
 

Kutsu 4. vuosikurssin opiskelijoille  
 

Apollonia Symposium 19.-20.3.2021 ja Hammaslääkäriliiton Kesäkandi-info sekä Opiskelijoiden 

hyvinvointiseminaari 18.3.2021 

Apollonialla ja Hammaslääkäriliitolla on ilo kutsua neljänsien vuosikurssien opiskelijat maaliskuussa 

Apollonia Symposiumiin sekä Liiton kesäkandi-infoon. Lisäksi kutsumme opiskelijat kaikilta vuosikursseilta 

opiskelijoiden omaan Hyvinvointiseminaariin.  

Kaikki tilaisuudet ovat maksuttomia ja järjestetään webinaareina koronatilanteesta 

johtuen. Katso alta lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan 11.3. mennessä!  

 

Apollonia Symposium 

Luentojen teemana on Suun diagnostiikka – tänään ja tulevaisuudessa / Oral 

Diagnostics – Present and Future. Laaja kattaus kotimaisia ja ulkomaisia 

luennoitsijoita mielenkiintoisen aiheen äärellä.  

Aika: pe–la 19.-20.3.2021 

Ohjelma ja ilmoittautumiset: https://www.apollonia.fi/apollonia-symposium/ 

Hyvinvointiseminaari opiskelijoille – Voi hyvin ja jaksa paremmin! 

Opintopsykologi Tiina Tuominen Helsingin yliopistosta avaa hammaslääketieteellisen opiskelijoiden etäajan 

haasteita sekä pureutuu näkökulmiin, jotka voivat tukea hyvinvointia etäajassa sekä sen jälkeen. Lorenz 

Backman tuo ratkaisukeskeisesti näkökulmia uupumisen aiheuttamiin ongelmiin sekä niiden selättämiseen.  

Aika: to 18.3.2021 klo 17.00–18.30  

Ohjelma ja ilmoittautumiset:  

https://www.apollonia.fi/koulutus/hyvinvointiseminaari-opiskelijoille-webinaari/ 

Hammaslääkäriliiton Kesäkandi-info  

Ohjelmassa on käytännönläheistä opastusta työsuhdeasioihin ja toimenpideluokitusten käyttöön. 

Käsiteltäviä teemoja mm. työsopimuksen tekeminen, palkan muodostuminen, toimenpideluokitusten 

käyttö sekä työsuhdeasioiden neuvonta, neuvottelupäällikkö Lotta Lax ja varatoiminnanjohtaja Nora 

Savanheimo. 

Aika: to 18.3.2021 klo 18.40–19.40  

lmoittautumiset: https://kilta.hammaslaakariliitto.fi/kotisivupalvelut/TapahtumaIlmoittaudu.aspx?id=1191 

 

Lämpimästi tervetuloa!  

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia  Suomen Hammaslääkäriliitto 

Aija Hietala-Lenkkeri   Ira Peurakoski  

Asiantuntijahammasääkäri   Järjestöpäällikkö 

https://www.apollonia.fi/apollonia-symposium/
https://www.apollonia.fi/koulutus/hyvinvointiseminaari-opiskelijoille-webinaari/


Opiskelija olet meille tärkeä! Siksi  me, Hammas-
lääkäriliitto ja Apollonia, olemme luoneet  yhteisen 
opiskelijaohjelman, jonka tavoitteena on tukea 
monipuolisesti hammaslääketieteen opiskelijoiden 
ammatti-identiteetin kehittymistä sekä sitoutumista 
ammattikuntaansa ja alan järjestöihin.  

Meiltä saat ajankohtaista tietoa ja tukea opintojen eri 
vaiheisiin, työelämän kiemuroihin, uravaihtoehtojen 
pohdintaan ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen. 
Kutsumme opiskelijat tapahtumiin vuosikursseittain 
jokaisesta yliopistosta – Helsingistä, Kuopiosta, Oulus-
ta ja Turusta.

Korona-aikana myös opiskelijatilaisuuksia on jouduttu 
valitettavasti perumaan. Tämän vuoksi järjestämme 
maaliskuussa kaikille opiskelijoille avoimen Hyvin-
vointiseminaarin. Katso lisätiedot viereiseltä 
sivulta ja ilmoittaudu mukaan! 

Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on 0 eu-
roa! 

Jäseneksi voit liittyä verkossa www.hammaslaakariliit-
to.fi ja www.apollonia.fi. Kumpaankin järjestöön liity-
tään erikseen. Muistathan liittyä jäseneksi, että pääset 
osallistumaan Hyvinvointiseminariin. 

Opiskelija
t H

uomio! 

Suomen Hammaslääkäriseura APOLLONIA on Suomen 
merkittävin hammaslääketieteellisen tutkimuksen tukija. 
Seuran tarkoituksena on tukea alan tutkimusta, järjestää 
täydennyskoulutusta ja välittää tutkittua tietoa.  
 

Apollonian vuoden suurin tapahtuma on 
Hammaslääkäripäivät, joka pidetään marraskuus-
sa Helsingissä Messukeskuksessa.  

