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Hei hyvä kollega, 
 

Hyvää alkanutta vuotta kaikille jäsenille!  

Korona on edelleen riesanamme, mutta pyrimme järjestämään uusia kursseja ja tilaisuuksia 
kevään aikana viranomaisten suosituksia noudattaen.  

 

Turun Hammaslääkäripäivät 2021 toteutettiin tänä vuonna webinaaripäivänä. Positiivista 
palautetta on tullut luennoista ja toteutuksesta. Kuulemme mielellämme lisää myös 
kehitysideoita. Olemme lähettäneet osallistujille Webropol-kyselyn, johon toivomme runsasta 
vastausprosenttia. Vastaajien kesken arvomme perinteiseen tapaan seuraavan vuoden 
luentolipun Turun Hammaslääkäripäiville! 

 

Tiedot koulutuksista ja tapahtumista löytyvät myös seuran jäsensivuilta. 

Jäsensivuston käyttäjätunnus on kofferdam, salasana kyretti. 

 

KEVÄT 2021 
 

SÄTEILYSUOJELUKOULUTUSTA HAMMASLÄÄKÄREILLE 

 
 

Aika: 25.3.2021 (3 x 45min) klo 18-21 
Hinta: 75 € 
Paikka: Etäyhteys, Zoom (linkki lähetetään ilmoittautuneille) 

 

Luennoitsijana ehl Ani Lakoma.  

 

Kurssilla käsitellään säteilyn käyttöön liittyvän lainsäädännön muutoksia ja uusimpia 
suosituksia, mm. rajaimen käyttöön liittyviä suosituksia ja käytäntöjä. Perehdymme myös 
laadunvarmistuksen ohjeistuksiin ja käytännön toteutukseen vastaanotoilla.  

  



 

Kurssi sisältää säteilylain mukaista säteilysuojelun täydennyskoulutusta 3 h.  
 

Sitova ilmoittautuminen 23.3.2021 mennessä 
tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi  
 
Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava, onko osallistuja seuran jäsen tai muuta 
hoitohenkilökuntaa ja tarkka laskutusosoite. 

 

TILINPÄÄTÖSKOKOUS, jonka jälkeen luento ”VASTALÄÄKE”  
 

Aika: 13.4.2021, klo 18 
Luento on veloitukseton 
Kokous ja luento toteutetaan etäyhteydellä, ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki 
 

  ”Vastalääke - Tutkitulla tiedolla huuhaata vastaan” (vastalaake.fi).  
 
Sitova ilmoittautuminen 7.4.2021 mennessä 
tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi  
 
 

 

JUURIHOIDON KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEN KERTAUS  

 

Aika: 11.5.2021 klo 18-21  
Hinta: 60 € (webinaari) tai 75 € (paikan päällä).  
Paikka: Kokouskeskus Mauno, Tykistökatu 6 

 
Luennoitsijat ehl Kirsi Mikkola ja ehl Laura Ruohola 

 
 
Kurssi järjestetään lähiopetuksena, mikäli koronatilanne sallii. Muutoin kurssi toteutetaan 
webinaarina ja osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.                                      
 
Iltakurssilla käydään läpi juurihoidon käypä hoito -suositusta käytäntöön soveltaen.  
Käsiteltäviä teemoja ovat mm. diagnostiikka, hoitopäätöksen teko, juurihoidon ennuste ja 
juurihoidon toteuttaminen laadukkaasti. Samalla kerrataan myös syvien kariesvaurioiden hoitoa 
nykysuositusten mukaan.  
 

Ilmoittautuminen viimeistään 3.5.2021 tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi 
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SYKSY 2021 
 
Ohjelma tarkentuu myöhemmin 

 
 
 
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.  
 
 
 

Terveyttä kuluvaan vuoteen! 
Turun Hammaslääkäriseuran hallitus 

 


