
P H Y S I O  P I L A T E S  

Pilatesharjoittelu on tutkitusti tehokas terapiamuoto syvien tukilihasten ja 

lantionpohjan lihasten vahvistamiseksi. 

PhysioPilateksessa yhdistyy pilateksen parhaat puolet sekä fysiotera-
peuttinen erikoisosaaminen. PhysioPilateksessa huomioidaan asiakkaan 
yksilölliset tarpeet.  
 
Pienryhmät ( max 10 henkilöä) esimerkiksi vastasynnyttäneille äideille , 

selkäpotilaille, niska– ja hartia ryhmät jne. Tervetuloa mukaan! 

Myös yksityistunnit  pilates reformer– ja duo-tunnit kahdelle ovat suosittu-

ja jolloin liikkeet valitaan juuri Sinun tarpeittesi mukaan. 
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Lantionpohjan fysioterapiaan erikoistunut Fysioterapeutti,  

PhysioPilates ohjaaja 

 

 

Tässä on hyvä kertoa lisätietoja kurssista. Voit kertoa lyhyesti järjestön tehtävästä ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi sekä kiittää heitä. 
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V i r t s a n  k a r k a i l u  

 

Virtsankarkailu eli virtsainkontinenssi on yleinen 
keski-ikäisten ja ikääntyvien naisten elämänlaatua 

huomattavasti heikentävä vaiva.  

 

Lantiopohjan lihasten vahvistaminen ehkäisee ja 
usein myös parantaa virtsankarkailun. Naisen kannattaa 
koko elämänsä ajan – erityisesti raskauden aikana ja 
synnytyksen jälkeen – vahvistaa säännöllisesti lantionpohjan 

lihaksia.  

Jos virtsaa karkaa fyysisen rasituksen tai ponnistuksen, 
esimerkiksi yskäisyn tai aivastuksen yhteydessä, on kyse 
ponnistusinkontinenssista. Kerralla karkaava virtsamäärä on 

tällöin yleensä pieni. 

 

Pakkoinkontinenssista on kyse silloin, kun virtsa karkaa äkillisen 
virtsaamispakon aikana tai heti pakkotunteen jälkeen. Virtsaa 
karkaa silloin yleensä runsaasti, rakko voi jopa tyhjentyä 

kokonaan. 

 

Kun virtsaa karkailee sekä ponnistuksen että pakkotunteen aikana, 

on kyseessä sekatyyppinen inkontinenssi. 

 

Ylivuotoinkontinenssiksi taas kutsutaan karkailua, jossa virtsa 
ikään kuin valuu yli rakon. Useimmiten syynä on lantionpohjan 
laskeuma, mutta myös monet rakon hermotukseen vaikuttavat 
pitkäaikaiset sairaudet voivat heikentää rakkolihaksen 

supistusvoimaa. 

Ensisijainen hoitomuoto virtsankarkailuun on lantionpohjan 
fysioterapia. Voit tulla fysioterapiaan myös ilman lääkärin 
lähetettä—Tervetuloa! 

Hinnat: 

Henkilökohtainen elektrodi 35

Lantionpohjan fysioterapia 67

Lähetteellä KELA-korvaus 

vähennetään terapiahinnasta

L a n t i o n p o h j a n  f y s i o t e r a p i a  

V a t s a l i h a s t e n  e r k a a n t u m i n e n  

Lantionpohjan lihakset muodostuvat osittain tahdonalaisista lihaksista, 
jotka toimivat pohjana lantion sisäelimille, kuten virtsarakolle. Ne tukevat 

myös emätintä, virtsaputkea, kohtua ja peräsuolta pysymään oikeilla 
paikoillaan. Lantionpohjan lihakset ovat yhteistyössä syvimpien vatsa- ja 

selkälihasten kanssa, toimien alaselän tukena.  

Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapialla voidaan vaikuttaa 
seuraavin ongelmiin:   virtsa- ja uloste-inkontinenssiin ,  lievät 
laskeutumat, kiputilat, ummetuksen hoito, tunnottomuus,         

ylijännitystilat, heijastekivut, seksuaaliset ongelmat.  

Kuntosykkeessä lantionpohjan toimintahäiriöitä hoitavat fysioterapeutit 
ovat käyneet ammatillisena lisäkoulutuksena lantionpohjan 
toimintahäiriöiden hoitokoulutuksen. Terapiassa käytetään 

Neuro Trac EMG (elektro-myografia) biopalaute laitetta. 
Harjoittelua tehostetaan kotiin lainattavalla 

sähköärsytyslaitteella.  

. 

 

 

Aloita liikunta varovaisesti raskauden ja synnytyksen jälkeen. Jos vatsalihakset ovat 

erkaantuneet on syytä välttää mm. kovia vatsarutistuksia ja lankkuharjoituksia.  

Fysioterapeutilta saat hyvät neuvot lantionpohjan ja syvien vatsalihasten vahvista-

miseksi. 

Raskausaikainen suorien vatsalihasten erkaantuminen voidaan hoitaa hyvällä  

fysioterapialla! Oikealla harjoittelulla myös vanhat raskausarvet voidaan korjata.  

 

PhysioPilates lantionpohjan fysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin ohjaukses-

sa on turvallinen valinta. 

Henkilökohtainen elektrodi 35€ 

Lantionpohjan fysioterapia 67€ 

korvaus  

vähennetään terapiahinnasta 


