
PELVICUS
Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsentiedote

Tämän vuoden viimeinen jäsentiedote on täynnä
monenlaista luettavaa. Puheenjohtajuudesta luopuva
Minna tuo vielä kerran terveisensä puheenjohtajan
näppämistöltä luettavaksemme. Yhdistyksen
vuosikokous pidetään helmikuussa. Tiedotteesta
löydät kokouskutsun lisäksi toimintakertomuksen
sekä -suunnitelman.

Tässä tiedotteessa:
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Niin se vain tämäkin vuosi lähenee loppuaan, ja myös oma yhteensä 12 vuotinen puheenjohtajuusaikani. Olen ollut
hallituksessa yhteensä 14 vuotta, koulutussihteerinä kaksi ja puheenjohtajana 8+4 vuotta. Miten olenkaan nauttinut näistä
vuosista – olen saanut tehdä merkityksellistä työtä tärkeän asiantuntemuksemme eteen. Olenkin tehnyt vuoden ajan
henkistä luopumistyötä puheenjohtajuudesta ja tullut siihen tulokseen, että tätä työtä saisi jatkaa uusi pj uusin ja
innovatiivisin näkemyksin. Meillä on asiantuntevia ammattilaisia joukossamme, joille tämä pesti olisi kuin tehty. Toiminta
kehittyy aina kun tulee uudenlaisia persoonia ja pyörteitä asiantuntemuksen rattaisiin. Kiitollisin mielin luovutan nuijan
seuraavalle.

Vuosikokous järjestetään aikaisemmasta poiketen erillään Pelvicus-päivistä. Ne pidetään hybridinä, eli voit osallistua
kokoukseen etänä tai lähinä. Muista ilmoittautua, kun linkki kokousilmoittautumiseen aukeaa.

Koulutuksia ensivuodelle on jo alustavasti suunniteltu; Pelvicus-päivät helmikuussa, jotka täyttyivät ennätyksellisen nopeasti,
lasten lantionpohjan fysioterapia koulutus keväälle ja syksylle kansainvälisen luennoitsijan vetämänä on miesten
lantionpohjanfysioterapian koulutus. Näistä tarkemmat tiedot tulevat koulutussivuillemme. Peruskoulutuksia järjestämme
mahdollisuuksien ja toiveiden mukaan. Ottakaa meihin niistä yhteyttä. Voitte jäseninä ja alueyhdistystenne kanssa järjestää
niitä myös meidän kanssamme yhteistyössä, jolloin yhdistyksemme lainaa välineistöä koulutuksia varten. Jaetaan tietoa ja
taitoa eteenpäin!

Kiitos yhteistyöstä, joka varmasti jatkuu koulutusten, konsultointien ja muun yhdistystoiminnan keinoin. 
Hyvää joulua ja hyvää tulevaa vuotta. 

Terveisin, Minna
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Väistyvän puheenjohtajan 
näppämistöltä

Kuva: Ari Korjala
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Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n 
vuosikertomus 2021

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 291 jäsentä; kolme kunniajäsentä ja kolme
kannatusjäsentä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja Minna Törnävä, varapuheenjohtaja Heidi Niemi
(varajäsenenään Eeva Lehtinen), sihteeri Helena Ravander (vj Niina Tuomainen), koulutussihteeri Laura Tolvila (vj
Valpuri Seikkula) ja hallituksen jäsen Milla Lind (vj Mirja Kiiskilä). 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. Kansainvälisissä EDU-etäkokouksissa yhdistystämme on edustanut
Valpuri Seikkula varajäsenenään Minna Törnävä. Yhdistys on tehnyt myös yhteistyötä Suomen Fysioterapeutit ry:n
jäsen- ja erikoisalayhdistysten kanssa. Keväällä yhdistyksemme aloitti yhteistyössä Pelvicus 2022-päivien
suunnittelun Somty ry:n kanssa. Koulutuksen markkinointi aloitettiin syyskuussa.

