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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET! 

 

Toivotan teille erittäin hyvää alkavaa kesää ja ansaittua lomaa.  

Tässä tiedotteessa on tietoa muutamista syksyn koulutuksista ja  

Varalan Pelvicuspäivistä 2018.  Alustava ohjelma nähtävissä. 

Aiheina Erkauma, Laskeuma ja Hengitys. 

Ensi vuonna yhdistys täyttää 25 vuotta. Saas nähdä mitä ylläriä Hallitus 

keksii!!!! 

Apurahaakin on taas jaossa.  

 

Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi? 

Jäsenmaksukarhuja olen lähetellyt. Monien sähköpostit ei mene perille, joten huolehdi yhteystietojen 

päivityksistä. Mikäli et halua jatkaa yhdistyksessä, ilmoita siitä Liisalle ja Maritalle. 

Syyskuun lopulla poistamme listoilta jäsenet joiden maksua ei ole elokuun loppuun mennessä kuulunut. 

Poistut myös Facebook ryhmästä ja ft listalta Pelvicus sivuilta. 

 

Nyt kesästä nauttimaan!!!!    

      

Taas koitti päivä kesäinen, 

on mieli kevyt, iloinen. 

Nyt avaan luontoon ikkunat, 

päivänkakkarat siel kukkivat. 

Oi kesäaamun autuutta 

en ajattele murheita 

vaan nautin, nautin kaikesta 

kesäaamun onnesta. 

 

Liisa 
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Ajankohtaista: 

 

Ajankohtaisiin uutisiin World Confederation for Physical Therapylta pääset seuraavasta linkistä: 
https://www.dropbox.com/s/w5ah6zgl0omp6wu/IOPTWH%20Newsletter%20June%202017.pdf?dl=0 

 

To all members of IOPTWH delegate countries  

 With the Congress fast approaching we thought we'd give you an update of planned events happening for IOPTWH at 

the WCPT Congress. Please pass this onto all your members in your country so if non-delegates are attending they also 

know what’s happening and can attend events:  

 IOPTWH Stand in Exhibition Hall   

 • We will be having a stand in the Exhibition Hall for the duration of the congress and welcome any photographs, 

examples of leaflets etc., that you would like to share with us and other members.  

 • These can be emailed to Gill Brook (gill.brook@inlineone.net) before 25th June to be printed, or if you are attending 

the Congress then you can just bring them along and give to the committee members on the first day of the congress 

to be put on the stand. 

 • The stand is always very popular and attracts interest from a broad range of physiotherapists.   

  

IOPTWH Members Meeting   

• 3rd July• For delegates of IOPTWH country’s only. Non-delegates are unable to attend. • Location: Room 1.41-1.42 • 

Time: 12.30-13.30 • A light lunch will be provided for delegates at the meeting  • Discussion will be focused around 

the possible name change of IOPTWH. Please come along and contribute to the discussion.  • If you plan to attend this 

meeting and haven’t let Melissa know, please email her at mjdavidsonnz@gmail.com ASAP to allow us to cater 

correctly.   

Networking Session   

• 4th July• Open for anyone interested in Women's and Men's Health, Pelvic Health, Pelvic Floor etc to attend 

(delegates, members, non-members) • Time: 16.00-17.15  • Location: Room 1.61-1.62  

• Each executive officer will facilitate a round table discussion on: o Women's/Pelvic health - the challenges in 

different countries o Women's/Pelvic health and beyond - pelvic physiotherapy for men and children o Postgraduate 

education; what is good and where are the gaps? o Social media - does it work well for you?  

IOPTWH Social Event  

• 4th July • Time: 19.00-21.00 • Location: Harbour Bridge Hotel Restaurant  • Food and one drink per attendee will be 

provided (you can buy extra drinks if you want)  • Numbers will be limited, and tickets will be available to collect at 

the IOPTWH Stand in Cape Town.  • Please email Melissa mjdavidsonnz@gmail.com if you are interested in 

attendingASAP so we can put tickets aside for you or come and visit us on Day 1 of the conference to ensure you get a 

ticket 😊 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/w5ah6zgl0omp6wu/IOPTWH%20Newsletter%20June%202017.pdf?dl=0
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Tulevia koulutuksia: 

 

Suomen Kontinenssiklubi r.y.:n  Syyskoulutuspäivä 2017 

Aika: Perjantai, 22.9.2017, klo 8.30 – 15.20 

Paikka: Paasitorni, Siltasaari-sali 1. krs, Paasivuorenkatu 5A, Helsinki  

Kohderyhmä: Lantionpohjan toiminnallisia ongelmia tutkivat ja hoitavat lääkärit, hoitajat, uroterapeutit ja 

fysioterapeutit. 

