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Cursus Konki
1975 - 80
Elokuussa 1975 tämä kaikki alkoi.
Ensimmäinen yhteinen tapaaminen
oli Työn kulman suuressa tanssisalissa. Opintosihteeri Virpi Mäki lausui
tuolloin alkusanoinaan: »Tämä ei tule
olemaan hei ppoa ... »
Jo heti saman kuukauden aikana alkoi kurssin ripeä järjestäytyminen.
Tämäkin tapahtuma, kuten kansankokoukset yleensä, vaatii johtajan.
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Kliiniseen työhön
valmistäuduttiin työtakkien sovittamisella.

!yönkulman yhdistetty tanssi-, konserttiJa luentosali . Tiettävästi vetoisimpia ·tunnettuja tiloja . Kuvassa Arvo Laamanen
ja ekologian ja ympäristöhygienian
peruskurssi . Huomaa Ulla toisessa rivissä
laidassa .

Jo tuolloin kapusi asianosaavaksi puh_~enjoht_aja_~si
silloinen Hämeen tytto Anneli M11kkulainen. Kurssin isännäksi äänetön joukko yksimielisesti
valitsi Karin . Emännäksi sen sijaan
valittiin puheenjohtajan ehdotuksesta sellainen tyttö, jolla olisi puhelin ...
Näinhän siinä kävi. Samassa yksimielisessä hegessä tehtiin Annelista
kirja-asiamies.
Tärkeimpiä tapahtumia ykköskurssin
syksyllä olivat Depon ja Orionin
ilmaistakkijakelut,
sekä kuukausittain tapahtuvat kahvitarjoilut Au-kerholla . Yleensä pöydissä käytiin vilkasta keskustelua kahvitarjoilun tasosta (juusto-, makkara- vai peräti
kinkkuvoileipä!).
Luistelijantien kerhohuoneella tutustuttiin - jotkut läheisemmin, toiset arvokkaan etäisesti
ensi kerran yhdistelmään
»tuoremehua_ muoY.imukeista opiskelijan
kantav1erteella». Seuraavana päivänä
harjoitustöissä otettu sydänfilmi olisi
ollut riittävä indikaatio
antamaan
puolelle kurssia eläkepaperit.
Opiskelun kannalta suurimpia koetinkiviä oli ehdottomasti
HARPER
jonka käytössä pehmentyneillä
si~
vuilla eräät aikoivat myöhemmin tapetoida vastaanottonsa seinät. Noin
neljän tai seitsemän uusinnan jälkeen
siitäkin selvittiin
kunnialla,
kuten
myös peräti käsittämättömiksi
jääneistä fysiikan harjoitustöistä.
Kemian peruskurssin titraukset ynnä
muut analysoinnit olivat vähällä nujertaa useammankin hammaslääkärin taimen.

Kemian työt Puistokadun labrassa.
Kuvassa Varpu , Auli , Maarit, Sirpa-Liisa
ja Tuija.

H_~t!ensi_lu~ie~ tultua vietettiin pie nia JouluJa 01ke1ntu-plasti. Jouluisissa
tunnelmissa ensiesiintyi myös Dentinan monivuotinen kokoonpano:
KAK, Max et HacKi.

~lku- , keski- ja loppuvuosien juhlia
vietettiin yrttijalostamon suojissa.

Hammaslääketieteen opettajakuntaa
tavattiin vasta ykkösvuoden keväällä
orientoivan hammaslääketieteen
merkeissä. Neljän Keilatalon kellarissa vietetyn luentopäivän päätteeksi
J?äästiin käsiksi ensimmäiseen kirjalliseen koetukseen hammaslääkärin
orastavalla uralla. Vastaukset vihreillä hammaslääkärintaimilla
olivat hieman eriskummallisia.
Mallivastaus
kysymykseen
mitä on ortodontia
kuuluu:
pistä rasti oikeaan ruutuun:
D
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Keväällä -76 Puistokadun puistossa.
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Ensimmäisen vuoden keväällä luentoja
kuunneltiin Pelastusarmeijan lehtereillä .

