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VALPURI SEIKKULA

Taloudessani elävä merenkulku-upseeri huomautti

kerran kaupassa pojallemme, että kädet pois

konehuoneesta. Poika siihen, että mutku se on ihan

dojoing väärään suuntaan. Minkäs teet.  Eräs urologi

kertoi koulutuksessa stimulaattorin tuomista

helpotuksista virtsaamisvaikeuksissa. Kun johto

kulkee nivusen paikkeilla ja sitä vessassa vähän

rapsuttaa, niin virtsaaminen käynnistyy. Yleisöstä

mieskollegansa kommentoi, että siinähän miehet

kusevat kintuilleen jo sängyn reunalla. Ei kenenkään

päivä käynnisty ilman, että siinä muniansa

haukotusten tahtiin tovin rapsuttelee. Meinasin

aspiroida sylkeni tuossa kohtaa, mutta tottahan se.

Tunnistin kaavan. Omasta kokemuksestani tuntuu,

että jos itse viikkaan intensiivisesti labioitani aamulla

järjestykseen ennen ylösnousemusta, se on sängyn

toisen puolen rapsuttelijalle ihan erilainen viesti.

Miksi? Joskaan se ei taida enää olla niin suuri tabu,

tai jopa rikos. Onko se silti edelleen jotenkin … eri

juttu? Pimpin räpyttäminen ja järkkääminen? Kai edes

omaa kalustoaan saa justeerata vaikkapa nyt

aamuisin toimintakuntoon ilman sen suurempaa

seksualisointia tai jopa somatisointia. Ajatus viriää

liian helposti suuntaan: rapsutin -> hiiva, järkkäsin ->

laskeuma Jeskamandeerakko joku vika nykkuitenki!!! 

Mutta tämä. Pojathan on poikia, jos kädet eksyy

konehuoneeseen. Tytön kohdalla. Kielletäänkö sitä

hanakammin, tai ei ainakaan todeta, että tytöthän on

tyttöjä. Se ei riittäisi kuittaukseksi. Unnuttaako se?

Onko sillä nyrressiä? Mikskä se noin tekee? Mjaa.

Ehkä se on kivaa. Ehkä sieltä kutkutti. Ehkä häntä

jännittää. Entä sitten. Pimppi on varsin hyvä ja soiva

peli. Kyllä ’Siitää saapii kaa-attoo, siihen passaa koo-

oskee, sii-illää saa lee-eikkii. Ainakin omaansa ja

luvan perästä toisenkin. Sekkään eijjoo syy-yntii. 

Rämpytän, siis olen. Tyttö. 

Valpuri
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Tervehdys. Tuuminpa tuossa, ehkä kulunuttakin

mutta ah, niin monimuotoista tematiikkaa tyttölapsen

ja naiseuden myytin ympärillä. Olemmeko me se

heikompi sukupuoli ja minkälaiset luulot, tavat ja

uskomukset meitä ohjailevat? Ajatus alkoi leijailla

mielessäni myöhäisellä metsälenkillä karvaturrin

kanssa. Sain sylin täyteen kulttuuria samana iltana

musiikkiteatterin muodossa. Kolmen naisen

muodostava esittävän taiteen ryhmä Teatteri Terve

Tyttö kiertää muutamaa paikkakuntaa Aukinainen –

konsertin muodossa. Nauroin, itkin ja lauloin itseni

lähes hullunpaperille ja palasin kotiin sydän

pakahtuneena. Nerokkaat teemat jäivät soimaan

mielessä pitkään. Ilmaan heitettiin aiheita

riittämisestä, omakuvan tulkitsemisesta, naisen

roolista historiassa – tai miten sen kerrotaan ja

oletetaan olleen. Huumori ratkesi kattoon saakka, kun

lavalle astui karikatyyrejä naisten habituksesta eri

vuosikymmeninä ja kirsikkana kakun päällä – keski-

ikäinen känninen nainen. 

