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Hei hyvä kollega, 
 

Tässä jäsenkirjeessä on loppuvuoden ohjelma. Perinteisesti golfkisa elokuussa ja melakisa syyskuussa 

avaavat syksyn. Luvassa on myös laadukkaita luentoja ja syksyn kruunaa 100-vuotisjuhlintaan liittyvät 

tapahtumat.  Muistutamme vielä, että seuramme nettisivut on uudistettu ja jäsenille tarkoitettu 

tietopaketti on salasanan takana. Uusien sivujen käyttäjätunnus on kofferdam, salasana kyretti. 

Mukavaa ja aurinkoista kesää kaikille! 

 

 

JUHLAKENGÄT ESIIN…  

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” aloitetaan avajaisten ja kuplivan merkeissä torstaina 14.11. Dentalialla.  

Perjantaina 15.11. luvassa on ”leipää ja sirkushuveja”. Don Quijote, Turun Kaupunginteatteri. 

Lauantaina 16.11.  La Grande Finale. Iltajuhla ja glamouria VPK-talolla.  

Lipunmyynti iltajuhlaan alkaa 1.10. Ks. yst. toinen liitetiedosto.  

 

Golfkisa, yhteistyössä Plandentin ja Ivoclar Vivadentin kanssa 
 

Aika:  Perjantai 16.8. klo 13.00 

Hinta: Omakustanteinen pelimaksu/Green fee 55€ 

 

http://www.auragolf.fi/pelaamaan/hinnasto/ 

  

Paikka: Aura Golf  (Ruissalon puistotie 536, Turku) 

Osallistujien toivotaan kutsuvan mukaan myös pelaavia hammasteknikkoja.  
Järjestävät yritykset kutsuvat tapahtumaan myös  golfaavia kandeja. Nyt kaikki golffarit joukolla mukaan!  
 

Sitova ilmoittautuminen 5.8. Marjo Varjokivelle marjo.varjokivi@plandent.com. Ilmoitathan samalla golf-

seurasi ja tasoituksesi sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat. 

  

http://www.auragolf.fi/pelaamaan/hinnasto/
mailto:marjo.varjokivi@plandent.com


 

Perinteinen melakisa Turku-Tampere 
 

Leikkimielinen kisa Turku vastaan Tampere.  

Tule haastamaan tamperelaiset kollegat pienimuotoisessa aktiviteetissa, jonka jälkeen 
nautitaan illallinen yhdessä!  

  

Aika: Perjantai 13.9.2019 

Paikka: Turku 

 Tarkemmat tiedot elokuun jäsenkirjeessä 

Ilmoittautumiset  2.9. mennessä oheisen linkin kautta  https://urly.fi/1fff  

 

 

LIMAKALVOSAIRAUKSIEN SARJAKURSSI (II ja III osa) 

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.  
Ensimmäinen osa I oli hyvin suosittu ja nyt syksyllä jatketaan osan II kanssa.  
Luennoitsijana toimii ehl, dos. Jaana Rautava. Paikka: Kokouskeskus Mauno  
    

 
1) Syksyllä 2019 osa II: Suun punajäkälä ja sen kaltainen reaktio, mitä eroa niiden hoidossa 

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

 

Aika: Ti 17.9.2019 klo 18 

Hinta: 50€,  sis. iltapalan 

Paikka: Kokouskeskus Mauno 

Ilmoittautumiset  2.9. mennessä oheisen linkin kautta https://urly.fi/1f4u  

Huom! Tästä kurssista saa Apollonian täydennyskoulutuspisteitä (3 pistettä) 

 

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

 
Huom! Tästä kurssista saa Apollonian täydennyskoulutuspisteitä (3 pistettä) 
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AKU- JA TRIGGERPISTEKURSSI  HAMMASLÄÄKÄREILLE (kaksipäiväinen kurssi) 

Akupunktion käyttö kivunhoidossa on yleistynyt jatkuvasti. Akupunktion on lääketieteellisissä tutkimuksissa 

todettu lievittävän kipua neurohormonien ja elimistön reflektoristen mekanismien kautta. Sen on todettu 

olevan tehokas erityisesti pään alueen kiputiloissa ja se kannattaa pitää mielessä varsinkin silloin, kun 

kipulääkkeet eivät tuota riittävää vastetta oli sitten kysymyksessä post operatiivinen tai epäselvä 

neuropaattinen kiputila. Akupunktiota antavan henkilön edellytetään tuntevan hoidon indikaatiot, 

vaikutusmekanismit, vasta-aiheet, komplikaatiot ja turvallisen hoidon suorittamisen hallitsemisen 

käytännössä. Koulutuksen pääpaino on näissä käytännön asioissa. 

Suun alueen kiputilojen syy ei aina löydy hampaiden, leuan tai leukanivelten tutkimuksissa ja usein oireet 

ovat silloin peräisin kaulan, kaularangan ja pään alueen trigger-pisteistä, joiden hoito akupunktiolla tai 

puuduttamalla on usein tehokasta kivun hoitoa ja koulutus painottuu tähän näkökulmaan.  

   

Aika: Ma 7.10 ja ti 8.10. klo 16-20 

Hinta: 220 €, sis. pienen välipalan 

Paikka: Medisiina D, AMK:n suuhygienistien koulutustilat 

 Kiinanmyllynkatu 10, Turku 

  

  Kurssille mahtuu 14 henkilöä. Varaa paikkasi ajoissa!  

 

Kurssiperuutus tälle kurssille pitää tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen 

kurssin alkua.  

 Mikäli peruutus tulee tämän ajankohdan jälkeen, kurssista veloitetaan koko  

 kurssimaksun ellei toista osallistujaa löydy tilalle.  