Apollonian opiskelijajäsenenä voit osallistua maksutta 
opiskelijaohjelman tilaisuuksiin, Apollonian luento- ja 

verkkokursseille, Hammaslääkäripäiville sekä hakea Apol-
lonian apurahoja tutkimustyötä ja kongressimatkaa varten.

www.apollonia.fi 

Suomen HAMMASLÄÄKÄRILIITTO on akavalainen edun-
valvonta- ja asiantuntijajärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki 
Suomessa toimivat hammaslääkärit ja alan opiskelijat.

Liitto valvoo opiskelijoiden etua 
työmarkkinoilla ja hyödyntää 
tutkimustietoa edunvalvon-
nan tukena. Väestön suunterveyden edistä-
minen on tärkeä osa toimintaa.

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

www.hammaslaakariliitto.fi

Liity mu-
kaan  ja verkos-

toidu!

Opiskeliljoiden 
oma Hyvin-

vointiseminaari 
18.3.2021! 



Opiskelijoiden iltapäivä 18.3.2021 | Webinaari

Apollonia ja Liitto järjestävät maaliskuussa kaikkien vuosikurssien opiskelijoille 
oman tapahtuman, jonka teemana on hyvinvointi ja jaksaminen. Samana päivänä 
järjestetään lisäksi Liiton Kesäkandi-info 4. vuosikurssille sekä Apollonian info 1. 
vuosikurssille. 

Katso ohjelmat alta ja ilmoittaudu mukaan! 

Ohjelma 18.3.2021

16.00–16.50 Apollonian info 1. vuosikurssille 
Esittelyssä Apollonian toiminta ja edut opiskelijajäsenillemme. Kutsut lähetetään 
kurssien isännille. 

17.00–18.30  Hyvinvointiseminaari opiskelijoille 

"Voi hyvin ja jaksa paremmin!"
17.00-17.05  Tervetuloa ja webinaarin esittely
17.05-17.25  Riittävän hyvänä oleminen keskeneräisessä maailmassa, Tiina 
            Tuominen, opintopsykologi, Helsingin yliopisto
17.25-17.30   Tauko
17.30-18.20  Ylirasittuneisuuden vaikutus muistiin nuorilla ja vinkit hekti-
            seen elämään ja opiskeluarkeen, Lorenz Backman
18.20-18.30  Keskustelua ja loppusanat

Opintopsykologi Tiina Tuominen Helsingin yliopistosta avaa hammaslääketieteel-
lisen opiskelijoiden etäajan haasteita sekä pureutuu näkökulmiin, jotka voivat tu-
kea hyvinvointia etäajassa sekä sen jälkeen. Lorenz Backman tuo ratkaisukeskei-
sesti näkökulmia uupumisen aiheuttamiin ongelmiin sekä niiden selättämiseen. 
Chatin kautta voit kommentoida ja lähettää kysymyksiä Tiinalle ja Lorenzille koko 
tilaisuuden ajan. Tulossa myös pientä yllätyspiristystä luentojen väleihin! 

Tervetuloa kaikkien vuosikurssien opiskelijat!

18.40–19.40 Hammaslääkäriliiton Kesäkandi-info 4. vuo-
sikurssille 
Ohjelmassa on käytännönläheisesti opastusta työsuhdeasioihin ja toimenpide-
luokitusten käyttöön. Kutsut lähetetään kurssien isännille

Lorenz ”Lore” Backman
Näyttelijä, juontaja, mielenvalmentaja ja 
Pelasta muistisairas ry:n toiminnanjohtaja

Lorenzilla on taustallaan maisterinopinnot 
Tampereen yliopistosta. Hän on kertonut 
julkisuuteen, kuinka hän ylirasittui jo en-
nen 30 ikävuotta. Lorenz on myös käynyt 
julkista keskustelua siitä, kuinka ylirasit-
tuneisuus vaikuttaa muistiin jo nuorilla 
ihmisillä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Lore 
on opetellut erilaisia oppimistekniikoita, 
mielenjohtamista, alitajuntaan vaikut-
tamista ja sanatonta viestintää. Lore on 
käynyt useita koulutuksia, kursseja, ah-
minut alan kirjallisuutta ja ennen kaikkea 
havainnoinut ja muuttanut omia käyttäy-
tymismallejaan.

Lorenz haluaa auttaa muita onnistumaan 
ja löytämään sisäiset voimavaransa, jotta 
jokaisella olisi aina käytössään paras versio 
itsestään. Sillä vasta kun on tehnyt tutki-
musmatkan itseensä, voi ymmärtää muita 
ihmisiä himpun verran paremmin.

Ilmoittaudu 11.3. mennessä!

Aika:    To 18.3.2021 klo 16-19.40
Paikka:  Webinaari
Hinta:   Tilaisuudet ovat maksuttomia Apollonian ja Liiton opiskelijajäsenille. Jos 
et ole vielä liittynyt, pääset mukaan täyttämällä jäsenhakulomakkeet: 
       - www.apollonia.fi/jasenyys/opiskelijajasenyys/ ja
       - www.hammaslaakariliitto.fi > Jäsenyys ja palvelut > Liittyminen

Ilmoittaudu verkossa osoitteessa www.apollonia.fi/koulutushaku > Hyvinvointi-
seminaari opiskelijoille (OP180321). Ykköskurssin ja kesäkandi-infon tilaisuuksiin 
ilmoittaudutaan erikseen, ohjeet lähetetään isännille.

Merkkaa kalenteriin 18.3.2021! 
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