Kokoukset: Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin hybridikokouksena Tampereella TAYSn fysiatrian poliklinikalla ja
ZOOM välityksellä etäyhteydellä 4.2.2021. 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.
IOPTPWH:n kokouksia on ollut kaksi ja ”The Appointed Project Group Education”- etäkokouksia on järjestetty viisi. 

Koulutukset: Yhdistys järjesti jäsenilleen helmikuussa Pelvicus-päivät ensimmäistä kertaa etäkoulutuksena.
Käytännön lähikoulutuksia järjestettiin kaksi sekä kolme puolenpäivän etäkoulutusta. Lähikoulutuksia jouduttiin
perumaan ja siirtämään Covid-19 rajoitusten vuoksi useita. 

Tiedottaminen: Jäsentiedotteita on ilmestynyt vuoden 2021 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. 

Yhdistystoiminnan rahoitus: Yhdistystoiminnan rahoitus on kerätty koulutustuotoilla ja jäsenmaksuilla.
Jäsenmaksun suuruus oli 30 euroa

https://www.wcpt.org/ioptwh
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

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

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. Yhdistys toimii yhteistyössä Tampereen Yliopiston ”Vaippahankeen” kanssa, minkä tarkoituksena on
luoda suositus virta- ja ulosteinkontinenssin ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen.

Kokoukset: Yhdistyksen vuosi-, hallitus- ja yhteistyökokoukset järjestetään hybridikokouksina ja niihin voi osallistua
paikan päällä tai etäyhteydellä.

Koulutus ja toiminnan kehittäminen: Yhdistys järjestää 10.-11.2.2022 Pelvicus-koulutuspäivät yhteistyössä Somty
ry:n kanssa. 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.

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.



  Kokouksen avaus

Tervetuloa Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n vuosikokoukseen.

Aika ja paikka: 19.3. klo 12.00, Hybridi kokous, fyysinen paikka on Tampere (tarkempi osoite ilmoitetaan lähempänä)
Kokouksen koollekutsuja: Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n hallitus

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Esityslista on alla. Kokoukseen osallistujia pyydetään
lukemaan etukäteen 2021 vuosikertomus ja 2022 toimintasuunnitelma, jotka ovat tässä jäsentiedotteessa.
Kokousilmoittautumislinkki tulee www-sivuille 12.1.2022 ja ilmoittautuminen 12.3.2022 mennessä. Kokouksessa
noudatetaan sen hetkisiä kokoontumisrajoituksia.

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 2021 hyväksyminen
  6.   a. Tuloslaskelman 1.1.–31.12.2021 ja taseen 31.12.2021 esittäminen ja
        b. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilinpäätöskertomuksen 2021 mukaisesti
  7.   Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  8.   Puheenjohtajan valinta seuraavalle 2-vuotiskaudelle
  9.   Hallituksen uusien jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle
        a. Erovuorossa ovat: Laura Tolvila ja Helena Ravander varajäsenineen.
  10. Toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022
  11. Toimintasuunnitelman vahvistus vuodelle 2022
  12. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2022
  13. Yhdistyksen talousarvion vahvistus vuodelle 2022
  14. Muut yhdistystä koskevat asiat
  15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen osallistujille tarjotaan luento: 
Hengityssairaudet ja lantionpohjan toimintahäiriöt, 
ft (YAMK) Tarja Ranta.
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Vuosikokouskutsu
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Kiinnostaisiko työskentely hallituksessa?

Erovuorossa hallituksesta on puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä varajäsenineen. Hallituksessa työskentelyn
edut ovat ilmaiset koulutukset, yhdistystyön oppiminen, upea jäsenistö ja myös ihanat hallitustoverit. Voit kysyä asiasta
väistyvältä puheenjohtajalta.

