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Hei hyvä kollega, 
Covid-19 on sekoittanut ohjelmaamme, mutta toivomme syksyn tapahtumien ja koulutusten 
toteutuvan.  

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

 

Tiedot koulutuksista ja tapahtumista löytyvät myös seuran jäsensivuilta. 

Jäsensivuston käyttäjätunnus on kofferdam, salasana kyretti. 

 

 

THS-GOLF -KILPAILU yhteistyössä Plandentin ja Ivoclar Vivadentin kanssa 
kisattiin 14.8.2020 Aura Golfin kentällä 
Osallistujia aurinkoisessa säässä oli 20 henkilöä. 

Jäsenistämme pistebogey-kisan voitti Lasse Vainio, hyvänä kakkosena oli Riku Rissanen. 
Scrarchin voitti Riku Rissanen. Onnea voittajille!  

Lämmin kiitos golf-kisan sponsoreille: Plandentille ja Ivoclarille! 

 

MELAKISA 
Perinteinen melakisa on tältä vuodelta jouduttu perumaan. Ensi vuonna 2021 isäntänä toimii 
Tampere. Lähdetään silloin suurella joukolla puolustamaan Melaa, jotta se saadaan säilymään 
Turussa.  
 

LIMAKALVOSAIRAUKSIEN SARJAKURSSI (III osa) 

Keväälle sovittu limakalvosairauksien sarjakurssi (osa III) jouduttiin perumaan koronatilanteen 
vuoksi, mutta olemme saaneet sovittua uuden ajankohdan. 
 
Sarjakurssin viimeisen osan aiheena on ”Suun limakalvojen reaktiiviset muutokset (patit, 
läiskät, punoitukset, kirvelyt) … mitä niitä on, mitkä niitä voivat aiheuttaa ja miten niitä 
hoidetaan ja seurataan.” Aihetta käsitellään erilaisten potilastapausten/ennakkotehtävien 
kautta, jotka puretaan yhdessä luennon aikana.  
 
  

Aika: To 24.9.2020 klo 18-21  

Hinta: 60€, sis. iltapalan  

Paikka: Kokouskeskus Mauno, Ministeri-Sali 

 

  



 

                         Luennoitsija ehl, dos. Jaana Rautava 
 

Huom! Tästä kurssista saa Apollonian täydennyskoulutuspisteitä (3 pistettä)  
 
Ilmoittautuminen suoraan toimistoon onnistuu vielä viimeistään tiistaina 22.9.2020 
klo 14 mennessä -> tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi tai puh. 
0440778806 

 

 

THE LION KING GALA, upea elokuvamusiikkikonsertti   
 
Loistavaa elokuvamusiikkia 1,5 tunnin verran!  
 

 
 

Aika:  Konsertti siirtyy vuoden päähän, uusi aika 26.9.2021 
Konsertti on siirretty tapahtumajärjestäjän toimesta.  

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 2.10.2020 mennessä toimistoon.  
Valitettavasti ilmoittautuminen täytyy tehdä jo näin varhain, mutta järjestäjä 
odottaa tietoja, montako lippua siirrämme vuoteen 2021.   
Ilmoittautuminen:  tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi 
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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) 

Sitova ilmoittautuminen 16.10.2020 mennessä 
tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi  

 
 

KOKKIKURSSI – RIISTAA LAUTASELLA 

Aika: Ke 18.11.2020 klo 18-21 

Hinta:  75€/jäsen 

Paikka: HUOM! Paikka vaihtunut.  

Uusi paikka: Kupittaan Citymarketin uusi keittiö, Citymarketin 
kauppakäytävällä kukkakaupan ja optikkoliikkeen välissä. 
Kurssille ilmoittautuneille lähetetään vielä tarkka saapumisohje.  

 

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 
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APOLLONIAN JÄSENETUKURSSI  

Endodonttisia ongelmatilanteita – miten välttää potilasvahinkoja 

 
Kurssi on luentokurssi. Potilastapaus lähtökohtana pohditaan laaja-alaisesti endodonttisia 
kliinisiä pulmatilanteita. Tarkastellaan juurihoidon komplikaatioriskejä ja komplikaatioiden 
välttämistä. Hoidon suunnittelussa otetaan huomioon uusimmat menetelmät ja uusin 
teoreettinen tieto. 

