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Puheenjohtajan terveiset

Heippa ihanat jäsenet!
Ihanat on syksyn ilmat olleet!
Hallitus on ollut kiireinen. Pelvicus päivien ohjelman teossa askaretta.
Alustava ohjelma on saatu tähän julkaisuun. Mielestäni loistava kokonaisuus tulossa.
Fascia käsittelyt ovat nyt suosiossa. Hallitus osallistui Somtyn Fasciaseminaariin. Mm. Carla
Stecco luennoi ihanalla italian englannilla. Koppisen Johannan terveiset seminaarista
tiedotteessa.
Ottakaa vaan rohkeasti yhteyttä hallitukseen koulutusideoista, hyvistä luennoitsijoista yms.
Facebook ryhmä on hienon aktiivinen. Kaikki vaan liittymään.
Muutama jäsenmaksu uupuu. Maksutiedot 1/16 ja 2/16 jäsentiedotteessa!
Nyt lomanviettoon pohjoiseen!

Kesä on mennyt.
Syksy on tullut.
Talvi kolkuttelee.
Mennyt ei palaa.
Tulevasta ei ole tietoa.
Mutta elänkin tätä päivää.
Ja vain sillä on merkitys.
Menköön mennyt.
Tulkoon tuleva.
Mutta minä olen silti,
tässä ja nyt.

Liisa

Fascia- seminaari 25.8.2016
The Role of Fascia in Low Back and Pelvic Pain
Hallitus aloitti elokuussa työskentelynsä kokoustamalla ja osallistumalla SOMTY’n järjestämään
Fascia seminaariin.
Aiheena oli fascian rooli alaselän- ja lantion alueen kivussa. Pääpuhujana toimi Professori Carla
Stecco. Carlahan on erityisen tunnettu fascia kuvistaan. Nämä kuvat ovat koottu yhteen hänen
uuteen kirjaansa…. suosittelen!
Alussa kerrattiin alaselän ja lantion alueen fascia rakenne. Erityisesti uutta materiaalia minulle
olivat lantionpohjan fasciarakenne kuvat.
Päivä eteni Tiina Lahtinen- Suopankin pitämään luentoon fascia manipulaation roolista diastasis
rectin hoidossa. Tämä toi yhteen monta ajatusta, jotka ovat herättäneet itselläni kysymyksiä
vuosien varrella, ja antoi myös vahvistusta omalle ajattelulle.
Tästä ehdittiinkin jo
keskustelemaan yhdistyksen
suljetussa fb-ryhmässä ja
mielestäni saimme todella
hyvän pohdinnan aikaiseksi.
Toki, koska olimme fascia
päivillä, niin tämä näkökanta
tuli siellä hyvin voimakkaasti
esille. Päällimmäisenä
kuitenkin jäi sellainen olo,
että koska keräämme
työkaluja erilaisten ihmisten
hoitamiseen, niin sille saralle
sain henkilökohtaisesti paljon lisää, erityisesti oivallusten merkeissä.
-

Johanna Koppinen

Carla ja Tiina

AJANKOHTAISTA:

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

Tämänlainen toive tuli kansainväliseltä organisaatiolta…
Olisiko kenelläkään jäsenellä kiinnostusta alkaa hoitaa ko
asiaa?
Olkaa yhteydessä Liisaan asian tiimoilta.

Dear Kristina, Ulla, Liisa, Almut, and Eibhlin
I am writing to you as the Chief Delegates of Croatia, Denmark, Finland, Germany and Republic
of Ireland.
In the IOPTWH newsletter it was mentioned that the executive committee would be asking a
different region of the world to assist with providing a couple of articles of interest to each new
edition the IOPTWH newsletter . The July Newsletter contained articles by Nigeria and South
Africa and we are hoping that Croatia, Denmark, Finland, Germany, and Republic of Ireland will
provide some items for inclusion in the next newsletter. This is scheduled for January.
The items could be anything of interest to our IOPTWH community and will not be peer
reviewed as for a journal. They could be a project, a case study , the summary of an interesting
course , the work of a current student etc.
It is not meant to be an onerous task but rather something that will display the similarities and
differences across our diverse membership.
Please contact me if you have any queries and could you please have your articles to me by
mid December. I will send out a friendly reminder closer to the date.
Robyn Willcock (robynwillcock@gmail.com)
For the Editor