Helsingin yliopiston lääketieteelliseltä tiedekunnalta anotaan koulutuspäivää teoreettiseksi 

kurssimuotoiseksi koulutukseksi kirurgian runkokoulutukseen sekä gynekologian, urologian, 

gastrokirurgian, yleiskirurgian, fysiatrian ja yleislääketieteen erikoisaloille. 

Osallistumismaksu 95 €, joka sisältää lounaan ja kahvit, maksetaan 25.08.2017 mennessä tilille: 
 IBAN FI90 1773 3500 0036 42 BIC NDEAFIHH . Viestikenttään on merkittävä osallistujan nimi. Maksu toimii 
ilmoittautumisena eikä erillistä vahvistusviestiä lähetetä. Maksun saaja on Suomen Kontinenssiklubi r.y., 
Y-tunnus 2780651-4. 
 Tiedustelut: anna-kaisa.pere@hus.fi tai ilkka.perttila@hus.fi 
 

08.00-08.30 Ilmoittautuminen ja kahvi+sämpylä 

08.30-08.40 Avaus    LT Anna-Kaisa Pere 

I sessio:  Naisen ponnistusinkontinenssi,  pj LT Seija Ala-Nissilä   

08.40-09.10  Fysioterapia     Ft Valpuri Seikkula 

09.10-09.40          Leikkaushoito    LT Eija Laurikainen 

                          Kaksi potilastapausta (10min + 10 min)     

10.00-10.30 Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyyn 

II sessio:  Miehen ponnistusinkontinenssi,  pj LT Martti Aho  

10.30-11.00 Fysioterapia    Ft Teija Huhtala 

11.00-11.30 Leikkaushoito    LT Arto Salonen 

                          Kaksi potilastapausta (10min + 10 min)     

12.00-13.00 Lounas ja tutustuminen näyttelyyn 

III sessio: Nokturia,  pj LT Susanna Pasanen  

13.00-13.25 Milloin urologi voi auttaa yövirtsaajaa   Erl Jori Pesonen                                                      

13.25-14.00 Nokturia endokrinologin silmin   LT Riku Kiviranta  

                          Kaksi potilastapausta (10min + 10min) 

14.20-14.50 Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyyn  

IV sessio: Naisten virtsankarkailu,  pj LT Pauliina Aukee 

14.50-15.10 Käypä hoito; päivitys v. 2017   LT Seija Ala-Nissilä   

15.10-15.20 Päätös    LT Anna-Kaisa Pere 

 

c
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Lantionpohjan fysioterapian peruskoulutus 

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry 

 
Aika: torstai 5.10. – perjantai 6.10.2017  
Paikka: TAYS, Pihatie, Z1-talo, 1. Krs 

Kouluttajat: fysioterapeutti, TtM Minna Törnävä ja ft Miia Silventoinen  

Kenelle: koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille 
Pääpainotus: virtsankarkailun arvioinnissa ja hoidossa lantionpohjan fysioterapian keinoin  
 
Torstai 5.10.  
 
08.45 – 09.00 Aamun avaus, hedelmätarjoilu ja esittäytyminen  
09.00 – 10.15 Lantionpohjan anatomia, tehtävät ja lp:aa rasittavat tekijät, ft Minna Törnävä   
10.15 – 11.30 Lantionpohjan toimintahäiriöt ja fysioterapia, ft Miia Silventoinen  
 
11.30 – 12.15  Lounastauko (omat eväät tai sairaalan ruokala) 
 
12.15 – 12.30 Elektrodien paikoilleen asetus 
12.30 - 15.15 Käytännönharjoitukset kahdessa työpajassa á 75 min,  

klo: 13.45 kahvitauko (15 min) työpajojen välissä.  
  Alkututkimukset/harjoittelu:   

a) Emg- tutkimukset, ft Miia Silventoinen 
b) Biopalauteharjoittelu, ft Minna Törnävä   

 
15.15 – 15.30 Päivän yhteenveto keskustellen  
 
Perjantai 6.10. 
 
