
PELVICUS
Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsentiedote

Tämän vuoden viimeinen jäsentiedote on täynnä
monenlaista luettavaa. Yhdistyksen hallitus päätti
siirtää perinteiset Pelvicus-päivät etäkoulutukseksi
koronaepidemian vuoksi. Yhdistyksen vuosikokous
pidetään helmikuussa. Tiedotteesta löydät
kokouskutsun lisäksi toimintakertomuksen sekä -
suunnitelman.

Mervi van Veldhoven kertoo koulutuksesta, johon sai
yhdistyksen apurahaa. Lisäksi luettavana on kooste
fysioterapeuttiopiskelijoiden opinnäytetyöstä, jonka
aiheena on cauda equina.

Tässä tiedotteessa:
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VUOSIKOKOUS-
KUTSU

PUHEENJOHTAJAN
PALSTA
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KOULUTUSTERVEISIÄ

PELVICUS-PÄIVÄT
ETÄKOULUTUS



Toimintakertomusta kirjoittaessani kristalisoituu Koronan
aiheuttamat toiminnan muutokset. Jännityksellä myös odotamme 
tilinpäätöstä peruuntuneiden koulutusten vuoksi. Toki 
yhdistystoiminnan mukaan emme ole voittoa tuottava järjestö. 
Arvelen kuitenkin, että tilikauden tulos tulee olemaan alijäämäinen. 
Onneksi edelliset vuodet olemme olleet hienosti plussalla, joten ei hätää, 
me selviämme tästä.  

Monien jäsentemmekin talous on ollut erästä erikoisalatermiämme
käyttäen ”reisillä”. Asiakkaita on tullut rajoitusten ja pelon vuoksi vähemmän
fysioterapiaan. Työnantajat ovat saattaneet ottaa tiukan linjan koulutuksiin osallistumiseen – suositaan vain
etäkoulutuksia. Ehkä tämän vuoksi apurahan hakijoitakaan ei ollut kuin yksi! Mervi van Veldhovenille myönnettiin
240 euroa ”Lantionpohjan ja keskivartalon toiminnalliset häiriöt sekä fysioterapian mahdollisuudet” koulutukseen.
Onnea Mervi!

Varalapäivät – voidaanko/uskaltaako ne järjestää?! Ristiriitaiset mietteet rullasivat hallituksen ja jäsenistön
päässä. Päädyimme ensimmäistä kertaa järjestämään etäkoulutuspäivät. Ohjelma on tiedotteen lopussa.

Sinä kouluttaja – oletko ottanut huomioon kouluttaessa eettiset näkökulmat? Kun käyt kongresseissa,
koulutuksissa ja luennoilla – kunnioitatko toisen tekemää työtä viittaamalla niihin? Kaikki kouluttajat ovat saaneet
kouluttamansa tiedot jostain, tutkimuksista, kirjoista tai itse käymistään koulutuksista. He ovat käyttäneet siihen
aikaa ja rahaa. Tämän vuoksi on eettisesti ja moraalisesti tärkeää, ettei kopioida toisen luentoja esittämällä
niitä ominaan. Saatua tietoa on kuitenkin tärkeä viedä eteenpäin, mutta koulutus rakennetaan aina oman
persoonan mukaisesti. Jos jokin asia on toisen kouluttajan oivalluksena hieno, on tärkeä sanoa se osallistujille. 
 Lisäksi luentoihin lisätään AINA lähdedia, jossa artikkeleiden ja kirjojen lisäksi voi olla myös käymäsi
koulutuksen tiedot. Pääasia on kuitenkin, että hiljaista tietoa ei saa olla – se pitää viedä eteenpäin!

Lasten lantionpohjan fysioterapian pioneeri Suomessa, Tuula Aho vietti viimeisen työpäivän 10.11.2020.
Eläkepäivät kutsuvat nyt Tuulaa. Yhdistys kiitti upeaa aktiivijäsentämme tutulla eettisellä lahjalla – Pelasta
Pimppi kampanjalla. Kuvassa työtoverit kylvettivät Tuulasta työnpölyt pois Lempäälän luontaiskylpylässä.

