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PELVICUS

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsentiedote

ICS 2019-

Tässä tiedotteessa:
Yhdistyksemme puheenjohtaja Minna ja joukko muita
suomalaisia lantionpohjafysioterapeutteja osallistui
Göteborgissa järjestettyyn moniammatilliseen

KONGRESSI

SYKSYN
APURAHAHAKU

konferenssiin. Konferenssikuulumiset on luettavissa
tiedotteesta.
Vuoden 2019 toinen apurahahaku on käynnissä.
Tutustu hakuohjeisiin ja tee hakemus 5.11. mennessä.

LÄÄKINNÄLLINEN
AKUPUNKTIO

Ulla Tapaninen sai yhdistyksen apurahaa ja kertoo
tässä tiedotteessa lääkinnällisestä akupunktiosta.
Pelvicus-päivien ilmoittautuminen alkaa muutaman
viikon kuluttua. Mielenkiintoinen kaksipäiväinen on
tulossa, joten muistathan ilmoittautua ajoissa!

PELVICUS-PÄIVÄT 2020
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Puheenjohtajan näppämistöltä
Niin se sitten tuli - SYKSY. Aivan liian nopeasti, ainakin hämäläisen hitaan puheenjohtajan mielestä. Työt on
pyörähtänyt täydellä teholla käyntiin, niin fysioterapia- kuin yhdistystoiminnassakin. Elokuun viimeisenä
lauantaina Suomen fysioterapeutit ry kutsui meidät, jäsen- ja erikoisalayhdistykset koolle. Tarkoitus oli
kartoittaa yhdistysten toimintaa ja motivoida myös yhteistyöhön. Yhteistyö onkin tärkeää ja rohkaisen teitä
kaikkia tuomaan esille lantionpohjan fysioterapian tärkeyttä myös muissa fysioterapian erikoisaloissa. Voin
myös ylpeästi todeta, että pieneksi yhdistykseksi meillä on varsin aktiivinen toiminta.
Syyskuun 3-6 päivä oli Göteborgissa ICS:n (International Continence Society) kansainvälinen
moniammatillinen konferenssi. Suomesta oli erittäin laadukas lantionpohjan fysioterapian edustus: Pirkko
Metsola, Anna Hurme, Päivi Westersund, Marlene Matikainen, Valpuri Seikkula, Anu Parantainen ja
allekirjoittanut. Minulle konferenssi positiivisin kohokohta oli tavata oppiäitini, Jo Laycock, jonka opissa olin
vuonna 1997. Hän on iältään 78-vuotias ja todella iätön kuten kuvasta näette (kuva seuraavalla sivulla).
Konferenssin pelokkain osuus oli Fysioterapia Forumin oma esitykseni ”Women’s experiences: The effects of
vulvodynia on a couple’s relationship and sex life”. Ohjelman ja abstraktit pääset lukemaan täältä:
https://www.ics.org/2019/session/4981 Tampereenkiälen enklannin äksentillä pääsin kuitenkin maaliin.
Kukaan suomalaisista ei tainnut edes ottaa kuvaa, niin hekin jännittivät mukana ☺ Seksuaalisuus on yllättävän
vaiettu asia lantionpohjan fysioterapiassakin. Kysymyksiä ei esitetty luentoni jälkeen julkisesti vaan
kollegamme tulivat yksityisesti puhumaan aiheesta illanvietossa ja seuraavana päivänä luennosta. Näissä tuli
esille, miten vaikea on ottaa seksuaalisuutta ja seksiä puheeksi. Jäin miettimään, että onko sama ongelma
meillä Suomessa? Olenko vain olettanut, että se on helppoa? Pitäisikö olla ”sen” puheeksi ottamisen
työpajoja?
Uskalletaan kysyä, annetaan lupa puhua, katsotaan silmiin ja kuunnellaan. Syysterveisin, Minna