Talven uurastuksen päätteeksi ja kevään Pelastusarmeijan luentojen jälkeen saatiin kesällä viettää kokonainen kuukausi kesälomaa.
Toisen vuoden alussa muovattiin Keilatalon onkaloissa
vahahammasta.
Välillä leimahtivat ripset tuleen - välillä keitti muuten vaan. Syksynkääntyessä talveksi tartuttiin poraan sekavin tuntein ja Luukkosen Paavon suojeluksessa alkoikin syntyä erilaista
reikää ja monttua Kallen hampaisiin.
Kevätkaudella
alkoivat farmakologian opinnot, eikä aikaakaan kun
»Farmakologiska Principer» oli yhtä
tuttu kuin muinoin Harper .

. . . ja esikliiniset työt tehtiin tiiviin mutta
lämpimän tunnelman
vallitessa Keilatalon kellarissa Kuhmosen kuvalaboratorion vieressä .

Kandijuhlat vietettiin syksyllä -77
talon ruokalassa. Juhlissa esitettiin
lisuuteen pohjautuva satu näytelmä
karin koulu; starring Sirkka-Liisa,
Varpu, Lettu, Maarit, MaX ja KAK.

SavotodelLuukVeijo ,

klinikka, jossa oli 15 hoitotuolia (12
isossa salissa ja 3 pienessä) oli avoinna kaksitoistatuntia päivässä, ja kaikki 90 kandia koettivat hoitaa potilaitaan. Tätä tuolileikkiä jatkui maaliskuulle saakka, jolloin siirryttiin Savilahden klinikalle. Upea uusi klinikka
kastettiin osastonjohtaja Heikki Luoman pärskäyttäessä shampanjapullon pirstaleiksi toisella onnistuneella
yrityksellä. Suominauhan leikkaaminenkin onnistui hyvin: vain yksi kirurgian apul.professori
(Risto Kotilainen) sai tapahtumassa haavan sormeensa. Toukokuussa
juhliminen
jatkui edelleen, kun ensimmäiset valmiit hammaslääkärit päästettiin
maailmalle .

..
Savo-talon klinikka :
yhteensä viisitoista unittia

Kolmas vuosi aloitettiin suurin toivein
ja odotuksin; tänä vuonna saan sitten
ensimmäisen oman potilaan! Syyssateiden koleudessa vietettiin mehukkaat Kandijuhlat Savotalon uumenissa. Hämmästyttävällä
tavalla
Lea ja kumppanit koristivat Tertun
valtakunnan juhlatilaksi.
Arpajaiset
olivat onnistuneet ja kaikki onnelliset
saivat palan juustoa (kiitos Raijalle),
päävoittaja juuston lisäksi punkkupullon ja muuta rihkamaa , Kallen porauksesta innostuneina esitettiin mittava näytelmä: »Luukkarin koulu».

Paavo »Luukkari»
Luukkonen.

Ensimmäiset porausyritykset elävien
hampailla saivat kiilteen pinnan aivan
naarmuille. Tarvittiin vain pari reipasta työpäivää ja kaviteetti olikin jo retenfioita vaille valmis. Kiitos väliaikaisten täyteaineiden.
Savotalon

Neljäs vuosi oli vain työtä ja juhlaa.
Ankarasti luentoja ja runsaasti tenttejä - ja tenttien siirtämistä. Ja välillä

Nelosvuoden juhlaa Luistelijantiellä :
Irmeli, Varpu, Aila-Maria, Maarit ja Lettu.

taas juhlaa , kuten perinteiset hammaslääkäripäivät ja Turun hammaslääkäreiden
Iuentopäivä . Jokohan
Henrikin paloruiskut on täytetty uudestaan? Kevään ja kesän odotus oli
puhtaasti kuntavaati m usrasitteen sävyttämä . Eräiden kerrotaan lausahdelleen jopa 13 ortoa päivässä . .. ( on
se Eeva ymmärtäväinen) .

1 .
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Klinikan viralliset avajaiset vietettiin
21 .3.-78 . Risto Kotilainen leikkasi
nauhan ...
yritys samana päivänä .