                                                                

                                                                     Terveisin, Minna
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Puheenjohtajan näppämistöltä



Jäsenistö ja Hallitus: 
Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n on Suomen fysioterapeutit ry:n erikoisalayhdistys ja World
Confederation for Physical Therapy (WCPT) kautta International Organization of Physical Therapists in
Pelvic and Women's Health (IOPTPWH) jäsen. Yhdistykseen voi kuulua varsinaisen jäsenyyden lisäksi
yksityisenä tai yhteisöllisenä kannattajajäsenenä. Yhdistykseen kuuluu 268 jäsentä; kolme kunniajäsentä
ja yksi yrittäjäkannatusjäsen. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja Minna Törnävä,
varapuheenjohtaja Miia Silventoinen (varajäsenenään Marjo-Riitta Salmi), sihteeri Helena Ravander (vj
Niina Tuomainen), koulutussihteeri Laura Tolvila (vj Valpuri Seikkula) ja hallituksen jäsen Heidi Niemi (vj
Johanna Koppinen). Rahastonhoitajana toimii Mervi Kallio, toiminnantarkastaja on Nuppu Zeitlin ja
jäsentiedotteista vastaa Virpi Peltomaa. 

Yhteistyötoiminta: 
IOPTPWH:n Suomen edustajina toimivat Minna Törnävä ja Mari Camut. Yhdistyksemme on mukana ”The
Appointed Project Group Education”-asiantuntijaryhmässä, minkä tarkoituksena on tehdä suositus
lantionpohjan fysioterapian koulutuksesta. Suomen ryhmään kuuluvat Valpuri Seikkula, Anu Parantainen
ja Minna Törnävä. Kansainvälisissä EDU-etäkokouksissa yhdistystämme edustaa Valpuri Seikkula
varajäsenenään Minna Törnävä. Yhdistys on tehnyt myös yhteistyötä Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsen-
ja erikoisalayhdistysten kanssa.

Kokoukset: 
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Tampereella Varalan Urheiluopistossa 6.2.2020. Hallitus on
kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa. Yksi kokouksista on ollut lähikokous ja kolme kokouksista on
järjestetty Teams sovelluksella. Lisäksi e-mail kokouksia on järjestetty yksi. ”The Appointed Project Group
Education”- etäkokouksia on järjestetty kolme kansainvälisellä kokoonpanolla ja kaksi suomalaisella
kokoonpanolla.

Yhdistystoiminta: 
Yhdistystoiminnan rahoitus on kerätty koulutustuotoilla ja jäsenmaksuilla. Jäsenmaksun suuruus oli 30
euroa. Yhdistys järjesti jäsenilleen helmikuussa Pelvicus-päivät, käytännön lähikulutuksia järjestettiin kaksi
sekä yksi etäkoulutus. Lantionpohjan fysioterapiaan liittyviä lähikoulutuksia jouduttiin perumaan ja
siirtämään Covid-19 rajoitusten vuoksi useita. 

Tiedottaminen: 
Jäsentiedotteita on ilmestynyt vuoden 2020 aikana neljä kappaletta, jotka ovat toimitettu PDF-versiona
jäsenten sähköpostiin ja yhdistyksen www-sivuille. Yhdistyksellä on www-sivut (pelvicus.fi) ja suljettu
Facebook-ryhmä, joissa tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta.
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Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n 
vuosikertomus 2020



Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry Yhdistyksen tarkoituksena on toimia lantionpohjan
fysioterapeuttien yhdyssiteenä, seurata ja kehittää lantionpohjan fysioterapiaa ja sen tutkimustyötä.

Koulutus: 
Yhdistys järjestää 4.-5.2.2021 Pelvicus-koulutuspäivät, jonka yhteydessä on vuosikokous. Kysynnän
mukaan järjestämme koulutusta lantionpohjan fysioterapiasta jäsenillemme. Yhdistys tekee yhteistyötä
antamalla konsultaatio- ja kouluttaja-apua koulutusta järjestävien yhteisöllisten ja yksityisten tahojen
kanssa. Yhdistys tukee jäsentensä koulutusta, kehittämis- ja tutkimustyötä myöntämällä apurahoja.
Apurahan hakumenettelystä ilmoitetaan jäsentiedotteessa.

Yhteistyö: 
Yhdistys tekee yhteistyötä eri yhteisöjen ja ammattiryhmien kanssa valtakunnallisella ja kansainvälisellä
tasolla. Yhdistys seuraa ja osallistuu Suomen Fysioterapeutit ry:n toimintaan. Olemme WCPT (World
Confederation for Physical Therapy) erikoisalayhdistyksen IOPTPWH (International organization of
physical therapists in pelvic and women’s health) jäsen. Yhdistyksemme on mukana ”The Appointed
Project Group Education”-asiantuntijaryhmässä, minkä tarkoituksena on tehdä kansainvälinen suositus
lantionpohjan fysioterapian koulutuksesta. Yhdistys toimii yhteistyössä myös Tampereen Yliopiston
”Vaippahankeen” kanssa, minkä tarkoituksena on luoda suositus virta- ja ulosteinkontinenssin
ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen.

