
 

Hyvät ortodontian jaoston jäsenet, hyvät kollegat! 

Talvi on jäänyt nyt ihan virallisestikin taakse kesäaikaan siirtymisen myötä. Valo ja lämpö voittavat jälleen. 
Alkuvuoden aikana hallitus on toiminut aktiivisesti, vaikka varmaan vähän jäsenistölle huomaamattomasti. 
Parantaaksemme tiedonvälitystämme päätimme muokata myös jäsenkirjeen tuottamista. Hallituksen uusi 
jäsen Jessica Juslin on näin ottanut tehtäväkseen koostaa jäsenkirje ja sen myötä saatte enemmän tietoa 
toiminnasta hallituksessa ja jaostona laajemminkin.  

Jaoston talvikokoushan pidettiin Sannäsissä, Porvoossa, kalvo-oikomisen koulutuspäivän jälkeen 22.3.2019. 
Kokouksen aluksi pidimme hiljaisen hetken kirjeenvaihtajajäsenemme Leena Peckin muistolle, mistä jo 
viime jäsenkirjeessä oli uutinen. Kokouksessa käsiteltiin viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 
hyväksyttiin hallituksen päätös suunnata 3 000 euroa tutkimusapurahasta oikomishoitoa yleistajuisesti 
esittelevään videoprojektiin. Samaan aikaan Apollonia Symposiumissa tapahtui pari asiaa, jotka läheisesti 
koskettavat jaostoa, mutta niistäkin tuonnempana. 

Ensi vuosi on jaoston 60. toimintavuosi ja sitä on tarkoitus juhlistaa eri tapahtumin, mutta hallitus on 
edelleen avoin koko jäsenistön ideoille. Tänä vuonna jaoston omaa koulutustarjontaa ei ole toistaiseksi 
suunniteltuna, mutta monet lienevät tulossa prof. Ravindra Nandan luennoille 26.4.2019, mikä on 
Apollonian koulutustoimikunnan järjestämä kurssipäivä. Sen päätteeksi pidetään jaoston kevätkokous, 
mistä erikseen tuonnempana. Muistakaahan ilmoittautua!  Syksyllä ohjelmassa on budjetti- ja vaalikokous 
Hammaslääkäripäivien prekurssin yhteydessä. Tälle vuodelle ei ole suunniteltuna yhteiskoulutuksia muiden 
jaostojen kanssa, vaikka kokemukset ja palaute niistä on hyvää ollutkin.  

Vielä palatakseni Leena Peckin muistamiseen jaoston hallitus päätti kokouksessaan 27.3.2019 ohjata loput 
Liisa Santavuoren stipendirahaston varoista, runsaat 1000 euroa, Edward H. Angle Society of 
Orthodontistsille. Tämän lahjoituksen perusteet on oikeastaan kirjoitettu Hammaslääkärilehden 4/2019 
muistokirjoitukseen eli Leenan ja Liisan pitkäaikainen yhteistyö ammatillisesti ja toisaalta Leenan työ ko. 
säätiön toiminnassa, mikä huipentui sen puheenjohtajuuteen. Toisaalta Angle Society tekee työtä sen 
hyväksi, että laadukas tutkimustieto pysyisi meidän kaikkien saatavilla maksuttomasti. (Lämpimät kiitokset 
tuosta muistokirjoituksesta Marjatta Nyströmille ja Marjut Evälahdelle!) 

Tuossa samassa kokouksessa jaoston hallitus päätti nimetä Jaana Ohtosen varsinaiseksi jäseneksi ja Nina 
Piililän varajäseneksi THL:n asiantuntijaverkostoon, jonka keskeinen työsarka on toimenpidekoodien 
ajantasaisuudesta huolehtiminen.  

Muistakaa myös päivittää Apollonian sivuilla omat tietonne – ainakin muutama nuorempi ehl-kollega 
näyttää vielä olevan ”vaiheessa”.  

Aurinkoista ja hyvää kevättä kaikille!  

Jarkko Vuoriluoto pj 



 

Apollonia Symposium 2019: Uutisia ortodontian 
saralta 

Suomen Valkoisen Ruusun ja 
Suomen Leijonan ritarikuntien 
kunniamerkkejä annetaan 
isänmaan palveluksessa 
ansioituneille kansalaisille 
tunnustukseksi huomattavista 
siviili- ja sotilasansioista.  
Tasavallan Presidentti, Suomen 
Valkoisen Ruusun ja Suomen 
Leijonan ritarikuntien suurmestari 
on päättänyt antaa 6.12.2018 
Suomen Valkoisen Ruusun 
rintamerkin EHL Leena-Maija 
Sandholmille. Kunniamerkki 
ojennettiin Leena-Maijalla 
perjantaina 22.3.2019 Apollonia 
Symposiumin yhteydessä. 