Jäsentiedotteen tekijän paikka auki

Jäsentiedotetta on toimittanut viimeiset kolme 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 kaksi koulutuspäivää tiedotteen tekovuosina. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä
puheenjohtajaan.
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Hallituksen terveiset

Tulevista koulutuksista ajantasainen tieto löytyy www-sivuilta: http://www.pelvicus.fi/ajankohtaista.html 

Esimakua kuitenkin tässä:
1.Pelvicus-päivät 10.-11.2.2022. Somty ja Pelvicus. (Täynnä)
2.Vuosikoukous, jonka yhteydessä luento hengityssairaudet ja lantionpohjan toimintahäiriöt. Tarja Ranta. Maaliskuu.
3.Lasten lantionpohjan fysioterapia. Kouluttajina Aliisa Lahti ja Eeva Lehtinen. Huhti-toukokuu
4.Miesten lantionpohjan fysioterapia. Kouluttajana Bill Taylor. Elokuu.
5.Neurologisen kuntoutujan lantionpohjan huomioiminen. Kouluttajina Sanfy ja Pelvicus. Syksy -22

Hyvää joulua ja kiitos tästä vuodesta
Yhdistyksemme haluaa muistaa jäsenistöä ja yhteistyökumppaneita eettisellä joulutervehdyksellä. Olemme ostaneet
2x ”Paremmat terveyspalvelut” Plan aineeton lahja kampanjasta. https://aineeton-lahja.plan.fi/products/paremmat-
terveyspalvelut Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut ovat huonosti saatavilla monien kehittyvien maiden
syrjäseuduilla. Muun muassa kuukautisiin, ehkäisyyn ja raskaaksi tulemiseen liittyy paljon myyttejä ja uskomuksia,
joiden vuoksi nuoret eivät saa niistä oikeaa tietoa. Lahjoituksellamme kaksi terveydenhuollon työntekijää saa
lisäkoulutusta seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä kysymyksistä ja siitä, miten hän voi parantaa palveluiden
nuorisoystävällisyyttä ja saavutettavuutta terveysasemilla.

http://www.pelvicus.fi/ajankohtaista.html
https://aineeton-lahja.plan.fi/products/paremmat-terveyspalvelut
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Yhdistyksen jäsenelle Valpuri Seikkulalle kiitos

Ehdotimme Valpuri Seikkulaa Suomen fysioterapeuttien kannustusrahan
saajaksi. Valitettavasti tämä tunnustus meni ohi – Turkuun kylläkin ja
mielestämme toiseksi parhaalle ehdokkaalle Juho Korvelle. Onnea Juho! 
Haluamme kuitenkin tässä esittää yhdistyksemme hallituksen perustelut
koskien Valpuria: Valpuri on toiminut aktiivisesti yhdistyksessämme
lantionpohjan fysioterapian tietoisuuden edistäjänä ja asiantuntijuuden
kehittäjänä. Hän työskentelee lantionpohjan fysioterapeuttina
erikoissairaanhoidossa ja yksityisenä palveluntuottajana avopuolella.
Hänen asiantuntemuksensa tähän sensitiiviseen erikoisalaan on hyvin laaja
sukupuoleen ja diagnoosiin katsomatta. Valpurilla YAMK-jatko-opintojen
myötä myös pedagoginen pätevyys. Hän onkin pidetty luennoitsija ja
kouluttaja yhdistyksemme sekä muiden toimeksiantajien koulutuksissa. 