Tiedotus: 
Yhdistyksen tiedottaminen toteutuu 3–4 kertaa vuodessa ilmestyvän sähköisen jäsentiedotteen,
www.pelvicus.fi sivujen sekä suljetun Facebook-ryhmän välityksellä. Tarvittaessa Fysioterapia lehteä
käytetään lisätiedotus kanavana. 

Talous: 
Yhdistyksen taloutta hoidetaan talousarvion mukaisesti. Tulot kertyvät jäsenmaksuista ja koulutuspäivien
tuotosta.
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2021



Kokouksen avaus

Tervetuloa Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n vuosikokoukseen.

Aika ja paikka: 4.2.2020, klo 15.45, Tays, Biokatu 8, Finnmedi 2-talo, 5.krs, Tampere
Kokouksen koollekutsuja: Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n hallitus

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Esityslista on alla. Kokoukseen osallistujia
pyydetään lukemaan etukäteen 2020 vuosikertomus ja 2021 toimintakertomus, jotka ovat tässä
jäsentiedotteessa. Kokousilmoittautumiset pyydetään toimittamaan pj Minna Törnävälle
(minna.tornava AT outlook.com) 29.1.2021 mennessä. Kokouksessa noudatetaan sen hetkisiä
kokoontumisrajoituksia. Vuosikokoukseen voi osallistua Oikeusministeriön määräämällä poikkeusluvalla
(16.4.2020) myös etäosallistumisena, vaikka sitä ei säännöissä ole vielä sallittu. Poikkeus on
voimassa 30.6.2021 asti. Linkki osallistujille lähetetään sähköpostilla ennen kokousta:

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry vuosikokouksen esityslista
1.

  2. Kokouksen järjestäytyminen
         a. puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Esityslistan hyväksyminen 
  5. Vuosikertomuksen 2020 hyväksyminen
  6.    a. Tuloslaskelman 1.1.–31.12.2020 ja taseen 31.12.2020 esittäminen ja
         b. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilinpäätöskertomuksen 2020 mukaisesti
  7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  8. Hallituksen uusien jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle
         a. Erovuorossa ovat: Miia Silventoinen ja Heidi Niemi varajäsenineen.
  9. Toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2021
 10. Toimintasuunnitelman vahvistus vuodelle 2021
 11. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2021
 12. Yhdistyksen talousarvion vahvistus vuodelle 2021
 13. Yhdistyssääntö muutos http://www.pelvicus.fi/yhdistyksen_saannot.pdf 
         a.  §7 Eroaminen ja erottaminen * 
         b.  §11 Nimenkirjoitusoikeus **
         c.  §13 Yhdistyksen kokoukset ***
 14. Muut yhdistystä koskevat asiat
 15. Kokouksen päättäminen
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Vuosikokouskutsu

http://www.pelvicus.fi/yhdistyksen_saannot.pdf
http://www.pelvicus.fi/yhdistyksen_saannot.pdf


*7§ Yhdistyksen jäsenellä on oikeus koska tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan
merkittäväksi. Jäsenyys päättyy eroamisvuoden viimeisenä päivänä. Yhdistyksen jäsen katsotaan
yhdistyksestä eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan muistutusviestin jälkeen.
Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt
jäsenmaksunsa suorittamisen tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää
yhdistyksen päämäärien toteutumista tai vahingoittaa sen mainetta.

**11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja,
kaksi yhdessä, tai joku heistä yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa. kukin yksin.

***13§ Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Muita yhdistyksen
kokouksia pidetään, kun yhdistyksen hallitus tai kokous niin päättää tai kymmenesosa (1/10)
varsinaisista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta ilmoitetun asian käsittelemiseksi. Kokous on
pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty. Kokouksen
osallistujat voivat osallistua kokoukseen hallituksen päättämällä tavalla etäosallistuen. Kokouksella
tästä huolimatta tulee olla fyysinen kokouspaikka, joka ilmoitetaan kokouskutsussa.

Kursivoitu teksti poistuu säännöistä ja punainen teksti tulee uusimaan sääntöjä.
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Vuosikokouskutsu



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

Kiinnostaisiko työskentely hallituksessa?
Erovuorossa hallituksesta kaksi hallituksen jäsentä varajäsenineen. Hallituksessa työskentelyn edut ovat
ilmaiset koulutukset, yhdistystyön oppiminen, upea jäsenistö ja myös ihanat hallitustoverit. Voit kysyä
asiasta puheenjohtajalta.