08.45 - 9.45  Haastattelukaavakkeiden käyttö, ft Minna Törnävä  
09.45 – 11.00 Emg:n käytön teoriaa ja lp:n toimintahäiriöiden elektrostimulaatio, ft Miia Silventoinen  
 
11.00 – 11.45 Lounastauko (omat eväät tai sairaalan ruokala)  
 
11.45 - 12.00 Elektrodien paikoilleen asetus 
12.00 – 14.45 Käytännönharjoitukset kahdessa työpajassa á 75 min,  

klo: 13.15 kahvitauko (15 min) työpajojen välissä. 
Elektrostimulaatio:  
a) NMES, lihasaktivaatio ft Miia Silventoinen 
b) TNS, rauhoittavat hoidot, ft Minna Törnävä 

 
14.45–15.00 Koulutuksen loppukeskustelu 
 
Sitovat ilmoittautumiset 20.9. mennessä https://goo.gl/forms/0vIuAguHOHRWHnrA2 
Koulutus järjestetään 6-12:lle henkilölle. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen 
toteutuminen varmistetaan osallistujille sähköpostitse 21.9.  
 
Hinta yhdistyksen jäsenille:  385 euroa  
Hinta ei-jäsenille: 425 euroa  
Koulutus sisältää elektrodin, torstai-aamun hedelmätarjoilun ja molempien päivien iltapäiväkahvit.  

https://goo.gl/forms/0vIuAguHOHRWHnrA2
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Koulutukseen tulija maksaa osallistumismaksun etukäteen tilille FI05 5721 1520 0493 83. Maksajan on 
ilmoitettava osallistujan nimi. Maksukuitit tarkistamme ilmoittautumisen yhteydessä. 27.9. jälkeen 
tehdyistä peruutuksista veloitamme koko koulutuksen hinnan. Äkillisistä sairastapauksista vaadimme 
lääkärintodistuksen. 

 

 

Lantionpohjan manuaalinen käsittely ja sonopalpaatio (UÄ) 

 

Aika: 7.10. lauantai klo: 09.15–16.45 
Paikka: TAYS, Z1-talo, 1. krs 
Vastuukouluttaja: ft, TtM Minna Törnävä ja ft Miia Silventoinen  
Hinta: 250 euroa (4 työpajaa), vain yhdistyksen jäsenille 

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu lantionpohjan fysioterapian peruskurssin käyneille ja jo työkokemusta 

omaaville fysioterapeuteille  

Työpajoja on neljä, kestoltaan noin 1,5 tuntia. Koulutus järjestetään 6-12:lle osallistujalle. Työpajat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Tp 1. Lantionpohjan lihasvoimantestaus palpoiden Oxford asteikkoa käyttäen 
Tp 2. Vaginaalinen MTPR (myo trigger point release) ja JRV (jännitys-rentous-venytys) käsittely 
Tp 3. Häntäluun mobilisointikäsittely ja lantionpohjan MTPR rektaalisesti 
Tp 4. Lantionpohjan ja vatsalihasten sonopalpointi 

- Transabdominaalinen UÄ 

o Syvien vatsalihasten toiminta 

o Suorien vatsalihasten jännesauman tuki 

o Lantionpohjan toiminta (UÄ versus EMG) 

- Transperineaalinen UÄ 

o Lantionpohjan lihassupistus- ja rentoutustestaus 

o Ulostustekniikan testaus 

Koulutuksen tavoitteena on syventää lantionpohjan ja vatsakapselin anatomista tietämystä palpoinnin ja 
sonopalpoinnin keinoin. Tavoitteena on myös tutustua ja oppia lantionpohjan lihasten manuaalisia 
kipukäsittelykeinoja. 
 
Huomioithan, että manuaaliset ja UÄ-harjoitukset tehdään toinen toisillemme. 
 
Sitovat ilmoittautuminen 20.9. mennessä https://goo.gl/forms/4Obro165N1cZ9j0f2 
Koulutuksen toteutuminen varmistetaan osallistujille sähköpostitse 21.9. 
 
Koulutus sisältää aamun hedelmätarjoilun ja iltapäiväkahvin. Lounas on omakustanteinen. Voit tuoda omat 
eväät tai ruokailla sairaalan ruokalassa.  

Koulutukseen tulija maksaa osallistumismaksun etukäteen tilille FI05 5721 1520 0493 83. Maksajan on 
ilmoitettava osallistujan nimi. Maksukuitit tarkistamme ilmoittautumisen yhteydessä. 27.9. jälkeen 
tehdyistä peruutuksista veloitamme koko koulutuksen hinnan. Äkillisistä sairastapauksista vaadimme 
lääkärintodistuksen. 

c

 

c

 

https://goo.gl/forms/4Obro165N1cZ9j0f2
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Pelvicus-päivät 

- Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry - 
Varalan urheiluopisto, Tampere, 8.-9.2.2018 
 
Alustava suunnitelma. Muutoksia tulee vielä luennoitsijoiden ja aikataulujen tarkentuessa. 
 