Revyy sisälsi Värttinämäisen rallatuksen siitä, kuinka

pieni tyttö kertoi häntä äidin opettaneen, ettei ’

jalkovälliin saa ka-attoo, siihe ei saa ko-oskee, sillä ei

saa le-eikkii, kaikkii sillon syy- yntii’. Naapurin Jussi

kuitenkin näytti ommaansa. Äiti siihen, että pojathan

on poikia. Toisen puolen naapurin Lassi jopa venytteli

komiasti ommaansa. Pohjathan on poikia. Mikä siinä

on, että penistä ja kiveksiä sopii kyllä rämpyttää

kehdosta hautaan? Sorrummeko me edelleen

ajattelemaan, että pippeli on sen verran kiva peli,

ettei sitä voi olla hiplaamatta. Ja onhan se,

kieltämättä vekkuli värkki. Toki aikansa ja paikkansa

jalkovälin mukavuuskoskemisellakin, vaikka olisi

lapsi. Poika.
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Yhdistyksen hallitus esittäytyy

VALPURI SEIKKULA
PAIMIO

HALLITUKSEN PJ

REETTA LÄHDERINNE
KUOPIO

KOULUTUSSIHTEERI

MILLA LIND
KARKKILA

KOTISIVUVASTAAVA

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry on perustettu vuonna 1993, jolloin yhdistyksen nimi oli Suomen

Urogynekologinen Fysioterapiayhdistys. Nimi vaihtui muutama vuosi perustamisen jälkeen Suomen

Kontinenssifysioterapiayhdistykseksi ja vuonna 2008 yhdistyksen vuosikokous muutti nimen nykyiseksi.

Pelvicus on toiminut himppua vaille kolmenkymmenen vuoden ajan ja toiminnassa on vuosien varrella nähty

monia kasvoja ja koettu paljon yhdessä. Nyt onkin aika tutustua istuvaan hallitukseemme!

Bachelor of physiotherapy, YAMK, AMO,

Uroter. koul. 

VSSHP/TYKS Asiantuntijapalvelut ja

Auraklinikka, Turku

Pilikun tarkka tiedenainen ja kliinisen työn

kehittämisen suuri fani. Erityiskiinnostuksen

kohteet: urogynekologia, urologiset syövät,

sekundaarinen lantionpohjan toimintahäiriö

perussairauksiin nähden –salapoliisintyö. 

Myös kansainvälinen yhteistyö ja

verkostoituminen, näyttö ja laadun

yhtenäistäminen, opetus ja koulutus.

Intohimona siviilissä esittävät taiteet,

voisilmäpullat, makeissa kirkkaissa vesissä

uiminen ja koirat. Kuriositeetti: minulla on

araknofobia ja rakastan

taskuparkkeeraamista

Tehtäviini kuuluu mm. yhdistyksen

toteuttamien koulutusten organisointi ja

ilmoittautumisten vastaanottaminen. 

Olen työskennellyt fysioterapeuttina

vuodesta 2005 alkaen sekä julkisella että

yksityisellä sektorilla. Ensikosketuksen ja

innoituksen lantionpohjan fysioterapiaan

sain työskennellessäni Joensuun

keskussairaalassa, jossa työtehtäviini kuului

synnyttäneiden äitien ryhmäohjaus. Tämän

jälkeen olen päässyt toteuttamaan

lantionpohjan fysioterapiaa laajemmin

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. 

Valmistuin tänä keväänä terveystieteiden

maisteriksi ja tulevaisuudessa työhöni

kuuluu entistä enemmän opetustyötä

Savonia ammattikorkeakoululla. Opetustyön

kautta haluan viedä tietoa lantionpohjan

toimintahäiriöiden ennaltaehkäisystä ja

hoidosta terveysalojen peruskoulutusten

puolelle.

olen Milla Lind, Karkkilassa mieheni ja

kaikenkirjavan eläinperheemme kanssa

asuva OMT-fysioterapeutti. Valmistuin

fysioterapeutiksi joulukuussa 2012,

huhtikuussa 2013 kävin lantionpohjan

fysioterapian peruskoulutuksen - ja siitä asti

lantionpohja on vienyt mennessään!

Olen valmistumisestani lähtien toiminut

ammatinharjoittajana yksityisvastaanotolla,

ensin omassa pikku yrityksessä ja siitä

ammatinharjoittajaksi ensin vähän

pienempään yritykseen ja vuonna 2018

Fysiokseen. 

Lantionpohjan fysioterapiassa haluan

erityisesti nostaa esiin lantionpohjan kivut

sekä miesoletettujen lantionpohjan

toimintahäiriöt, joiden tietoisuutta toivon

nostettavan esiin yhä enemmän ja

osaamista kehitettävän.

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry

hallituksessa olen ollut nyt vuoden ja

tehtäviini on kuulunut mm. yhdistyksen

uusien kotisivujen suunnittelu. 
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Yhdistyksen hallitus esittäytyy

HEIDI NIEMI
PORVOO
VARAPJ

HELENA RAVANDER
ROVANIEMI

HALLITUKSEN SIHTEERI, 
JÄSENREKISTERINHOITAJA

Olen Heidi Niemi, kahden tytön äiti, yhden

tytön ja yhden pojan äitipuoli.

