
Professori Olli J. Heinonen

Terveysliikunta

Lääketieteellinen tiedekunta

19.11.2014

PROFESSORILUENTO



Professori Olli J. Heinonen 
pitää professoriluentonsa  

Medisiinan Osmo Järvi -salissa 
19. marraskuuta 2014 klo 18  aiheesta 

Juokse henkesi edestä?

Kutsun kunnioittavasti luentoa kuulemaan  
yliopiston opettajat, työn tekijät ja opiskelijat  

sekä muut tieteen harjoittajat, ystävät ja suosijat.

Pentti Huovinen 
Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani



Lääketieteellinen tiedekunta käynnisti kutsumenettelyn professori Olli J. Hei-
nosen kutsumiseksi terveysliikunnan professorin osa-aikaiseen tehtävään 
24.2.2014. Dekaani asetti samalla päivämäärällä valmisteluryhmän valmiste-
lemaan professorin tehtävään ottamista. Valmisteluryhmän puheenjohtajana 
toimi professori Risto Huupponen ja muina jäseninä professori Pekka Hänni-
nen, professori Juha Grönroos sekä opiskelijajäsenenä lääketieteen opiskelija 
Linus Törnqvist. Valmisteluryhmän sihteerinä toimi hallintopäällikkö Sanna-
Mari Tammilaakso.

Dekaani hyväksyi terveysliikunnan professorin osa-aikaisen tehtävän tehtävä-
selosteen 28.2.2014.

Kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta terveysliikunnan professorin määrä-
aikaiseen osa-aikaiseen tehtävään olivat vuonna 2011 antaneet lausunnon 
professori Leo Niskanen ja professori Rainer Rauramaa. Kutsuttaessa tehtä-
vään toistaiseksi käytettiin kelpoisuuden ja ansioiden arvioinnissa näitä vuo-
den 2011 lausuntoja sekä Heinosen tieteellistä toimintaa, opetustoimintaa ja 
muuta akateemista toimintaa. 

Valmisteluryhmä teki tiedekunnan johtokunnalle perustellun esityksen pro-
fessori Olli J. Heinosen ottamiseksi kutsusta terveysliikunnan professorin 
osa-aikaiseen tehtävään.

Tiedekunnan johtokunta esitti 16.4.2014 valmisteluryhmän ehdotuksen mu-
kaisesti rehtorille, että professori Olli J. Heinonen otettaisiin kutsusta terveys-
liikunnan professorin osa-aikaiseen tehtävään 1.6.2014 alkaen toistaiseksi.

Turun yliopiston rehtori päätti 7.5.2014 että professori Olli J. Heinonen ote-
taan kutsusta terveysliikunnan professorin osa-aikaiseen tehtävään 1.6.2014 
alkaen toistaiseksi.



Professori Heinonen on antanut elämänvaiheistaan ja toiminnastaan 
 seu raavat tiedot:

Olli Juhani Heinonen. Syntynyt 5.8.1957 Maariassa (Turussa). Vanhemmat 
rakennusmestari Kosti Olavi Heinonen († 2008) ja opettaja Elvi Anja Maria 
Heinonen (o.s. Ylinen). Puoliso KTT Eija Koskivaara. Lapset Eero 1997 ja 
Elina 2000.

Ylioppilas 1976, Puolalan Yhteislyseo, Turku. Lääketieteen lisensiaatti 1985 TY. 
Lääketieteen tohtori 1992 TY. Liikuntalääketieteen erikoislääkäri 2005, Tam-
pereen yliopisto. Liikuntafysiologian dosentti 2007, TY. Terveysliikunnan ma. 
professori 1.12.2007–31.5.2014 ja 1.6.2014 alkaen Terveysliikunnan professori  
Turun yliopisto.

Lääkäritutkija Paavo Nurmi -keskus 1986, 1988. Urheilulääketieteen vt. professori 
1986–1987 Jyväskylän yliopisto. Vieraileva tutkija (Suomen  Akatemian pohjois-
mainen tutkija) Avdelning för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin, Sahlgrens-
ka Sjukhuset & Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg 1988–
1989. Erikoistuva lääkäri (liikuntalääketiede) Paavo Nurmi -keskus ja fysiologian 
yksikkö TY 1987, 1990–1991, erikoistuva lääkäri ja vt. erikoislääkäri (laboratorio-
lääketiede) Kliininen kemia ja Keskuslaboratorio, TY, TYKS 1991–1995; Oulun 
Diakonissalaitoksen Liikuntalääketieteen klinikka 1996. Ylilääkäri, Paavo Nurmi 
-keskus 1.8.1996–; johtaja, Paavo Nurmi -keskus 1.1.1998–.