Jäsentiedotteen tekijän paikka auki
Jäsentiedotetta on toimittanut viimeiset kaksi vuotta Virpi Peltomaa. Kiitos upeista jäsentiedotteistamme Virpi!
Etsimme seuraavaksi kahdeksi vuodeksi uutta ”tiedottajaa”. Edellytämme hyviä tekstin- ja kuvankäsittelytaitoja,
vastuunottamista ja itsenäistä harkintaa tiedotteen kokoamisessa. JA tietenkin innokkuutta luoda omanlainen
persoonallinen tapa tiedottaa jäsenasioista. Palkkiona yhdistys kustantaa Varala-päivät tai vastaavan
koulutuksen tiedotteen tekovuosina. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä puheenjohtajaan.
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Hallituksen terveiset

Koulutukset
Pelvicus-päivät 4.-5.2.2021 ETÄKOULUTUS

Torstai 4.2.2021 
Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen lantionpohjan ongelmiin
08.45 Tervetuloa, päivän puheenjohtaja Minna Törnävä
09.00 Lantionpohjan huomioiminen urheilijoiden valmennuksessa ja kuntoutuksessa (ft Jarmo Ahonen,
Suomen kansallisooppera ja -baletti)
10.30 Tauko
10.45 Liikunnan vaikutus lantionpohjaan, luennointikieli Englanti (Professori Kari Bo, Oslon yliopisto)
11.30 Raskauden ja synnytyksen jälkeinen kuntoutus (Professori Kari Bo, Oslon yliopisto)
12.15 Tauko 
13.00 Virtuaaliset utopiatyöpajat raskauden ja synnytyksen jälkeisestä kuntoutumisesta (YT Tiina Vaittinen,
HTT Eveliina Asikainen ja fysioterapeutti, väitöskirjatutkija Anna Rajala, Tampereen yliopisto)
14.30 Tauko
14.45 Olemmeko medikalisoineet erkauman? (Lääkäri ja fysioterapeutti, luennoitsijat vielä avoin)
15.45 Vuosikokous (Vain Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsenille)
 
Perjantai 5.2.2021 
Lantionpohjan huomioiminen neurologisella kuntoutujalla
08.25 Tervetuloa, päivän puheenjohtaja Laura Tolvila 
08.30 Selkäydinvamma ja Cauda Equina (Ayl Eerika Koskinen, TAYS) 
09.30 Akuuttivaiheen hoito virtsarakon ja suolen toimintahäiriöissä (asiantuntijahoitaja Aino Nokelainen ja
uroterapeutti Ida Hippula, TAYS)
11.00 Tauko
12.00 Neurologisen potilaan lantionpohjan fysioterapia (ft Sanna Weurlander, Validia Oy)
13.00 Seksuaalisuus selkäydinvamman, aivovamman ja avh:n jälkeen (sairaanhoitaja, seksuaaliterapeutti
Mariannika Tankka, TAYS)
14.00 tauko
14.15 Puhutko sinä ihmistä? – Neurologisen kuntoutujan tarina (Tanja Salminen)
15.00 Neuromodulaatiohoito rakon ja suolentoimintahäiriöiden hoidossa (LL Susanna Telenius, TAYS)
15.45 Päivän päätös                  



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

Koulutus on tarkoitettu Suomen Lantionpohjan fysioterapeutit ry:n jäsenille (vuoden 2020 jäsenmaksu).
Torstaipäivä on jäsenhintaan myös Äitiysfysioterapeutit ry:n ja perjantaipäivä Sanfy ry:n jäsenille.
Maksimi henkilömäärä etäkoulutukselle on 100.

Luentolyhennelmät ovat tulostettavissa noin viikkoa aiemmin.

Sitovat ilmoittautumiset 20.1.2021 mennessä Pelvicus ry:n Internet-sivujen ilmoittautumisen kautta,
https://www.pelvicus.fi/koulutukseen.html

Etäosallistumislinkki lähetetään osallistujan sähköpostiin koulutusmaksun suorittamisen jälkeen noin
viikkoa ennen koulutusta. Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

HUOM! Jos olit jo ilmoittautunut Varalaan, tulee sinun tehdä se uudestaan etäkoulutuspäivien linkistä.
Mikäli olit jo maksanut osallistumisesi, ottaisitko yhteyttä rahastonhoitaja Mervi Kallioon (etunimi.sukunimi
AT elisanet.fi), niin saat erotuksen hinnasta takaisin. Pahoittelemme muutoksia!

