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Hei hyvä kollega, 
 

Hyvää alkanutta vuotta 2020! Uusi vuosi on pyörähtänyt hienosti taas käyntiin Turun 
Hammaslääkäripäivien merkeissä 17.-18.1.2020. Mukavaa, jos olit mukana kouluttautumassa ja 
viihtymässä kollegojen seurassa. Toivottavasti tutustuit myös näyttelyn antiin ja sponsoreiden 
uusiin tuuliin.  

Tämä kirje sisältää tietoa kevään ja jo osasta tulevan syksyn ohjelmasta. Luvassa on jälleen 
tasokasta koulutusta, useita mielenkiintoisia kulttuuritapahtumia ja jäsenten toivomuksesta, 
suuren suosion aiemmin saanut fascia roller –kurssi. Tervetuloa runsain joukoin osallistumaan! 

 

Tiedot koulutuksista ja tapahtumista löytyvät myös seuran jäsensivuilta. 

Jäsensivuston käyttäjätunnus on kofferdam, salasana kyretti. 

 

 

KEVÄT 2020 
 

TILINPÄÄTÖSKOKOUS JA FASCIA ROLLER WORKSHOP 

Aika: Ti 21.4.2020 klo 17.30-21  

Hinta: Kokous ilmainen, Fascia roller -kurssi 30€ 

Paikka: Kokouskeskus Mauno 

Pidä huolta omasta hyvinvoinnistasi!  Ota oma jumppamatto mukaan.  Jos omistat rullan, sekin 
kannattaa napata matkaan. 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 
 

KOKKIKURSSI – RIISTAA LAUTASELLA 

Aika: Ke 29.4.2020 klo 18-21 

Hinta:  75€ 

Paikka: Jesse’s Dine, Kauppakeskus Skanssi (Skanssinkatu 10, Turku) 

  

http://www.foamroller.fi/
https://urly.fi/1npc


 

 

Tule mukaan kokkaamaan yhdessä! Illan tavoitteena on valmistaa maittava riistamenu kokki 
Kati Pohjan ohjauksessa. Kurssi sisältää itse valmistetun riistaillallisen viineineen. 
Käy kurkkaamassa Kati Pohjan nettisivut ☺ https://katipohja.com/#/ 
 
Sitova ilmoittautuminen 23.4.2020 mennessä oheisen linkin kautta: https://urly.fi/1sql 

 

LIMAKALVOSAIRAUKSIEN SARJAKURSSI (III osa) 

Turun Hammaslääkäriseura on järjestänyt suun limakalvosairauksien sarjakurssin (osat 1, 2 ja 3), 
jossa on menty 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. Nyt on vuorossa viimeinen, eli osa III.   
 
Suun limakalvojen reaktiiviset muutokset (patit, läiskät, punoitukset, kirvelyt) … mitä niitä on, 
mitkä niitä voivat aiheuttaa ja miten niitä hoidetaan ja seurataan.  
 
                         Luennoitsija ehl, dos. Jaana Rautava 
  

Aika: To 14.5.2020 klo 18-21  

Hinta: 60€, sis. iltapalan  

Paikka: Kokouskeskus Mauno, Manu-sali 

 

Huom! Tästä kurssista saa Apollonian täydennyskoulutuspisteitä (3 pistettä)  
Ilmoittautuminen viimeistään 4.5.2020 oheisen linkin kautta https://urly.fi/1qY9 

 

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 

 
Sulosointuja korville ja mukaansa tempaavia rytmejä! Toivottavasti kiinnostuit. Ks. yst. 
tarkempaa lisätietoa The Fork A Capella -yhtyeestä jäsenkirjeen lopusta ☺  
”Fork on suomalainen a cappella -yhtye. Yhtyeen tavaramerkkinä on ollut sovittaa tunnettuja pop-
hittejä a cappellaksi. Kahden miehen ja kahden naisen muodostama kokoonpano on julkaissut 
yhteensä neljä albumia” 
http://www.fork.fi/en/fork/  
 

Sitova ilmoittautuminen 20.3.2020 mennessä sähköpostilla 
tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi 
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava mahdollinen erikoiruokavalio. 

https://katipohja.com/#/
https://urly.fi/1sql
https://urly.fi/1qY9
https://fi.wikipedia.org/wiki/A_cappella
http://www.fork.fi/en/fork/
mailto:tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi


 

 
 

KEVÄTKOKOUS JA OPASTETTU KIERROS TURUN KAUPUGINTEATTERIN  
KULISSEIHIN 

Aika: Ti 26.5.2020 klo 17.30, kokouskahvit tarjolla  

Paikka:  Turun kaupunginteatteri 

Tilaisuus on maksuton 

 

Heti kokouksen jälkeen klo 18 lähdemme kierrokselle Turun kaupunginteatterin 
kulisseihin ja takahuoneisiin. Tule kokemaan teatterimaailma erilaisin silmin!  

