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Hei hyvä kollega, 
 

Hyvää alkavaa kesäaikaa! 

Joudumme edelleen seuraamaan koronatilannetta, mutta pyrimme järjestämään erilaisia 
tilaisuuksia ja koulutuksia mahdolliset rajoitukset huomioiden.  

 

Tiedot koulutuksista ja tapahtumista löytyvät myös seuran jäsensivuilta. 

Jäsensivuston käyttäjätunnus on kofferdam, salasana kyretti. 

 

 

 

KESÄ 2021 
 

PERINTEINEN GOLFKISA, yhteistyössä Plandentin ja Ivoclar Vivadentin kansa 

  

Aika:  perjantai 13.8.2021 klo 13:00 

 Hinta: omakustanteinen pelimaksu/Green fee 60€   

 http://www.auragolf.fi/pelaamaan/hinnasto/ 

 

 Paikka:  Aura Golf (Ruissalon puistotie 536, Turku) 

 

Osallistujan toivotaan kutsuvan mukaan myös pelaavia hammasteknikkoja.  

Järjestävät yritykset kutsuvat tapahtumaan golfaavia kandeja. 

Nyt kaikki golffarit joukolla mukaan! 

 

Sitova ilmoittautuminen 4.8.2021 mennessä Marjo Varjokivelle, 
marjo.varjokivi@plandent.com 

Ilmoitathan samalla golf-seurasi ja tasoituksesi sekä mahdolliset ruoka-
aineallergiat. 
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SYKSY 2021 
 

SIENIRETKI 

 

Aika:  maanantai 6.9.2021, aloitusaika n. klo 16:30-17:00  

(kellonaika tarkentuu), retken kesto n. 2 tuntia.  

 Paikka:  Turun lähistö, max 30 min. ajomatkan päässä 

 Hinta: Jäsen 30€/avec 40€ 

 

Tervetuloa sieniretkelle ja -kurssille!  

Maastossa liikkumisen aikana kerätään ja tunnistetaan sieniä Kati Pohjan 
opastuksella. Parin tunnin sienestyksen jälkeen Kati Pohja pitää maastossa sieni -
tastingin löydetyistä sienistä.  

Retkelle mukaan tarvitset säänmukaisen vaatetuksen, sienikorin ja -veitsen sekä 
pienet omat eväät.  

Kurssi sopii niin aloittelijoille kuin kokeneille sienikonkareillekin.  

Lapset ovat myös tervetulleita retkeilemään!  

 

Ilmoittautuminen 30.8.2021 mennessä 
tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi  

 

 

MELAKISA, PERINTEINEN LEIKKIMIELINEN KISAILU TURKU-TAMPERE 

  

Aika: perjantai 17.9.2021, lähtö Dentalialta, Lemminkäisenkatu 2 Turku  

klo 15:30.  

Paikka: Tampere 

 

 Matka on osallistujille maksuton.  

 

Leikkimielinen melakisa, joka ei sisällä melontaa. 

Koronatilanne peruutti viime vuoden kisan, mutta yritetään tänä syksynä 
uudestaan. Tampere isännöi kisailut ja ohjelmat. Turusta toivomme mukaan 
innokkaita jäseniä edustamaan iloista seuraamme. Pidetään the Mela Turussa!  

 

Ilmoittautuminen 7.9.2021 mennessä tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi 

 

 
SYYSKOKOUS 
  

Aika:  tiistai 28.9.2021 klo 17:30 

Paikka: Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.  

Kokouksen jälkeen pääsemme tutustumaan n. tunnin mittaisella, 

opastetulla kierroksella Vartiovuoren Tähtitorniin. 

Tapahtuma on maksuton.  
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VIISAUDENHAMPAAN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 

  

 Aika:  tiistai 12.10.2021 klo 18-21 

 Paikka:  Kokouskeskus Mauno, Ministerisali (Tykistökatu 6, Turku) 

 Hinta: 85 € 

 

 Luennoitsijana ehl Aaro Turunen. 