Torstai 8.2.     Hengitys, laskeuma ja erkauma      
 
09.30- 10.00     Ilmoittautuminen  
10.00-10.15     Aamukahvit ja tervetuloa, päivän puheenjohtaja   
10.15- 12.15     Kokoava fascia-luento Pelvicus-päivien teemoista, ft OMT, TtK Tiina Lahtinen-Suopanki.  
 
12.15- 13:00     Ruokailu ja näyttelyyn tutustuminen 
13.00- 13:30    Yhdistyksen vuosikokous  
13:45- 14:45    Työpaja I Erkauman fysioterapia, Suomen äitiysfysioterapeutit ry:n luennoitsija   

Työpaja II Laskeuman fysioterapia,  fysioterapeutti (YAMK) Valpuri Seikkula, TYKS 
14:45- 15.45    Työpajat I ja II  
15:45- 16:15    Hypopressive-tekniikka 

Pilates-ohjaaja, Hypopressive- tekniikan ohjaaja, Suvi-Maria Helin  
16.45- 17.45    Saunajumppa; Low Pressure Fitness, Suvi-Maria Helin 
18.00 Rantasauna, avantouinti ja iltapala. 25-vuotisjuhlaohjelma, klo 20:00 yllätysesiintyjä 
 
Perjantai 9.2. Hengitys, laskeuma ja erkauma  
 

0 8:55- 9:00       Tervetuloa, päivän puheenjohtaja   
0 9.00- 10.00     Hengitys ja lantionpohja: psykofyysinen lähestymistapa  

fysioterapeutti, seksuaalineuvoja Nina Jaatinen, TYKS  
10.15- 11:15   Työpaja I Hengitys, ft Nina Jaatinen  

Työpaja II Palaute Diane Leen koulutuksesta, ft Mari Camut       
     
11.15- 12.00    Ruokailu, huoneiden luovutus ja näyttelyyn tutustuminen  
 
12.00- 13:00   Työpajat I ja II   
13:00- 14:00   Erkauman kirurginen hoito, dosentti, Yl Minna Kääriäinen, Tays     
14:00-15:00    Laskeumat, lääkärin luento 
 
15:00- 15:15   Päivien yhteenveto ja loppukeskustelu  
 
Koulutus on tarkoitettu jäsenille. Mahdolliset vapaat paikat ei-jäsenille 15.12. jälkeen. Maksimi 
henkilömäärä on 60. Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin. Ilmoittautumiset 15.11.2017 alkaen 
Pelvicus ry:n Internet-sivujen ilmoittautumiskaavakkeen kautta.  
 
HINTA: 15.12 mennessä 15.12 jälkeen 

Jäsenet              Jäsenet       Ei- jäsenet 
to- pe 285€        335€           415€ 
to 185€              215€           250€ 
pe 185€             215€           250€ 

 
Koulutusmaksu sisältää ruokailut. Luentolyhennelmät ovat tulostettavissa sähköisenä versiona noin viikkoa 
ennen Pelvicus-päivä. 
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Apurahahaku 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauhallista kesän jatkoa kaikille! 

Apuraha, 700 €. 
Yhdistys jakaa tänä vuonna apurahaa jäsenilleen 700 €. 

Vapaamuotoinen kirjallinen, korkeintaan yksisivuinen allekirjoitettu apurahahakemus 
lähetetään puheenjohtaja Liisa Malmlundille 31.08.2017 mennessä osoitteeseen: Talvikintie 15, 13500 Hämeenlinna. 

Varmistuksena myös sähköpostiin liitteenä liisa.malmlund (ät) khshp.fi. 
Myöntämisperusteet: 

Olet erikoisalayhdistyksemme jäsen ja et ole saanut yhdistyksemme apurahaa viimeiseen 
kahteen vuoteen. 

Apurahan kohteena voi olla koulutus, kongressi, tutkimus-, kehittämis- tai opinnäytetyö, 
liittyen yhdistyksemme toiminta- aiheeseen. Yhdistyksen omiin koulutuksiin ei myönnetä 

apurahaa. 
Apurahahakemuksessa tulee ilmetä työkuvasi, apurahan kohde ja haettu määrä. 

Hakemuksessasi tulee myös näkyä saatko tai oletko hakenut apurahaa muilta tahoilta. 
Apurahaa voit hakea etu- tai jälkikäteen vuoden 2017 hakemiskohdetta varten. 

Vaillinaiset hakemukset jätetään käsittelemättä. Hakemukset käsitellään nimettömänä 
hallituksen kokouksessa. 

 


