
PELVICUS
Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsentiedote
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Koronan vuoksi useat koulutukset ovat siirtyneet.
Tässä tiedotteessa on laaja kattaus tulevia
koulutuksia Pelvicus-päiviä unohtamatta. Seuraa
aktiivisesti yhdistyksen tiedottamista, mikäli
koulutuksiin tulee muutoksia epidemiatilanteen
muuttuessa.

Tässä tiedotteessa:

PELVICUS-PÄIVÄT 2021

KOULUTUKSIA 
TULOSSA

PUHEENJOHTAJAN
PALSTA



Tervetuloa syksy ja näköjään myös ensimmäiset koronatartunnat. Olen kuitenkin niin positiivinen, että luulen
tästä aallosta selviävämme huomattavasti paremmin kuin keväästä. Tälle syksylle suunnitellut kokoukset ja
koulutukset ovat kuitenkin peruuntuneet ja siirtyneet. Se harmittaa, sillä syksy jotenkin tuntuu starttaavan
mukavilla kollegoiden tapaamisilla. No, nyt on ollut etätapaamisia ja – koulutuksia. Voin sanoa, ettei
oikein…tunnu…samalta. Vaikka olenkin ihmisenä ehkä enemmän hiljainen seurailija, introvertin sukua, niin
kaipaan lähitapaamisia – saan niistä energiaa!

Tänään seurasimme TAYSssa väitöstä ensimmäisen kerran etänä. LL Anu Aalto väitteli vulvodynian etiologiasta
ja hoidosta sekä sen vaikutuksesta elämän laatuun. Päätelmä oli, että naisten moniammatillinen hoito on
tehokasta – fysioterapia ja seksuaalineuvonta mainittiin erityisen tärkeinä hoitomuotoina. Tuli vielä ihana
ylpeyden tunne, kun väittelijä Lection lopuksi näytti kuvan ja kertoi tässä olevan omat VD-tiimiläiset ja kuivissa
loisti Hämeenlinnan asiantuntijat! Lantionpohjan fysioterapia sai tässä työssä tärkeää näkyvyyttä.
Yhdistyksemme muisti Anua ”Pelasta Pimppi” kampanjan eettisellä lahjalla. Väitöskirjaan voit tutustua täältä:
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/122765  

Meillä oli IOPTWPH:n kansainvälisen sisarseuramme kanssa Zoom kokous, jossa mietimme kansainvälisiä
minimiraameja naisten ja lantionterveyden fysioterapiakoulutukseen. Suomesta kokousosallistujina on Valpuri
Seikkula ja minä. Työryhmään pyrimme saamaan perusterveydenhuollon ja yksityisen puolen edustajia. Jos
kiinnostuit, ota yhteyttä. Pidämme teidät ajan tasalla tämän projektin etenemisestä. Tutustu IOPTPWHn
uudistuneisiin sivuihin: https://world.physio/subgroups/pelvic-womens-health/members 

Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtajapäivät olivat niin ikään etäkokouksena, johon osallistui meiltä varapj
Miia ja allekirjoittanut. Kokouksen aiheista Korona puhutti osallistuneita kovasti. Olimme kaikki kiitollisia
emojärjestömme nopeasta reagoinnista webinaarien järjestämiseen ja kansallisten sekä kansainvälisten
suositusten jakamiseen. Jäsenyhdistysten kannustusraha jaettiin myös ja sen sai Keski-Suomen fysioterapeutit
ry:n Sanna Hoisio. Jatkossa yhdistysten sääntömuutosten myötä jäsenmaksulaskujen maksamatta jättäminen
katsotaan jäsenen eroamiseksi.

Pelvicus-päivien ohjelma on ilmestynyt. SE ON UPEA! Toivotaan, että saamme sen pidettyä suunniteltuna (siis
ilman Koronarajoituksia). Katso myös muut koulutukset. Apurahahaku on auki 23.9.2020 asti. Ohjeet edellisestä
tiedotteesta!