Yhdistys muistaa tänä vuonna jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan
eettisellä lahjalla
https://www.worldvision.fi/lahjoita/eettiset-lahjat/hygieniapaketti 
Tällä lahjalla huolehditaan hygieniasta monella eri tavalla. Perheet saavat hygieniakasvatusta ja
saippuaa, sillä kunnon käsienpesu vähentää tehokkaasti lasten ripulikuolemia ja esimerkiksi virustautien
leviämistä. Vessoja rakennetaan köyhiin koteihin, kouluihin ja terveyskeskuksiin. Lahjalla helpotetaan
tyttöjen arkea ja koulunkäyntiä vuoden jokaisena päivänä kestositeiden muodossa.

Hallitus toivottaa 
jäsenilleen joulurauhaa 
ja tervettä vuotta 2021!
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P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Koulutusterveiset ”Lantionpohjan ja keskivartalon toiminnalliset häiriöt ja
fysioterapian mahdollisuudet”-koulutuksesta 26.9.2020 INTO Terveydessä

Mervi van Veldhoven

Osallistuin Pelvicus ry:n apurahan mahdollistamana yhden päivän pituiseen lantionpohjan fysioterapian
täydennyskoulutukseen syyskuussa. Kouluttajina olivat syvällisesti asiaan perehtyneet Lääketieteen lisensiaatti, ft
Jouko Heiskanen ja OMT fysioterapeutti Nina Saarikivi. Koulutuksen pääteemana olivat keskivartalon ja
lantionpohjan myofaskiaaliset toimintahäiriöt ja hengityksen merkitys keskivartalon ja lantionpohjan toiminnassa.
Muita teemoja olivat verenkierto, viskeraalitoiminnot, hermosto, laskeumat, inkontinenssi ja vatsalihasten erkauma.
Teoriapohjan lisäksi kävimme lävitse tutkimista, manuaalista käsittelyä ja terapeuttista harjoittelua. Sisällöllisesti
koulutuksessa oli sopivassa määrin sekä teoriaa että käytäntöä yhden päivän ajaksi.
 
Koulutuksen ensimmäinen puolisko käytettiin hengityksen parissa Jouko Heiskasen johdolla. Hengityksen merkitys
sisäelinten, verenkierron ja hermoston hyvinvoinnissa olivat teemoja lantionpohjan lihasten ja hengityslihasten
yhteistoiminnan lisäksi. Mieleeni jäikin hengitysliike yhdenvertaisena fysioterapian liikehoitona muiden terapeuttisten
harjoitteiden rinnalla. Hengitämme 18 000 x vuorokaudessa - mikä potentiaali hengityksessä onkaan kehon
hyvinvoinnin hoidossa! Haasteita optimaaliselle hengityslihasten liikkeelle ja rentoudelle asettavat esimerkiksi
stressi, pitkään istuminen ja epäedulliset tai toispuoleiset asentotottumukset, jotka voivat vaikuttaa myofaskiaalisiin
ketjuihin. Esimerkiksi pallean energiankulutus kasvaa väsymyksen, stressin ja pallean lihaskireyden johdosta. Mikäli
pallea väsyy, heikentyy alaraajojen verenkierto. Tämä voi näkyä esimerkiksi juoksemisessa jalkojen tukkoisuudella.
Esimerkkinä Joukon sanoin: ”Kun kattilaa hämmennetään, se ei pala pohjaan. Hengityksen liikettä hoitona voidaan
käyttää esimerkiksi ärtyvän suolen oireyhtymässä.”
 
Hengitykseen liittyvän teoreettisen tiedon lisäksi kävimme koulutuksessa lävitse hengityksen havainnoimista ja
tutkimista sekä manuaalisesti että sonopalpaation keinoin, jonka lisäksi harjoittelimme faskiamenetelmiä
hoitokeinoina. Tämän lisäksi harjoittelimme erkauman ja lantionpohjan tutkimista sekä manuaalisesti että
sonopalpaation keinoin eri asennoissa. Itselleni vahvistui jo aiemmin punaisena lankana ollut rentouden löytämisen
tärkeys - sekä hengityksen että lantionpohjan harjoittamisen osalta. Hengitysharjoitusten aloittamisessa suositeltiin
lähtemään liikkeelle kuuntelun ja mielikuvien avulla.
 