Fysioterapeutti (2007), seksuaalineuvoja

(2012) ja työfysioterapeutti (2016). 

Vuodesta 2007 lantionpohjan alueen

toimintahäiriöt ovat olleet oleellinen osa

työtäni. Pidän tällä hetkellä vastaanottoa

Porvoossa, lääkärikeskus Fenixissä.

Hallituksessa olen jo muutaman kauden

ollut mukana, tällä hetkellä

varapuheenjohtajana.

Olen valmistunut lääkintävoimistelijaksi

vuonna -89. Pääsääntöisesti olen

työskennellyt eri sairaaloissa (Tampere,

Helsinki) ja vuodesta 2002 Lapin

Keskussairaalassa.

Olen Pelvicuksen hallituksen sihteeri ja

jäsenrekisterin hoitaja. Hallituksessa olen

ollut vuodesta 2020 lähtien.

Työskentelen Lapin Keskussairaalassa

Rovaniemellä, puolet työpäivästä teho-

osastolla ja puolet

lantionpohjapoliklinikalla.

Ilmoitathan muuttuneet yhteystiedot

jäsenrekisteriin ja/tai Pelvicuksen

nettisivuille minulle sähköpostilla

helena.ravander@gmail.com.

Muista maksaa jäsenmaksu!

Jäsenille on tullut maaliskuussa sähköpostiin lasku jäsenmaksusta. "Karhulasku" on lähetetty niille, jotka eivät

ole laskua hoitaneet. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenyys katsotaan irtisanotuksi, jos maksumuistutuskin

on jätetty maksamatta. Jos olet epävarma oletko maksanut, niin tarkistathan asian omista pankkitiedoista. 

 

T. Jäsensihteeri Helena ja rahastonhoitaja Mervi

 

mailto:helena.ravander@gmail.com


Lantionpohjan laskeuman
fysioterapia - suomalaisten
fysioterapeuttien näkökulma 
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Lantionpohjan laskeumalla tarkoitetaan emättimen etu- tai takaseinämän, kohdun tai emättimen huipun

laskeumaa normaalilta anatomiselta sijainnilta. Synnytykset ja ikääntyminen ovat oiretilan selkeimpiä

tunnistettuja riskitekijöitä. Lantionpohjan laskeuman esiintyvyys vaihtelee eri tutkimusten välillä. Oireita

aiheuttavia lantionpohjan laskeumia on arviolta 3–8 %. Suomessa lantionpohjan laskeumia diagnosoitiin

vuonna 2020 yhteensä 9 642 ja vuonna 2021 yhteensä 12 524.

Lantionpohjan laskeumaa hoidetaan ensisijaisesti konservatiivisesti hyödyntämällä moniammatillista

osaamista. Fysioterapialla, varsinkin lantionpohjan lihasharjoittelulla, on todettu positiivista vaikutusta

koettuihin oireisiin ja elämänlaatuun erityisesti alle kuuden kuukauden seurannassa. Laskeumapotilaan

fysioterapiakäytännöstä ei ole kansallista tutkimustietoa. Kansainvälistäkin tutkimustietoa on vähän. Sen

mukaan lantionpohjan lihasharjoitteet, biopalauteharjoittelu ja elintapaohjaus muodostavat fysioterapian

kulmakivet.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata lantionpohjan laskeuman fysioterapian tutkimis- ja

arviointimenetelmiä, sen toteutuksessa käytettäviä menetelmiä sekä itsehoitoa tukevan ohjauksen

sisältöalueita suomalaisten fysioterapeuttien näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota

voidaan hyödyntää käytännön työn, koulutuksen ja jatkotutkimuksen tarpeisiin. Tutkimuksen kohdejoukkona

olivat suomalaiset fysioterapeutit (n=19). Kyseessä oli kvalitatiivinen tutkimus, jossa aineisto kerättiin

teemahaastattelulla. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.

Tulosten mukaan lantionpohjan laskeuman fysioterapian tutkimis- ja arviointimenetelmiä olivat haastattelu,

havainnointi, manuaalinen tutkiminen ja biopalautemittaukset. Tärkeimpinä edistymistä kuvaavina tekijöinä

kuvastui potilaan kokemat oireet ja lantionpohjan lihastoiminnassa tapahtuneet muutokset. Fysioterapian

toteutuksessa käytettäviä menetelmiä olivat terapeuttinen harjoittelu, fysikaalinen terapia, manuaalinen terapia

sekä ohjaus ja neuvonta. Itsehoitoa tukevan ohjauksen sisältöalueina kuvastui tiedon jakaminen anatomiasta ja

fysiologiasta, intiimiterveys, wc-käyttäytyminen, elintavat ja psykososiaalinen tuki. 

