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Hei hyvä kollega, 
Covid-19 on sekoittanut ohjelmaamme ja kevään aikataulut elävät vallitsevan tilanteen mukaan. 
Turun Hammaslääkäripäivät 2021 toteutetaan myös poikkeuksellisesti webinaaripäivänä.  

 

Tiedot koulutuksista ja tapahtumista löytyvät myös seuran jäsensivuilta. 

Jäsensivuston käyttäjätunnus on kofferdam, salasana kyretti. 

 

 

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/ 
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Turun Hammaslääkäripäivät 2021 – WEBINAARIPÄIVÄ  
Turun Hammaslääkäripäivät 2021 toteutetaan tammikuussa webinaaripäivänä. Nyt voit 
perehtyä mielenkiintoisiin ja ajankohtaisiin luentoihin turvallisesti kotoa käsin.  Luennot 
julkaistaan ilmoittautuneille perjantaina 22.1.2021 ja ne ovat katsottavissa kaksi viikkoa.  
Hinta 100€.  

WEBINAARIPÄIVÄN SISÄLTÖ 

LÄÄKÄRILTÄ HAMMASLÄÄKÄRILLE – Mitkä ovat ne ”oikeat” kysymykset, jotka hammaslääkärin 
kannattaa esittää potilaalle potilaan yleissairauden tilasta? Mitä asioita lääkäri toivoisi 
hammaslääkärin huomioivan potilaan hoidossa?  

Diabetes ja suu, el Minna Soinio  

Munuaissairaudet ja suu, el Niina Koivuviita  

Syöpäsairaudet ja suu, el Vesa Väliaho  

Reumasairaudet ja suu, el Laura Kuusalo  

HAMMASLÄÄKÄRILTÄ HAMMASLÄÄKÄRILLE - Hoitojonot pitenevät, erityisesti kun koronan takia 
potilaita jäi hoitamatta. Hyvällä syyllä kannattaakin pohtia seuraavia asioita.  

Milloin hammas voidaan säilyttää juurihoidolla? ehl Jussi Furuholm  

Pandemia-ajan pedodontiaa: paikkausta vai poistoja? ehl, hlt Helena Yli-Urpo  

Yleissairaudet, parodontium ja suun limakalvot – hoitolinjat. Kenelle, milloin, miten ja 
missä? Dosentti, ylihammaslääkäri, Hellevi Ruokonen  

Viimeinen ilmoittautumispäivä 20.1.2021, www.turunhammaslaakariseura.fi. 

 

Turun Hammaslääkäriseuran STIPENDIN haku on käynnistynyt. 

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

Stipendin suuruus on 1000 € ja sen saaja julkistetaan Turun Hammaslääkäripäivän webinaarin 
yhteydessä 22.1.2021. 

Tutustu ystävällisesti hakuohjeisiin ja toimita hakemus liitteineen  
Turun Hammaslääkäriseuran toimistoon 

                        18.12.2020 klo 14 mennessä  

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

http://www.turunhammaslaakariseura.fi/


 

 
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.  
 
”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 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

Aika:  Konsertin uusi aika on 26.9.2021 
Konsertti on siirretty tapahtumajärjestäjän toimesta.  

Hinta:  Jäsen 59e, avec 64e  

Paikka:  Logomo 
Ilmoittautuminen:  tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi 
Vain kaksi lippua enää myymättä. 

mailto:tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi
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 ja rauhallista joulua,  
Turun Hammaslääkäriseuran hallitus 
 
 

 

 
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. 


