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Hei hyvä kollega, 
Covid-19 sekoitti kevään ohjelmamme, mutta toivon mukaan kesän jälkeen pääsisimme takaisin 
tapahtumien ja kurssien pariin. Osa kevään peruutetuista kursseista ja mm. tilinpäätöskokous 
on siirretty syksyyn.  

 

Alla löytyy tietoa tulevan syksyn ohjelmasta. Luvassa on jälleen tasokasta koulutusta ja useita 
mielenkiintoisia kulttuuritapahtumia jäsenten toivomuksesta. Tervetuloa mukaan!  

 

Tiedot koulutuksista ja tapahtumista löytyvät myös seuran jäsensivuilta. 

Jäsensivuston käyttäjätunnus on kofferdam, salasana kyretti. 

 

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. 
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TILINPÄÄTÖSKOKOUS JA FASCIA ROLLER WORKSHOP 

Aika: Ti 1.9.2020 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 24.8.2020 mennessä oheisen linkin kautta 

https://urly.fi/1zQa 

 

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:  Pe 18.9.2020  

Paikka:  TAMPERE 

Matka Tampereelle tehdään tilausbussilla, aikataulut selviävät myöhemmin.  
Matka on veloitukseton.  
Ilmoittautuminen tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi 7.9.2020 
mennessä 

LIMAKALVOSAIRAUKSIEN SARJAKURSSI (III osa) 

Keväälle sovittu kurssi jouduttiin peruuttamaan koronatilanteen vuoksi, mutta olemme saaneet 
sovittua uuden ajankohdan suosittuun Limakalvosairauksien sarjakurssiin, osa III. 
 
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 24.9.2020 klo 18-21  

Hinta: 60€, sis. iltapalan  

Paikka: Kokouskeskus Mauno, Ministeri-sali 

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


 

 

Huom! Tästä kurssista saa Apollonian täydennyskoulutuspisteitä (3 pistettä)  
 
Ilmoittautuminen 14.9.2020 mennessä oheisen linkin kautta 

https://urly.fi/1zSU 

 

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 18.9. mennessä toimistoon: 
tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi 
 
 

JUURIHOITO, Turun Kaupunginteatteri 
 
 Aika:  To 1.10.2020 klo 19 

 Hinta:  jäsen 40€, avec 45€ (sis. väliaikatarjoilun) 

Paikka:  Turun kaupunginteatteri (Itäinen Rantakatu 14) 

  

Juurihoito on Miika Nousiaisen menestyskirjaan pohjautuva komedia, joka on saanut uuden 

muodon kahden näyttelijän, Jarmo Mäkisen ja Ismo Kotron, tehdessä vauhdikkaan esityksen 

https://urly.fi/1zSU
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kaikki roolit kahdestaan. Noin kymmenen eri hahmoa syntyy lavalla suoraan katsojien silmien 

alla. 

Elämässä on kolme suurta kysymystä. Kuka olet? Minne menet? Puudutetaanko? Näihin 

kysymyksiin hakevat veljekset Pekka ja Esko vastausta etsiessään isäänsä eri puolilta maailmaa. 

Onni Kirvuvaara häipyi aikoinaan jättäen jälkeensä Pekan tämän ollessa kolmevuotias. Saman 

kohtalon oli kokenut vuosia aikaisemmin hänen veljensä Esko, jonka Pekka tapaa sattumalta 

hammaslääkärissä. Siitä alkaa veljesten matka kadonnutta isäänsä etsimään - aina maailman 

toiselle laidalle. Löytävätkö he isänsä, vai jotain ihan muuta, seikkailunsa aikana? 

Sitova ilmoittautuminen 4.8.2020 mennessä 

tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi 

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava mahdollinen erikoisruokavalio. 

 

 

 

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 10.8.2020 mennessä: tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi 
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava mahdollinen erikoisruokavalio. 
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SYYSKOKOUS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 

Aika:  To 22.10.2020  

Kokous klo 17.30, jonka jälkeen säteilysuojelukoulutus klo 21 asti 

 Hinta 60€ /jäsen, 70€/hoitohenkilökunta (sis. iltapalan) 

 Paikka Kokouskeskus Mauno, Ministeri-sali 

  

Luennoitsija ehl Marianne Suuronen 

 
Sitova ilmoittautuminen 12.10.2020 mennessä 
tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi  
 
Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava, onko osallistuja seuran jäsen tai muuta 
hoitohenkilökuntaa ja tarkka laskutusosoite. 

 
  
 

BIRGER KAIPIAISEN NÄYTTELY -OPASTETTU KIERROS TURUN TAIDEMUSEOSSA  
Aika:  Ti 27.10.2020 klo 17 (opaskierros 1h) 

Hinta: Jäsen 18€, avec 20€ (sis. opastetun kierroksen ja sen jälkeen pienen 
tarjoilun)  

Paikka:  Turun Taidemuseo (Aurakatu 26) 

 
 

KOKKIKURSSI – RIISTAA LAUTASELLA 

Aika: Ke 18.11.2020 

Hinta:  75€/jäsen 

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

 

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 10.11.2020 mennessä oheisen linkin kautta: https://urly.fi/1zQP 

 

 
VUOSI JA VAALIKOKOUS 
 

Aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin 

 
 
Kurssiperuutus tulee tehdä viimeistään kaksi päivää ennen kurssin alkamista. Myöhemmin 
tehdyistä peruutuksista joudumme perimään 30 euron peruutusmaksun.  
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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 alkavaa kesää, 
Turun Hammaslääkäriseuran hallitus 
 
 
 
Psst… tässä lisätietoa edellä mainituista syksyn 2020 tapahtumista 
 
FASKIA- JA FOAMROLLER WORKSHOP 
Ti 1.9.2020 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! 
• 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 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. 