Lantionpohjan fysioterapian peruskoulutus
Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry
Aika: perjantai 25.11. – lauantai 26.11.2016
Paikka: Fysioterapia, Pohjolankatu 8, 87100 Kajaani
Kouluttajat: fysioterapeutit Marita Karppinen ja Miia Silventoinen
Koulutuksen pääpainotus on virtsankarkailun arvioinnissa ja hoidossa lantionpohjan fysioterapian keinoin
Perjantai 25.11.
08.45 – 09.00 Aamun avaus, hedelmätarjoilu ja esittäytyminen
09.00 – 10.15 Lantionpohjan anatomia, tehtävät ja lp:aa rasittavat tekijät, ft Marita Karppinen
10.15 – 11.30 Lantionpohjan toimintahäiriöt ja fysioterapia, ft Miia Silventoinen
11.30 – 12.15 Lounastauko (omat eväät tms.)
12.15 – 12.30 Elektrodien paikoilleen asetus
12.30 - 15.15 Käytännönharjoitukset kahdessa työpajassa á 75 min,
klo: 13.45 kahvitauko (15 min) työpajojen välissä.
Alkututkimukset/harjoittelu:
a) Emg- tutkimukset, ft Miia Silventoinen
b) Biopalauteharjoittelu, ft Marita Karppinen
15.15 – 15.30 Päivän yhteenveto keskustellen
Lauantai 26.11.
08.45 - 9.45 Haastattelukaavakkeiden käyttö, ft Marita Karppinen
09.45 – 11.00 Emg:n käytön teoriaa ja lp:n toimintahäiriöiden elektrostimulaatio, ft Miia Silventoinen
11.00 – 11.45 Lounastauko (omat eväät tms.)
11.45 - 12.00 Elektrodien paikoilleen asetus
12.00 – 14.45 Käytännönharjoitukset kahdessa työpajassa á 75 min,
klo: 13.15 kahvitauko (15 min) työpajojen välissä.
Elektrostimulaatio:
a) NMES, ft Miia Silventoinen
b) Sähköhoidot, ft Marita Karppinen
14.45–15.00 Koulutuksen loppukeskustelu
Sitovat ilmoittautumiset 9.11. mennessä www.pelvicus.fi
Koulutus järjestetään vähintään 12:lle ja enintään 16 henkilölle. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Koulutuksen toteutuminen varmistetaan osallistujille sähköpostitse 10.11.
Hinta yhdistyksen jäsenille: 360 euroa
Hinta ei-jäsenille:
400 euroa
Periform+ emätinelektrodin kustannus (25 euroa) tulee vielä lisäksi. Mikäli sinulla on oma elektrodi, ota se
mukaasi! Koulutus sisältää perjantai-aamun hedelmätarjoilun ja iltapäiväkahvit.
Päivien osallistumismaksu maksetaan etukäteen tilille FI05 5721 1520 0493 83. Maksajan on ilmoitettava
osallistujan nimi. Maksukuitit tarkistamme ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli maksu ei näy jo tilillä.
Myöhemmin kuin viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista veloitamme koko koulutuksen hinnan.
Äkillisistä sairastapauksista vaadimme lääkärintodistuksen.

Lantionpohjan manuaalinen tutkiminen ja käsittely
Aika: sunnuntai 27.11.-16, klo: 9.00 – 14.30
Paikka: Fysioterapia, Pohjolankatu 8, 87100 Kajaani
Vastuukouluttaja: ft Miia Silventoinen, toinen kouluttaja paikalla osallistujamäärän mukaan
Hinta: 250 euroa (3 työpajaa), vain jäsenille
Kenelle: Koulutus on tarkoitettu lantionpohjan fysioterapian peruskurssin käyneille ja jo työkokemusta omaaville
fysioterapeuteille
Työpajoja on kolme, kestoltaan noin 1,5 tuntia.
Tp 1. Lantionpohjan lihasvoimantestaus palpoiden Oxford asteikkoa käyttäen
Tp 2. Vaginaalinen MTPR (myo trigger point release) ja JRV (jännitys-rentous-venytys) käsittely
Tp 3. Häntäluun mobilisointikäsittely ja lantionpohjan MTPR rektaalisesti
Koulutuksen tavoitteena on syventää lantionpohjan tuntemusta palpoinnin keinoin, sekä oppia lantionpohjan
lihasten manuaalisia kipukäsittelykeinoja.
Huomioithan, että manuaaliset harjoitukset tehdään toinen toisillemme.
Sitovat ilmoittautumiset 7.11. -16 mennessä www.pelvicus.fi
Koulutus järjestetään vähintään kuudelle ja enintään 12 henkilölle. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Koulutuksen toteutuminen varmistetaan osallistujille sähköpostitse 11.11. -16.
Koulutus sisältää aamun hedelmätarjoilun ja iltapäiväkahvin. Lounas on omakustanteinen.
Päivien osallistumismaksu maksetaan etukäteen tilille FI05 5721 1520 0493 83. Maksajan on ilmoitettava
osallistujan nimi. Maksukuitit tarkistamme ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli maksu ei näy jo tilillä.
Myöhemmin kuin viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista veloitamme koko koulutuksen hinnan.
Äkillisistä sairastapauksista vaadimme lääkärintodistuksen.