Vasemmalta Pirkko Metsola, Minna Törnävä, Lene Matikainen, Anu
Parantainen ja Valpuri Seikkula
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ICS-konferenssin annista Minnan
kolme tärppiä
Transperineaalinen ultraääni osana lantionpohjan fysioterapiaa. Olin puolen päivän työpajassa, joka koski
sonopalpaatiota lantionpohjan fysioterapiassa. Kaikkein luotettavimpana pidetään transperineaalista ultraääntä, sillä
sen avulla saadaan esteetön näkymä niin lantionpohjan etu- kuin takaosaankin. Ulostamistekniikkaa testatessa on
tärkeä huomioida, että äänipään paine ei ole voimakas, sillä se saattaa antaa virheellisen testausmittauksen. Jos
olet aloitteleva UÄn käyttäjä, on rakossa hyvä olla hieman virtsaa, jotta oikeat maamerkit löytyvät. Ohjeeksi voi
esim. sano, että ennen vastaanotolle tuloa älä käy tuntiin WC:ssä. Rakko täynnä testaus ei ole luotettava, sillä
testattava pelkää virtsankarkailua. Transperineaalisesti voi testata eriasennoissa, mutta kansainvälisesti yleisin
testausasento on makuu- tai kylkiasento. Ryhmissä kuitenkin totesimme, että normaalia ulostamista voi testata vain
istuma-asento. Vaikka testaisikin ulostamistekniikkaa, on hyvä testata alkuverryttelyksi supistus, rentoutus, työntö ja
yskäisy. Tästä kuulemme lisää Pelvicus-päivillä.
Lantionpohjankipu ja käsitteet. Erittäin mielenkiintoinen luento oli urologi Jeannette Potts:lta, joka puhui miesten
prostata kivusta. Hän toi voimakkaasti esille, että pitkittyneen prostatakivun käsite EI olisi prostatiitti, sillä kyse ei ole
enää tulehduksesta. Eturauhasen tulehdus on saattanut olla alku sysäys kivulle, mutta kroonistuessaan miehiltä ei
enää tulehdusmarkkereita löydetä. Nyt olisikin tärkeä puhua eturauhasen kivusta, prostata pain syndromasta tai
prostatodyniasta. Aivan kuten nykyään puhutaan vulvodyniasta (kosketukseen liittyvä, liittymätön, mix) eikä
mielellään vestibuliitista, -itis pääte viittaa nimittäin tulehdukseen. Lisäksi vestibulitis voi olla myös korvassa eli
tärkeä on erottaa vulva ja korva toisistaan �
Lantionpohjan toimintahäiriöt ja liikunnan harrastamisen esteet naisilla. Dakic Jodie ym. 2019.
Tutkimuksessa tutkittiin 4556 18-65 vuotiaan lantionpohjaoireisen naisen liikunnan harrastamisen esteitä.
Virtsankarkailusta kärsivistä naisista 40,5% lopetti ja 37,5% muokkasi liikuntaharrastustaan oireen vuoksi.
Rakonyliaktiivisuudesta kärsivistä naisista 33,7% lopetti ja 42,8% muokkasi omaa harrastustaan oireen vuoksi.
Anaali-inkontinenssi vuoksi 26,1% lopetti ja 33,9% muokkasi harrastustaan oireen vuoksi. Laskeumasta kärsivistä
naisista 36,8% lopetti ja 37,8% muokkasi harrastustaan oireen vuoksi. Lantionpohjanoireet vaikuttavat suuresti
liikunnanharrastamiseen. Onkin tärkeää, että terveydenhuollon henkilöt motivoisivat naisia liikunnan pariin
lantionpohjan oireista huolimatta. Liikunta on välttämätön fyysisen toimintakyvyn ja liikalihavuuden aiheuttamien
kansanterveyskriisien ratkaisemiseksi.

