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Puheenjohtajan terveiset! 

n hanget korkeat nietokset pohjoises-

sa ja täällä etelässä Sataa sataa ropi-

see. Joulu se kuitenkin on jo ovella. 

Ihana rauhoittua joulun tunnelmiin ja nauttia 

ainakin tällä ikää hyvästä ruoasta. 

Ensi vuonna helmikuussa tapaamme Pelvicus- 

päivien merkeissä. Muistakaahan ilmoittau-

tua. Hallitus on tehnyt kovasti töitä päivien 

onnistumiseksi. 

Muutoksia on loppuvuodesta tapahtunut Ft- 

liitossa. On perustettu uusi Suomen Kuntou-

tuksen Asiantuntijat. Mitä muutoksia se tuo 

meidän toimintaan, ei vielä tietoa. Jäsenistös-

tämme on tähän asti pitänyt kuulua 2/3 Ft- 

liittoon. Odotellaan. 

Vuosikokous pi-

detään taas päivi-

en yhteydessä, 

valintoja tulossa, 

puheenjohtajaa ja 

uusia toimijoita. Jos hallitustyö kiinnostaa, 

niin minulle voi ilmoittautua. 

Pidemmittä puheitta toivotan   

OIKEIN IHANAA JA NAUTINNOLLISTA 

JOULUA JA ONNEKASTA UUTTA 

VUOTTA!!!!!! 

 

Liisa

 

 

 

Tiedotuksia! 

WCPT E-UPDATE 05/15 

World Confederation for Physical Therapyn 

ajankohtaisiin uutisiin pääset tästä linkistä: 

http://www.wcpt.org/eupdate.  

 
 

 
 

Jäsenistön nettipäivitys 

Alkuvuodesta 2016 toteutamme jäsenistön nettipäivityksen. Eli poistamme mahdolliset ei-jäsenten 

yhteystiedot yhdistyksen fysioterapeutti listasta. 
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http://www.wcpt.org/eupdate


Tulevia koulutuksia 

Pelvicus-koulutukset 2016 

Hallitus on alustavasti suunnitellut peruskoulutuksen järjestämistä 

keväällä Hämeenlinnassa. Perus- ja palpointikoulutusta mietittiin 

syyskaudelle Kajaaniin. Myös jatko- ja sonopalpaatio koulutukset 

ovat mietintämyssyssä. Koulutuksia järjestetään jäsenten toivei-

den ja tarpeiden mukaisesti. Ottakaa yhteyttä hallitukseen mikäli 

teillä on toiveita esim. paikkakuntien suhteen. Tarkemmat ohjel-

mat ja päivämäärät päivitetään internet-sivujen ”Ajankohtaista” 

otsikon alle.  

 

PELVICUS- PÄIVÄT 18.- 19.2.2016 VARALAN URHEILUOPISTO 

Torstai 18.2.  Kipupäivä 

 

08.30  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

08.55 Tervetuloa, päivän puheenjohtaja Liisa Malmlund 

09.00- 10.00  Vulvodynia, professori, LKT, ylilääkäri Jorma Paavonen   

10.00- 10.45  Vulvodynian fysioterapia, ft Vuokko Jernfors   

10.45- 11.45   Kroonisen kivun fysioterapia, OMT ft Jouni Peltola 

11.45- 12.00   Näytteille asettajan puheenvuoro 

 

11.45- 13.00  Ruokailu ja näyttelyyn tutustuminen 

 

13.00- 16.15  TYÖPAJAT: 

 Työpajat á 90min 13.00 - 14.30 ja 14.45 – 16.15 
1. Vulvodyniapotilaan fysioterapia,  

Ft Vuokko Jernfors 

2.  Kroonisen kivun fysioterapia,  

OMT ft Jouni Peltola 

16.45- 17.45 Saunajumppa, Somatic streching,   

ft Marita Karppinen 

 Ota mukaan jumppa-alusta ja villasukat.  

Pukeudu lämpimästi ja joustavasti. 
18.00  Rantasauna, avantouinti ja iltapala.  