 

Huom! Tästä kurssista saa Apollonian täydennyskoulutupisteitä (8 pistettä) 

 

Ilmoittautumiset 7.9. mennessä Turun hammaslääkäriseuraan 

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

 

 

KURSSIOHJELMA:       

1. Maanantai 7.10.2019  klo 16-20 

Akupunktion vaikutusmekanismit lääketieteellisenä kivunhoitomuotona. Akupunktion perusteet ja 

käytännön suorittaminen. Akupunktiopisteiden paikallistaminen yläraajoissa ja pään alueella. 

Sähköakupunktio kivunhoitomenetelmänä – percutaneous electrical stimulation (PENS) ja sen vaikuttavuus. 

Akupunktiohoidon tulokset lääketieteellisissä tutkimuksissa ja käyttö eri kiputiloissa – käytännön 

harjoittelu. 

2. Tiistai 8.10.2019 klo 16-20 

Akupunktion historia ja traditionaalinen akupunktion filosofia. Akupunktiopisteiden paikallistaminen niska- 

ja hartiaseudussa sekä yläraajoissa. Triggerpisteiden synty, ominaisuudet ja hoito. Aku- ja 

mailto:tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi


 

triggerpistehoitojen neurofysiologiset perusteet. Akupunktiohoidon tulokset lääketieteellisissä 

tutkimuksissa ja käyttö eri kiputiloissa – käytännön harjoittelu.  

Kouluttajana Jari Ylinen 

Jari Ylinen on valmistunut lääkäriksi Turussa 1982, erikoistunut Kuopiossa ja väitellyt kroonisen 

niskakipupotilaan aktiivisesta kuntoutuksesta 2014. Hän on käynyt akupunktiokoulutuksen Kiinassa 1985 

(Nanjing College of acupuncture) ja toiminut akupunktiokouluttajana lääkäreille ja fysioterapeuteille 

Suomessa. Nykyinen toimi on fysiatrian ylilääkärinä Jyväskylän keskussairaalassa  ja yksityislääkärinä 

Suomen Terveystalossa. Aktiivisen tutkimustyön tuloksena syntyy useampi julkaisu vuosittain. 

 

 

APOLLONIAN JÄSENETUKURSSI  
 

Aika: 4.10.2019 klo 14 alkaen 

Hinta: 50€ Apollonian jäsenille, sis. kahvin 

Paikka: Radisson Blu Marina Palace, Linnankatu 32, Turku 

 

Luennoitsija on ehl Sirkku Laaksonen: Lasten ja  aikuisten purenta, pitääkö olla huolissaan? 
 
Kurssin sisältö: miksi purentavirheitä hoidetaan? Härvelit ja haasteet lasten ja nuorten 
purennan hoidossa? Oikomishoito aikuisille; kuka tekee, mitä tekee, missä tekee? 

 Kurssille ilmoittaudutaan Apollonian sivujen kautta. 

 https://www.apollonia.fi 

Huom! Tästä kurssista saa Apollonian täydennyskoulutupisteitä (4 pistettä) 

  

  

 

SYYSKOKOUS JA ”SALAPERÄINEN TURKU” -KIERROS 

 
Aika: Ke 23.10.2019 klo 17.30-18 

Paikka: Aboa Vetus, Factory-Sali 

Hinta: ilmainen (sis. kokouskahvit) 

 

Kokouksen jälkeen n. klo 18 opastettu kierros ”Salaperäinen Turku”, jonka kesto n. 1½ 
tuntia.  

Oppaan seurassa perehdytään siihen Turkuun, joka kätkeytyy postikorttien, matkailu-
mainosten ja perinteisten historiankirjoitusten taakse. Matkan varrella kerrotaan tarinoita 
myös varjoisilta kujilta. Luvassa hurjia juttuja mestauksista, kaupungin ravintola- ja 
yöelämästä, kummituksista ja rikoksista. Tämä kävelykierros vie matkailijan paikkoihin, 
joita hän ei omin päin löytäisi ja joista paikallisetkaan eivät tiedä! 

Kyseessä siis kävelykierros, hyvä jalkineet jalkaan.  

 

Sitova ilmoittautuminen 15.10.2019 mennessä oheisen linkin kautta  https://urly.fi/1ff8 

https://urly.fi/1ff8


 

VUOSI- JA VAALIKOKOUS SEKÄ LUENTO  

”PARODONTIITTIPOTILAS, KLIINISIÄ TAPAUKSIA PERUSHOIDON JA  

PROTETIIKAN NÄKÖKULMASTA” 
 

Aika: Ti 3.12.2019 klo 17.30-21 

Hinta: 30€,  sis. iltapalan 

Paikka: Kokouskeskus Mauno 

 

Luennoitsijoina ehl Tiina Varrela ja ehl Inkeri Nieminen 

 

 

 

TANSSIEN TÄHTIIN -SHOW 

 

Aika: Ti 10.12.2019 klo 18.00 

Hinta: Tarkentuu elokuun jäsenkirjeessä 

Paikka: Turun Kaupunginteatteri 

  

 

 

 

Kurssiperuutus tulee tehdä viimeistään kaksi päivää ennen kurssin alkamista. Myöhemmin tehdyistä 

peruutuksista joudumme perimään 30 euron peruutusmaksun.  

Ilmoittamattomasta poisjäännistä perimme kurssin hinnan. 

 

Ilmoittautumiset tapahtumiin joko annetun linkin kautta tai toimistoon.  

Peruutukset Turun hammaslääkäriseuraan sähköpostilla 

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

 

 

Hyvää kesää! 

Turun Hammaslääkäriseuran hallitus 