 Päivitetään ajan tasalle viisaudenhampaan Käypä Hoito -suositus.  

 

Ilmoittautuminen 4.10.2021 mennessä tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi. 

Huomaathan ilmoittautumisen yhteydessä kertoa, jos maksaja on joku muu.  

 
 
RIISTAKURSSI – yhdessä kokkaamaan ja nauttimaan 
  
 Aika: tiistai 16.11.2021 klo 16 alkaen (kellonaika tarkentuu) 

 Paikka: Kuplikaatio -kitchen, Kupittaan Citymarketin kauppakäytävä 

 Hinta: 75 €/jäsen 

 

 Illan tavoitteena valmistaa maittava riistamenu kokki Kati Pohjan ohjauksessa. 

 Kurssi sisältää riistaillallisen viineineen. 

 

 Ilmoittautuminen 9.11.2021 mennessä tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi 
 

 
STAND UP SHOW – TIPTAP 
  

Aika:  perjantai 26.11.2021 klo 20 
 Paikka: Logomo 
 Hinta: 44 €/jäsen, 50€/avec, hinta sisältää sisäänpääsyn ja väliaikatarjoilun 
 

TIPTAP -StandUp – suuri pikkujoulushow pistää nauruhermot paukkumaan André 
Wickströmin, Mika Eirtovaaran, Rudi Rokin ja Ursula Herlinin stand up -komiikan 
tahdissa. 
 
Ilmoittautuminen 25.8.2021 mennessä tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi  

 (Logomo vaatii vahvistuksen jo varhain) 

 
 
HUOMENNA HÄN TULEE -teatteri 
 

Aika:  torstai 9.12.2021 klo 19 
Paikka:  Turun kaupunginteatteri 
Hinta:  47 €/jäsen, 54€/avec, hinta sisältää pääsylipun ja väliaikatarjoilun 
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Ilmoittautuminen 5.11.2021 mennessä tarja.peltoniemi@turunhammaslaakariseura.fi  
 

Ystävykset Vladimir ja Estragon seisovat tienposkessa ja odottavat sovittua 
tapaamista. Saapuvaksi odotetaan salaperäistä Godot -nimistä miestä, joka on 
välttämätöntä tavata. Varmuutta tapaamisen syystä ei kuitenkaan ole.  
Aikansa kuluksi parivaljakko täyttää hiljaisuutta sanailemalla. Matalalla vinhaa 
vauhtia kiitävien harmaiden pilvien alla pienet ihmiset yrittävät löytää edes hitusen 
onnea ja tarkoitusta elämäänsä. Aina on jotain, mitä odottaa.  
Nobel-palkitun Samuel Beckettin klassikkonäytelmä on yksi länsimaisen 
kirjallisuuden kulmakivistä. Näytelmässä tasapainoillaan koomisen ja traagisen 
välisellä nuoralla. Skaala on laaja, kun sanailussa mennään heittämällä 
olemassaolomme traagisiin peruskysymyksiin ja takaisin.  
Espoon kaupunginteatterin, Tampereen teatterin ja Turun kaupunginteatterin 
yhteistuotanto, jonka rooleissa nähdään Martti Suosalo, Mika Nuojua, Ville 
Majamaa ja Tomi Alatalo 

 
 
Muistuttelemme myös Apollonian koulutuksista ja tapahtumista 

 

Apollonian uusi podcast (Käypä Hoidot) 

https://www.apollonia.fi/podcast-sarja-kaypaa-hoitoa/ 

 

Apollonian verkkokurssit 

https://www.apollonia.fi/verkkokoulutus/ 

 

Apollonian jäsenetukurssit 

https://www.apollonia.fi/koulutushaku 

https://www.apollonia.fi/jasenetukurssit/ 

 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Seuran 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.  
 
 

Aurinkoa tulevaan kesään       
Turun Hammaslääkäriseuran hallitus 
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