 
Aika: Ke 9.12.2020, klo 17-20.15 

Hinta: 50€/Apollonian jäsen 

Paikka: Radisson Blu Marina Palace (Linnankatu 32, Turku) 

 
Luennoitsija EHL Jussi Furuholm 

 
Huom! Tästä kurssista saa Apollonian täydennyskoulutuspisteitä (4 pistettä)  
 
Ilmoittautuminen Apollonian nettisivujen kautta: 
 
https://www.apollonia.fi/koulutus/jasenetukurssi-endodonttiset-ongelmatilanteet-
kuinka-valttaa-potilasvahinkoja-turku-turun-hs/ 

 
 

 
VUOSI JA VAALIKOKOUS 
 

Aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin  

 
 

THE DUKE ELLINGTON ORCHESTRA 

Perinteistä jazzia jo kolmannessa polvessa! 

 

Konsertti on siirretty keväälle 2021, uusi ajankohta 6.4.2021 
Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 5.2.2021 asti.  
ilmoittautuminen: tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi, ilmoittautumisen yhteydessä 
ilmoitettava mahdollinen erikoisruokavalio. 

 
 

Lisätietoa orkesterista jäsenkirjeen lopussa.  Käy kurkkaamassa.  
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”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 
 
 
 
 
 
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 syksyä, 
Turun Hammaslääkäriseuran hallitus 
 
 
 
 

Apollonian terveisiä syksyn jäsenetukursseista 
 
Jäsenetukurssin hinta on 50,00 €/kurssi/osallistuminen. 

https://www.apollonia.fi/koulutushaku/?_sf_s=j%C3%A4senetukurssi 

24.9.2020 Jäsenetukurssi: Hammasvammat | WEBINAARI (Vaasa) (72920) 
24.9.202 Jäsenetukurssi: Biopsia / Jäsenkokous sekä päivällinen | Kotka (71120) 0 
6.10.2020 Jäsenetukurssi: Biopsia, KURSSI PIDETÄÄN VAIN WEBINAARINA ti 6.10.2020 | 
Webinaari (Helsinki) (71720) 
15.10.2020 Jäsenetukurssi: Endodonttisia ongelmatilanteita – miten välttää potilasvahinkoja / 
Jäsenkokous sekä päivällinen | Oulu (72120) 
21.10.2020 Jäsenetukurssi: Suu oireilee – mikä vaivana ja mikä avuksi | Jyväskylä (72620) 
2.11.2020 Jäsenetukurssi: Ikäihmisten lääkehoito | Kouvola (73020) 
9.12.2020 Jäsenetukurssi: Endodonttisia ongelmatilanteita – miten välttää potilasvahinkoja | 
Turku (Turun HS) (72520) 
Ajankohtaiset tarjoukset! 

Kolme videokurssia kahden hinnalla – jotta kaikki voisivat kouluttautua mahdollisimman 
monipuolisesti myös korona-aikana. Kolmen videokurssin suorittamiseen on nyt pidennetty 
katselujakso, 1,5 kk. Tarjous on voimassa 30.11.2020 saakka Apollonian jäsenille sekä 
hoitohenkilökunnalle. 

Kurssinro 57920 Videokurssitarjous 3 kurssia 2 
hinnalla https://www.apollonia.fi/koulutushaku/?_sf_s=videokurssi 
Videokurssit 4 x 45min, 118 € (sis. Alv 24%). 
Videokurssit 2 x 45min, 93 € (sis. Alv 24%) 
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Säteilysuojelun kaikki moduulit pakettihintaan 400 € (norm. 510 €). Nyt säteilysuojelun 
verkkokurssikokonaisuuden neljäs osan maksutta! Säästöä 110 €. Suosittua tarjousta jatkettiin ja 
se on voimassa 30.11.2020 saakka (koskee uusia tilauksia). Suoritusaikaa neljän moduulin 
läpikäymiseen on 3 kuukautta. 
https://www.apollonia.fi/koulutushaku/?_sf_s=s%C3%A4teilysuojelua%20verkossa 
 
 
 
 
Psst… tässä lisätietoa edellä mainitusta Duke Ellington -konsertista 
 

THE DUKE ELLINGTON ORCHESTRA  

Ti 6.4.2021, 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. 

https://www.apollonia.fi/koulutushaku/?_sf_s=s%C3%A4teilysuojelua%20verkossa