REETTA LÄHDERINNE, 2022
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO (UEF), TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, PRO GRADU -TUTKIELMA.

Johtopäätöksinä voidaan todeta, että lantionpohjan laskeuman

fysioterapiassa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä ja siinä huomioidaan

fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja terveyden osa-alueet.

Jatkossa on tärkeää selvittää monipuolisemmin fysioterapiassa käytettävien

menetelmien vaikuttavuutta ja tutkia aihetta myös potilaiden ja

ennaltaehkäisyn näkökulmista.



Symposiumin annista tuon esille häpeän tai oletetun

häpeän muutamalla esimerkillä. Inkontinenssi

aiheuttaa häpeää, vaikenemista ja muita negatiivisia

tunteita. Yhtenä luennoitsijana oli Lucy Brett, joka on

kirjoittanut karkailun yhteiskunnallista stigmaa ja

henkilökohtaista häpeää lievittääkseen kirjan omasta

virtsankarkailustaan (PMSL: Or How I Literally Pissed

Myself Laughing and Survived the Last Taboo to Tell

the Tale). Lucy oli loistava luennoitsija, joten laitoin

kirjan tilaukseen. Potilasyhdistykset, jota Lucy myös

edusti, olivat myös osallisina symposiumissa ja heille

oli korvamerkitty yksi aamupäivä sekä he olivat

osallisina työpajoissa. Äärimmäisen tärkeä

näkökulma, he kun ovat työmme keskiössä.
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Niin, mitä onkaan kestävä kontinenssin hoito? Se ei

ole pelkästään terveydenhuollon ammattilaisen

toteuttamaa hoitoa. Se on myös arkkitehtuuria,

pedagogiikkaa, politiikkaa, taloustiedettä,

bioteknologiaa, teknistä tuotesuunnittelua,

jätehuoltoa, logistiikkaa ja tasa-arvoa. Se on

monialaista ja- tieteistä aivotyötä, joka oli tämän

tapahtuman ydin. Tuon teille terveiset ensimmäisestä

Technologies and Infrastructures of Sustainable

Continence Care (TISCARE2022) Symposiumista, joka

pidettiin Tampereen yliopistolla huhtikuun lopulla

upealla monialaisella näkemyksellä. 

Te, jotka olitte 2021 Pelvicus-päivillä, muistatte

Vaippahankkeen toteuttamat utopiatyöpajat

inkontinenssin ennaltaehkäisystä fysioterapeuttien

näkökulmasta. Teidän työpajojenne tuloksia oli tässä

kansainvälisessä Symposiumissa nähtävillä. Olin

todella ylpeä yhdistyksemme tuottamasta aineistosta

ja teistä asiantuntevat kollegani! Aineistosta on tehty

kaksi videota, josta näette nostoja aineistosta.

Nostot ovat käännetty englanniksi. 

Videoihin ja muuhun aineistoon, myös Symposiumin

luentoihin pääsette tutustumaan täältä:

https://www.youtube.com/channel/UCYSGms-

Q1X7Ibr5r05ytK2A 

Sustainable Continence Care
eli kestävä kontinenssin hoito

-
Mitä se on?

MINNA TÖRNÄVÄ

https://www.youtube.com/channel/UCYSGms-Q1X7Ibr5r05ytK2A


Naisten virtsankarkailu tutumpana aiheena on ehkä

helpompi ottaa puheeksi. Miesten inkontinenssi on

vielä varsin vaiettu aihe. Miten se sitten vaikuttaa

miessukupuolisiin, jotka eivät ole tottuneet

käyttämään aikuisen elämänkaarensa aikana

vaippoja? Mieleeni jäi erityisesti tutkija Anders

Olausonin esille tuoma lause: Jokainen määrittelee

itse normaalin. Hän kertoi miehestä, jolla oli

postoperatiivinen (prostata CA) inkontinenssi ja

Anders säälitteli miehelle hänen kohtaloaan. Mies

totesi, ettei tämä ole minulle mikään ongelma –

pärjään näin oikein hyvin. Sain uuden elämän, pystyn

elämään sitä vaippojen ansiosta ja olen iloinen siitä.