Osaston johtaja Heikki Luoman

dramaattinen

klinikan kastamis-

Syksyllä käytiin tyttöjen kanssa saunomassa Pelonniemellä ja keväällä
oli koko kurssi Ohtoskan mökillä.
Syksyllä -79 alkoi viimeinen suora
hampaan opinnoissa . Sosiaalihammaslääketieteen lopputentti oli 80%:n
varmuudella
lähes kaikille yllätys.
Harjoitusaineita , seminaareja , tenttejä ja uusintoja oli riittävästi.
Itsenäisyyspäivän kunniaksi matkattiin Tukholmaan ja käytiin tutustumassa Huddingen klinikkaan. Paluumatkalla nautimme niin runsaan materian niin hartaasti , että hovimestarin oli ystävällisesti ilmoitettava ravintolan sulkeutuvan (ikuisesti nälkäi- ·
set opiskelijat!)
Talven selkä taittui lentopalloturnauksen merkeissä . Asiaankuuluvasti ylin kurssi kapteeninsa Veijon ansiosta selvisi voittajaksi puhtaalla pe1i llä.
Lukujen ja pelien välille toki
mahtui elon laatua lisäämään saunailtoja ja tuote-esittelyillallisia
. Pankkien saunojen testaus pääsi kunnioitettavaan alkuun (ikävä vain , että tentit loppuivat kesken) ja käväistiinpä
eräässä paikallisessa hammaslaboratoriossakin . Laboratorioreissulla
nähtiin yhtä ja toista kiinnostavaa ainoa epäselväksi jäänyt asia oli tutun
biokemistin kysymys: »Mikä se ranko
oikein on? » Muuten meni ihan mukavasti .

»Ensi keväänä
muistelen menneitä
ja ajattelen,
nyt olin onnellinen . . . »
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Tuula Aikonen

Juha »Boogie» Berg

SUOMETTUNUT Saksanmaalla aloitettujen
alan opintojen jälkeen kurssille talvella -79.
Tummaan olemukseen pakkautunut ilmeistä
persoonallisuutta
ja matkustamisen halua .
Siviilisääty keväällä -80: kihloitettu. Toinen
korvarengas jatkuvasti kadoks;ssa.

»ONCE Boogie allways Boogie» , muodostui
vakiintuneeksi sanonnaksi. Periaatteessa hiljaisen puoleinen kaveri, mikä ei tietenkään
läheskään aina pitänyt paikkaansa. Lähes ab soluuttinen osallistuja kurssin sosiaalisiin tilaisuuksiin. Rintamamiehiä ."

f~ ..~i~~i~"~,
Raija Breilin
KURSSIN lentopallojoukkueen vasen laitapassari. Retkeilee mielellään pohjoisissa erämaissa varsinkin Lapinlahdella. Optimisti. Ei
tarvinnut paljonkaan potkaista, kun innostui
useimmista asioista ja sai asiat onnistumaan.
Yhteyksiä rautateille ja juustopuoleen (viittaus
kandijuhlien järjestelyihin).

f~t~~t~
Ulla Halme

..~,

AIMO annos naisellisuutta, joka ilmeni muun
muassa siinä, ettei hänen autossaan ollut lainkaan jäähdytintä. Kurssin pisin koulumatka,
sellainen vajaa 100 kilometriä pohjoiseen tai
etelään. Kunnioitettava saavutus selvitä näistä
ja 1,5 vuotiaan Paula -tytön hoidosta opiskelun
lisäksi. Pohjakoulutuksena sairaanhoitajan
ammatti.
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Timo Hirvonen

Auli Huhtala

ALOITTANUT opiskelun jo -74, mutta vieraili
onneksi vuoden valtion leivissä. Muuten ihan
mukava , mutta karvainen (eduksi joulukeikoil la). Pirstoi biigeleitä fysiologialla hammaspeik ko Närhen jengissä. Erikoistui kivun tutkai luun. Avioitui suorastaan yllätyksellisesti ke väällä -80 (ooh ... ).