Sivusimme koulutuksessa myös triggerpisteitä. Myofaskiaalisiin toimintahäiriöihin liittyvien triggerpisteiden hoidossa
olisi tärkeää pyrkiä kartoittamaan syy, miksi nämä triggerpisteet muodostuvat esimerkiksi asentotottumusten tai
muiden syiden vuoksi. Myofaskiaalista triggerpistettä voi kuvata sanoin ”ruuhkapiste” tai ”center of coordination”.
Kroonistuessaan nämä triggerpisteet voivat muuttaa kehotietoisuutta. Alueelle muodostunutta ruuhkaa voidaan
purkaa esimerkiksi manuaalisen terapian keinoin, mutta syy miksi ruuhka muodostuu, ei välttämättä vielä hoidon
aikana poistu. Tässäkin yhteydessä keskusteltiin sensorisen rentouden löytämisestä, sillä kouluttajan sanoin liike ei
lähde aivoista, vaan kehon sensoriikka toimii jo ajatuksiammekin aiemmin. 

Koulutuksesta itselleni nousi punaisena lankana juuri tämä sensorisen rentouden löytyminen niin hengityksen kuin
lantionpohjan toimintahäiriöiden ja hahmotusvaikeuksien hoidossa. Lopuksi kävimme vielä käytännön terapeuttista
harjoittelua lävitse Nina Saarikiven johdolla. Kuten aina, oli koulutuspäivän jälkeen taas runsaasti eväitä kliiniseen
työhön. Kun vielä saisi kaiken oppimansa valjastettua asteittain käytännön tasolle. 

Lämmin kiitos Pelvicukselle apurahasta!
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Cauda equina -syndrooma on harvinainen neurologinen oireyhtymä, joka johtuu cauda equina - hermokimppuun
kohdistuneesta vauriosta (Korse, Jacobs, Elzevier & Vleggeert-Lankamp 2013). Laadukasta tutkimustietoa cauda
equina -syndrooma kuntoutujan fysioterapiasta on hyvin vähän saatavilla. Tämän vuoksi opinnäytetyömme aiheeksi
valikoitui fysioterapian mahdollisuudet cauda equina -syndrooma kuntoutujan hoidossa. Opinnäytetyö on integroiva
kirjallisuuskatsaus, jonka toimeksiantajana on Oulun yliopistollinen sairaala. Tavoitteena oli selvittää fysioterapian
mahdollisuudet cauda equina -syndrooma kuntoutujien hoidossa ja tuottaa tietoa kliinisen työn tueksi.
Kirjallisuuskatsauksessa muodostettiin tutkimuksien perusteella kokonaiskuva cauda equina -syndrooma
kuntoutujien fysioterapiasta ja selvitettiin jatkotutkimusaiheita.
 
Cauda equina -syndrooma ja sen vaikutus kuntoutujan elämänlaatuun ja toimintakykyyn
Cauda equina -syndrooman oireet ovat vaihtelevia ja moninaisia, joita ovat mm. virtsaamisen ja/tai ulostamisen
toimintahäiriöt, ratsupaikka-anestesia, seksuaaliset toimintahäiriöt sekä neurologiset alaraajaoireet (Korse ym.
2013). Myös alaselkäkipu, uni- tai bilateraalinen iskiasoire, alaraajojen lihasheikkous, patella- ja akillesrefleksin
puuttuminen tai heikentyminen sekä seksuaaliset toimintahäiriöt voivat liittyä cauda equina -syndroomaan (Gardner,
Gardner & Morley 2011; Berg & Ashurst 2018). Cauda equina -syndrooman diagnosoinnin jälkeen potilas yleensä
leikataan mahdollisimman nopeasti (Hur, Park, Lee, Cho & Park 2019). Vaikka leikkauksen tavoitteena on palauttaa
mahdollisimman hyvä toimintakyky, suuri osa potilaista kärsii oireista pitkään leikkauksen jälkeen. Jopa puolella
potilaista on 17 kuukauden jälkeen leikkauksesta edelleen joko virtsaamis-, ulostamis- tai seksuaalitoimintojen
häiriöitä. Sen vuoksi olisi tärkeää pystyä tarjoamaan potilaille kuntoutusta sekä tietoa toipumisesta. (Korse ym.
2013.)

Cauda equina -syndroomassa tyypillisesti esiintyvä inkontinenssi vaikuttaa huomattavasti yksilön elämään ja
sosiaaliseen kanssakäymiseen. Se saattaa aiheuttaa suurta epämukavuutta, häpeää, itsetunnon ja minäkuvan
menetystä sekä eristäytymistä sosiaalisista suhteista. (Kiilholma & Päivärinta 2007, 16; Gardner ym. 2011.) Cauda
equina -syndrooma voi vaikuttaa sukuelin- ja suvunjatkamisjärjestelmän rakenteisiin sekä toimintoihin ja sitä kautta
myös intiimeihin ihmissuhteisiin (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2020, viitattu 25.6.2020). Seksuaaliset
toimintahäiriöt voivat heikentää itsetuntoa, muuttaa minäkuvaa, aiheuttaa pelkoa parisuhteen kestämisestä sekä
aiheuttaa seksuaalisen nautinnon ja nautinnon antamisen menettämistä. Se voi myös johtaa yksinäisyyteen,
torjutuksi tulemiseen ja haluttavuuden menettämiseen. (Arokoski, Mikkelson, Pohjolainen & Viikari-Juntura 2015,
450.)