Miehillä on kuitenkin fyysisesti tai teknisesti

haastavampaa olla inkontinentti. Esimerkkinä

miesten vessat, ei niissä ole bideesuihkua tai edes

roskasäiliötä. Harvoissa yleisissä vessoissa ei ole

kuin muutama ”yksityiskoppi”, joten suojanvaihto ja

käytetyn suojan hävittäminen on haastavaa. 

Tiina Vaittinen ja Anna Rajala olivat TISCAREn

pääjärjestäjät, todella upeata työtä – toivottavasti

saamme tapahtumalle jatko-osan. Tiina ja Anna ovat

kuvassa 1. vallattomine Labias-puseroineen. Puseron

aiheeseen liittyen, heiltä ilmesty uunituore artikkeli

Poliittinen Talous lehteen: Synnytinelinten poliittinen

talous: Biologisen uusintamisen kustannuksista

poliittisen talouden vaginaalisilla rajapinnoilla.

Todella lukemisen arvoinen artikkeli. Myös siinä on

meidän työpajoistamme hyödynnettyä tausta-

aineistoa. Anna sai lisäksi Suomen Akatemian

apurahan ”Ulosteen politiikka” tutkimukseen. Upeaa

Anna – pissa ja kakka alkavat saamaan poliittista

näkökulmaa! 

Vaippahankkeeseen voit tutustua täältä:

www.vaippahanke.fi 

Somessa vaippahanketta voit myös seurata:

Facebook & IG: @vaippahanke, 

Twitter: @Vaippahanke ja @PadprojectV
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Kuvassa Vaippahankkeen parissa työskennelleet 

Anna Rajala, Minna Törnävä, Eveliina Asikainen, Tiina Vaittinen ja Tuulia Lahtinen

http://www.vaippahanke.fi/
http://www.vaippahanke.fi/


Vieraskynä:
Muisteloita lantionpohjan
fysioterapiasta vuosien varrelta
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Ensi vuonna yhdistys täyttää 30-vuotta ja Suomen Urogynekologisesta Fysioterapiayhdistys ry:stä, Suomen

Kontinenssifysioterapiayhdistys ry:stä muotoutui vuonna 2008 Suomen Lantionpohjan Fysioterapiayhdistys ry.

Olen saanut olla mukana alkutaipaleelta asti ja olin jo ennen yhdistystä vuonna 1982 Naistenklinikalla

harjoittelemassa ns. hengityskentällä: puhallutimme pulloon ja heiluttelimme potilaiden nilkkoja heräämössä.

Lantionpohjan osaaminen oli vielä melko vähäistä: katkaistiin virtsasuihkua virtsatessa, istuttiin kovalla tuolilla,

jumpattiin kovasti suoria vatsalihaksia ja vedettiin napaa sisäänpäin.

90-luvulla Pirkot (Metsola ja Raivio) lähtivät viemään innokkaasti lantionpohjan ilosanomaa maakuntiin ja

jossain SUFT:in päivillä törmäsin Pirkko Metsolaan ja olin juuri eronnut, perustin firman ja otin pankista lainan

vuonna 1993 ja ostin sEMG:n ja interferenssin (Myomed 920 ja Endomed), jotka just ja just mahtuivat

lätkäkassiin ja aloin tehdä terhakkaasti töitä ja into oli suurta. Muistan, kun eräs miesoletettu

urheilufysioterapeutti sanoi, että nyt se sitten on eronnut ja ostaa koneen hoitamaan työt ja miestäkään ei enää

tarvita. Siihen aikaan elektrodit olivat pitkiä, valkoisia ja dildon mallisia.

Muistan, kun Kauneus-ja terveyslehdessä oli kuponki, että teen lantionpohjan lihasten mittauksia ja tein niitä

350 naiselle kolmen kuukauden aikana ja voitte kuvitella ajanvarausta: varsinkin vastaajan purkamista

viesteistä ja aikojen soittamista. Tilasin myös jenkeistä harjoituskuulan, joka painoi 350 grammaa ja mukana oli

VHS-video: rouva pinkki kylpytakkipäällä koukkuselinmakuulla ja mieslääkäri komensi: Squeeeeze and relax!

Kuula on vielä tallessa.