Valpuri Seikkula (vas.), Minna Törnävä ja ICSn nykyinen Fysioterapia
forumin pj Heather Moky

Kuvat ja teksti:
Minna Törnävä
Jo Laycock ja Pirkko Metsola
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ICS Göteborgin jälkikaikuja
Anu Parantainen

ICS Göteborgin jälkikaiuista jäi mieleen, ehkä eniten ääntä tuottava vaiva eli
emätinpieru (vaginal wind, passage of vaginal air, flatulence, queefing).
VAGINAL WIND Symptom, defined by ICS as: Passage of air from vagina
(usually accompanied by sound).
Aiheesta on tulossa väitöskirja (Hedwig Neels) ja yhdessä vanhemmassa
P H O T O B Yoli
MA
R T I N Ronko
. S M IPOPilla
TH
abstraktissa
tutkittu,
yhteyttä emättimen väljyyteen ja
emätinpieruihin.
Lääketieteellisessä kirjallisuudessa siitä raportoidaan vähän, vaikka vaiva on
melko yleinen. Emätinpierua ilmenee usein ennen tai jälkeen yhdynnän ja
esiintyvyys vaihtelee prosentista 69 %:iin. Riskitekijöitä ovat alatiesynnytys ja
virtsankarkailu. Provosoivia tekijöitä ovat yhdyntä, sormin stimulointi, suuseksi ja
liikunta. Naisten seksuaalinen toiminta vähenee vaivan myötä, mutta
miespartnereihin se ei vaikuta. Kliinisesti emätinpierulla on myös korrelaatio
lantionpohjan laskeumiin erityisesti takaosan laskeumiin. Emätinpieru vaikuttaa
elämänlaatua vähentävästi ja voi olla syy sosiaaliseen eristäytymiseen. Ehkä
asiasta pitäisi puhua enemmän vastaanotolla.
Toinen asia jäi mieleen applikaatioista, Ruotsissa on käytössä TÄT ®
lantionpohjan kuntoutusohjelma, joka on kehitetty Uumajan yliopiston
kehitysprojektissa ja ladattavissa myös suomeksi tät.nu osoitteesta. Ajattelin
kokeilla muutamille asiakkaille.
Muuten oli parasta hyvä seura ja kun näki Jo Laycokin hyvässä kunnossa.
Ihanaa syksyä kaikille!
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Syksyn apurahahaku käynnissä

