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PELVICUS

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsentiedote

Tässä tiedotteessa:

Puheenjohtaja-Minnalla on palstallaan ajankohtaisia
asioita kerrottavanaan. Seuraa yhdistyksen kotisivuilta
koulutusten ajantasaisia tietoja.
Pelvicus-päivät järjestetän helmikuussa Varalan

PUHEENJOHTAJAN
NÄPPÄIMISTÖLTÄ

urheiluopistolla. Tiedotteesta löydät päivien ohjelman ja
luennoitsijat. Yhdistyksen kotisivulle tulee tarkemmat
tiedot ilmoittautumisesta sekä osallistumismaksuista
lähiaikana.
Reipasta syksyä ja mukavia lukuhetkiä!

KOULUTUKSIA
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Puheenjohtajan
näppämistöltä

Vielä on kesää jäljellä… soi mun korvamatona tällä hetkellä. En millään haluaisi päästää vielä
kesätunnelmaa näpeistäni. Tosin se taitaa kääntyä vääjäämättä syksyyn. Mahtava aurinkoinen kesä on
ollutkin ja energiavarastot ovat täyttyneet syksyä ja talvea varten. Toivottavasti myös teillä.
Mutta miten lie tuon Korona pirulaisen kanssa mahtaa käydä? Tuntuu, että sekin innostui kesän
riennoista. Pelolla odotamme, miten lähikoulutukset tulevat toteutumaan. Mutta ilmoitamme teille
koulutuksiin ilmoittautuneille välittömästi tilanteen muutoksista.
Yhdistyksemme on hankkinut koulutuksia varten kaksi erimerkkistä EMG-laitetta (NeuroTrac Myo Plus
Pro ja Nu-Tek), joita voi lainata yhdistyksen kanssa yhteistyössä järjestettäviin koulutuksiin. Molemmissa
laitteissa on myös elektroterapiamahdollisuudet. Ottakaa yhteyttä minuun, olen koneiden eteenpäin
toimittajana.
Sisarjärjestömme IOPTPWH on työstänyt koulutusviitekehystä lantionpohjan fysioterapiasta, se
valmistunee kohta puoleen. Valpuri Seikkula antaa meille lyhennetyn raportin työskentelystä sen
päätyttyä. Emojärjestömme World Physiotherapy on saanut uudistetun yleisen fysioterapian koulutuksen
viitekehyksen valmiiksi. Voit tutustua siihen täältä: https://world.physio/news/world-physiotherapypublishes-framework-physiotherapist-education
Yhdistyksen apurahaa oli jaossa 1200 euroa. Apurahaa haki kaksi yhdistyksen jäsentä; Aliisa Lahti ja
Reetta Lähderinne. Molemmille myönnettiin 600 euroa lantionpohjan fysioterapiaa koskevaa Pro gradu
työtä varten. Onnea Aliisa ja Reetta!

Intoa syksyyn, Minna

Koulutuksia
Katso ajankohtaiset syksyn koulutustiedot yhdistyksen sivuilta:
https://www.pelvicus.fi/ajankohtaista.html
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Käytännön työkaluja lantiorenkaan fysioterapiaan
Pelvicus ja Somty vaihtaa tietoa ja taitoa
Pelvicus-päivät 10.-11.2.2022
Paikka: Varalan urheiluopisto, Varalankatu 36, Tampere.
Torstai 10.2.2022
09.00 Ilmoittautuminen, aamukahvit ja näyttelyyn tutustuminen
09.30 Tervetuloa, Päivän puheenjohtaja Heidi Niemi
09.45 Faskiat ja faskiajärjestelmä lantion toiminnassa. OMT-ft, TtK Tiina Lahtinen-Suopanki
10.45 Lantionpohjan harjoitteiden teho viimeisimpään näyttöön perustuen. TtK, ft, urot. Reetta Lähderinne
11.30 Ruokailu, huoneisiin asettuminen ja näyttelyyn tutustuminen
12.30–15.45 Työpajat (á 90min, valitse näistä ilmoittautumisessa 2)
1. Lantionpohjan harjoitteiden ohjaus osana muuta fysioterapiaa. Reetta Lähdekorpi
Käytännön vinkkejä lantionpohjan tunnistamiseen ja harjoittamiseen
2. Sonopalpaatio vatsakapselin harjoitteiden tukena. Minna Törnävä
3. Palpaatio osana lantionalueen tutkimista, Tiina Lahtinen-Suopanki
16.00 Diastasis rectin fysioterapiaohjaus viimeisimpään näyttöön perustuen. Etäluento. Diane Lee
18.00 Rantasauna, avantouinti ja iltapala
Perjantai 11.2.2022
08.15 Ilmoittautuminen (perjantaipäivään osallistujat)
08.25 Tervetuloa, päivän puheenjohtaja Jessica Harju
08.30 Selän toimintahäiriöiden yhteys seksuaalisiin toimintahäiriöihin. ft, urot, seksuaalineuvoja Anu Parantainen
10.00 TMD (purentaongelmat) monioireisena toimintahäiriönä. Etäluento. Hanna Pohjola
11.00 Ruokailu
12.00–15.00 Työpajat (a’ 90 min, valitse näistä ilmoittautumisessa 2)
1. Toiminnallista Core-harjoittelua kokonaisvaltaisesti. ft, pilateskouluttaja Jarmo Ahonen.
2. Diastasis Recti ja fysioterapiaohjaus. ft, seksuaalineuvoja Mari Camut.
3. Purentaelimistön fysioterapian perusteet, luennoitsija avoin
15.15 Luennoitsijoiden paneeli – Anu Parantainen, Jarmo Ahonen, Mari Camut ja purentafysioterapian asiantuntija
16.15 Päivän päätös
Luentojen ja työpajojen sisältö on suunniteltu unisex-näkökulmalla.
Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.
Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta ja koulutushinnasta tulevat koulutussivuillemme lokakuun alussa.
SOMTY ja Pelvicus vaihtavat tietoa ja taitoa 10.-11.2.2022 - Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys ry

Webinaari osa 3. Kipuna kiivaana – Aiheena endometrioosi
Aika: 10.12. kello 12–1530, TEAMS-koulutus
Ohjelma:
12.00 Tervetulosanat ja webinaarikäytänteet Soile Lukkarila ja Raija Juopperi, OYS
12.15 Endometrioosi kroonisena kipusairautena. LT, erikoislääkäri Outi Uimari
13.15 Tauko
13.30 Fysioterapian mahdollisuudet endometrioosin hoidossa. ft Jemiina Kemppainen ja ft Iina Latva-Teikari
14.30 Tapausselosteita kokonaisvaltaisella kuntoutusotteella. Joogahetki päivän lopuksi. ft Ulla Tapaninen
15.30 Loppukiitokset
Vain jäsenille, hinta 35 euroa.
Ilmoittautuminen (aukeaa vk 37) koulutussivujen kautta 3.12.2021 mennessä
Koulutuslinkki lähetään viisi päivää ennen tapahtumaa
Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin
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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€.
Ilmestymisaikataulu on loppuvuoden osalta seuraava:
4/2021 joulukuu, materiaali 15.11. mennessä

MUISTILISTA!

SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
ILMESTYY JOULUKUUSSA

Aktiivista yhteydenpitoa toivoen, Virpi

MATERIAALI 15.11.
MENNESSÄ