Kävin vuonna 1996 seksuaalineuvojakoulutuksen ja siihen aikoihin muutama muukin kollega kävi ja jonka

jälkeen sain nimen Pervo Parantainen ja seksuaalisuudesta puhuminen asiakkaiden kanssa ei ollut vielä

tuolloin suotavaa ja sain siitä jonkin verran moitetta lääkäreiltä ja kollegoilta. Terveydenhoitaja Seija Heittolan

kirjoitti edelleenkin paljon opinnäytetöissä käytetyn kirjan vuonna 1996: Lantionpohjan lihaksilla laatua naisen

elämään ja kirjassa mainittiin myös sana orgasmi. 

Alkuvaiheessa lantionpohjanfysioterapia oli kokonaisvaltaista, mutta laitepainotteista ja mottona oli, että ”what

you can measure is a fact”. Pinta-EMG-laitetta, perineometria, elektrostimulaatiota käytettiin paljon tutkimiseen

ja lisäksi harjoituskuulia käytettiin kotiharjoittelun tukena.

Vuonna 1997 Pirkko Metsola järjesti kurssimatkan Brittein saarille professori Jo Laycockin

koulutuskeskukseen: Palpaatio, pinta-EMG ja elektrostimulaatio kurssille. Meitä lähti sinne seitsemän innokasta

fysioterapeuttia ja yllätys oli suuri, kun luulimme tutkivamme potilaita ja tutkittavat olimmekin me kurssilaiset.

Siina tulimme syvästi tutuksi toisillemme ja varmaan tästä kurssista jäi perinne tutkittavana olemisesta, myös

palpaatiokoulutuksiin Suomessa.

ANU PARANTAINEN

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA



K E S Ä K U U  |  N R O  2 / 2 0 2 2

Teimme Minna Törvävän kanssa validiteettitutkimusta  vuonna 1999 eri testaajien välisestä luotettavuudesta

FemiScanille pinta-EMG:stä (sama mitä Pauliina Aukee käytti väitöskirjassaan) ja statistikko kuoli ja

tutkimuksemme katosivat jonnekin arkistoihin ja jäivät hyödyntämättä. Samoihin aikoihin tuli myös VHS-video

lantionpohjan harjoittelusta kauppoihin, missä yhteistyökumppanina oli Väestöliitto. Potilasta näytteli kollega

Vuokko Jernfors. 

Gynekologi Pauliina Aukee väitteli vuonna 2003. Biofeedback training in stress urinary incontinence : effect on

muscle activity, the application of a home biofeedback device and the function of the pelvic floor musculature. 

Vuonna 2004 kollega Arja Parkkisen ym. tutkimus julkaistiin arvostetussa lehdessä Neurourology Urodynamics

2004;23(7):643-8. Physiotherapy for female stress urinary incontinence: individual therapy at the outpatient

clinic versus home-based pelvic floor training: a 5-year follow-up study. Tutkimuksessa otettiin myös huomioon,

kuinka fysioterapeutin persona ja läsnäolon taito vaikuttavat hoidon onnistumiseen.

Vuonna 2006 tapahtui paljon: yhdistys käännätti silloisen puheenjohtajan Kirsti Kokon johdolla Heike Höfflerin

kirjan Lantionpohjan jumppaa, kollega Teija-Liisa Ranta kirjoitti kirjan Naisen nautinto ja sain olla myös mukana

ensimmäisessä Naisten Virtsankarkailun Käypähoito suositusta tekemässä. Ohjatulle lantionpohjan

lihasharjoittelulle saatiin A-tason näyttö ja se oli kova juttu, viemään lantionpohjan fysioterapiaa eteenpäin. 

Tästä voisi joku muu ottaa kopin ja jatkaa historiaa.          Kiitos, että olen saanut olla mukana.

David Laycock, Pirkko Suomalainen, Minna Törnävä, Anu Parantainen,

Arja Parkkinen, Mirre Kipfer, Kirsti Kokko, Jo Laycock ja Pirkko Metsola. 