Tässä alustava ohjelma Pelvicus-päivistä. Muutoksia saattaa vielä tulla ja ohjelma
tarkentuu lähiaikana.

Pelvicus- päivät
- Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry Varalan urheiluopisto, Tampere, 9-10.2.2017
Torstai 9.2.
09.30- 10.00
10.00- 10.15
10.15- 11.15
11.15-12.15

Seksuaalisuus
Ilmoittautuminen
Aamukahvit ja Tervetuloa,
Sukupuolen ja ihmissuhteiden monimuotoisuus, FM Tommi Paalanen
Uutta tutkimusta seksuaalisuuden saralla, Prof. Osmo Kontula

12.15- 13.15 Ruokailu ja näyttelyyn tutustuminen
13.15- 14.15
14.15-15.15
15.15-15.45
15.45-16.45
16.45- 17.45
.
18.00

PPSHP:n Seksuaali- ja lisääntymisterveyden työryhmän toimeenpanosta, ft Soili Lukkarila
Kaltoin kohdeltu/ traumatisoitunut lantionpohjan fysioterapiassa, Psyk.ter Milja Utukka-Jokinen
Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
Aihe tulossa….
Saunajumppa,….
Rantasauna, avantouinti ja iltapala.
Ota omat saunajuomat mukaan.

Perjantai 10.2.
08.25- 8.30
08.30- 09.30
09.30- 10.30
10.30- 11.15

Suolen toiminta

Tervetuloa,
Anaali-inkontinessi, LL Kirsi Lehto
Ulosteongelmaisen lääkitys, sh Hanna Forsström
Yhdistyksen vuosikokous

11.15- 12.00 Ruokailu ja huoneiden luovutus
12.00- 16.00 TYÖPAJAT:
Työpajat á 60 min
1. Anaalikanavaa tukevien lihasten harjoittaminen UÄ-biopalautemittauksen avulla,
ft Minna Törnävä
2. Emg- tutkimus ja biopalauteharjoittelu suolen toimintahäiriöiden fysioterapiassa,
3. ft Raija Juopperi
4. Peristeen-suolihuuhtelu ja anaalitampoonit,
Tuotespesialisti Anna Kilpeläinen/Coloplast
5. Ummetus ja tuntostimulaatiosähköhoidot,
ft Miia Silventoinen
16.00-16.15

Päivien yhteenveto ja loppukeskustelu

Koulutus on tarkoitettu jäsenille. Mahdolliset vapaat paikat ei-jäsenille 15.12. jälkeen. Maksimi henkilömäärä on
60. Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin. Ilmoittautumiset 15.11.2016 alkaen:
HINTA:
Jäsenet
Jäsenet 15.12 jälkeen
Ei jäsenet
to-pe 300€
340€
425€
to
200€
225€
250€
pe 200€
225€
250€
Anuform-anaalielektrodin kustannus (29 euroa) tulee vielä lisäksi. Mikäli sinulla on oma elektrodi, ota se mukaasi!
Koulutusmaksu sisältää ruokailut. Luentolyhennelmät ovat tulostettavissa sähköisenä versiona noin viikkoa ennen
Pelvicus-päiviä. Sitovat ilmoittautumiset www.pelvicus.fiPäivien osallistumismaksu maksetaan etukäteen tilille
FI05 5721 1520 0493 83.Maksajan on ilmoitettava osallistujan nimi. Maksukuitit tarkistamme ilmoittautumisen
yhteydessä, mikäli maksu ei näy jo tilillä. Myöhemmin kuin viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista
veloitamme koko koulutuksen hinnan. Äkillisistä sairastapauksista vaadimme lääkärintodistuksen.