Esillä Adam & Eve seksuaaliterveystuotteita.   

Ota omat saunajuomat mukaan saunalle! 

 

  



Perjantai 19.2 Kiputyökaluja 

 

08.25- 8.30    Tervetuloa, päivän puheenjohtaja Johanna Koppinen 

08.30- 09.30  Neuropaattinen kipu ja lantionpohja, neurologian erikoislääkäri Petteri Maunu 

09.30- 10.30 Motivoiva haastattelu, miten ottaa elintavat puheeksi,  

psykologi, käyttäytymisterapeutti Tiina Röning 

 

10.30- 11.15 Yhdistyksen vuosikokous 

  

11.15- 12.00 Ruokailu ja huoneiden luovutus 

 

12.00- 15.00 TYÖPAJAT: 

 Työpajat a´ 90min 12.00- 13.30 ja 13.45- 15.15  

1. Motivoiva haastattelu, miten ottaa elintavat puheeksi. Psykologi, käyttäytymiste-

rapeutti Tiina Röning 

2.   Feldenkrais-menetelmä lantionpohjaan liittyen. Feldenkrais-ohjaaja Piia Surakka 

 

15.20- 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 ja perjantaille on 60. Pidätämme oikeuden 

ohjelman muutoksiin. Ilmoittautumiset 15.11.2015 alkaen: johanna.maunuksela@gmail.com 

 

HINTA:  15.12 mennessä   15.12 jälkeen 

Jäsenet    Jäsenet  Ei- jäsenet 

to- pe 285€    335€   415€ 

to 185€    215€   250€ 

pe 185€    215€   250€ 

 

 

HUOMIO! 
Koulutusmaksu sisältää ruokailut. Luentolyhennelmät on tulostettavissa sähköisenä versiona 

noin viikkoa ennen Pelvicus-päiviä.  

Tänä vuonna Varalan majoitustiloja on enemmän kuin aiemmin opiskelijoiden käytössä, joten yh-

distykselle on vain 15 huonetta (1-3 hengen huoneita) varattuna Pelvicus-päivillä yöpymiseen. 

Kannattaa siis varata mahdollisimman pian Varalasta asiakaspalvelusta majoitus Pelvicus-päivillä 

yöpymiseen! Kaikki eivät valitettavasti mahdu yöpymään meistä riippumattomista syistä siellä 

omissa huoneissaan tänä vuonna.  

 

  



  



”Hämmästyin kovasti, kun aihetta 

koskevia tutkimuksia löytyi niin vähän. 

Suomenkielisiä artikkeleita tai tutki-

muksia en löytänyt lainkaan.” 

 

Seksuaaliterapeuttikoulutuksen opinna ytetyo  
”Krooninen alaselka kipu ja seksuaalisuus” 
 

almistuin seksuaaliterapeutiksi maa-

liskuussa 2015 Väestöliiton koulu-

tuksesta. Työskentelen Ortonissa 

fysioterapeuttina kipuasiakkaiden 

kanssa ja tapaan kuntoutujia myös urotera-

peuttina ja seksuaaliterapeuttina. Opinnäyte-

työni alussa kerron kivun pitkittymisestä, ki-

vun säätelystä ja psykososiaalisista tekijöistä 

kivun säätelyssä. Kuvaan myös yleisesti sek-

suaalihäiriöitä ja niiden 

esiintyvyyttä sekä kivun ja 

sairastumisen vaikutusta 

seksuaalisuuteen.  Opin-

näytetyötäni varten tein 

kirjallisuushakuja PubMe-

distä viimeisen kymmenen 

vuoden ajalta; tätä aiempia 

tutkimuksia olen käsitellyt uroterapeuttikoulu-

tuksen lopputyössäni 2006. Selvitin myös, 

mitä kyseisestä aiheesta on löydettävissä säh-

köisesti mm. Lääkärin käsikirjasta, Lääkäri- ja 

Duodecim-lehdistä. Etsin myös Theseus-

tietokannasta aiheeseen liittyviä ammattikor-

keakoulujen opinnäytetöitä. Opinnäytetyöni 

tavoite oli nostaa esiin tutkimuksia ja artikke-

leita kroonisen alaselkäkivun vaikutuksista 

seksuaalisuuteen ja kannustaa terveydenhuol-

tohenkilöstöä huomioimaan myös tämä elä-

män osa-alue mm. kuntoutuksessa. 