Kuva: Pirkko Metsolan arkistosta

https://www.facebook.com/pirkko.suomalainen?__cft__%5B0%5D=AZUe4oHCQmxYNcIKyiksuYtNIJIgC9-8NCnRvXQhg6cHBtec4Z1yr7NKwHOfil-f3PZr_Y-l4FXLPDEnIODZVL1C4bKJ6o5wRwrtA5IQTozC1_5-by4O4YQthvCHgTg6mbSpnWHS7-5aBR3Be41sLJZpBU1PtlOjnV1uNRrPeYWKfw&__tn__=-%5DK*F
https://www.facebook.com/anu.parantainen?__cft__%5B0%5D=AZUe4oHCQmxYNcIKyiksuYtNIJIgC9-8NCnRvXQhg6cHBtec4Z1yr7NKwHOfil-f3PZr_Y-l4FXLPDEnIODZVL1C4bKJ6o5wRwrtA5IQTozC1_5-by4O4YQthvCHgTg6mbSpnWHS7-5aBR3Be41sLJZpBU1PtlOjnV1uNRrPeYWKfw&__tn__=-%5DK*F
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012483490343&__cft__%5B0%5D=AZUe4oHCQmxYNcIKyiksuYtNIJIgC9-8NCnRvXQhg6cHBtec4Z1yr7NKwHOfil-f3PZr_Y-l4FXLPDEnIODZVL1C4bKJ6o5wRwrtA5IQTozC1_5-by4O4YQthvCHgTg6mbSpnWHS7-5aBR3Be41sLJZpBU1PtlOjnV1uNRrPeYWKfw&__tn__=-%5DK*F
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009941832851&__cft__%5B0%5D=AZUe4oHCQmxYNcIKyiksuYtNIJIgC9-8NCnRvXQhg6cHBtec4Z1yr7NKwHOfil-f3PZr_Y-l4FXLPDEnIODZVL1C4bKJ6o5wRwrtA5IQTozC1_5-by4O4YQthvCHgTg6mbSpnWHS7-5aBR3Be41sLJZpBU1PtlOjnV1uNRrPeYWKfw&__tn__=-%5DK*F
https://www.facebook.com/pirkko.metsola.775?__cft__%5B0%5D=AZUe4oHCQmxYNcIKyiksuYtNIJIgC9-8NCnRvXQhg6cHBtec4Z1yr7NKwHOfil-f3PZr_Y-l4FXLPDEnIODZVL1C4bKJ6o5wRwrtA5IQTozC1_5-by4O4YQthvCHgTg6mbSpnWHS7-5aBR3Be41sLJZpBU1PtlOjnV1uNRrPeYWKfw&__tn__=-%5DK*F
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Rauma 16. – 17.9.2022. Hinta 400€

Yhteistyö Lounais-Suomen Fysioterapeutit ry:n

kanssa

Hämeenlinna 1.10.2022. Hinta 200€

Yhteistyö Suomen Aikuisneurologinen

Fysioterapiayhdistys ry:n kanssa

Espoo 19. – 20.11.2022. Hinta 400€

Yhteistyö Fysioksen kanssa

Tampere 9. – 10.2.2023

Lantionpohjan fysioterapian jatko 1 

Neurologinen kuntoutuja ja lantionpohja -koulutus

Lantionpohjan fysioterapian peruskoulutus

Pelvicuspäivät 

Katsaus tuleviin koulutuksiin

SAVE THE DATE

BILL TAYLOR -
INTRODUCTION TO THE
ATHLETIC PELVIS
16.-17.9.2022 ESPOO

LASTEN LANTIONPOHJAN
FYSIOTERAPIA
17.-18.6.2022 TAMPERE

ILMOITTAUDU
NÄIHIN NYT!

Lisätiedot

seuraaviilla sivuilla







Bill Taylor
 
Introduction to
the Athletic Pelvis 

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 

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 

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.

16.-17.9.2022 ESPOO

Bill Taylor

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. 

Read more about Bill: 
https://taylorphysiotherapy.com/our-team/bill-taylor/

MSc (Physio, Edinburgh) MCSP, Grad Dip Adv
Manip Therapy (Canada)

Milloin
16.-17.9.2022

Missä
Osteopatiakoulu Atlas, Piispansilta 9 B,
3. krs, 02230 Espoo

Kohderyhmä
Lantionpohjan fysioterapeutit 

Hinta
480 euroa (alv 0 %) 

Huomioitavaa
Opetuskieli englanti

Ilmoittautuminen
Mukaan mahtuu 25 osallistujaa.
Koulutuksen tullessa täyteen voit
ilmoittautua varasijalle. Ilmoittautuminen
1.8.2022 ja peruutukset 16.8.2022
mennessä.

Ilmoittautumiset sähköpostilla:
fysioterapia.pelvicus(at)gmail.com 

https://taylorphysiotherapy.com/our-team/bill-taylor/


Lantionpohjan
fysioterapia
jatko 1

Kuvaus koulutuksesta ja oppimistavoitteet
Osallistujalla on jo jonkin verran kokemusta käytännön
työstä lantionpohjan kuntoutuksen parissa, ainakin
ohjauksen ja neuvonnan osalta. Koulutuksessa osallistuja
syventää osaamistaan tavoitteenaan hallita
tavanomaisimmat fysioterapeuttisen tutkimisen ja
kuntouttamisen menetelmät lantionpohjaa koskien. 