TERHAKAS minimamma, jonka mari -paidan
alla sykkii hyvä sydän. Kurssin paras ilmehtijä.
Mikropipetointi sitä vastoin ei kuulu vahvim piin lajeihin.
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Raija Hurskainen

Martti »MaX»Kainulainen

KOMMENTOIMISKYKYÄ
aiheesta riippumatta. Päivin kämppäkaveri ja pitkälle autoistunut. Kotoisin sieltä mistä saa kirkasta viunaa.
Myös huumoripuolessa löytyy ... Täsmällisyy destä annettu puoltavia lausuntoja.

JOVIAALI monitoimimies ja milk lover lnkilän mäen metsistä, jota opiskelu häiritsi. Kutsu muksena kaikenlaisten lehtien toimittaminen ,
silmiähivelevää taittoasua jopa kehuttu. Mies ,
jota ilman Dentina ja muut hallitukset eivät olisi
pyörineet myötäpäivään . Showohjelmat tunnettuja pääkaupunkia myöten . Urheiluvalikoi ma kattaa kaiken muun paitsi ei pilkkiongintaa .
ASK:n perustajajäsen. »Saatan hiukan myöhästyä ... »

Pronssia ensimmäisestä Valamon
ympärisoudussa -78 ...

!
1

=

•

1
•

!

t~e.J,tQi~~i~
..e.J,tQt
f~..e.J,tQi~~i~"e.J,tQt
Tuija Karmala

Sirpa-Liisa Kinnunen

RAUTANEN Rouva. Mainittavia saavutuksia
opiskeluaikana Jukka 25 vuotta, Jussi 4,5
vuotta ja Laura 1 vuosi, jotka ovat vain antaneet lisäpontta opiskelulle.

VÄLILLÄ hiljainen vaikka ei paljon puhukaan.
Asusteli medisiinisessä ympäristössä. Hänen
serkkunsa asustaa puolestaan Mikkelissä.
Ystävällisyys ja rauhallisuus ilmeisen syvällisellä pohjalla. Ei sovellu koripallistiksi.

t~i~~t~"~t
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Kari »KAK» Konki

Silja Koponen

VANHA jääpalloilija, jonka mailankäsittely tekniikka nautiskeltava. Myös lentopallokentällä pienemmilleen vaarallinen. Tuntee mieltymystä puukko hommiin ja Mad -lehtiin. Ura pilapiirtäjänä vaikuttava: kaksi vappulehteä ja kolmisenkymmentä numeroa Stimulusta vain joitakin mainittaessa. Alan juhlatilaisuuksissa
esiintyminen muodostunut jo rutiiniksi. Ai niin,
kurssi-isäntä.

ENTISIÄ Eerikäisiä, nykyään perheeseen kuuluu 2 Valvoa ja Ilpo. Kunnon perheenemännän
harrastukset, harjaantunut taikinajuuren vääntäjä. Hirvee tekeen käsitöitä. Kuulemma. Koko
Koposten kopla asustelee viipaleessa rivitaloa.
Mies ingen gör.

•
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Salme Korhonen

Maarit Koskinen

HARRASTEET 4h-linjalla: humppa , hölkkä,
hiihto, hessu. Tästä johtuen kunto ei ollut koskaan kesäterässä, kuten viikate elokuussa.
Lentopallojoukkueemme rivistössä. Jatkossa
tavattavissa Valtimolla.

KURSSINja numeroimattomien yhteisten tilai-

f~..e.imt~~t~
..~$

suuksien emäntä. Vahvasti vastuullinen myös
opiskelijoiden osallistumisesta osaston hallintoon - onneksi . Kova kysymään korruptioita
firmoilta tarkoitukseen kuin tarkoitukseen .
Kaksinkertainen Dentinan squashmestari , joka kiinnitti huomiota myös pukeutum iseensa .

t~"~t~ ~t~i

Päivi Laurell

Varpu Markkanen

KATKARAPUJEN ja valkosipulin ystävä. Har rastaa liikuntaa, esimerkiksi lentelyä ja autoi lua. Kosmopoliitihko ja maailmanmellastaja .
Sai työsuoritteet hyvissä ajoin valmiiksi, koska
aloitti joka aamu jo viittä vaille.