Hämmästyin kovasti, kun aihetta koskevia 

tutkimuksia löytyi niin vähän. Jäin myös kai-

paamaan länsimaisia tutkimuksia. Suomen-

kielisiä artikkeleita tai tutkimuksia en löytänyt 

lainkaan.  

Rosenbaum (2010) kertoo naisia koskevassa 

artikkelissaan, että tuki- ja liikuntaelimistön 

kipu, joka ei pohjimmiltaan johdu lantionpoh-

jasta, haittaa usein seksiä eikä sen kuitenkaan 

ajatella olevan erillinen seksuaalihäiriö. Nämä  

 

naisten seksuaaliset huolenaiheet jäävät her-

kästi huomioimatta, koska tuki- ja liikunta-

elimistön kipua hoitavat fysiatrit, ortopedit ja 

reumatologit, jotka eivät perinteisesti ole pe-

rehtyneet seksuaalilääketieteeseen.  

Bahouq et al. (2013) tutkimukseen osallistui 

100 marokkolaista seksuaalisesti aktiivista 

kroonista alaselkäkipupotilasta. Oswestry-

kyselyn mukaan 81 % 

kertoi seksuaalisista 

vaikeuksista. Heillä 

esiintyi mm. seksuaalis-

ta haluttomuutta, yh-

dyntätiheys laski mer-

kittävästi ja jopa 97,5 % 

raportoi kivuliaasta 

yhdyntäasennosta. Yhteenvetona tutkijat to-

teavat, että kroonisten alaselkäkipupotilaiden 

seksuaalielämä on syvästi häiriintynyt ja sek-

suaalisuus tulee ottaa huomioon heitä hoidet-

taessa. Toisessa Bahouq et al (2014) artikke-

lissa tutkijat selvittivät mm. tekijöitä, jotka 

vaikuttivat seksuaalisuusasioista keskustele-

miseen. Kyseisistä sadasta potilaasta 93 % 

ilmaisi seksuaaliasioiden käsittelyn tarpeelli-

suuden kroonisen alaselkäkivun hoidossa. 

Artikkelissa valaistaan myös loistavasti Plis-

sit-mallia, jonka mukaisesti terveydenhuollon 

ammattilaiset voivat ohjata potilaita seksuaa-

lisuuteen liittyvissä asioissa. 

Nikoobakht et al. (2014) selvittivät iranilais-

ten kroonisten selkäkipupotilaiden seksuaali-

toimintoja. Tutkimuksessa oli 702 selkäkipu-

potilasta ja 888 tervettä henkilöä. Yhteenve-

tona tutkijat toteavat, että selkäkipuisilla oli 

huomattavasti enemmän seksuaaliongelmia 

verrattuna terveisiin henkilöihin. Lopuksi he 

toteavat, että seksuaalisuus on yksi ihmisen 

tärkeä elämän osa-alue. Seksuaaliterapiaa ja –

V 



neuvontaa tulee sisällyttää rutiininomaisesti 

kroonisten selkäkipupotilaiden hoitoon. 

Joulukuun 2011 Lääkärilehdessä kerrottiin, 

että lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä on 

tarjolla seksuaalineuvontaa. Parhaiten sitä on 

tarjolla naistentautien osastoilla sekä urologi-

an, kirurgian ja syöpätautien yksiköissä sekä 

synnytyspelkoklinikoilla. Hienoa näin, mutta 

mihin hakeutuvat esim. pitkittyneistä tules-

kivuista kärsivät ihmiset? Pidämme Ortonissa 

säännöllisesti kuntoutujille luentoa seksuaali-

suudesta. Olemme saaneet kuulijoilta paljon 

kiitosta, kun he ensimmäistä kertaa kuulevat 

puhuttavan ja normalisoitavan ongelmia, joita 

monella selkäkipuisella esiintyy seksuaali-

suuden saralla. 

