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Hei hyvä kollega, 
 

Tässä jäsenkirjeessä on loppuvuoden ja tulevan kevään alustavaa ohjelmaa.  

Seuran perustamisesta tuli kuluneeksi tasan 100-vuotta 10.11.2019.  Tätä hienoa, pitkää historiaa 

juhlimme kolmella  eri tilaisuudella marraskuun puolivälissä.  

Torstaina 14.11. vietimme Dentaliassa mukavan lämminhenkisen cocktailtilaisuuden historiikin 

julkistamisen, valokuvanäyttelyn ja mielenkiintoisten luentojen parissa.  Perjantaina kävimme suurella 

joukolla teatterissa  katsomassa Don Quijotea, nauttien kaupungin kuohujuomatarjoilusta. Upeaa ja  

arvokasta iltajuhlaa vietimme  VPK:n talon  kristallikruunujen alla hyvän ruoan, juoman, ohjelman ja  

tanssin merkeissä lauantaina 16.11.2019.  

Kiitos kaikille kanssajuhlijoille ja mukana olleille, teitte juhlista ikimuistoiset! 

Valokuvia juhlista on mahdollista katsella seuran kotisivuilla myöhemmin  ilmoitettavana  ajankohtana. 

 

 

Jäsensivuston käyttäjätunnus on kofferdam, salasana kyretti. 

 

SYKSY 2019 

VUOSI- JA VAALIKOKOUS SEKÄ LUENTO  

”PARODONTIITTIPOTILAS, KLIINISIÄ TAPAUKSIA PERUSHOIDON JA  

PROTETIIKAN NÄKÖKULMASTA” 
 

Luennoitsijat ehl Tiina Varrela ja ehl Inkeri Nieminen.  

 

Aika: Ti 3.12.2019 klo 17.30-21 

Hinta: 30€, sis. iltapalan 

Paikka: Kokouskeskus Mauno 

 Ilmoittautumisaika on umpeutunut ja ilmoittautumislinkki suljettu.  

 

TANSSIEN TÄHTIIN -SHOW 

Aika: Ti 10.12.2019 klo 18.00 

Hinta: Jäsen 35€, avec 40€  

(sis. kuohuviinin ja pienen suolaisen ennen esitystä klo 17.30) 

Paikka: Turun Kaupunginteatteri 

Ilmoittautumisaika on umpeutunut 

  



 

 

Turun Hammaslääkäriseuran STIPENDIN haku on käynnistynyt 

Stipendi myönnetään stipenditoimikunnan valitsemalle hakijalle (seuran jäsenelle) 
hammaslääketieteellisen tutkimustyön tukemiseksi.  

Stipendin suuruus on 1000 € ja se jaetaan Turun hammaslääkäripäivien 2020 yhteydessä.  

Tutustu ystävällisesti hakuohjeisiin ja toimita hakemus liitteineen Turun Hammaslääkäriseuraan 

13.12.2019 kello 14.00 mennessä.  

 Hakemuskaavakkeita ja lisätietoja saa toimistosta. 
tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi  

 

 

 

 

KEVÄT 2020 
 

 

TURUN HAMMASLÄÄKÄRIPÄIVÄT  

 
 Aika: Pe-la 17.-18.1.2020 

 Paikka: Kokouskeskus Mauno 

 Ks. yst. tarkemmat tiedot ohjelmasta ja ilmoittautumisesta toisesta liitteestä 

 

Huom! Turun hammaslääkäripäivistä saa Apollonian täydennyskoulutuspisteitä: 

Perjantai 5 pistettä 

Lauantai 6 pistettä 

 

 

LUENTO KIRURGIASTA: HAMPAAN POISTOON LIITTYVIÄ ASPEKTEJA 

Luennoitsija prof. Hanna Thorén (Turun yliopisto) 

 

Aika: Ti 11.2.2020 klo 18-21  

Hinta: 60€, sis. iltapalan 

Paikka: Kokouskeskus Mauno 

 

 Sitova ilmoittautuminen 3.2.2020 mennessä oheisen linkin kautta https://urly.fi/1mXS 

 Huom! Tästä kurssista saa Apollonian täydennyskoulutuspisteitä (3 pistettä)  
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TILINPÄÄTÖSKOKOUS JA FASCIA ROLLER WORKSHOP 

Aika: Ti 21.4.2020 klo 17.30-21  

Hinta: Kokous ilmainen, Fascia roller -kurssi 30€ 

Paikka: Kokouskeskus Mauno 

Oma jumppamatto mukaan! Jos omistat omat rullan, sekin kannattaa ottaa mukaan. Kurssin järjestäjällä on 
rullia ja muita tarvittavia välineitä lainattavissa ja myös ostettavissa.   
Toivottavasti kiinnostuit. Ks. yst. tarkempaa lisätietoa fascia roller -kurssista jäsenkirjeen lopusta tai 
www.foamroller.fi  ☺ 

Sitova ilmoittautuminen 9.4.2020 mennessä oheisen linkin kautta  https://urly.fi/1npc 

 

LIMAKALVOSAIRAUKSIEN SARJAKURSSI (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.  
Osat I ja II olivat hyvin suosittuja. Keväällä 2020 tulossa osa III  
 
                           Luennoitsija ehl, dos. Jaana Rautava 
  

Aika: Kevät 2020 (päivämäärä ja kellonaika tarkentuvat myöhemmin) 