Pysytään terveinä, huolehditaan käsihygieniasta, pidetään turvavälit sekä
pukeudutaan maskeihin ruuhkapaikoilla! 
Hyvää syksyä! PJ ja hallitus
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Puheenjohtajan näppämistöltä



"Tehot irti omasta laitteesta"-sähkökoulutus Tampereella 21.11.2020
Aika: 21.11.2020 lauantai 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 12–1330 ja siihen voi osallistua
kaikki jäsenemme ilmaiseksi. Ilmoittautuminen erikseen työpajaan ja etänä tapahtuvaan teoriakertaukseen
21.10.2020 mennessä Pelvicus ry:n Internet-sivujen ilmoittautumisen kautta. Etäluentoon lähetetään koulutuslinkki
sähköpostitse.
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Lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy ja hoito 10/2020 – 3/2021
Tampereen korkeakoulussa alkaa lokakuun 22.pv 15op Täydennyskoulutus. Vielä ehdit ilmoittautua (28.9.
mennessä). Täydennyskoulutus auttaa sinua ja työyhteisöäsi hoitamaan ja ennaltaehkäisemään
lantionpohjan toimintahäiriöitä kansallisten ja kansainvälisten hoitosuositusten mukaisesti. Tarkemmat tiedot löydät
täältä: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/lantionpohjan-toimintahairioiden-ennaltaehkaisy-ja-hoito-12-15-op

Koulutukset

Nämä kaikki alla olevat tiedot saattavat muuttua koronarajoitusten vuoksi. Seuraa siis tarkasti
yhdistyksen www-sivuja ja FBssä ilmoitamme tilannemuutoksista ASAP.



Lantionpohjan fysioterapian jatkokoulutus 2
pe 27.11. ja la 28.11.2020 klo 9-16

Koulutuksessa syvennytään lantionpohjan fysioterapiaan perus- ja jatko-osio 1:llä jo opittuja tietoja taitoja
hyödyntäen. Perehdymme suolen toimintahäiriöihin sekä lantionpohjan kipuun erilaisten etiologioiden pohjalta, sekä
miehillä, että naisilla. Tutustumme myös lantionpohjan alueen limakalvojen terveyteen vaikuttaviin sairauksiin.
Opettelemme ulostustekniikan tutkimisen sekä EMG – että ultraäänilaitteistoa hyödyntäen.
Fysioterapiahoitomenetelmistä syvennymme edellä mainittujen aiheiden pohjalta vielä mm sähköstimulaation ja
manuaalitekniikoiden käyttömahdollisuuksiin. 

Koulutukseen orientoidutaan ennakkotehtävällä, joka jaetaan osallistujille hyvissä ajoin. Osallistuminen tähän
koulutusosioon on mahdollista, mikäli on käynyt aikaisemmin LSFT:n, Pelvicuksen tai jonkin muun tahon
järjestämän, vähintään peruskoulutustasoisen lantionpohjan fysioterapiaa käsittelevän kokonaisuuden. EMG:n ja /
tai UÄ:n käytöstä, sekä lantionpohjan manuaalisesta tutkimisesta on hyvä olla perusteet hallussa. 

Kouluttaja: Valpuri Seikkula ja Mari Camut
Hinta: 400 euroa
Osallistujamäärä: 22
Paikka: Turun AMK 2.kerros, Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka B2038 ja C2046 (perjantai) & B2040 (lauantai)

Varustus: Harjoittelemme tutkimista ja eri hoitomenetelmiä toinen toisillamme. Varauduthan myös siihen. Raskaana
olevat voivat osallistua koulutukseen. Ultraääni ei kontraindisoidu ja EMG – mittaukset voi tehdä vaginaalisesti tai
anaalisesti, mikäli tutkittavaa ei ole kehotettu pidättäytymään yhdynnästä. Manuaalisen tutkimisen ja
hoitomenetelmät jätämme heidän kohdallaan väliin, jotta kohdunsuu ei rasittuisi. Kuukautisten aikana voi osallistua,
esim. WET – tamponi voi mahdollistaa tutkittavana olemisen – näin halutessaan. Virtsatie- ja muut lantionpohjan
alueen infektiot kuuluvat kontraindisoiviin tekijöihin eri menetelmiemme suhteen. Otathan mukaasi
vaginaali-/anaalielektrodin. Mikäli sitä ei ole, hankithan sen jo etukäteen. Palveluntuottajina esim. Physio Pirkko
Metsola tai SAGA (Saga Spatech verkkosivut).
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Koulutukset