Liikuntalääketieteen koulutusohjelman vastuuhenkilö, Turun yliopisto 2000–. 
eMBA opintoja Turun Kauppakorkeakoulu.

Väitöskirja rasitusfysiologian ja rasvahappoaineenvaihdunnan alueelta: ”Carni-
tine. Effect on palmitate oxidation, exercise capacity, and nitrogen balance. An 
experimental study with special reference to carnitine depletion and supplemen-
tation.” Turun yliopiston julkaisuja 1992. Tutkimuksen kohteena oli aluksi lihas-
ten energia-aineenvaihdunta ja toiminta sekä liikunnan ja liikkumattomuuden 
vaikutukset. Tämän jälkeen mielenkiinto laajeni myös liikunnan haittoihin sekä 
liikuntavammoihin. Viimeisten vuosien aikana tutkimus on selkeästi fokusoitu-
nut liikunnan ja liikkumattomuuden vaikutuksiin terveyteen sekä liikunnan mer-
kitykseen terveyden edistäjänä. Yhteistyö laajojen seurantatutkimusten kanssa on 
mahdollistanut ainutlaatuisiin pitkittäisseurantoihin osallistumisen. Aivan viime 
vuosina sedentaarinen (istuva) elämäntapa on ollut mielenkiintoinen tutkimus-
kohde. 

Yli 90 kansainvälistä ja yli 25 kotimaista tieteellistä vertaisarvioitua julkaisua. Yli 
140 kansainvälistä tutkimusabstraktia. Muita artikkeleita ja yleistajuisia kirjoituk-
sia yli 400. Osallistunut suomalaisten hoitosuositusten laatimiseen ja ollut kirjoit-



tamassa 5 oppikirjaa sekä useita lukuja oppikirjoissa. Toiminut vertaisarvioijana 
lukuisissa kansainvälisissä ja kotimaisissa tieteellisissä julkaisusarjoissa. Toiminut 
järjestelytoimikunnassa, kutsuttuna luennoitsijana tai puheenjohtajana yli 50 eu-
rooppalaisessa, pohjoismaisessa tai kotimaisessa tiede- tai jatkokoulutustilaisuu-
dessa. 

Ohjannut 2 väitöskirjatyötä ja parhaillaan ohjauksessa on 6 väitöskirjaa. Toiminut 
4 kertaa vastaväittäjänä, 7 kertaa väitöskirjan esitarkastajana sekä 6 kertaa dosent-
tiasiantuntijana.

Pidettyjä luentoja yli 500, vuosittain noin 70 luentoa.

Nordic Network for the Study of Energy Metabolism and Electrolyte Balance; hal-
litus 1995–2005. Scandinavian Foundation for Medicine and Science in Sports; 
Suomen edustaja hallituksessa 2000–2008 (president elect 2002–2004, president 
2004–2006, past president 2006–2008). Kansainvälinen Suunnistusliitto (IOF), 
Medical Commission, puheenjohtaja 1999–.

Suomen Antidopingtoimikunta hallitus (OKM edustaja) 2001–; Suomen Lääkä-
riliiton liikuntalääketieteen alaosasto, hallitus 1991– (puheenjohtaja 1999–2004), 
Suomen Urheilulääkäriyhdistys hallitus 1989– (varapuheenjohtaja 1999–2003), 
Liikuntatieteellinen Seura, hallitus 2001–2005; Liikuntatieteellinen seura, 
Liikunta lääketieteen valiokunta 2002– (puheenjohtaja 2010–2014), Liikunnan- ja 
testaustoiminnan edistämisyhdistys ry., hallitus 1998–2001.

Ohjausryhmät
Päijät-Hämeen hyvinvointiklusterin ohjausryhmä 2009–2013; 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) projekti: LIIKETTÄ! – Uusia toiminta-
malleja hyvinvointi- ja liikuntayrittäjyyteen sekä julkisen sektorin yhteistyöhön, 
ohjausryhmän puheenjohtaja 1.9.2011–31.12.2013;
EAKR-projektin, Liikunnan tiede- ja yrityspuisto Sportpolis Vierumäki – Inno-
vaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vah-
vistaminen, ohjausryhmän jäsen 2008–2013;
EAKR-projekti SHF- SportHealthFeeling – Wellbeing and Health Innovations in 
Finland, ohjausryhmän jäsen – 31.12.2014.

Liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi, Opetus ja Kulttuuriministeriö. Kunnia-
jäsenyys, Suomen Urheilulääkäriyhdistys. Kultainen ansiomerkki, Liikunta-
tieteellinen seura.

Harrastuksiani ovat suunnistus, luonto ja monipuolinen liikunta. Pidän kirjalli-
suudesta sekä kriittisestä ajattelusta ja keskustelusta. 


