
 
 

 

  

 PELVICUS 4/2014
 

Suomen Lantionpohjanfysioterapeutit ry:n jäsentiedote 

Jäsentiedotteen koonnut Minna Törnävä ja Matleena Vepsäläinen, 
Tampere aiheiset kuvat Miia Silventoinen 



  Puheenjohtajan terveiset! 

 

Joulu on jo ovella. Jouluvalot kauniisti loistaa. Vuosi on mennyt nopeaa tahtia. Mielen-

kiintoisia asioita puheenjohtajuus on tuonut tullessaan, kotimaasta ja ulkomailta. Paljon 

on vielä opettelua. Mutta onneksi on ihanat hallituksen jäsenet tukena. Koulutuksiin on 

kivasti ollut tulijoita. Koulutuksien kehittämistä olemme hallituksen kanssa alkaneet vi-

rittelemään. Ideoita otetaan vastaan. Yhteistyötä voisi kehitellä esim. ammattikorkeakou-

lujen tms. kanssa. Toivottavasti Pelvicus-päivillä keskustelua syntyy vaikka saunalla. 

 

Kaikilla meillä on omat kiireemme, mutta hienosti lantionpohjan fysioterapian asiantun-

temusta olemme vuosien mittaan vieneet eteenpäin. Lääkäri-

kunnan arvostus ja tietämys alkaa näkyä ja kuulua. Muista-

kaahan jäsenet yhdistyksen apurahat koulutuksia yms. käydes-

sänne. 

 

Kiitos Minnalle jäsenkirjeen kokoamisesta, puikkoihin tarttuu 

ensi vuonna Matleena Vepsäläinen. Mutta nyt alkakaamme 

rauhoittua joulun tunnelmiin ja ihana odottaa teidän kaikkien 

tapaamista Pelvicus-päivillä Varalassa. 

 

-Liisa- 

 

 

 

 

Tiedotuksia! 

Pystytkö auttamaan tiedoillasi The International Organization of Physical 
Therapists in Women's Health (IOPTWH) yhdistystä? 

 

Dear IOPTWH chief delegates, delegates and friends. 

 

The IOPTWH member organization in Israel is interested to know of any physiothera-

pists / physical therapists who fit pessaries for the management of pelvic organ prolapse. 

 

If this is one of your roles, or if you know it is practised within your national organiza-

tion / country, please could you email Netta beyarn(at)netvision.net.il and copy the mes-

sage to me gill.brook(at)lineone.net?  

 

Gill Brook MCSP (DSA)MCSP MSc, IOPTWH Secretary 

Koulutukset 
 

Pyydämme jäseniltä ehdotuksia vuoden 2015 alkeis- ja syventävien koulutusten järjestämis-

paikoista ja ajankohdista. Toiveet Miialle osoitteeseen miia.silventoinen(at)pshp.fi. 



Uusi toimintamalli 
 

Tämä linkki vie Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Raskauden aikaisen ja synnytyksen 

jälkeisen lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyn/hoidon toimintamalliin. Toi-

mintamalli on kuvattu vuokaaviomallina, josta klikkaamalla pääsee tutustumaan alueelli-

seen diagnostiikan, hoidon ja seurannan porrastukseen. Vuokaavion kautta pääsee myös 

aihetta käsitteleviin kansallisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin ja sieltä löytyvät alu-

eelliset ohjeet ja ohjausmateriaali helposti tulostettavassa muodossa. Huomioi, mikäli 

työpaikallasi ei ole terveysportin käyttöoikeuksia, et pääse tähän materiaaliin.  

 

Yhteyshenkilö 

Pirkko Åkerman, fysioterapeutti/seksuaalineuvoja, pirkko.akerman(at)ksshp.fi, puh. 014-

269 5354  

Jäsenmaksuista 
 

Uusille jäsenille tiedoksi, nyt syksyllä maksettu jäsenmaksu koskee vuotta 2014. Terve-

tuloa mukaan toimintaan. 

Jäsentiedotteesta 
 

Jatkossa jäsentiedotetta kokoaa Matleena Vepsäläinen. Seuraava jäsentiedote ilmestyy viikol-

la 12. Materiaali tulee olla osoitteessa matleena.vepsalainen(at)pshp.fi viikon 11 alussa. 