 

Kristina Sarkkinen  

fysio-, uro- ja seksuaaliterapeutti, Orton, Helsinki 

kristina.sarkkinen@orton.fi  

 

mailto:kristina.sarkkinen@orton.fi


Yhdistyksen viralliset asiat 

SUOMEN LANTIONPOHJAN FYSIOTERAPEUTIT RY:N VUOSIKERTOMUS 

2015 

 

Jäsenistö ja Hallitus  
Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry on Suomen fysioterapeutit ry:n erikoisalayhdistys ja 

WCPTn (World Confederation for Physical Therapy) jäsen. Yhdistykseen kuuluu 200 jäsentä. Yh-

distykseen voi kuulua varsinaisen jäsenyyden lisäksi yksityisenä tai yhteisöllisenä kannattaja-

jäsenenä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, rahastonhoitaja Liisa Malmlund, varapu-

heenjohtaja Miia Silventoinen (vj Marjo-Riitta Salmi), sihteeri Marita Karppinen (vj Ulla-Maija 

Oja), koulutussihteeri Johanna Maunuksela (vj Tuovi Lamberg-Heikkilä) ja Johanna Koppinen (vj 

Laura Tolvila). Erovuorossa ovat Liisa Malmlund, Marita Karppinen ja Johanna Maunuksela vara-

jäsenineen.  
 

Kokoukset  
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Tampereen Varalassa 

6.2.2015. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana kaksi kertaa Tam-

pereella, kerran Helsingissä ja Hämeenlinnassa. Lisäksi e-mail koko-

uksia on järjestetty. 
  

Yhdistystoiminta  
Yhdistystoiminnan rahoitus on kerätty koulutustuotoilla ja jäsenmaksuilla. Jäsenmaksun suuruus oli 

25 euroa. Yhdistys järjesti jäsenilleen Varalassa 6. – 7.2.2015 Pelvicus-päivät. Lantionpohjan pe-

ruskoulutuksen järjestimme keväällä Tampereella (1 pvä) ja syksyllä Kajaanissa (2 pvä) ja Lantion-

pohjan manuaalisen käsittelykoulutuksen syksyllä Helsingissä (2 pvä). Puheenjohtaja osallistui Ft- 

liiton järjestämään erikoisalayhdistysten tapaamiseen.  

Yhdistyksen apurahoja haki yhteensä kaksi henkilöä. Apurahaa myönnettiin keväällä Kristina 

Sarkkiselle 200€ Seksuaaliterapeutti koulutuksen opinnäytetyöhön ja syksyllä Ulla- Maija Ojalle 

200€ Jyväskylän avoimen yliopiston terveystieteiden opintoja varten. 
  

Tiedottaminen  

Jäsentiedotteita on ilmestynyt vuoden 2015 aikana neljä kappaletta sähköistä versiota. Yhdistyksellä 

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

  



VUOSIKOKOUKSEN 2016 ESITYSLISTA 
 

Aika ja paikka: 19.2.2016, klo 10.30, 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 2015 hyväksyminen 

6.  a. Tuloslaskelman 1.1.–31.12.2015 ja taseen 31.12.2015 esittäminen ja  

     b. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilinpäätöskertomuksen 2015 mukaisesti 

7.  Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

8.  Puheenjohtajan valinta seuraavalle kaksivuotiskaudelle 

9.  Hallituksen uusien jäsenten ja varajäsen-

ten valinta erovuoroisten tilalle 

10.  Toiminnantarkastajan valinta 

11.  Toimintasuunnitelman vahvistus vuodelle 

2016 

12.  Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden vah-

vistaminen 

13.  Yhdistyksen talousarvion vahvistus vuo-

delle 2016 

14.  Muut yhdistystä koskevat asiat 

15.  Kokouksen päättäminen 

  



 

Rauhallista 

joulua 

ja 

onnekasta 

vuotta 

2016! 


