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Hammaslääkäriliitto ja Apollonia 

Apollonian ja Hammaslääkäriliiton (lyhyemmin Liitto) yhteisen opiskelijaohjelman tavoit-
teena on tukea monin eri tavoin hammaslääketieteen opiskelijoiden sitoutumista ammat-
tikuntaansa ja alan järjestöihin jo opiskeluaikana. Opiskelijatoiminta tukee ammatti-iden-
titeetin kehittymistä ja tarjoaa eri vuosikurssien opiskelijoille tietoa ja tukea opintojen 
eri vaiheisiin, työelämässä toimimiseen, uravaihtoehtojen pohdintaan ja ammatillisen 
osaamisen kehittämiseen. 

Kummankin järjestön opiskelijajäsenyys on maksuton koko opiskeluajan. 
Jäseneksi kannattaa liittyä heti opintojen alussa ja kumpaankin järjestöön tulee liittyä 
erikseen. 

APOLLONIA järjestää hammaslääketie-
teen täydennyskoulutusta (kymmeniä 
kursseja vuosittain, kaikki hammas-
lääketieteen erikoisalat katettuna!) ja 
kutsuu säännöllisesti kansainvälisiä 
huippunimiä vieraileviksi luennoitsi-
joiksi. Vuoden suurin tapahtuma on 
Hammaslääkäripäivät, jotka pide-
tään marraskuussa Helsingissä Messukes-
kuksessa.  

Apollonian opiskelijajäsenenä voit mm. 
osallistua maksutta opiskelijaohjelman 
tilaisuuksiin, Apollonian luento- ja verk-
kokursseille, Hammaslääkäripäiville sekä 
hakea Apollonian apurahoja. 

Lisäksi Apollonia jakaa vuosittain touko-
kuussa Vuoden Opiskelija -palkinnot.

www.apollonia.fi 

HAMMASLÄÄKÄRILIITTO on hammas-
lääkärien ja alan opiskelijoiden akavalai-
nen edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestö, 
johon kuuluvat lähes kaikki Suomessa 
toimivat hammaslääkärit. 

Edunvalvonta koostuu ammatillisesta 
ja työmarkkinaedunvalvonnasta sekä 
koulutus- ja terveyspoliittisesta vaikutta-
misesta. Liitto valvoo opiskelijoiden
etua työmarkkinoilla ja hyödyn-
tää tutkimustietoa edunvalvon-
nan tukena. Väestön suunterveyden 
edistäminen on tärkeä osa toimintaa.

Opiskelijajäsenenä pääset osallistumaan 
opiskelijaohjelman tilaisuuksiin sekä 
muihin Liiton tapahtumiin. Lisäksi saat 
Hammaslääkärilehden ja käytössäsi on 
monipuoliset jäsenpalvelut ja -edut, ku-
ten juristipalvelut ja vakuutusetuja.  

www.hammaslaakariliitto.fi



Järjestöjen yhteinen OPISKELIJAOHJELMA 
2020-2023

1. Vuosikurssi
Teema: Järjestöt ja opiskelijaohjelma tutuksi opiskelupaikkakunnilla
Apollonia ja Liitto järjestävät omat tilaisuudet opiskelupaikkakunnilla. Apollonia 
heti lukuvuoden alussa, Liitto kaksi tilaisuutta, syksyllä ja keväällä. 

2. Vuosikurssi
Teema: Järjestöt opiskelijan tukena
Apollonia ja Liitto kutsuvat yhdessä Hammaslääkäripäiville: 
2020 Hammaslääkäripäivät, Messukeskus 12.–14.11.2020
2021–2023 Hammaslääkäripäivät, Messukeskus, päivämäärät vahvistuvat myöhemmin

3. Vuosikurssi
Teema: Työsuhteen ehdot, ajankohtaiset edunvalvonta-asiat ja tukea
kiireiseen opiskeluarkeen
2020  Uusi Apollonian ja Liiton yhteinen koko päivän tilaisuus Helsingissä 24.4.2020
2021–2023 Apollonia ja Liitto kutsuvat yhdessä keväällä Helsinkiin, päivämäärät 
vahvistuvat myöhemmin

4. Vuosikurssi
Teema: Apollonia Symposium - Tiedettä ja kansainvälisiä huippuja
sekä opastusta työsuhdeasioihin
Apollonia ja Liitto kutsuvat yhdessä Apollonia Symposiumiin: 
2020  Kuopio, Musiikkikeskus 13.–14.3.2020
2021  Helsinki, Finlandia-talo 19.–20.3.2021 
2022 Turku, Logomo 18.–19.3.2022 
2023 Tampere, Tampere-talo 17.–18.3.2023

5. Vuosikurssi
Teema: Työskentely- ja uramahdollisuu-
det sekä täydennyskoulutuksen merkitys
valmistumisen jälkeen
Apollonia ja Liitto kutsuvat yhdessä Hammaslääkä-
ripäiville:
2020 Hammaslääkäripäivät, 
Messukeskus 12.–14.11.2020
2021–2023 Hammaslääkäripäivät, Messukeskus,    
päivämäärät vahvistuvat myöhemmin

Valmistumisen jälkeen? 

Nuorten hammaslääkärien päivä 
on keväisin järjestettävä koulutusti-
laisuus nuorille hammaslääkäreille. 
Päivä tarjoaa hyödyllistä tietoa ja 
konkreettisia työvälineitä hammas-
lääkärin työhön. Myös opiskelijat 
ovat tervetulleita mukaan! 

Mukana järjestämässä Hammas-
lääkäriliitto, Apollonia ja Nuorten 
hammaslääkärien yhdistys NHLY ry. 

Ensi vuonna aiheena lasten 
hammashoito ja pelkopoti-
laat - 3.4.2020, Helsinki



Yhteystiedot

Suomen Hammaslääkäriliitto — Finlands 
Tandläkarförbund ry
www.hammaslaakariliitto.fi
Malminkatu 30, 00100 Helsinki
puh. (09) 622 0250

Opiskelijatoiminnan yhteyshenkilöt Liitossa:

Suomen Ham mas lääkä riseura Apollonia ry, 
Finska Tandlä karsäll skapet Apol lonia rf
www.apollonia.fi
Bulevardi 30 B 5, 00120 Helsinki
puh. (09) 680 3120
koulutus@apollonia.fi | jasenasiat@apollonia.fi

Opiskelijatoiminnan yhteyshenkilöt Apolloniassa:

Kurssisihteeri Kirsti Rautauoma
kirsti.rautauoma@hammaslaakariliitto.fi
p. 09 6220 2540 | 045 122 7580

Järjestöpäällikkö Ira Peurakoski
ira.peurakoski@hammaslaakariliitto.fi
p. 09 6220 2533 | 050 355 4222

Tapahtumavastaava Pauliina Luotola
pauliina.luotola@apollonia.fi
p. 0400 882 872

Asiantuntijahammaslääkäri 
Aija Hietala-Lenkkeri HLT, EHL
aija.hietala-lenkkeri@apollonia.fi
p. 0400 477 599