Oulun yliopistollisen sairaalan lantionpohjaan erikoistuneen fysioterapeutin Raija Juopperin mukaan cauda equina -
syndrooman fysioterapiasta ja erityisesti lantionpohjan fysioterapiasta tarvitaan lisää tietoa. Juopperi korostaa
perusteellisen haastattelun ja tutkimisen sekä luottamuksellisen vuorovaikutuksen ja potilaan kohtaamisen
merkitystä. On tärkeää, että potilaat tulevat kuulluksi sekä kokevat tilanteen turvalliseksi, jotta he voivat vapaasti
kysyä heitä mietityttäviä asioita. Ammattilaisilla on suuri vastuu tilanteen puheeksi ottamisessa, sillä potilaat eivät
välttämättä kerro oireistaan oma-aloitteisesti. (Juopperi, haastattelu 12.5.2020.)
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Kirjallisuuskatsauksen toteuttaminen
Opinnäytetyö toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena, sillä se kuvaa tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman
monipuolisesti ja syvällisesti. Tutkimuskysymyksiä olivat:
1. Mitä fysioterapian menetelmiä on käytetty cauda equina -syndrooma kuntoutujan hoidossa?
2. Miten cauda equina -syndrooma kuntoutujan toimintakyky on muuttunut fysioterapiaintervention    
    aikana?
Kirjallisuuskatsauksen aineiston hankinnassa käytettiin tarkkaan määriteltyjä hakusanoja sekä
sisäänottokriteereitä. Suomenkielisiä hakusanoja olivat ratsupaikkaoireyhtymä, cauda equina-syndrooma, cauda
equina -oireyhtymä, fysioterapia, fysioterapeutti, kuntoutus, biopalaute, terapeuttinen harjoittelu, elektroterapia ja
lantionpohja. Englanninkielisiä hakusanoja olivat cauda equina syndrome, cauda equina, physiotherapy, physical
therapy, physiotherapist, physical therapist, mobilization, multidisciplinary, rehabilitation, exercise, biofeedback,
electrotherapy ja pelvic floor.

Alustavien hakujen perusteella tietoa löytyi vähän, jonka vuoksi sisäänottokriteeriksi asetettiin, että tutkimus on
julkaistu enintään 15 vuotta sitten. Muita sisäänottokriteereitä oli, että tutkimus käsittelee fysioterapiaa cauda equina
-syndrooma kuntoutujan hoidossa, koko teksti on saatavilla ilmaiseksi, se on julkaistu suomen tai englannin kielellä
sekä tekstin tulee olla vertaisarvioitu. Aineiston hankinta tehtiin useassa eri tietokannassa, joita olivat Ebsco
(Cinahl), Elsevier Science Direct, Joanna Briggs, Wiley Online Library, Pubmed, Medic ja PEDro. Yhteensä
seitsemästä tietokannasta löytyi 410 tutkimusta. Aineisto seulottiin sisäänottokriteerien ja yhdessä käydyn
keskustelun perusteella ja lopullisesti valittiin neljä tapausselostusta Ebsco-, Elsevier- ja Pubmed-tietokannoista.
Hakutuloksia seuloessa selvisi, että suurin osa tutkimuksista keskittyi cauda equinan alueen leikkaukseen. Monissa
aineistoissa fysioterapiaa ei mainittu tai se oli tiivistetty yhteen lauseeseen, joten nämä aineistot jätettiin
kirjallisuuskatsauksen ulkopuolelle. Kirjallisuuskatsaukseen mukaan otettujen aineistojen määrää rajoittivat myös
cauda equina -syndrooman harvinaisuus sekä aineistojen maksullisuus.
 
