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Elinsiirtoliikunnan työpajat ja symposio järjestetään nyt 
Suomessa ensimmäistä kertaa. Tapahtuman kohderyhmä-
nä on liikunta-, kuntoutus- ja terveydenhoitoalojen opiske-
lijat ja ammattilaiset sekä elinsiirron saaneet henkilöt.

Työpajat
Työpajat järjestetään 12.–13.7. Niiden tavoitteena on 
jakaa parhaita käytäntöjä elinsiirron saaneiden liikuntaan 
liittyen eri puolilta Eurooppaa. Keskeisimpiä teemoja 
käsitellään niin matalan tason liikunnan kuin kilpaurheilun 
näkökulmasta. Työpajoissa on loistava mahdollisuus ja-
kaa kokemuksia, verkostoitua ja oppia alan huippuasian-
tuntijoilta. Työpajojen enimmäisosallistujamäärä on 40 
henkilöä.

Symposio  
Symposio järjestetään 14.–15.7. Puhujina on 15 elinsiirtoliikunnan asiantuntijaa kymmenestä eri maasta. Toivomme 
tapahtumaan runsasta osallistujamäärää, sillä sen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisten alan toimijoiden osaamis-
ta. Tapahtuma tarjoaa erinomaisia verkostoitumismahdollisuuksia. Osallistujat saavat myös symposion materiaaleja 
sekä kirjallisessa että video-muodossa. Symposion enimmäisosallistujamäärä on 150 henkilöä.

Tapahtuman kieli on englanti. Tila on esteetön ja induktiosilmukka on käytettävissä. Muista erityistarpeista pyydämme 
ilmoittamaan etukäteen joko ilmoittautumislomakkeessa tai sähköpostitse: tomi.lounio@vammaisurheilu.fi

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on ilmaista, mutta vaatii rekisteröitymisen 22.6.2016 mennessä:  
www.vantaa2016.fi/etsw16/elinsiirtosymposio/ilmoittautuminen

Lounas- ja päivälliskortteja voi tilata ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistujat vastaavat omasta majoituksestaan.

Lisätiedot:
• Tomi Lounio tomi.lounio@vammaisurheilu.fi, p. 050 303 4712
• Aija Saari   aija.saari@vammaisurheilu.fi, p. 040 506 4208

Elinsiirtoliikunnan työpajojen ohjelma (muutokset mahdollisia)
Tiistai, 12.7.2016
09:00–12:00 Työpaja I: “Fitness testing and differences in athletic performance related to  
  transplant type” Chairperson: Professor of Exercise Physiology Heikki 
  Tikkanen (University of Eastern Finland, FIN)
13:00–16:00 Työpaja II: “Organ transplant recipients’ physical trainability”
  Chairperson: Professor of Exercise Physiology Heikki Tikkanen 
  (University of Eastern Finland, FIN)

Keskiviikko, 13.7.2016
09:00–12:00 Työpaja III: “From passive patient to active participant”
  Chairpersons: Dr. David Howe and MSc. Kwok Ng 
13:00–16:00  Työpaja IV: “Physical activity and transplantation: Towards common 
  guidelines” Chairpersons: Professor Emeritus of Physiotherapy Esko Mälkiä  
  (University of Jyväskylä) and Senior Lecturer Mikko Julin (Laurea University  
  of Applied Sciences) 
David Howe



Elinsiirtoliikunnan symposion alustava ohjelma (muutokset mahdollisia)
Torstai, 14.7.2016
13:10-13:40  KEYNOTE: “Opening remarks – Experiences of health enhancing 
  physical activities for transplant recipients” 
  Professor Emeritus Krister Höckerstedt (FIN)
13:40-14:15  KEYNOTE: Quality of life after heart and lung transplantation 
  – Importance of physical activities” Professor Ari Harjula (FIN)
14:15-14:45 “Practical tips and wild ideas: Compiled outcomes of the 
  Transplant Sport Workshops, 2016”  Senior Lecturer Mikko Julin (FIN)
15:15-15:45  “Aerobic capacity during cardiopulmonary exercise testing and 
  survival with and without liver transplantation for patients with 
  chronic liver disease” Dr. William Bernal (GBR)
15:45-16:15  “Physical activity and event-free survival in the ’Waiting for a 
  New Heart Study’” Prof. Dr. Heike Spaderna (GER)
16:15-16:45  “Feasibility of individualized physical activity programs in organ 
  transplant recipients” Prof. Dr. med. Michal Nowicki (POL)
16:45-17:15  “High-intensity interval training in de novo heart transplant recipients 
  in Scandinavia” MSc. Katrine Rolid (NOR)

Perjantai, 15.7.2016
09:10-09:50  KEYNOTE: “From patient to athlete - along the winding road to 
  inclusive sport: a socio cultural analysis” Dr. David Howe (CAN)
09:50-10:30  KEYNOTE: “The importance of promoting Transplant Sports in 
  Europe” Ms. Judit Berente (HUN)
11:00-11:30  “Experienced barriers to and facilitators of physical activity in solid  
  organ recipients” MSc. Edwin van Adrichem (NLD)
11:30-12:00  “Physical activity and renal transplantation”
  Dr. Vincenzo Bellizzi (ITA)
13:00-13:30  “Priorities and relevance of physiotherapy and individual exercise 
  training – pre- and post- heart and lung transplantation” 
  Physiotherapist Linda Ulenius (FIN)
13:30-14:00  “Aerobic or resistance training and pulse wave velocity in kidney 
  transplant recipients” Dr. Sharlene Greenwood (GBR)

14.00-14.30 “Exercise prescription in transplant recipients: The Italian program-  
  ming” MSc. Valentina Totti (ITA)

15:00-15:30  “How can an athlete with a heart transplant train for an Ironman 
  Triathlon? A personal experience” 
  Physiotherapist Casper Palmvig (DEN)
15:30-16:15  Panel Discussion and Q&A Session: “The Way Forward : 
  Transplantation & Physical Activity in 2026”
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