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Hyvät ortodontian jaoston jäsenet! 

Hyvää alkanutta vuotta 2019 teille kaikille! Elämme taas lisääntyvän valon aikaa, mikä sinänsä luo 

optimismia ajoittain ahdistavienkin uutisten keskellä. Näin on meidän suunnattava ajatukset kohti 

kesää ja toisaalta potilas kerrallaan kohti valmista, hyvää hoitotulosta.  

Päättyneen vuoden aikana omassa oikojien lähipiirissäni menehtyi useita ortodontteja, joiden 

antaumusta työlleen, mutta myös persoonallisuuksia muistan lämmöllä. Uusi vuosi toi uuden 

suruviestin (LIITE): kirjeenvaihtaja -jäsenemme Leena Peck on menehtynyt 13.1.2019. Hän oli 

syntynyt Kuortaneella 27.5.1945 ja opiskeli ensin Helsingin yliopistossa hammaslääketieteen 

lisensiaatin tutkinnon v. 1968 sekä suoritti siellä myös erikoishammaslääkärin tutkinnon v. -76, 

mutta opiskeli myös Yhdysvalloissa hammaslääkäriksi sikäläisten vaatimusten mukaan ja 

myöhemmin väitteli Bostonissa, minkä jälkeen hän teki varsinainen työuransa Atlantin sillä puolen. 

Suomen Hammaslääkäriseuran hallituksessa hän toimi vv 1985-86. Ammattikuntamme on 

menettänyt monipuolisen tutkijan, opettajan ja kliinikon hänen myötään.  

 

MUUTA AJANKOHTAISTA  

Näiden asioiden ja tunnelmien jälkeen yhdistystoiminnan jatkumoa: Ortodontian jaoston uusi 

hallitus piti vaihtokokouksensa Helsingissä, uudessa kirjastotalossa eli Oodissa lauantaina 

12.1.2019. Uusi hallitus järjestäytyi, mutta varsinaisissa nimetyissä tehtävissä jatkavat entiset 

henkilöt: puheenjohtajana jatkaa allekirjoittanut, Jarkko Vuoriluoto (Mynämäki), 

varapuheenjohtajana Anu Kiukkonen (Kirkkonummi), sihteerinä Jaana Ohtonen (Kotka), 

rahastonhoitajana Nina Piililä (Tampere) sekä muina jäseninä Jessica Juslin (Helsinki), Kirsi Pirilä-

Parkkinen (Oulu) ja Tiina Uusisalmi (Oulu). Hallituksestahan jäi pois Reeta Varho, jolle vielä kerran 

lämpimät kiitokset aktiivisesta ja innovatiivisesta työstä hallituksessa jaoston ja sen jäsenten 

hyväksi. 

Kokouksessaan hallitus päätti myös seuraavaa: ”Päätettiin, että erikoistumiskoulutettavat 

pääsevät jaoston koulutuksiin puoleen hintaan kuten Apolloniankin järjestämille kursseille ja 4 

peruskoulutettavaa hammaslääkäriä kokonaan maksutta, yksi paikka/yliopisto. Opiskelija pääsee 

yhdelle maksuttomalle kurssille/vuosi.” 

 

Ja aina yhtä ajankohtainen asia eli tarkistimme kielitoimistosta: Hampaiden oikomisoppia 

tarkoittavan sanan suomeen mukautettu kirjoitusasu on ortodontia (taipuu asussa ortodontian, 

adjektiivi on ortodonttinen. Oikojahammaslääkäri on ortodontti. (Ortodontian kurssi, 

ortodonttinen hoito, ortodonttis-kirurginen) 



KOKOUSKUTSU 

Ortodontian jaoston talvikokous järjestetään Sannäsin kartanossa, Porvoossa, 22.3.2019, heti 

kalvo-oikomishoidon perusteita käsittelevän kurssin ”The Advantages and Challenges of Treating 

Patients with Aligners (81019)” jälkeen klo 16.15 alkaen. Osoite on Sannaistentie 540, Porvoo. 

Johtosäännön mukaisesti esitetään tiedoksi tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen sekä 

käsitellään muut esille tulevat asiat, joita ovat hallituksen esittäytyminen sekä hallituksen esitys 

tämän vuoden tutkimusapurahan osittaisesta uudelleen kohdentamisesta: ehdotuksena on 

suunnata tutkimusapurahasta puolet eli 3000 euroa Suhat-yhteistyöhankkeen alahankkeeseen eli 

”Ai raudat vai”-videon tuottamiseen. Kyseessä olisi animaatio- filmi, jossa annetaan hauskassa 

muodossa tietoa tavallisimpiin oikomishoitoon liittyviin kysymyksiin. Sitä on tarkoitus jakaa 

maksutta sosiaalisessa mediassa, YouTubessa, jne. Tämä projekti aloitetaan vain, jos rahoitus 

löytyy kokonaisuudessaan (yht. n. 20 000 euroa). 