HARRASTAAkulkusia, koska omaisuus on
katoavaista. Kurssin sosiaalisimpia: bitä barhain boolin banija ja lentopallojoukkueen oikea
käsi (vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee). Taipumus jäädä urheilijatovereiden jalkoihin, mutta puolustautuu urheasti potkimalla. Jazzbaletti ja muu voimailu lähellä sydäntä. Luentomuistiinpanoja mahdoton lukea, käsiala dekoratiivinen. Ei osaa nukkua junissa.

l
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Leena »Lettu» Metsänen

Veijo Miettinen

ANAMNEESISSA Sibelius Akatemiaa ja sielutiedettä. Kurssin ystävällisin - ei potki muita
päähän . Avarakatseinen idealisti , joka viihtyy
luonnossa ja ihmisten keskellä eri puolilla
maailmaa. Peukalot kuluneet liftauksesta ja
leipomisesta.

KURSSIN ainoa Miettinen. Lentopallojoukkueemme ansiokas kapteeni ja siinä sivussa
SM-tason pesäpalloilija. Näistä syistä vapaaajat kuluivat enimmäkseen harjoittelun parissa. Ei silti kaihda juhlatilaisuuksiakaan. Miehekäs ote oluen kanssa. Jäänee kuopiolaisten
hampaiden vaaraksi tulevaisuudessakin.
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Anneli Milen

Seija Ohtonen

EHTI opiskeluaikana tehdä pojan lisäksi monen moista , erikoisesti spesialisoitunut kansan
terveyden ylläpitoon . Nuorempana tyttönä
ollut kova huilaamaan kotipuolessaan Lahden
liepeillä. Tiivistelmä: suorapuheinen tummaverikkö -feministi , joka hoiteli myös kurssin
kirja-asiat oman toimen ohella (jälki käteen).

KURSSIN äitee , joka aiheellisesti tuntee huolta omistaan. Perheeseen kuuluu Erkki , kaksi
lasta, Mona (sileäkarvainen keskikaljannoutaja), kaksi autoa, rivitalo ja kesämökki . Onnistuneen tentin jälkeen perhe syö kanaa , harmittavan takaiskun sattuessa mennään Ohtos kalle saunaan. »Herrajjjukara sentään ... »

f~ ..~t~~t~"~$
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Tuija Palin

Pekka Piironen

SAVONLINNAN sydämestä kotoisin oleva
huomattavan itsenäinen babyface. Nykyisin
itsenäisyys on kärsinyt lievän kolauksen. Intohimoinen tutkijaluonne, vappuna hattu ei varmasti lähde tuulen mukaan. Omistaa huhujen
mukaan pähkähullun pikkuveljen. Puhe ei ole
forte fortissimo , ja käsialakin enempi himmeä.

VANHA sukeltajaveteraani, joka piti hammaslääketieteen laitoksen muikuissa. On harrastanut viimeisten tietojen mukaan purjeilmailua
lähes lupakirjaan saakka, eikä lentäjänhaaveita
ole vieläkään haudattu. Perheessä ei tarvita
solariumia, sillä kuparinen rusotus on peräisin
Kallaveden kevätjäiltä.

t~~t~~t~i
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Irmeli Riikonen

Anitta Sopanen

AAMUVIRKKU Varpun ja Sirpan kämppis,
joka jo pitemmän aikaa on harrastanut junamatkailua välillä Pieksämäki-Kuopio. Nopeutensa vuoksi ansiokas luentomuistiinpanojen
tekijä. Tykkäsi myös läpimenneiden tenttien
uusimisesta .

KURSSIN huomattavimmat hymykuopat.
Intohimoinen kuntoilija - klinikkasalissa. T yttö, jolla punaiset posket ja aina nälkä. Luentomuistiinpanoista on otettu jo kolmas painos.
Vapautta kesti melkein opiskelun loppuun
saakka.

f~~t~~t~,m~t
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Heli Suomalainen

Seija Susi

KARJALANtyttö ilman lipereitä. Ennen aikaan aamutuimaan nähtiin kolaamassa pitkin
Väinölänniemeä lenkkitossut jalassa . Ei ole
viime aikoina näkynyt . . . Olemus herättänyt
huomiota myös Venetsian katukuvassa.