 

Sitova ilmoittautuminen 19.5.2020 mennessä oheisen linkin kautta: 
https://urly.fi/1spM 

 

 

KESÄ 2020 
 

KESÄTEATTERI ”HELPPO ERO” 
Aika:  Ke 5.8.2020 

Hinta: Jäsen 28€, avec 30€ (ei väliaikatarjoilua) 

Paikka:  Emma-teatteri, Naantali 

 

Kaikkien aikojen konmaritus!  
Uuden hankkiminen on helppoa, mutta miten vanhasta pääsee eroon? Siis 
vaikkapa asunnosta tai autosta. Meillä on ylipäätään paljon asioita, joista 
haluaisimme eroon; lehtimyyjistä, kuntosalijäsenyydestä, ikänäöstä, tupakasta, 
hiiristä, jenkkakahvoista tai huonosta parisuhteesta. Miksi ero on niin vaikeaa? 
Auttaisiko terapia? Näiden kysymysten äärellä on kesäteatterikomedian 
päähenkilö Mika Laakso. Kun hän haluaa konmarittaa kaiken turhan pois 
elämästään, käynnistyy kaikkien aikojen ero-operaatio.     
 
Sitova ilmoittautuminen 15.6.2020 mennessä toimistoon: 
tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi  
 
 

THS-GOLF -KILPAILU yhteistyössä Plandentin ja Ivoclar Vivadentin kanssa 

  

Taas mitellään kolopallon mestaruudesta! Nyt svingi kuntoon ja putti minttiin!  
 

Aika:  Pe 14.8.2020 klo 13 alkaen 

Hinta:  Omakustanteinen pelimaksu/Green fee  
Paikka:   Aura Golf (Ruissalon puistotie 536, Turku) 
Ilmoittautuminen marjo.varjokivi@plandent.com 
Ilmoitathan samalla myös tasoituksesi ja seurasi. 
 

 

https://urly.fi/1spM
mailto:tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi
mailto:marjo.varjokivi@plandent.com


 

 

 
SYKSY 2020 
 
MELAKISA 
Perinteinen melakisa järjestetään tänä syksynä Tampereella! Mitähän hauskaa he keksivät tällä 
kertaa? Lähde mukaan kilvoittelemaan ja puolustamaan viime vuonna voitettua Melaa!  
Go Turku!  

Aika: syyskuu 2020, tarkka aika ilmoitetaan jäsenkirjeessä myöhemmin. 

Paikka: TAMPERE 

 
 

 

THE LION KING GALA, upea elokuvamusiikkikonsertti saapuu Turkuun  

 
Loistavaa elokuvamusiikkia 1,5 tunnin verran!  
 

 
 

Aika:  La 26.9.2020 klo 19.00 (kesto 90 min, ei väliaikaa) 
Hinta:  Jäsen 59e, avec 64e  

Paikka:  Logomo 
 
Tule kokemaan kuuma savanni ja afrikkalaiset rytmit Turun Logomoon! Vuonna 
1994 julkaistun Leijonakuningas-elokuvan musiikki on ehtinyt ihastuttaa jo 25 
vuoden ajan niin valkokankaalla kuin lukuisissa musikaalimenestyksissä ympäri 
maailmaa. Mm. Hans Zimmerin ja Elton Johnin säveltämät klassikkokappaleet 
tuodaan nyt eläväksi koko perheelle soveltuvassa illassa.  
Vuonna 1927 perustettu The State Academic Symphony Orchestra of the Republic 
Belarus -sinfoniaorkesteri, johtajanaan Yuri Karavaev tuo mukanaan myös kuoron. 
Kaikkiaan lavalla on mukana yli sata muusikkoa!  
Varaa lippusi ajoissa! “Can you feel the love tonight…” 

 
 

Sitova ilmoittautuminen 23.4.2020 mennessä toimistoon: 
tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi 

  
 
 
 
 

mailto:tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi


 

THE DUKE ELLINGTON ORCHESTRA 

Perinteistä jazzia jo kolmannessa polvessa! 

 

Aika:  Ke 14.10.2020 klo 19 
Hinta:  Jäsen 48e, avec 55e (sis. väliaikatarjoilun) 
Paikka:  Turun konserttisali 

 
Jazz-musiikki sopii täydellisesti syksyn pimeneviin ja hämyisiin iltoihin. Lähde mukaan 
tunnelmoimaan!  
Lisätietoa orkesterista jäsenkirjeen lopussa.  Käy kurkkaamassa.  
 
”The Duke Ellington Orchestran pitkä ura alkoi vuonna 1923 ja jatkuu siis tänäkin päivänä. Ikää 
kokoonpanolla on jo kunnioitettavat 97 vuotta. Valtaosalle The Duke Ellington Orchestran ystäville 
ensimmäisenä mieleen tuleva jazz-klassikko on tietysti ”Take the ’A’ Train” (1941)” 
https://www.youtube.com/watch?v=nZQB2O1yp4w 
 
Sitova ilmoittautuminen 1.8.2020 mennessä: tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi 
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava mahdollinen erikoiruokavalio. 
 
 
 
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.  
 