 

KOULUTUSTA 

Ortodontti Ravindra Nanda on tulossa pitämään kurssia "Biomechanics + Science Based 
Orthodontics” Helsinkiin 26.4.2019. Hän on emeritus professori Conneticutin yliopistosta 
Yhdysvalloista. Hammaslääketieteen ja ortodontian opinnot hän on suorittanut Lucnowissa 
Intiassa, Nijmegenissa Hollannissa ja Conneticutissa Yhdysvalloissa. Hän on väitellyt Nijmegenin 
yliopistosta. Nanda on kirjoittanut useita ortodontian oppikirjoja ja yli 250 tieteellistä julkaisua. 
Lisäksi hän toimii editorina useissa kansainvälisissä ortodontian alan lehdissä ja toimii monissa eri 
organisaatioissa, kuten American Assosiation of Orthodontist:ssa, European Orthodontic 
Society:ssa ja Edward H. Angle Society:ssa. Nanda on tunnettu ortodontian biomekaniikkaa 
käsittelevistä oppikirjoista. Tämän kurssin tavoitteena on jakaa nykyaikaisia ideoita, jotka liittyvät 
mini-implanttien ja uudempien menetelmien biomekaniikan soveltamiseen ennustettavamman ja 
yksinkertaisemman ortodonttisen hoidon saavuttamiseksi.  

  

Ortodontian jaosto ja Plandent järjestävät yhdessä kalvo-oikomisen luentopäivät 22.-23.3.2019. 
Perjantaina 22.3.2019 maksuton kurssi järjestetään Sannäsin kartanossa Porvoossa. Kurssi alkaa 
klo 12.00 ja päättyy klo 16.30. Aiheena on "Advantages and Challenges of Treating Patients with 
Aligners”. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kuulijat kalvo-oikomiseen ja lisätä tietoa kalvo-
oikomisen toteuttamisesta sekä siihen liittyvistä ongelmista. Lauantaina 23.3.2019 
järjestetään maksullinen Orthocaps TwinAligner® system -sertifiointikurssi Plandentilla 
Herttoniemessä. Kurssin hinta on 500€. Molempien kurssien luennoitsija on ortodontti Wajeeh 
Khan Orthocapsilta. Orthocaps valmistaa ortodonttisia kalvoja oikomishoidon toteuttamiseen. 
Jotta Ortocaps-oikomishoitoja voi toteuttaa, tulee sertifiointikurssi olla suoritettuna. 
Serifiointikurssin osallistujamäärä on rajoitettu 26 henkilöön. Lisätietoa Orthocaps-tuotteesta 
löytyy osoitteesta: www.orthocaps.com.  

 

 

http://www.orthocaps.com/


TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIYHDISTYS RY. 

KULMAHAMPAAN SIIRROISTA DISTAALISESTI (UUSI KURSSI) 

Luento- ja keskustelukurssi perjantaina 12.4.2019 klo 9-16 

Kurssin pitäjä: EHL Lea Tammelin 

Paikka: Helsinki, Hotelli Arthur 

 

JOUSISTA, OSAKAARISTA JA BIOMEKANIIKASTA, OSA 2 

Luento- ja keskustelukurssi perjantaina 17.5.2019 klo 9 - 16 

Kurssin pitäjä: EHL Lea Tammelin 

Paikka: Helsinki, Hotelli Arthur 

 

KONGRESSEJA 

American Association of Orthodontist (AAO) vuoden 2019 kongressi pidetään 3.-

7.5.2019 Los Angelesissa, Kaliforniassa. 

https://www.aaoinfo.org/meetings/event-page/2019-annual-session/ 

 

 

 

European Orthodontic Societyn kongressi pidetään 17. - 22.6.2019 Nizzassa, 

Ranskassa 

Website:  www.eos2019.com 

 

WFO:n 9. maailmankongressi (9th International Orthodontic Congress) pidetään 

Jokohamassa, Japanissa 4.-7.10.2020 

www.wfo2020yokohama.org 

 

Hallitus 

http://www.eos2019.com/


 


