihan vaan olemisesta.
Minä aion ottaa käyttöön takapihan kiikun päikkäreille, pohdinnoille, lukemiselle ja puutarhan ihailulle.
Jos syksyllä en vastaa sähköposteihin tai puhelimeen, tulkaa etsimään pihakiikun pehmusteista 😊

Ihanaa kesää, Minna

"Naisen nautinto”- sillä teemalla meni Soilen kaikki vuosikymmenet naisten
lantionpohjan toimintahäiriöitä hoitaessa aina tähän viimeisen työaamun ihanaan
aamupalaan asti keväisellä meilahtelaisella kalliolla. Kuvassa vasemmalta alkaen
Vuokko Jernfors, Soile Rekonen ja Laura Leminen (Kuva: Vuokko Jernfors)
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Koulutukset
Sonopalpaatio-koulutus (2 op)
Kohderyhmä: Suomen Lantionpohjan fysioterapeutit ry:n jäsenet, jotka ovat käyneet vähintään kahden
päivän lantionpohjan fysioterapiakoulutuksen.
Aika ja paikka: 9.-10.9.2021, GE, Kuortaneenkatu 2, 00510 HELSINKI Vallila
Kouluttajina LL, ft Jouko Heiskanen ja TtT, Seksuaaliterapeutti, ft Minna Törnävä
Hinta: 450 euroa. (Vähintään 10, enintään 20 osallistujaa).
Koulutuksen tavoitteena on parantaa keskivartalon, lantion ja lantionpohjan toiminnallisen anatomian
osaamista, palpaatiotaitojen tarkkuutta ja luotettavuutta reaaliaikaisen ultraäänitutkimuksen
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(sonopalpaatio)
avulla.
on saada lisävarmuutta manuaalisen tutkimisen, testauksen,
terapeuttisen harjoittelun ja ohjauksen taitoihin kuvantamisen avulla. Kurssilla tutustutaan erilaisiin
ultraäänilaitteisiin, opitaan koneiden perustekniset säädöt ja kuvaustekniset perusasiat sekä kuvien
tulkinnan perusteet. Koulutuksen on suunnattu lantionpohjan fysioterapeuteille ja se antaa valmiudet
toiminnalliseen lantionpohjan kuvaukseen. (Tavoitekehyksenä EQF, koulutuksen oppimistulosten taso 7).
Koulutus ei anna valmiuksia lääketieteelliseen diagnostiikkaan, joka on lääkäreiden tehtävä.
Sisältö:
Anatomian ennakkotehtävä - keskivartalon, lantion ja lantionpohjan toiminnallinen anatomia.
Johdatus ultraäänikuvauksen perusteisiin.
Lantionpohjan toimintahäiriöiden kuvausindikaatiot ja kuvaukseen valmistaminen.
Teknisen osaaminen – näkyvyyden, erottuvuuden, läpitunkevuuden, kontrastin ym optimointi.
Ultraäänityöpajat
1. pinnalliset isot lantion lihakset ja lihaskalvot
2. keskeiset lantionalueen luumarkkerit, nivelet, verisuonet, imusolmukkeet
3. lantionpohjan lihasten / lihaskalvojen kerroksittainen tunnistaminen, tutkiminen ja harjoitteiden
ohjaaminen

