
 

 
 
 
 

Liikuntalääketieteen päivät 2019 
Suulliset tutkimusesittelyt (eposterit) 

   
  

Yleisöäänestys tutkimusesittelyiden suullisesta 
esittämisestä 

 
Liikuntalääketieteen päivien tutkimusesittelysessioissa (eposterit) palkitaan 
tänäkin vuonna parhaat suulliset esitykset, yksi per sessio. Tarkoituksena 
ei ole palkita siis parasta tutkimusta vaan paras suullinen esitys. Voit äänestää 
seuraamasi session parasta suullista esitystä Viestiseinän äänestystoiminnon 
avulla. 
 
Äänestäminen onnistuu kätevästi mm. puhelimella, tabletilla tai läppärillä 
osoitteessa www.viestiseina.fi/lltp 

 
  

Parhaan suullisen esityksen arviointikriteerit: 

 Esityksen mielenkiintoinen ja taitava rakentaminen 

 Esityksen visuaalinen havaintomateriaali tukee esitystä (Power Point -
esitys) 

 Kohderyhmälle soveltuvan sanaston käyttö (populaari ote 
tutkimuksesta viestimiseen) 

 Yllättävistä tilanteista selviytyminen  

 Esityksen sujuvuus ja luontevuus 

 Esitys on sopivan mittainen (4 minuutin esitys + 2 minuuttia 
kysymyksille) 

 Kontakti yleisöön 

 Kyky viestiä tutkimuksen sovellettavuudesta käytäntöön (päivillä 
paljon tutkimustiedon soveltajia mukana!) 

  
Paras suullinen esitys per sessio valitaan tänä vuonna yksinomaan 
yleisöäänestyksen perusteella. 

 
 
 

Voittajat palkitaan pääsalissa torstaipäivän aikana.  
MUISTATHAN OSALLISTUA JA ÄÄNESTÄÄ! 

www.viestiseina.fi/lltp 
 

http://www.viestiseina.fi/lltp
http://www.viestiseina.fi/lltp


LLTP19 - SUULLISET TUTKIMUSESITTELYT (eposterit)
ke 13.11.2019 klo 15.00-16.00

Sessio 1: Urheilijan terveys, suorituskyky ja elintavat
Iso auditorio - pj. Kerttu Toivo

15.00 Taija Finni Akillesjänteen ja pohjelihasten rakenteen yhteys toimintaan 12 kk akuutin 
akillesjännerepeämän jälkeen

15.06 Mari Leppänen Heikko lonkan hallinta on yhteydessä äkillisiin polvivammoihin nuorilla 
palloilulajien urheilijoilla

15.12 Marleena Rossi Lantion ja alaraajojen kinemaattisen ketjun toiminta dynaamisissa testeissä ja 
näiden yhteys alaselkäkipuihin nuorilla koripallon ja salibandyn pelaajilla

15.18 Sanna Palomäki Kärsivätkö nuorena urheilua harrastaneet aikuisina muita yleisemmin 
alaselkäkivuista? – LASERI-pitkittäistutkimus

15.24 Marko Korhonen (es. Urho 

Kujala)

Nuoruuden kilpaurheilun ja aktiiviuran jälkeisen liikuntaharjoittelun yhteys 
lonkkamurtumien esiintyvyyteen – 43 vuoden seurantatutkimus

15.30 Titta Kontro Keski-ikäisten ja ikääntyvien miesten fyysinen aktiivisuus, alkoholinkäyttö ja 
tupakointitottumukset – suomalaisten entisten mieshuippu-urheilijoiden ja 
verrokkien pitkittäisseurantatutkimus

15.36 Maarit Valtonen (es. Olli J. 

Heinonen)

Huippu-urheilijan oireiset ja oireettomat respiratoriset virusinfektiot: esiintyminen, 
etiologia ja taudinkuva vuoden 2019 Seefeldin pohjoismaisten hiihtolajien 
maailmamestaruuskilpailuissa – kontrolloitu tutkimus

15.42 Suvi Ravi Kuukautishäiriöt ja painotyytymättömyys suomalaisilla nuorilla urheilijoilla ja ei-
urheilijoilla

15.48 Jaakko Mursu Hiilihydraattijuomalla suun purskuttelun vaikutus 40 minuutin 
sisäharjoittelupyörällä suoritettuun kestävyyssuoritukseen ei-paastonneilla ja 
kestävyysliikuntaa säännöllisesti harrastavilla

Sessio 2: Lapsuus- ja nuoruusiän liikunta, terveys ja elintavat
Kokoustila Aarni - pj. Rami Oravakangas

15.00 Elina Engberg Onnellisten vanhempien lapsilla on enemmän terveellisiä elintapoja

15.06 Eero Haapala Itsevalitun kävely- ja juoksunopeuden hyödynnettävyys liikunnan kuormittavuuden 
yksilöllisessä kalibroinnissa