Mukavaa kevään odotusta,  
Turun Hammaslääkäriseuran hallitus 
 
 
 
JA VIELÄ LOPUKSI KAKSI JÄSENILMOITUSTA: 
 
Jäsenilmoitus: 
Vankiterveydenhuollossa Turun vankilan hammashoitolassa on auki vuorotteluvapaan sijaisuus 
1.5.-31.8.2020. Ajankohdassa on neuvotteluvaraa jonkin verran.  

https://www.youtube.com/watch?v=nZQB2O1yp4w


 

Hammaslääkärin työtehtäviin kuuluu vankien ensiapuluonteisesta hammashoidosta sekä 
perushammashoidosta vastaaminen osana moniammatillista työyhteisöä. Työ on monipuolista 
ja vaihtelevaa. Työ vaatii kiinnostusta ja kokemusta peruskirurgiasta sekä tietämystä 
irtoprotetiikasta. Työ on itsenäistä ja vaatii oma-aloitteellisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. 
Työpaikka on turvallinen ja työstä puuttuu aikataulupaine, koska töiden suunnittelun voi tehdä 
itse. 
Sijaisuuteen voidaan valita täyslaillistettu hammaslääketieteen lisensiaatti. 
Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen ja tyydyttävä ruotsin kielen taito.  
Viransijaisuuteen valitusta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilö-
turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja 
selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi 
Tehtävän palkkaus on n. 6000 e/kk. 
Lisätietoja antaa maija.kinos@vth.fi tai puh 029 5245777 
 
 
 
Jäsenilmoitus: 
Hammaslääkäriasema Clinidentin täysin uusi, juuri valmistunut vastaanotto on avautunut Turun 
ydinkeskustassa Kauppiaskadulla Valopihalla.  
Etsimme joukkoomme hyvästä hoidosta ja uuden teknologian käytöstä hoidossa kiinnostuneita 
hammaslääkäreitä ja erikoishammaslääkäreitä. Jos olet kiinnostunut työskentelemään 
osa/kokoaikaisesti vuokralaisena tai muulla sopimuksella, katsotaan, ovatko ajatuksemme 
yhtenevät. Työpaikka on auki myös työvoimatoimiston sivuilla. 
Pikaiset yhteydenotot HLL Katri Luukkonen email: clinident.fi@gmail.com tai 010 322 4010. 
 
 
 
 
Psst… tässä lisätietoa edellä mainituista kevään ja syksyn 2020 tapahtumista 
 
FASKIA- JA FOAMROLLER WORKSHOP 
Ti 21.4.2020 klo 17.30-21 
 
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! 

http://www.supo.fi/
mailto:maija.kinos@vth.fi
mailto:clinident.fi@gmail.com


 

• 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). 
 
 
 

THE FORK (A Capella -yhtye) 
La 23.5.2020 klo 14.00  
 
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. 

THE DUKE ELLINGTON ORCHESTRA  

Ke 14.10.2020 klo 19, Perinteistä jazzia jo kolmannessa polvessa 

Duke Ellington oli jazz-musiikin ensimmäisiä suuria säveltäjä- ja kapellimestarinimiä. Perinteisen jazzin - 
tai ”amerikkalaisen musiikin” kuten Duke Ellington itse tuotantoaan nimitti - saralla hänen maineensa ja 
saavutuksensa ovat aivan omaa luokkaansa. Toukokuussa 1974 kuolleen Duke Ellingtonin musiikillinen 
perintö elää voimallisesti yhä edelleen, Duken kuoltua The Duke Ellington Orchestran komento siirtyi 
hänen pojalleen trumpetisti Mercer Kennedy Ellingtonille. Ja Mercerin kuoltua vuonna 1996 orkesterin 
johtajaksi nousi Mercerin poika Paul Mercer Ellington. 

”Take the ’A’ Train” ja muut jazz-klassikot 

The Duke Ellington Orchestran pitkä ura alkoi vuonna 1923 ja jatkuu siis tänäkin päivänä. Ikää 
kokoonpanolla on jo kunnioitettavat 97 vuotta. Valtaosalle The Duke Ellington Orchestran ystäville 
ensimmäisenä mieleen tuleva jazz-klassikko on tietysti ”Take the ’A’ Train” (1941). Kyseisen jazz-klassikon 
säveltäjä oli orkesterissa lähes kolme vuosikymmentä soittanut pianisti Billy Strayhorn. Duke Ellingtonin 
säveltämät unohtumattomat jazz-klassikot kuten ”Satin Doll” (1953), ”Sophisticated Lady” (1933), ”Mood 
Indigo” (1930) ja ”Rockin’ in Rhythm” (1931) sekä orkesterissa maailmanmaineeseen nousseiden 
muusikoiden säveltämät ”Caravan” (1936, säv. Juan Tizol & Duke Ellington) ja ”Perdido” (säv. Juan Tizol) 
soivat yhä edelleen vuonna 2020 yhtä tyylipuhtaasti ja svengaavasti kuin 1920-luvullakin. 