Tulokset
Terapeuttinen harjoittelu nousi esille jokaisessa artikkelissa ja sen rooli cauda equina -syndrooma kuntoutujan
hoidossa oli suurempi verrattuna fysikaalisiin ja manuaalisiin menetelmiin. Tapausselostuksissa käytettiin
lantionpohjan ja alaraajojen lihasvoimaharjoitteita, tasapaino- ja kävelyharjoitteita, aktiivista mobilisaatiota sekä
PNF- ja hengitysharjoitteita. Fysikaalisista menetelmistä elektroterapiaa oli käytetty kolmessa aineistossa. TNS-
menetelmää käytettiin kivunhoitoon ja FES-menetelmää alaraajaoireisiin. Yhdessä aineistossa mainittiin yleisesti
elektroterapia, jota käytettiin virtsaamishäiriöiden hoidossa. Manuaalisista menetelmistä hierontaa ja passiivista
mobilisaatiota käytettiin yhdessä aineistossa. Oireiden muutoksia havaittiin useilla eri osa-alueilla. Kolmessa
tapausselostuksessa kerrottiin kuntoutujan kävelyn kehittyneen ja kivun lievittyneen. Kahdessa tapausselostuksessa
mainittiin kuntoutujan virtsainkontinenssin loppuneen tai lievittyneen. Muita muutoksia olivat alaraajojen
lihasvoiman, lannerangan liikkuvuuden ja tasapainon kehittyminen sekä ihotunnon, genitaalialueen ja
sulkijalihaksen toiminnan normalisoituminen. Kuntoutujan oireiden muutoksia oli kuvattu kehon toimintojen ja
rakenteiden alueella, ja niiden vaikutus kuntoutujan suoriutumiseen ja osallistumiseen jäi huomioimatta.
Tapausselostuksissa oli käytetty fysioterapian lisäksi muitakin hoito- ja kuntoutusmenetelmiä, joten toimintakyvyn
muutoksiin saattoivat tutkimuksissa vaikuttaa muutkin kuin fysioterapian interventiot.
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Pohdinta
Tutkimustietoa cauda equina -syndrooma kuntoutujan fysioterapiasta löytyi vähän. Suurin osa aineistoista
keskittyi cauda equinan alueen leikkaukseen ja siihen, kuinka se vaikuttaa potilaan oireisiin. Monissa aineistoissa
fysioterapiaa ei mainittu tai se oli tiivistetty yhteen lauseeseen, joten nämä aineistot jätettiin kirjallisuuskatsauksen
ulkopuolelle. Mukaan otetuissa aineistoissa fysioterapiamenetelmiä ei käsitelty yksityiskohtaisesti, jonka vuoksi ne
ovat heikosti toistettavissa. Jotta käytännön työssä voitaisiin hyödyntää tieteellisissä tutkimuksissa käytettyjä
menetelmiä, ne tulisi kuvata mahdollisimman tarkasti. Fysioterapian näkökulmasta olisi tarkoituksenmukaista
tietää, kuinka usein tiettyä menetelmää on käytetty ja millaisin periaattein. Tapausselostusten perusteella voidaan
sanoa, että fysioterapiasta voi olla hyötyä cauda equina -syndrooma kuntoutujalle, mutta aineistojen vähäisyyden ja
niiden ominaisuuksien vuoksi tuloksia ei voi yleistää. Kirjallisuuskatsauksessa korostuivat terapeuttinen harjoittelu
sekä fysikaaliset ja manuaaliset menetelmät, mutta merkittävä osa fysioterapeutin työtä on myös toimia
kuntoutujan kanssa vuorovaikutuksessa ja siten auttaa kuntoutujaa löytämään omia voimavarojaan tavoitteiden
saavuttamiseksi. Toimiva vuorovaikutus mahdollistaa sen, että fysioterapeutti pystyy luomaan yhdessä kuntoutujan
kanssa realistisia tavoitteita, jotka ovat kuntoutujalle merkityksellisiä.

Fysioterapiaopintojemme aikana olemme oppineet, kuinka tärkeää on kohdata kuntoutuja kokonaisvaltaisesti ja
ottaa huomioon kuntoutujalle merkitykselliset asiat. Oli yllättävää huomata, kuinka pinnallisesti kuntoutujaa ja hänen
tilannettaan kuvattiin aineistoissa. Mukaan otettujen aineistojen perusteella jatkotutkimusta tarvitaan yksittäisistä
fysioterapiamenetelmistä tarkemmin ja suuremmalla otannalla, jotta saadaan luotettavaa tietoa fysioterapian
hyödyistä cauda equina -syndrooma kuntoutujan hoidossa. Jatkotutkimuksissa olisi hyödyllistä keskittyä enemmän
kuntoutujan toimintakykyyn ja nähdä se laaja-alaisena kokonaisuutena eikä tarkastella sitä pelkästään kehon
toimintojen ja rakenteiden osalta. Oireiden kuvaamisen lisäksi olisi tärkeää tarkastella, miten oireet ja niiden
muutokset vaikuttavat yksilön suoriutumiseen ja osallistumiseen hänelle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.
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