
PARODONTOLOGIAN JAOSTON JÄSENKIRJE 01/2019 

 

Hyvää alkanutta vuotta jaoston jäsenet. Koulutusvuosi pyörähtää 
käyntiin tammikuun lopulla perinteisellä talviseminaarilla. Keväällä 
jatketaan ulkomaisen luennoitsijan kanssa kevätseminaarissa. 
Koulutusvuosi päättyy syysseminaariin lokakuussa. Tänä vuonna on 
tiedossa erittäin hyviä ja mielenkiintoisia aiheita. Kaikkia 
kannustetaan osallistumaan jatkokoulutukseen, jota järjestetään 
että näille tapahtumille saadaan jatkuvuutta. Ilman osallistujia ei 
ole koulutuksia, se on fakta. Kouluttautuminen on kuitenkin yksi 
tärkeä osa ammattitaidon ylläpitämisessä tässä hienossa 
hammaslääkärinammatissa. 

Nähdään koulutuksissa 2019! 

Terveisin, jaoston hallitus 

 

 

 

 

TALVISEMINAARI 25.1.2019 

2019 talviseminaarissa ovat vuorossa nuoret tutkijat. Neljä nuorta 
tutkijaa pitävät esitelmän omasta tutkimusaiheestaan.  Seminaari 
järjestetään Helsingissä 25.1.2019 Tieteiden talossa, sali 505, 
Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, kello 16.00-19.00. 

Ilmoittautuminen Apollonian kurssikalenterin 
kautta, ilmoittautuminen on auki. 

Tervetuloa kaikki ”kynnelle” kykenevät kuulemaan mitä Suomessa 
tutkitaan, vielä kerkeää ilmoittautua mukaan > HUOM! Tapahtuma 
on jo parin viikon sisällä perjantaina 25.1.2019! 

https://www.apollonia.fi/koulutus/parodontologian-jaoston-talviseminaari-nuoret-tutkijat-esittaytyy/
https://www.apollonia.fi/koulutus/parodontologian-jaoston-talviseminaari-nuoret-tutkijat-esittaytyy/


Ohjelma: 

• Ismo Räisänen, Helsinki: 

Periosafe, aMMP-8 suuhuuhde/PISF PoC-testit, vs. BOP ja CPITN 

• Lina Julkunen, Kuopio: 

Avustetun asumisen vanhusten suunterveys (otsikko tarkentuu 
myöhemmin) 

• Paula Tegelberg, Oulu: 

Metabolinen oireyhtymä parodontiitin riskinä 

• Dareen Fteita, Turku: 

Impact of estradiol and quorum sensing molecules on biofilm-
related virulence of the Prevotella intermedia group organisms 
 

 

KEVÄTSEMINAARI 2019 

Kevätseminaariin saadaan ensi vuonna kansainvälinen 
huippuluennoitsija prof. Anton Sculean! Professori Sculean toimii 
Bernin yliopistossa Sveitsissä parodontologian professorina ja 
osaston johtajana. Tällä hetkellä hän on EFP:n presidentti. Hän 
kuuluu yli 10 lehden artikkeleiden arvionti lautakuntiin, mm. 
Journal of Clinical Periodontologyn. Tutkimuksen mielenkiinnon 
kohteet hänellä on haavan paramisessa, rekonstruktiivisessa 
parodontaalikirurgiassa, peri-implantiitin hoidossa, antibiooteissa ja 
antisepteissä sekä laser ja photodynaamisessa hoidoissa. Hän on 
julkaissut yli 200 artikkelia sekä ollut kirjoittajana alan 
oppikirjoissa. 

Otsikkona koulutukselle on ”Reconstructive periodontal and 
peri-implant therapy”. 



Koulutus siis järjestetään Helsingissä 17.5.2019 ravintola 
Palacessa, Eteläranta 10, 00130 Helsinki. Koulutuksen hinta on 
VAIN 200 €! Ilmoittautuminen tapahtuu Apollonian kurssikalenterin 
kautta. 

HUIPPUTAPAHTUMA HUIPPULUENNOITSIJAN JOHDOLLA! Kaikki 
yleishammaslääkärit ja spesialistit kuuntelemaan yhtä ensi vuoden 
kiinnostavinta luennoitsijaa Suomessa! 

 

Päivän ohjelma ja kulku: 

8:00-8:30 Ilmoittautuminen 

8:30–10:00 Clinical concepts for regenerative peridontal therapy in 
intrabony and furcation defects  

10:00-10:30 Kahvitauko 

10:30–12:00 Clinical concepts for the treatment of single and multiple 
gingival recessions.  Treatment of soft tissue defects around dental 
implants 

12:00-13:00 Lounas 

13:00–13:40 Lasers and photodynamic therapy in the treatment of 
periodontal and peri-implant infections 

13:40-14:00 Keskustelu 

14:00-15:00 Cocktail-tilaisuus 

 

Tästä pääset lukemaan etukäteen luentojen sisällön lyhennelmistä. 

 

SYYSSEMINAARI 2019 

Seminaari pidetään yhteistyössä Patologian jaoston kanssa. 
Koulutuksen päivämäärä on 4.10.2019 ja paikkana toimii Crowne 

https://www.apollonia.fi/koulutus/parodontologian-jaoston-kevatseminaari-alustava/
https://www.apollonia.fi/koulutus/parodontologian-jaoston-kevatseminaari-alustava/
https://www.apollonia.fi/koulutus/parodontologian-jaoston-kevatseminaari-alustava/
https://www.apollonia.fi/wp-content/uploads/2019/01/text-and-program-for-flyer_sculean-finland.docx
https://www.apollonia.fi/wp-content/uploads/2019/01/text-and-program-for-flyer_sculean-finland.docx


Plaza Helsingissä. Kurssi avataan 
piakkoin kurssikalenteriin ilmoittautumista varten. Koulutuksen 
ohjelman aikataulu ja luentojen aiheet ovat alla. Se voi vielä 
tarkentua ja luennoitsijat ilmoitetaan, kun ne varmistuvat. 

 

Parodontologian ja Suupatologian jaostojen syysseminaari - 
DRAFT 

Aika: Pe 4.10.2019 klo 8.45-17.00 

Paikka: Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki 

Ohjelma: 

08:45-09:15 Ilmoittautuminen ja kahvi 

09:15-09:30 Päivän avaus ja ohjelmasta tiedottaminen 

09:30-10:15 Ei-plakki-indisoidut ikenen sairaudet 

10:15-10:45 Tauko ja näyttelyyn tutustuminen 

10:45-11:30 Ikenille painottuvien limakalvosairauksien hoito 

11:30-12:30 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen 

12:30-13:15 Alveoliluunmuutokset 

13:15-14:00 Ikenen alueen syövät 

14:00-14:30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen 

14:30-15:15 Kudosnäytteenotto ikeneltä: Miksi, milloin, ja miten? 

15:15-16:00 Kysymykset & keskustelu 

16:00-17:00 Cocktail-tilaisuus 

 

 

https://www.apollonia.fi/koulutushaku/?_sf_s=parodontologian%20jaosto&_sft_post_tag=parodontologia