Valpuri valloittavalla persoonallaan ja sensitiivisellä luonteeltaan sekä
hersyvällä huumorillaan tekee häveliäästä ja vaikeastakin aiheesta helposti
lähestyttävän. Suurin syy, minkä vuoksi anomme Valpurille
kannustusrahaa, on sujuva kansainvälinen yhteistyö WCPTn erikoisala
yhdistyksen, International Organization of Physical Therapists in Pelvic and
Women's Health (IOPTPWH) koulutusryhmän kanssa. Yhdistyksestämme
on kolme jäsentä mukana IOPTPWH:n koulutussisällön
suunnitteluryhmässä (Appointed project group of education). Ryhmän
tarkoituksena on tehdä kansainvälinen suositus lantionpohjan fysioterapian
oppisisällöstä fysioterapian perusopinnoissa ja fysioterapeuttien
täydennyskoulutukseen. Valpuri on edustanut yhdistystämme
kansainvälisissä kokouksissa. Suunnitteluryhmän toiminta on alkanut
syksyllä 2020 ja arvioitu valmistumisaika on 2021 lopussa. Valpurin
toiminta kokouksissa on ollut hyvin asiantuntevaa ja kulttuurien
eroavaisuuksia huomioivaa. Hän on raportoinut kokousten tuotoksista aina
täsmällisesti muulle Suomen koulutusryhmälle. 

Yhteenvetona voimme sanoa, että Valpuri Seikkula valloittavalla
persoonallaan, lantionpohjan fysioterapian kehittäjänä ja tunnetuksi
tekijänä ansaitsisi mielestämme Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsen- ja
erikoisalayhdistyksen kannustusrahan.

No, kannustusraha meni ohi, mutta me kaikki kiitämme ja kumarramme.
Kiitos Valpuri, olet tehnyt hienoa työtä! Saamme kuulla projektista
ensivuoden jäsentiedotteessa.
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Kuva: Valpuri Seikkula
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Jäsentiedotteisiin tuleva materiaali tulee toimittaa hyvissä ajoin
ennen seuraavan tiedotteen ilmestymistä. Deadline on
pääsääntöisesti edeltävän kuukauden 15.päivä. Materiaalin voi
lähettää vapaamuotoisesti fontista ja ulkoasusta riippumatta, doc - tai
docx -muodossa. 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 vuonna 2022 on alustavasti seuraava:
1/2021 maaliskuussa, materiaali 15.2. mennessä
2/2021 kesäkuussa, materiaali 15.5. mennessä
3/2021 syyskuussa, materiaali 15.8. mennessä
4/2021 joulukuussa, materiaali 15.11. mennessä

Jäsentiedotteen tekijä vaihtuu vuoden vaihteessa. Seuraathan
Pelvicuksen Facebook-sivuja ja kotisivuja, sillä ilmoitamme uuden
tiedottajan yhteystiedot myöhemmin. Omasta puolestani kiitos
kuluneista kolmesta vuodesta jäsentiedotteen parissa!

                                              Tiedotusterveisin Virpi Peltomaa

Jäsentiedotteen ilmestyminen ja materiaalit

SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
ILMESTYY MAALISKUUSSA

MATERIAALI 15.2.
MENNESSÄ

MUISTILISTA!

Rauhallista 
joulunaikaa!

UUDEN TIEDOTTAJAN
YHTEYSTIEDOT ILMOITETAAN

MYÖHEMMIN
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Pienikokoinen ja kevyt ultraäänianturi, jossa 
on konveksi- ja lineaaripäät eri tutkimuksiin.

Anturi yhdistyy puhelimeen tai tablet-laitteeseen 
langattomasti.

Myös akun lataus toimii langattomasti.

Laite on helppo puhdistaa, koska anturissa ei ole 
johtoja.

Lisäksi anturin vahva rakenne kestää mahdollisen 
putoamisen.

Erinomainen kuvanlaatu ja väridoppler.

Vscan Air™

See more. Treat faster.

Samassa anturissa
lineaari- ja konveksipäät.

Nopea
kuvantaminen

Kestävä

Taskukokoinen

Helppokäyttöinen

Tarvitsetko lisätietoja? Olethan yhteydessä:

Ari Luostari                  puh: +358 40 635 0063                  ari.luostari@ge.com

*    Probe withstands drops: tested to Military drop standards (MIL-810G). 
1P67 waterproof, compatible with high level disinfection techniques.

**  Works with a range of Android and iOS smartphones and tablets.


