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Hei hyvä kollega, 
Kiitos kuluneesta vuodesta 2018 ja hyvää alkanutta vuotta 2019! Tästä jäsenkirjeestä löydät kevään 2019 

ohjelman.  

 

Muistutuksena, että seuramme nettisivut on uudistettu ja jäsenille tarkoitettu tietopaketti on salasanan 

takana. Uusien sivujen käyttäjätunnus on kofferdam, salasana kyretti. 

 

Turun Hammaslääkäriseura on siirtynyt sosiaalisen median aikakauteen. Tässä vielä linkit muistutuksena: 

Seuran kanavat löytyvät facebookista (Turun Hammaslääkäriseura ry) 

https://www.facebook.com/Turun-Hammasl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4riseura-ry-446312809125406/  

ja instagramista (@turun_hammaslaakariseura_ry) https://piknu.com/u/turun_hammaslaakariseura_ry  

Sivuilta löytyy ajankohtaista tietoa ja kuvia seuran toiminnasta sekä tapahtumista.  

Seuraa sinäkin Turun Hammaslääkäriseuraa somessa!  

 

NYT JUHLITAAN!   

Turun hammaslääkäriseura täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 100 vuotta ja  juhlistamme 

tapahtumaa syksyllä. Pääjuhlaa vietetään  lauantaina 16.11.2019 Turun VPK-talolla, jonne myös avecit ovat 

tervetulleita.  

”Juhlaviikko” alkaa to-pe 14.-15.11., jolloin järjestämme jo pientä juhlahumua, luentoa ja kulttuuria. 

Varaathan  päivämäärät  kalenteriisi! 

LIMAKALVOSAIRAUKSIEN SARJAKURSSI 

Turun Hammaslääkäriseura järjestää suun limakalvosairauksien sarjakurssin (osat 1, 2 ja 3), jossa 
mennään pintaa syvemmälle itse kunkin taudin/tilan hoidossa. Jokainen kerta sisältää viisi 
etukäteistapausta aihepiiristä, joita kurssilaisten on tarkoitus pohtia etukäteen ja jotka puretaan 
keskustellen kurssilla. Luennoitsijana toimii ehl, dos. Jaana Rautava. Paikka: Kokouskeskus Mauno 

 
Kurssit tulevat pohtimaan seuraavia kokonaisuuksia:     

1) Ti 26.2.2019 Suun hiivasieni-infektiot, primaari vai sekundaari-infektio, sieni-infektion 
lääkitys, sieni-infektion muu hoito, millä sieni pysyy poissa suusta jatkossakin? 
Ilmoittautuminen ensimmäiseen osioon on päättynyt.  

 
2) Syksyllä 2019: Suun punajäkälä ja sen kaltainen reaktio, mitä eroa niiden hoidossa on, 

miten ne hoidetaan, millä lääkitään ja kuinka kauan, miten seurataan, milloin uusi koepala? 
 

3) Keväällä 2020: Suun limakalvojen reaktiiviset muutokset (patit, läiskät, punoitukset, 
kirvelyt)...mitä niitä on, mitkä niitä voi aiheuttaa ja miten niitä hoidetaan ja seurataan. 

 
Kurssien tarkat ajat ilmoitetaan myöhemmin jäsenkirjeissä.  

  

https://www.facebook.com/Turun-Hammasl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4riseura-ry-446312809125406/
https://piknu.com/u/turun_hammaslaakariseura_ry


 

TILINPÄÄTÖSKOKOUS ja DIABETESLUENTO 
 

Aika: keskiviikko 3.4.2019 klo 17.30  

Paikka: Kokouskeskus Mauno, Biocity, Tykistökatu 6 Turku 

Luento alkaa välittömästi tilinpäätöskokouksen jälkeen. 

Kurssilla käsitellään diabetesta lääkärin ja hammaslääkärin näkökulmasta. Kurssilla käydään perusasioita 

sairaudesta ja sen hoidosta. Lisäksi paneudutaan seikkoihin, joita hammaslääkärin tulee ottaa huomioon 

hoidossa ja sen suunnittelussa. Luennoitsijat ovat erikoislääkäri Minna Soinio ja erikoishammaslääkäri 

Heidi Leminen.  

Luento on maksuton. Tarjolla iltapala. 

 Ilmoittautuminen 25.3.2019 mennessä vain oheisen linkin kautta  https://urly.fi/19Xj 

 

KEVÄTKOKOUS ja luento: TMD-potilas päivystyksessä 

 
Aika: tiistai 7.5.2019 klo 17.30 
Paikka: Kokouskeskus Mauno, Biocity, Tykistökatu 6 Turku 
 
Luento alkaa välittömästi kevätkokouksen jälkeen.   
 
Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät päivystykselliset purentafysiologiset tilanteet ja jonkin verran 
diagnostiikkaa purentafysiologian osalta.  
  
Jaana Malmberg on valmistunut hml 1995 Kuopion yliopistosta ja protetiikan ja purentafysiologian ehl 
2010 Turun yliopistosta. Tällä hetkellä hän toimii protetiikan ja purentafysiologian yliopisto-opettajana 
Turun yliopistossa ja hoitaa lisäksi TYKS suusairauksien klinikalla purentafysiologisia potilaita. Hänellä on 
kokemusta myös terveyskeskustyöstä  ja hän toimii tälläkin hetkellä erikoishammaslääkärinä Raision 
kaupungin hammashoitolassa. 
 
Luentomaksu 35€ (sis. iltapalan). Ilmoittautuminen 29.4.2019 mennessä vain oheisen linkin kautta.    

https://urly.fi/19Xq  

 

CHESS  på svenska -musikaali perjantaina 5.4.2019 klo 19.  

Seuramme järjestää musikaalimatkan Helsinkiin seuraamaan upeaa CHESS på svenska -musikaalia.  

Ei enää lippuvarauksia. 

 

CIRQUE DU SOLEIL, Helsinki lauantaina 18.5.2019 klo 14 

Turun Hammaslääkäriseura järjestää matkan Helsinkiin, Hartwall Arenalle.  Ei enää lippuvarauksia  

 

Mahdollinen kurssiperuutus tulee tehdä viimeistään kaksi päivää ennen kurssin alkamista. 

Myöhemmin tehdyistä peruutuksista joudumme perimään 30 euron peruutusmaksun.  

Ilmoittamattomasta poisjäännistä perimme kurssin hinnan. 

 

https://urly.fi/19Xj
https://urly.fi/19Xq


 

Ilmoittautumiset tapahtumiin annetun linkin kautta.  

Mahdolliset peruutukset Turun hammaslääkäriseuraan sähköpostilla 

tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi tai puh. 0440 778806.  

 

 

 

ILMOITUS: 

Hei, 

Haetaan 2-4 huoneen hammaslääkärin vastaanottoa ostettavaksi Turusta. 

Ystävälliset vastaukset pikaisesti  

HLL Katri Luukkonen 

clinident.fi@gmail.com   

040 550 4346 

 

 

 

Keväänodotusterveisin,  

Turun Hammaslääkäriseuran hallitus 