Yhdistys jakaa vuonna 2019 apurahoja jäsenilleen 1200€. Tämän syksyn apuraha on 600€.
Vapaamuotoinen kirjallinen, korkeintaan yksisivuinen allekirjoitettu apurahahakemus lähetetään
puheenjohtaja Minna Törnävälle 5.11.2019 mennessä osoitteeseen: PFYZ, PL 2000, 33521
Tampere sekä varmistuksena myös sähköpostiin liitteenä (doc tai docx asiakirja)
minna.tornava (ät) outlook.com.
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Myöntämisperusteet: Olet erikoisalayhdistyksemme jäsen ja et ole saanut yhdistyksemme
apurahaa viimeiseen kahteen vuoteen. Apurahan kohteena voi olla koulutus, kongressi, tutkimus-,
kehittämis- tai opinnäytetyö. 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 2019 hakemiskohdetta varten. Vaillinaiset hakemukset jätetään käsittelemättä.
Hakemukset käsitellään nimettömänä hallituksen kokouksessa. Apurahan saajaa edellytetään
antamaan palaute apurahakohteesta yhdistyksen jäsentiedotteessa tai koulutuksessa.
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Pelvicus-päivät 6.-7.2.2020
Varalan urheiluopistolla Tampereella
Torstai 6.2.2020 Lapset ja nuoret
09.30 – 10.00 Ilmoittautuminen, aamukahvit ja näyttelyyn tutustuminen
10.00 – 10.15 Tervetuloa
10.15 – 11.00 Lasten lantionpohjantoimintahäiriöt. LT Annaleena Anttila, TAYS
11.00 – 12.00 Pissa- ja kakkakoulu. Uroterapeutti Riitta Koppeli
12.00 – 13.15 Ruokailu, huoneisiin asettuminen ja näyttelyyn tutustuminen
13.15 – 14.00 Lasten lantiopohjan fysioterapia. Ft, seksuaalineuvoja Tuula Aho, TAYS
14.00 – 14.45 Lasten ja nuorten psyykkisten oireiden heijastuminen lantionpohjan. Luennoitsija vielä avoin.
14.45 Hedelmätauko ja näyttelyyn tutustuminen
15.15 – 16.00 HPV-rokote – kenelle, milloin ja miksi? TtM Tiina Eriksson, Tampereen yliopisto
16.00 – 16.30 Päiväkahvi ja yhdistyksen vuosikokous.
16.50 – 17.50 Saunajumppa
18.00 Rantasauna, avantouinti, yhdessäoloa ja iltapala
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Perjantai 7.2. Pre-, on- ja postoperatiivinen näkökulma lantionpohjaan sekä vatsakapseliin
08.30 – 08.45 Ilmoittautuminen ja tervetuloa
08.45 – 09.30 Suolentuppeuma ja sen kirurginen hoito, luennoitsija vielä avoin
09.30 – 10.15 Sfinkter-ruptuuran hoitopolku TAYSssa, ft, seksuaalineuvoja Miia Silventoinen
10.15 – 11.00 Eturauhassyöpäpotilaan laaturekisteri. Otto Ettala, THL ja TYKS
11.00 – 12.15 Ruokailu, huoneiden luovutus ja näyttelyyn tutustuminen
12.15 – 15.15 Lantionpohjan ja vatsakapselin leikkausten pre- ja postoperatiivinen fysioterapia
(Työpajat a´75min, valitse kaksi työpajaa)
1) Monikanavainen EMG lihastoiminnan ohjauksessa. Monikanavainen kohdennettu elektroterapia.
Madeline Kroesbergen, Novucare. Luennointikieli Englanti
2) Transperineaalinen ja transabdominaalinen UÄ ennen ja jälkeen lantionpohjan ja vatsakapselin leikkaushoidon.
Ft, Seksuaaliterapeutti, TtT Minna Törnävä
3) Kehonkuvan vaikutus fyysisiin oireisiin, miten voin huomioida sen hoidossa ja terapiassa?
OMT-fysioterapeutti Maarit Keskinen, TAMK.
4) Hengityksen tärkeys osana lantionpohjan ja vatsakapselin huomioimista. Luennoitsija vielä avoin
15.15 – 16.00 Pre- ja postoperatiivisten potilastapausten käsittely päiväkahvin kera. Osallistujat ja hallitus.
Koulutus on tarkoitettu Suomen Lantionpohjan fysioterapeutit ry:n jäsenille (vuoden 2019 jäsenmaksu). Torstai-päivä on
jäsenhintaan myös Lasten fysioterapia ry:n jäsenille. Mahdolliset vapaat paikat ei-jäsenille avautuvat 15.12. jälkeen.
Maksimi henkilömäärä on 60.

Koulutusmaksu sisältää ruokailut. Luentolyhennelmät ovat tulostettavissa noin viikkoa aiemmin.
Sitovat ilmoittautumiset 16.11.2019 klo 11.30 alkaen Pelvicus ry:n Internet-sivujen ilmoittautumisen kautta
(http://www.pelvicus.fi/koulutukseen.html) Mikäli osallistut perjantaipäivään, valitse ilmoittautumisen yhteydessä kaksi
mieleistäsi työpajaa. Majoituksen osallistuja hankkii itse, esimerkiksi Varalasta (https://varala.fi/tietoa-varalasta/majoitus/)
Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.
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Jäsentiedotteen ilmestyminen ja materiaalit

Jäsentiedotteisiin tuleva materiaali tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen seuraavan
tiedotteen ilmestymistä. Deadline on edeltävän kuukauden 15.päivä.
Materiaalin voi lähettää vapaamuotoisesti fontista ja ulkoasusta riippumatta, doc - tai docx
-muodossa, sähköpostiini virpi.peltomaa@gmail.com. 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 on loppuvuoden osalta seuraava:
4/2019 joulukuussa, materiaali 30.11. mennessä

MUISTILISTA!

SEURAAVA JÄSENTIEDOTE
ILMESTYY JOULUKUUSSA

MATERIAALI 30.11.
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