Koulutuksen sisältö
Koulutuksessa syvennytään lantionpohjan fysioterapiaan
perusosiolla jo opittuja taitoja hyödyntäen. Aiheina mm:
lantionpohjan manuaalinen tutkiminen ja
käsittelymenetelmiä, EMG:n hyödyntäminen tutkimisessa
ja biopalauteharjoittelussa, sähköstimulaatio,
lantionpohja suhteessa keskivartaloon ja hengitykseen,
ultraäänen käyttö biopalautemenetelmänä ja
lantionpohjan toiminnan havainnollistajana. Huomioithan,
että harjoittelemme tutkimista ja eri hoitomenetelmiä
toinen toisillamme. Raskaana olevat voivat osallistua
koulutukseen. Ultraääni ei kontraindisoidu ja EMG –
mittaukset voi tehdä vaginaalisesti (15 rv jälkeen), mikäli
tutkittavan kohdunkaulalla ja –suulla ei ole tapahtunut
kypsymistä. Manuaalista tutkimista ja hoitomenetelmiä ei
heidän kohdalla toteuteta, jotta kohdunsuu ei rasittuisi. 

Ajankohta
pe-la 16.-17.9.2022 Klo 8:30 - 16:00

Kouluttajat
ft YAMK AMO Valpuri Seikkula ja 
ft YAMK koul. Seksuaalineuvoja Mari Camut

Hinta: 400€ 
Osallistujamäärä: läsnä 22 

Paikka
Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma/ Rauman terveyskeskus/
Lääkinnällisen kuntoutuksen tilat. Terveyskeskus
sijaitsee kätevästi kävelymatkan (5 min) päässä
Vanhasta Raumasta, mikäli miettii mahdollista
majoitusta.

Yhteyshenkilö ja ilmoittautuminen 
Heidi Niemi (heidi.niemi@lsft.fi)

16.-17.9.2022 RAUMA

Neurologinen
kuntoutuja ja
lantionpohja 
1.10.2022 HÄMEENLINNA

Järjestäjänä Sanfy 

Lauantai 1.10.2022 Hämeenlinna, 
Kanta-Hämeen keskussairaala,
fysiatria

Kouluttajat 
Valpuri Seikkula ft YAMK AMO, 
Miia Sallinen ft seksuaalineuvoja

Koulutuksen tavoitteet

Tutustutaan lantionpohjan
rakenteeseen ja toimintaan yleisesti
sekä neurologisten oirekuvien ja
sairauksien näkökulmasta.

Palautetaan muistiin ja opitaan
alustavasti lisää eri
fysioterapiamenetelmistä, joita voi
hyödyntää neurologisen kuntoutujan
fysioterapiassa lantionpohjan tilanne
huomioiden.

Madalletaan kynnystä ohjaamisen ja
neuvonnan suhteen lantionpohjan
toimintaan sekä seksuaaliterveyteen
liittyvissä asioissa. 

Ilmoittautuminen Sanfyn www-sivujen
kautta.

Lounas ja kahvit kuuluvat
osallistumismaksuun. Hinta 200€ sekä
Sanfyn, että Pelvicuksen jäsenistölle.
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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. 

Milloin?

Jäsentiedotteisiin tuleva materiaali tulee toimittaa

hyvissä ajoin ennen seuraavan tiedotteen

ilmestymistä. Deadline on pääsääntöisesti edeltävän

kuukauden 15.päivä. 

Miten?

Materiaalin voi lähettää pdf-muodossa TAI

vapaamuotoisesti fontista ja ulkoasusta riippumatta

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

Viittaathan viestisi otsikossa Pelvicuksen

jäsentiedotteeseen.

Samalla, kun lähetät materiaalin, ilmoita myös

laskutustiedot. Rahastonhoitaja lähettää laskun

sähköpostitse.

1/2021 maaliskuun lopussa

2/2021 kesäkuun alussa

3/2021 syyskuussa, materiaali 15.8. mennessä

4/2021 joulukuussa, materiaali 15.11. mennessä

Jäsentiedotteen ilmestymisaikataulu

vuonna 2022 on seuraava:

vaaka-suuntainen

mitat 210 x 148 mm

50€ / mainos

pystysuuntainen

mitat 210 x 297 mm (A4)

100 € / mainos

Ilmoitushinnat

1/2 sivu 

1/1 sivu