Pelvicus-päivät 4.-5.2.2021
Paikka: Varalan urheiluopisto, Varalankatu 36, Tampere.
Torstai 4.2.2021 
Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen lantionpohjan ongelmiin
09.00 Ilmoittautuminen, aamukahvit ja näyttelyyn tutustuminen
09.30 Tervetuloa, Päivän puheenjohtaja 
09.45 Liikunnan vaikutus lantionpohjaan ja Raskauden ja synnytyksen jälkeinen kuntoutus (Professori Kari Bo,
Oslon yliopisto)
11.15 Ruokailu, huoneisiin asettuminen ja näyttelyyn tutustuminen
12.15–17.00 Työpajat (á 90min, joustava vaatetus)

1. Lantionpohjan huomioiminen huippu-urheilijoilla (ft Jarmo Ahonen, Suomen kansallisooppera ja -baletti)
2. Norjalainen lantionpohjan harjoitteluprotogolla (Kari Bo). Työpajan pituus 60min, jonka jälkeen 30min
hedelmätauko. 
3. Utopiatyöpaja raskauden ja synnytyksen jälkeisestä kuntoutumisesta (YT Tiina Vaittinen ja fysioterapeutti,
väitöskirjatutkija Anna Rajala, Tampereen yliopisto)

17.15 Saunajumppa, Äänimaljarentoutus 
18.00 Rantasauna, avantouinti ja iltapala
 
Perjantai 5.2.2021 
Lantionpohjan huomioiminen neurologisella kuntoutujalla
 08.15 Ilmoittautuminen (Vain perjantaipäivään osallistujat)
08.25 Tervetuloa, päivän puheenjohtaja 
08.30 Selkäydinvamma ja Cauda Equina Lääkärin luento (Eerika Koskinen, TAYS) 
09.15 Yhdistyksen vuosikokous ja kahvi / Tauko: verkostoitumista, näyttelyyn tutustumista  
10.00 Akuuttivaiheen hoito virtsarakon ja suolen toimintahäiriöissä (asiantuntijahoitaja Aino Nokelainen ja
uroterapeutti Ida Hippula, TAYS)
11.00 Ruokailu, huoneiden luovutus, näyttelyyn tutustuminen
12.00 Neurologisen potilaan lantionpohjan fysioterapia (Luennoitsija avoin)
13.00 Seksuaalisuus eri neurologisissa sairauksissa (Mariannika Tankka, TAYS)
14.00 Hedelmätauko
14.15 Puhutko sinä ihmistä? – Neurologisen kuntoutujan tarina
15.00 Neuromodulaatiohoito rakon ja suolentoimintahäiriöiden hoidossa (LT Susanna Telenius, TAYS)
15.45 Päivän päätös        
            
Koulutus on tarkoitettu Suomen Lantionpohjan fysioterapeutit ry:n jäsenille (vuoden 2020 jäsenmaksu). Perjantai-
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 ry:n Internet-sivujen
ilmoittautumisen kautta. Majoituksesta osallistuja hankkii itse, esimerkiksi Varalasta: https://varala.fi/tietoa-
varalasta/majoitus/ Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.
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Koulutukset



Lantionpohjan fysioterapian ABC 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 yllä olevien 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. 