 
 

  

http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01148/etusivu_toinen.html


Pelvicus- pa iva t 5.- 6.2.2015 

Paikka: Varalan urheiluopisto, Tampere 

Torstai 5.2. Fasciapäivä 

09.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

09.20  Tervetuloa! Päivän puheenjohtaja Liisa Malmlund 

09.30 Kuinka gynekologiset leikkaukset voivat vaikuttaa lantionpohjan anatomiaan ja 

toimintaan, ayl. Gynekologi Kirsi Kuismanen, Tays 

10.45 Vatsakapselin ja lantionalueen fasciateoriaa, ft. OMT Maarit Keskinen  

11.45 - 12.30 Ruokailu ja näyttelyyn tutustuminen 

12.30 - 17.15 TYÖPAJAT (12.30-14.45) ja (15.00-17.15): Valitse näistä 2 työpajaa, ker-

ro valintasi ilmoittautumisen yhteydessä. 

1. Vatsakapselin ja lantion alueen fasciakäsittely, ft. OMT Maarit Keskinen 

2. Pilates rullan käytöstä - fascia näkökulma, Pilates opettaja ja kouluttaja Second Generati-

on Pilates Teacher, ft. Marjo Rask 

3. Kinesioteippaus, ft. Kaisa Kataja 

17.30 - 18.15 Saunajumppa, ft Anu Parantainen 

18.15  Rantasauna, avantouinti ja iltapala. Omat saunajuomat mukaan! 

 
  



Perjantai 6.2. Kipu, selkä ja lantionpohja 

08.25 Hyvää huomenta! Päivän puheenjohtaja Tuula Aho 

08.30 Kivun psykologiaa, kipupsykologi Sanna Maijala 

09.45 Lantionpohjan kipu ja selkäongelmat fysioterapiassa, ft Anu Parantainen 

11.00 - 12.00 Ruokailu ja huoneiden luovutus 

12.00  Vuosikokous ja kahvi 

12.45 Marita Karppisen apurahapalaute, Somatic- koulutus ja Johanna Koppisen apura-

hapalaute, Seksuaalisuus fysioterapiassa 

13.45 Selkä ja lantionpohja, Fysiatrian Dosentti Markku Kankaanpää, Tays 

15.00 - 15.30 Päivien yhteenveto ja loppukeskustelu 

Koulutus on tarkoitettu jäsenille, mutta jos 15.12. jälkeen paikkoja jää vapaaksi voivat ei-

jäsenet osallistua koulutukseen. Max henkilömäärä torstaille on 60 ja perjantaille 70. Pi-

dätämme oikeuden ohjelman muutoksiin. Ilmoittautumislomake Pelvicus-koulutuksiin 

 

Hinta 

 
15.12. mennessä 15.12. jälkeen 

 
Vain jäsenille Jäsenille Ei-jäsenille 

TO-PE 255 € 305 € 385 € 

TO 155 € 180 € 220 € 

PE 125 € 150 € 200 € 

 

Luentolyhennelmät eivät ole enää vihkona vaan tulostettavissa sähköisenä versiona. Pel-

vicus-päivien luennot saatavilla ja tulostettavissa noin viikkoa ennen koulutusta pelvicus-

sivuilta, ilmoittautuneet saavat sähköpostiin tietoa asiasta. Lasku lähetetään sähköpostil-

la. Yhdistys tarjoaa Varala-saunalla iltapalaa, juomina vesi ja kotikalja. Omat sauna-

juomat siis mukaan! 

 

 

  

http://www.pelvicus.fi/koulutukseen.html


Yhdistyksen viralliset asiat 

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n vuosikertomus 2014 
 

Jäsenistö ja Hallitus  

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry on 

Suomen fysioterapeutit ry:n erikoisalayhdistys ja 

WCPTn (World Confederation for Physical The-

rapy) jäsen. Yhdistykseen kuuluu 171 jäsentä. 

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisen jäsenyyden 

lisäksi yksityisenä tai yhteisöllisenä kannattaja-

jäsenenä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu pu-

heenjohtaja, rahastonhoitaja Liisa Malmlund, va-

rapuheenjohtaja Miia Silventoinen (varajäsene-

nään Johanna Koppinen), sihteeri Marita Karppi-

nen (vj Ulla-Maija Oja), koulutussihteeri Johanna 

Maunuksela (vj Tuovi Lamberg-Heikkilä) ja Tuu-

la Aho. Erovuorossa ovat Miia Silventoinen ja 

Tuula Aho varajäsenineen.  