JÄMPTI rouva Joen kaupungin esiosista . Hu hu kertoo , että sitä on tullut autoiltua poikittain
pitkin Eurooppaa Ukko -Jorin kera. Huomatta vaa pariskunnassa: elegantit olkalaukut ehtaa
sikaa.

uu. ..
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Sirpa Toivanen

Kari Tuovinen

OMISTAAkurssin parhaiten rasvatut sukka -

TULI onnelliseksi isäksi opiskelun lomassa.
Ennen saabistumistaan harrasti pyöräilyä reip paanlaisestikin. Muihin harrastuksi in kuuluvat
siniset verkkarit , lentopallo , jalkapallo ja vihreä
pipo. Osanottavainen luonne kaikin puolin.
Jees .

puikot. Luentomuistiinpanotkin ilmeisesti teh ty kutomalla . Romanssi kuin tuhkimotarina :
ylkä kohdattu jo kansakoulun satunäytelmässä
(»Pupukuusikko osallistuu ryhmäterapiaan») .
Boolibeugalo keskellä kämmentä.
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Seppo Turunen

Ari Willikka

EDELLISTÄKIN tuoreempi poikalapsen isi.
Nyttemmin töissä siellä missä Boogiekin. Klinikka-aikoina tavattiin usein toimistossa kes sulta. Harrastaa jääkiekkoa, ei harrasta amerikkalaista jalkapalloa, moottoripurjelentoa,
syvyyssukellusta eikä pitsinnypläystä.

KURSSIMASKOTTI, jolla aito Manolito-hymy.
Vaikka rinnan karvaisuus % himpun alle 80,
pyrki silti määrätietois~sti paljastaviin kuviin.
Harrastuksista
mainittakoon vilkas kerho toiminta: riskiryhmä ja rintamamiehet. »Lanka palaa ja laiva keinuu».

Motto:
Onnea seuraavalle lauseelle.
(R.L. Stevenson; Aarresaari, WSOY 1966)

KAMERAKIERROS
hammaslääketieteellisissä tiloissa Kuopion
korkeakoulussa

/
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1. JOS pääsemme sisälle korkeakoulun ylimmäisen sisään käytävän ovista, aukeaa silmiemme eteen näkymä hammasklinikan
potilastoimistosta ja yläkerran odotustiloista ...
2 . ... joissa ystävällisen ensi kosketuksen klinikkaan antavat toimiston tytöt AULI LEHIKOINEN, .. .
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3. ULLA-MAIJA ALANKO, joka tunnetaan aina
tyylikkäästä vaatetuksestaan sekä ...
4. . . . RAIJA KEMPPAINEN.
He huolehtivat
myös, ettei potilaalle jää liikaa rahaa ja, että
ihmeellisillä tavoilla kadonneet potilaspaperit
aina kuitenkin löytyivät. Jostakin.

,,.,
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5. Jos hyvä tuuri käy , suunnitteluosaston
tienoilta törmäämme
hillittömän
kiireiseen ja
todella pätevään osastonhoitajaan , SALME
LOUHELAISEEN.

assistentti HELENA MARKKANEN . »Niin , oliko
sitä ientulehdusta .. . ».
8. Osaston kurista ja järjestyksestä omalta osaltaan vastaa pehmeän asiallinen hammashoitaja

6. Suunnitteluosaston
hurjaa mainetta pitää
yllä ansiokkaasti Suuren Päällikön (ks. kuvat
11 29
76, 90
lisäksi vanha rouva, osastohml 'AILA-MARIA MÄKELÄ, jolle vilkkaahkon
luonteenlaadun
vuoksi on ehdoteltu annosta
Diapamia aamupuuron joukkoon .

LEENA AHONEN .