15.12 Marja Leppänen Fyysinen aktiivisuus, ruutuaika ja uni – suositusten täyttyminen sekä yhteys 
antropometriaan alle kouluikäisillä lapsilla

15.18 Aapo Veijalainen Fyysisen aktiivisuuden, fyysisen passiivisuuden sekä kardiorespiratorisen kunnon 
yhteydet sykevälivaihteluun 6–9-vuotiailla lapsilla – PANIC-tutkimus

15.24 Tiina Saanijoki Liikunnallisuus ja aerobinen kunto ovat yhteydessä aivojen myy-
opioidireseptoritiheyteen sekä harmaan aineen määrään nuorilla miehillä

15.30 Ulla-Maija Luoma Luovat ja liikunnalliset aktiviteetit nuorten elämänhallinnan tukena ammatillisessa 
oppilaitoksessa

15.36 Laura Heikkilä Urheiluseuratoimintaan osallistuminen on yhteydessä nuorten terveyttä edistäviin 
ruokailutottumuksiin

15.42 Sara Kaartinen Perintö- ja ympäristötekijöiden vaikutus harrastettujen liikuntalajien määrään



LLTP19 - SUULLISET TUTKIMUSESITTELYT (eposterit)
to 14.11.2019 klo 11.00-12.00

Sessio 3: Ikääntymismuutokset ja iäkkään liikunta & kuntoutus
Iso auditorio - pj. Pirjo Komulainen

11.00 Hanna-Kaarina Juppi Fyysinen aktiivisuus on myönteisesti yhteydessä koko kehon lihasmassaan 
vaihdevuosien siirtymävaiheessa

11.06 Matti Hyvärinen Vaihdevuosioireet – yleisyys ja yhteys elintapoihin sekä fyysiseen suorituskykyyn

11.12 Juha-Pekka Kulmala Lihasreservin analyysi paljastaa, miksi nilkka on ikääntyneiden kävelyn ja juoksun 
keskeinen heikko lenkki

11.18 Katja Waller Krooniset sairaudet ja objektiivisesti mitattu liikunta-aktiivisuus-profiili vanhemmilla 
kaksosilla – poikkileikkaustutkimus

11.24 Tuuli Suominen Fyysinen toimintakyky ja painoindeksi iäkkäiden lonkkamurtumapotilaiden 
luukadon ennustajina

11.30 Mikko Tulppo Sepelvaltimotautikohtauspotilaiden sitoutuminen liikunnalliseen kuntoutukseen

11.36 Arto Hautala Älykuntosalin käytön terveysvaikutusten arviointi

11.42 Antti Löppönen Kuntoutuspelien kuormittavuus polven tekonivelleikkauksen jälkeen

11.48 Maarit Janhunen Pelillistetyn harjoittelun vaikuttavuus kävelykykyyn ikääntyneillä henkilöillä: 
systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi

11.54 Tuija Leskinen Eläkeläisten liikunta-aktiivisuuden edistäminen aktiivisuusrannekkeella

Sessio 4: Liikunta, elinympäristö, kehon koostumus ja kardiometabolia
Kokoustila Aarni - pj. Tiina Saanijoki

11.00 Mikko Kärmeniemi Muuttohistorian, asuinympäristön tiiviyden, maankäytön monipuolisuuden ja 
tieverkoston yhteys keski-ikäisten kävelyyn ja pyöräilyyn Pohjois-Suomen 
syntymäkohortti 1966:ssa

11.06 Soile Puhakka Vihreän asuinympäristön yhteys fyysiseen aktiivisuuteen – väestöpohjainen 
Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -tutkimus

11.12 Marjo Seppänen Luontosuhteen sekä ympäristön vihreyden ja kaupunkimaisuuden yhteys yli 65-
vuotiaiden fyysiseen aktiivisuuteen

11.18 Mahsa Modarress Objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus on yhteydessä nikaman kokoon keski-
iässä – väestöpohjainen Pohjois-Suomen syntymäkortti 1966 -tutkimus

11.24 Jari Karppinen Liikunta-aktiivisuuden yhteys veren aineenvaihduntatuotteiden profiilin 
muutokseen vaihdevuosien aikana

11.30 Tanja Sjöros Istumisen tauottaminen on yhteydessä ylipainoisten aikuisten terveyteen
11.36 Taru Madekivi Istumisen tauottaminen ja maksimaalinen hapenottokyky ovat yhteydessä koko 

kehon insuliiniherkkyyteen metabolisen oireyhtymän potilailla

11.42 Saara Laine Maksimaalista hapenottokykyä kohottava liikunta ja istumisen tauottaminen voivat 
parantaa maksan aineenvaihduntaa metabolista oireyhtymää sairastavilla 
potilailla

11.48 Tero Sievänen Aikuisiän vapaa-ajan liikunnan ja painon muutosten yhteys syövän ilmenemiseen 
Lynchin oireyhtymää kantavilla henkilöillä
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