TALLI tulee TARTUUN:
https://www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/493/
Talli Rosenbaumi koolitus: Rohkem kui „füüsiline keha”- kuidas tegeleda psühhoseksuaalsete
faktoritega vaagnapõhja füsioteraapias?
Alguskuupäev: 08. november 2016
Lõppkuupäev: 09. november 2016
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Naiste tervise ja vaagnapõhja füsioterapeudid, teemast huvitatud füsioterapeudid, ämmaemandad, õed, teemast huvitatud inimesed
Hind: 150€
Maht: 16 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 46 (Kokku:50)
Olete oodatud Talli Y. Rosenbaumi koolitusele „Beyond the „Physical“ in Therapy: Addressing Psychosexual Issues in PF Practice“ ehk „Rohkem kui
„füüsiline keha”- kuidas tegeleda psühhoseksuaalsete faktoritega vaagnapõhja füsioteraapias“
mis toimub 8.-9. november 2016 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Koolitus toimub inglise keeles. Koolitusele on oodatud naiste tervise ja vaagnapõhja
füsioterapeudid, teemast huvitatud füsioterapeudid, ämmaemandad, õed, teemast huvitatud inimesed. Koolitus on kõigile füsioterapeutidele, kes soovivad
teada rohkem seksuaalsusest, et patsiendiga sellel teemal kõneldes end kindlalt tunda.
Koolitajast
Talli Yehuda Rosenbaum (Iisrael) on 25-aastase kogemusega endine vaagnapõhja füsioterapeut, praegune AASECT (American Association of Sexuality
Counselors and Therapists) poolt sertifitseeritud seksuaalterapeut, kes tegeleb individuaal- ja paarinõustamisega. Talli Rosenbaum on rahvusvaheliselt
tunnustatud ekspert seksuaalsete valuhäirete ravis. Ta on avaldanud üle 30 teadusartikli eelretsenseeritud teadusajakirjades, mitmeid raamatupeatükke ning
kaasautori A. Padoaga õpperaamatu „The Overactive Pelvic Floor” (2016). T. Rosenbaumi publikatsioonide nimekiri on leitav siit:
http://tallirosenbaum.com/en/en_pubs_index. Ta on International Academy of Sex Research täisliige ning teaduskirjastuse Elsevier ajakirja Sexual Medicine
Reviews kaastoimetaja. Talli on International Society for the Study of Women's Sexual Health auliige.
Omades kogemust nii füsioterapeudi kui seksuaalnõustajana, kasutab Talli oma klientide käsitlemisel biopsühhosotsiaalset mudelit, võttes arvesse nii kaebuste
füüsilisi kui psüühilisi aspekte. Talli töötab klientidega erapraksistes ning nõustab mitmeid asutusi ja programme. Loe Talli Rosenbaumi kohta rohkem tema
kodulehelt: http://tallirosenbaum.com/en/home ja tema blogist: http://tallirosenbaum.com/en/blog.
Koolituse ajakava*
8. november 2016
Time
8:30-9am
9-9:15am
9:15-10:45am

Activity
Registration
Welcome, housework, introductions etc
Session One

10:45-11:00am
11:00am-12:30pm

Morning Tea
Session Two

12:30pm-1:30pm
1:30pm-3pm
3-3:15pm
3:15pm-5pm
9. november 2016
Time
9:00-10:30am

Lunch
Session Three
Afternoon tea
Session Four

10:30-10:45am
10:45am-12:15am

Morning Tea
Session Two

12:15am-13:15pm
13.15pm-15:30pm

Lunch
Session Three

Subject

Speaking of sex – why?
Basic Male and Female Sexual Function

Activity
Session One

Sexual Problems in Male and Female: A
biopsychosocial Perspective
Unconsummated Marriage
Mindfulness for Sexual Pain
Subject
Examining attitudes and values about sex and
sexual history taking
Sexuality throughout the Lifecycle: Pregnancy,
Postpartum and Menopause
Case studies and discussion and question time

*Koolituse korraldaja võib teha ajakavas muudatusi
In English
The purpose of this course is to provide womens health physiotherapists with knowledge and skill in sexuality and sexual counseling skills. Participants should
be physiotherapists with some background and experience in pelvic floo rehabilitation, preferably wtth knowledge of sexual pain disorders.

Learning outcomes:











Describe the basic anatomy and physiology of sexual function and dysfunction
Discuss the distinct phases of sexual functioning
Become familiar with linear and circular models of sexual function
Become familiar with linear and circular models of sexual function;
Describe male and female disorders of sexual function;
Describe how physical, psychological, and social factors can affect sexual functioning;
Explore a mindfulness-based, mind–body approach to addressing sexual pain and anxiety;
Articulate values, attitudes, and feelings about sexuality;
Demonstrate basic knowledge of counselling skills, cultural sensitivity, and sexual history taking.

Registration
Please fill in the registration form. If you would like to get the invoice for the company, please choose "Registreerin ettevõtte alt" and then fill all the gaps.
After the registration you will recieve the e-mail, which confirms, that you are pre-registered to the course. Before the course starts, we will send you the
invoice and after the invoice is paid, you are registered to the course. If you have any questions, please don't hesitate to contact liisiorg@nooruse.ee või
7370209.

Riemukasta syksyä!! toivoo Hallitus