Päivä 1
08.45-09.15 Aamun avaus, hedelmätarjoilu ja esittäytyminen
09.15-10.15 Lantionpohjan anatomia, tehtävät ja lp:aa rasittavat tekijät 
10.15-11.30 Lantionpojan toimintahäiriöt ja fysioterapia
11.30-12.00 Lounastauko (omat eväät tai Kaarisairaalan ruokala)
12.00-12.15 Elektrodien paikalleen asetus
12.15-15.00 Käytännönharjoitukset työpajassa á noin 60min, kahvitauko työpajojen välissä

Lantionpohjan biopalaute: a) Alkututkimukset b) Harjoittelu
15.00-15.15 Päivän yhteenveto keskustellen

Päivä 2
08.45-9.45 Haastattelukaavakkeiden käyttö
09.45-11.00 Emg:n käytön teoriaa ja lp:n toimintahäiriöiden elektrostimulaatio
11.00-11.45 Lounastauko (omat eväät tai Kaarisairaalan ruokala)
11.45-12.00 Elektrodien paikalleen asetus
12.00-14.30 Käytännönharjoitukset kahdessa työpajassa á noin 60min, kahvitauko työpajojen välissä

Lantionpohjan elektrosimulaatio: a) NMES, lihasaktivaatio b) TNS, rauhoittavat hoidot
14.30-14.45 Koulutuksen loppukeskustelu

Sitovat ilmoittautumiset 15.12.2020 mennessä sähköpostiin: psftry(a)gmail.com - Korvaa osoitteessa (a) = @
Koulutus järjestetään vähintään 6:lle, maksimissaan 16:lle henkilölle.
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Koulutukset



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

Lantionpohjan fysioterapian Sonopalpaatiokoulutus 
 
Kohderyhmä: Lantionpohjan fysioterapeutit, jotka ovat käyneet vähintään kahden päivän lantionpohjan
fysioterapiakoulutuksen (Pelvicus, AMK täydennyskoulutuksen, Kuntoutuskouluttajat)
 
Aika: 15.-16.4.2021 Metropolia AMK, Helsinki Myllypurontie 1, ulträäniopetustila
Kouluttajina LL, ft Jouko Heiskanen ja TtT, Seksuaaliterapeutti, ft Minna Törnävä 
Järjestäjä: Suomen lantionpohjan fysioterapeutit ry
Hinta: 450 euroa. (Vähintään 10, enintään 20 osallistujaa) vain yhdistyksen jäsenille.
Koulutuksen laajuus: 2 opintopistettä (= 54 h oppimista)
 
Koulutuksen tavoitteena on parantaa keskivartalon, lantion ja lantionpohjan toiminnallisen anatomian
osaamista, palpaatiotaitojen tarkkuutta ja luotettavuutta reaaliaikaisen ultraäänitutkimuksen (sonopalpaatio) avulla.
Toinen tavoite 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 Ulträänikuvauksen perusteisiin.  
Lantionpohjan toimintahäiriöiden kuvausindikaatiot ja kuvaukseen valmistaminen
Ultraäänityöpajat (2–3) henkilöä
                             1.pinnalliset isot lantion lihakset ja lihaskalvot 
                             2.keskeiset lantionalueen luumarkkerit, nivelet, verisuonet, imusolmukkeet 

3.lantionpohjan lihasten / lihakalvojen kerroksittainen tunnistaminen, tutkiminen ja harjoitteiden
ohjaaminen

Tekninen osaaminen – näkyvyyden,erottuvuuden, läpitunkevuuden, kontrastin ym optimointi
 
Ne, jotka haluavat 2 op todistuksen, tulee suorittaa koulutuksen jälkeinen tentti sekä portfolio kurssista
hyväksyttävästi. Muussa tapauksessa koulutuksesta saa osallistumistodistuksen.
 
Tarkempi ohjelma joulukuun tiedotteessa, johon tulee myös ilmoittautumistiedot.
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Koulutukset
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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€.

Ilmestymisaikataulu on loppuvuoden osalta seuraava:
4/2020 joulukuussa, materiaali 15.11. mennessä

Jäsentiedotteen ilmestyminen ja materiaalit

SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
ILMESTYY JOULUKUUSSA

MATERIAALI 15.11.
MENNESSÄ

MUISTILISTA!

Reipasta syksyä!