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen:
http://www.pelvicus.fi/ajankohtaista.html
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Koulutukset
Lantionpohjan peruskoulutus
Aika ja Paikka 17.–18.9. Kuopio, KYS
Kouluttajina lantionpohjan fysioterapeutit Paula Heiskanen, Reetta Lähderinne ja Jaana Tervo
Kohderyhmä: Suomen lantionpohjan fysioterapeutit ry:n ja Pohjois-Savon fysioterapeutit ry:n jäsenet.
Päivään 1 voivat osallistua myös opiskelijat.
PÄIVÄ 1 (etäyhteys)
9.00–9.15 Aamun avaus
9.15–10.15 Lantionpohjan anatomia, tehtävät ja lantionpohjaa rasittavat tekijät
10.15–10.30 Tauko
10.30–11.30 Lantionpohjan toimintahäiriöt ja fysioterapia
11.30–12.30 Lounastauko
XXPHOTO BY MARTIN R. SMITH
12.30–13.30
Haastattelukaavakkeiden käyttö
13.30–13.45 Kahvitauko
13.45–14.45 Emg:n käytön teoriaa ja lantionpohjan toimintahäiriöiden elektrostimulaatio
14.45–15.00 Päivän päätös
PÄIVÄ 2 (läsnäolo)
9.00–9.15 Aamukahvit
9.15–11.15 Käytännönharjoitukset
Lantionpohjan biopalaute (emg), mittaus ja harjoittelu.
11.15–12.15 Lounastauko (omat eväät tai henkilökunnan ruokala)
12.15–14.15 Käytännön harjoitukset
Lantionpohjan elektrostimulaatio, lihasaktivaatio ja rauhoittavat hoidot
14.15–15.00 Koulutuksen päätös
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.
Sitovat ilmoittautumiset 20.8. mennessä psftry(a)gmail.com
Hinta:
Päivä 1 (etäpäivä) 120 euroa, opiskelijoilta 60 euroa
Päivä 1 ja 2 (etä- ja läsnäolopäivä): 380 euroa (Elektrodin kanssa 410 euroa)
Etäpäivän koulutus järjestetään vähintään 6:lle ja
maksimiosallistujamäärää ei ole.
Lähipäivän koulutus järjestetään vähintään 6:lle ja
maksimissaan 18 osallistujalle.
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Koulutukset
Webinaari 2. ”Miesten vuoro” Lantionpohjan fysioterapia miesoletetuille
Aika: 24.9. Klo 12–15, etäkoulutus
Aiheet:
Lantionpohjan fysioterapia eturauhasoperaation jälkeen, ft, uroterapeutti, seksuaalineuvoja Anu
Parantainen
Lantionpohjan kivun fysioterapia, OMT-ft, seksuaalineuvoja Milla Lind
Ilmoittautuminen yhdistyksen koulutukset sivuilla.
Hinta: 35 euroa

Webinaari 3. ”Kipuna kiivaana” Endometrioosi ja kivun hoito
Aika: Joulukuu, tarkka päivämäärä varmistuu
XXPHOTO BY MARTIN R. SMITH
syyskuun tiedotteeseen. Tarkat aiheet varmistuvat
myös syyskuussa.

Pelvicus-päivät 10.-11.2.2022 Varalassa
Järjestetään yhteistyössä Somty ry:n kanssa. Vaihdetaan käytännön työkaluja keskenämme.
Teoriaosuudet (1/2 päivää molempina päivinä) pyritään järjestämään hybridinä ja työpajat
läsnäolokoulutuksena. Luennoitsijoina molempien yhdistysten huippunimet!
Aiheina mm. lantiokorin, alaselän ja alaraajojen myofaskiaaliset yhteydet. Vatsakapselin toiminnalliset
harjoitteet. Tarkka ohjelma ilmestyy syyskuun jäsentiedotteeseen.

Vaippahanke
Vaippahanke -tutkimuksen tarkoituksena on kerätä aikuisvaippoja käyttävien ihmisten ja heidän
läheistensä kokemuksia virtsan- ja ulosteenkarkailusta. Tarkoituksena on myös kerätä lääketieteen ja
terveysalan ammattilaisten, julkisen sektorin toimijoiden ja yritysmaailman näkökulmia aiheeseen liittyen.
Tavoitteena on lisätä tietoa vaietuista aiheista ja pyrkiä purkamaan virtsan- ja ulosteenkarkailuun liittyvää
häpeää.
Lantionpohjan fysioterapeuttina sinulla on arvokas näkökulma aiheeseen liittyen. Tutkimukseen voit
tutustua tarkemmin ja vastata oheisen linkin kautta: https://www.padproject.online/fi/vaippatarinoita/
Voit myös oheisen linkin välittää asiakkaallesi tai potilaallesi. Tutkimus on Suomen Akatemian ja Koneen
säätiön rahoittama.
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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.
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, 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€.

MUISTILISTA!

Ilmestymisaikataulu on loppuvuoden osalta seuraava:
3/2021 syyskuu, materiaali 15.8. mennessä
4/2021 joulukuu, materiaali 15.11. mennessä

SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
Aktiivista yhteydenpitoa toivoen, Virpi Peltomaa

ILMESTYY SYYSKUUSSA

MATERIAALI 15.8.
MENNESSÄ