 
Leena-Maija on tehnyt melkoisen 
vahvaa työuraa Kaakkois-
Suomessa ja toisaalta toiminut 
ammattikunnan ja erikoisalan 
erilaisissa tehtävissä alueellisesti 
ja valtakunnallisesti hyvinkin 
aktiivisesti.  
 
Leena-Maija on valmistunut 
hammaslääketieteen lisensiaatiksi 
vuonna 1977 Turun yliopistossa. 
Erikoishammaslääkäriksi hän 
valmistui Helsingin yliopistosta 
1990.  Leena-Maija on toiminut 
useissa vastuullisissa tehtävissä 
urallansa; luottamusmiehenä 1979-

1987, varapääluottamusmiehenä1996-1997 ja Imatralla apulaisylihammaslääkärinä vuosina 1990-
2000. Hän on ollut myös aktiivisesti mukana usean ammattijärjestön toiminnassa mukana 
(Suomen Hammaslääkäriliitto, Etelä-Saimaan hammaslääkäriseura). Ortodontian jaosto on myös 
muistanut Leena-Maijaa aktiivisuudestaan ammattikunnan puolesta vuonna 2016 Vuoden 
ortodontti tunnustuksella.  
 
Apollonia symposiumissa jaettiin tutkimusapuraha 3 000 euroa HLK Siiri Murtolahdelle 
tutkimukseen ”Purentaelimistön toimintahäiriöt ja niihin liittyvät kivut 6-10-vuotiailla lapsilla: 
seurantatutkimus”.  
 



 
 

Koulutuskalenteri 2019 
SUOMESSA 
12.4.2019 Nuorten hammaslääkärien päivä 
12.4.2019 Kulmahampaan siirroista distaalisesti TKHLY ry 
26.4.2019 Biomechanics and Science Based Orthodontics Dr. Ravindra Nanda 
17.5.2019 Jousista, kaarista ja biomekaniikasta TKHLY ry 
13.9.2019 Kadonnut kulmahammas TKHLY ry 
27.9.2019 Ortodontian sarjakurssi II/V: Skeletaalisten ja dentaalisten purentavirheiden 
diagnostiikan ja hoidon suunnittelu 
11.10.2019 Errors, errors, errors.. and no solution in sight? Dr. Björn Ludwig 
25.10.2019 Kulmahampaan siirroista distaalisesti TKHLY ry  
6.11.2019 Hammaslääkäripäivien prekurssi Dr. Karin Binner-Becktor 
7-9.11.2019 Hammaslääkäripäivät 
15.11.2019 Kooste intruusiosta TKHLY ry 
13.12.2019 Jousista ja biomekaniikasta TKHLY ry 
 
ULKOMAILLA (Suomalaisia ortodontteja menossa) 
24-25.4.2019 Copenhagen symposiums 2019: Impacted teeth 
26.-27.4.2019 Copenhagen symposiums 2019: Autotransplantation 
3-7.5.2019 AAO 2019 Annual Session, Los Angeles 
17.-22.6.2019 95th EOS, Nizza 
3-5.10.2019 Forestadent Symposiums: Digital orthodontics 2025, Malaga 
27-30.11.2019 BSSO, Haarlem 
 

Jaosto mukana 
THL asiantuntijaverkosto Jaana Ohtonen, varajäsen Nina Piililä 

AAO 2019 Los Angeles, President’s breakfast: Nina Piililä 

EOS 2019 General Assembly Meeting Anu Kiukkonen, Jessica Juslin 



 

Ortodontian jaoston kevätkokous 
Ortodontian jaoston kevätkokous 
 
Tervetuloa ortodontian jaoston kevätkokoukseen pe 26.4.2019 klo 17.15 
 
Kokous alkaa heti Nandan koulutuksen jälkeen samassa tilassa eli hotelli Haagan auditoriossa. 
Kokousasioiden käsittelyn lomassa jaosto tarjoaa jäsenilleen salaattibuffetin ja viiniä palan painikkeeksi.  
 
Menu: 
 
Buffet 
Fetasalaattia L,G 
Hedelmäistä kananpoikasalaattia M,G 
Vihersalaattia ja vinegretteä M, G 
Talon focacciaa M 
Puna- ja valkoviiniä, virvoitusjuomia, vettä 
 
Lämpimästi tervetuloa! Etukäteen ilmoittautuminen Apollonian sivujen kautta. 
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