 

Kokoukset  

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Tampereen 

Varalassa 7.2.2014. Hallitus on kokoontunut vuo-

den aikana kaksi kertaa Tampereella ja kerran 

Helsingissä. Lisäksi e-mail kokouksia on järjestet-

ty kaksi.  

 

Yhdistystoiminta  

Yhdistystoiminnan rahoitus on kerätty koulutus-

tuotoilla ja jäsenmaksuilla. Jäsenmaksun suuruus oli 25 euroa. Yhdistys järjesti jäsenil-

leen Varalassa 6.2. – 7.2.2014 Pelvicus-päivät. Lantionpohjan peruskoulutuksen järjes-

timme 8.11 Helsingissä ja Lantionpohjan manuaalisen käsittelykoulutuksen 15.11 Tam-

pereella. Puheenjohtaja osallistui keväällä Ft- liiton järjestämään erikoisalayhdistysten 

tapaamiseen. 

 

Yhdistyksen apurahoja haki yhteensä kolme henkilöä, yhtä hakemusta ei hyväksytty, 

koska hakukohde toteutuu ensi vuonna. Apurahaa myönnettiin keväällä Marita Karppi-

selle 400€ Somatic Stretching koulutukseen ja syksyllä Minna Törnävälle 1000€ väitös-

kirjatyöhön kuuluvaa verkkokoulutusinterventiota varten. 

 

Tiedottaminen  

Jäsentiedotteita on ilmestynyt vuoden 2014 aikana neljä kappaletta sähköistä versiota. 

Yhdistyksellä on lisäksi www-sivut, pelvicus.fi, jossa on tiedotettu yhdistyksen toimin-

nasta.  

 

 
  



Vuosikokouksen esityslista 
 
Aika ja paikka: 6.2.2015, klo 12.00, Varalan Urheiluopisto, Varalasali, Tampere 

 

Kokouksen koollekutsuja: Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n hallitus 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen: 

 puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden 

valinta 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Esityslistan hyväksyminen 

5. Vuosikertomuksen 2014 hyväksyminen 

6. a. Tuloslaskelman 1.1.–31.12.2014 ja taseen 31.12.2014 esittäminen ja 

b. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilinpäätöskertomuksen 2014 mukaisesti 

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

8. Hallituksen uusien jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle 

9. Toiminnantarkastajan valinta 

10. Toimintasuunnitelman vahvistus vuodelle 2015 

11. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen 

12. Yhdistyksen talousarvion vahvistus vuodelle 2015 

13. Sääntömuutos 

 YHDISTYKSEN VARSINAISET JÄSENET, KANNATTAJAJÄSE-

NET JA KUNNIAJÄSENET 

6§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomen Fysiote-

rapeutit - Finlands Fysioterapeuter SF-FF ry:n ja vastaavien ulkomaisten 

yhdistysten jäseniä. Jäsenistä 2/3 on kuuluttava Suomen Fysioterapeutit ry:n. 

Kannattajajäseneksi voidaan valita yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia 

yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus 

hyväksyy uudet jäsenet.  Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta 

kutsua lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapiassa ansioituneita henki-

löitä kunniajäsenikseen.  Kunniajäsenyys ei edellytä fysioterapeutin koulu-

tusta. 

 

14. Muut yhdistystä koskevat asiat 

15. Kokouksen päättäminen 

 
  



 

Joulu, se on kuusenneulasten 

ja sammuvien kynttilöiden tuoksua 

ja hiljaista, onnellisen säikähdyttävää rakkautta 

 

ja lahjoja 

ja unta, jossa kasvoja hipovat enkelin siivet. 

 

Me katselemme valaistuja ikkunoita 

ja laskemme kynttilöiden pieniä liekkejä ja avaamme hitaasti 

kirjoja jotka joskus luetaan ja unohdetaan. 

 

Ja jossain ajatusten keskellä 

nukkuu lapsi 

joka kantaa kaikkien unelmien kohtaloa 

pienissä käsissään  

ja lempeitten juhtien huuruinen hengitys lämmittää häntä 

pimeässä. 

 
- Mika Waltari 

 
 

 
 

Rauhaisaa joulunaikaa! 