Hinta: 60€, sis. iltapalan  

Paikka: Kokouskeskus Mauno 

 

Huom! Tästä kurssista saa Apollonian täydennyskoulutuspisteitä (3 pistettä)  

KEVÄTKOKOUS  

Aika: Toukokuu 2020 (päivämäärä, kellonaika ja paikka tarkentuvat myöhemmin) 

 

 

THE FORK KAUPUNGINTEATTERISSA 

FORK CHAPTER 2: THE END TOUR 

A cappella -yhtyeen jäähyväiset 

Aika: La 23.5.2020 klo 14.00 (kesto 2h 20min, sis. väliajan) 

Hinta: Jäsen 45€, avec 50€, sis. väliaikatarjoilun 

Paikka: Turun kaupunginteatteri 

Toivottavasti kiinnostuit.  Ks. yst. tarkempaa lisätietoa The Fork A Capella -yhtyeestä jäsenkirjeen lopusta ☺ 

Sitova ilmoittautuminen 20.3.2020 mennessä sähköpostilla 

tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi 

http://www.foamroller.fi/
https://urly.fi/1npc
mailto:tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi


 

 

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.  

 

 

Tunnelmallista joulun odotusta ja iloa alkavalle vuodelle!  

 

Toivottaa, 

Turun Hammaslääkäriseuran hallitus 

 

 

 

 

Psst… tarkempaa lisätietoa kiinnostuneille kevään 2020 ohjelmista 

 
Ti 21.4.2020 klo 17.30-21 
FASKIA- JA FOAMROLLER WORKSHOP 

Rullaus ja dynaaminen aktiivinen liikkuvuusharjoittelu ehkäisee venähdyksiä, revähdyksiä ja kroonisia kipuja, 

sekä rentouttaa kehoa ja nopeuttaa palautumista työstä ja harrastuksista. Tehokkaammin ja rennommin 

liikkuva keho on väline, jolla harjoittelu on mukavampaa ja kehitys nopeampaa. 

Hoida niska-hartia- ja selkäongelmat kokonaisuutena: pelkkä oirekohdan hoitaminen eri riitä, kivut palaavat 

aina. Opi hoitamaan kokonaisia faskialinjoja oikeilla tekniikoilla oikeista kohdista (sisältää erikseen niska-

hartia alueen ja alaselän hoito-ohjeet). 

 

Workshoppimme keskittyy parantamaan faskian joustavuutta, joka mahdollistaa yllä mainitut asiat. Opit 6 

erilaista foamroller-/ välinetekniikkaa, sekä aktiivisen dynaamisen faskian liikkuvuustekniikan, jotka yhdessä 

mahdollistavat radikaalin muutoksen kehossasi. 

Käymme läpi liikkuvuusharjoitteita ja -aktivointeja kriittisille alueille: lonkka, selkä ja olkapää, myös 

lihastoimintaketjuille. Opit uusia tekniikoita, joilla voit huoltaa kehoasi. Käytämme sekä liikettä että välineitä: 

foamroller, faskiapallo ja gua-sha krapa. 

Koulutuksen sisältö 

• Uusin tieto anatomiasta ja fysiologiasta 

• Oikeat liikkeet ja tekniikat rullailuun ja muihin välineisiin: Mitä rullalla saa tehdä ja mitä sillä ei saa tehdä! 

• Koko kehon rullaus: asento ja eri tasot jokaiselle lihakselle! 

• Nykyaikaiset tekniikat liikkuvuuden ja joustavuuden lisäämiseen 

• Dynaaminen aktiivinen liikkuvuusharjoite tarkasti ohjattuna jokaiselle faskialinjalle 

• Erikseen niska-hartia alueen ja alaselän hoitosarjat rullalla ja liikkeellä (huomioituna faskialinjat, ei vain 

oirekohtaa). 

 
La 23.5.2020 klo 14.00 (A Capella -yhtye) 
Tämä on FORKin viimeinen show! Unelmamatka, jolle neljä ystävää lähtivät kalliolaisesta keittiöstä vuonna 
1996, on tulossa päätökseensä. 23 vuoden ajan olemme matkanneet maailman ympäri ja laulaneet yli puolelle 
miljoonalle iloiselle fanille. Mutta myös unelmien täytyy päättyä ja haluamme lopun tulevan unelman ollessa 
kauneimmillaan. 



 

Unelmamatkamme loppuu toukokuussa 2020. Ennen sitä haluamme juhlistaa kanssanne kaikkea 
rakastamaamme; musiikkia, elämää ja tämän kaiken sisältämää mahtipontista hulluutta. 

The End Tour tulee olemaan kiertue, jossa toteutamme viimeisiä kunnianhimoisia ideoitamme! Kaikki tulee 
tietenkin olemaan suurempaa ja kauniimpaa kuin koskaan aikaisemmin… Haluamme luonnollisesti tarjota 
otteita koko tuotantomme parhaimmistosta, mutta myös omia henkilökohtaisia suosikkikappaleitamme. 
Yhdessä Suomen parhaimpien valo-, ääni-, pukusuunnittelijoiden ja stylistien kanssa haluamme täräyttää 
show’lla, joka ei jätä ketään kylmäksi! 

Vielä kerran keräännymme nostamaan samppanjalasimme, unohtaaksemme hetkeksi kaiken muun ja 
tehdäksemme yhdessä maailmasta hieman onnellisemman. Tervetuloa juhlistamaan kanssamme tätä 
viimeistä vuottamme. 