7. Väliaikaisesti suunnittelun palvelukseen kevääksi -80 värvättiin myös parodontologian yli-

9. Sosiaalihammaslääketieteen
yliassistentti .
MATTI RAJALA saattaa silloin tällöin vilahtaa
myös yläkerrassa , jahka omilta hommiltaan ehtii. Toi opiskelun sisältöön muutamia tosi merkityksellisiä ennennäkemättömyyksiä.
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10. Toisena suunnitteluosaston toimii yleensä
hammashoitaja EEVA JÄSKE , jonka vastuulla
alakerrassa ovat myös oiottavien hampaiden
välineellisyys.
11. Edellä mainitun Suuren Päällikön henkilöitymän tapaamme yllättäen kliinisen työskentelyn parista . Hammaslääketieteen osaston esimiehen , suupatologian apulaisprofessorin
PERTTI SAINION esiintymistyyli
on sanoinkuvaamaton ja pää täynnä yleisesti ottaen järkeviä , joskin karkeahkoja ajatuksia . Miehen
löytää parhaiten piipun hajua seuraamalla (seinänvieruskessu tai mahorkka , vuosikerta 1906).
Suunnitteluosaston yhteydessä kannattaa vielä mainita taannoisesti siellä töitäkin tehnyt
. assistentti SEPPO LINDROOS Helsingistä .
Mies , jolle mikään ei ole ongelma. Valokuvaa
emme ihailijapostin riskin takia voi julkaista.

12.Suunnittelevasta
ilmapiiristä
suunnistaudumme portaita alas itse tehdassalin puolelle .

c,
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13. Hiippailemme pitkin seinan vierustaa ja
pujahdamme sisälle röntgenosastolle .
14. Säteilypuolen armoitettu auktoriteetti yliassistentti ja ajoittain myös osastohammaslääkäri EEVA LINKOSALO.
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15
15. Opiskelijoiden lausuntoja ja muita sepityksiä röntgenkuvista kuuntelee myös 80-luvun
alusta röntgenologiksi
ryhtynyt STINA SYRJÄNEN. Eteläsuomalaisuutta.
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osastolla vastaavat tätä nykyä kanslisti MARRU
PITKÄNEN ja hammashoitaja OUTI RITVANEN. Ei tätä juhlaa kovin kauan ole kestänyt ,
ennen kirjattiin ja kehitettiin itse.

16, 17. Suurempien kuvien laadusta vastaa
röntgenhoitaja
MIRJAMI HORTTANAINEN ,
joka tykkää paljosta työstä.
18. Kaikesta kirjallisesta ja kehittävästä työstä

19. Röntgenin
jälkeen eteemme
aukenee
puukkomiesten
valtakunta.
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20. Kirurgian osaston ohjaksia pitelee klinikan
vaikeimmin tavoitettava mies ja korkeakoulun
nopein saabisti , apulaisprofessori RISTO KOTILAINEN .

..' .

21. Kirran assistentin hommissa liikuskelevat
paikalla pariskunta ARJA KULLAA-MIKKONEN ja MARKKU MIKKONEN sekä joka toinen
viikko Kuopiossa piipahtava PENTTI AHONEN ,
joka hymyilee äänekkäästi ja jonka nauru suorastaan kimpoilee seinistä .
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22. Melkein kaikki miehet tällä osastolla
enemmän tai vähemmän karvaisia.

ovat

23. Osastolla harrastetaan myöskin tutkimustyötä , mm . kielen tutkimusta , josta tässä sangen hupaisa valokuva .
24. Kun pysähdymme viikoksi tähän , niin käy
ilmi että Ahosen Penan kanssa vuoroviikoin
poli ,lla käppelehtii lappeenrantalainen
ILKKA
ROINE.

25. Kääntäessämme katseemme oikealle maalivahdin puolelta
katsottuna
sattuu silmään
osaston hoitopuoli, hammashoitaja ANNIKKI
VIHERVUORI, jolla on testatun pitkä pinna ja
rauhoittava ote asioihin .

26. Kullassa opetushoitaja
ja leikkaus~ali _~
hoitaja SIRKKA-LIISA MIE"!°T_l_~E~, joka tassa
esiintyy varsinaisena verenrmlJana.
27. Tästä opiskelijoiden viime aikaisest~ kuivii~
pumppaamisesta
on vastuussa
ass1stentt1,
ajoittain muös yli-, huikeasuinen
KRISTINA
NUORTIO.
28. Leikkaussalin toisena portsarina ja polin
puolellakin
piipahtavana k_uri~pitäjänä toimii
tiukkaotteinen
hammasho1tun
IRMA VIHONEN. Katsokaa nyt vaikka kuvaa.

29. Kuri koskee myös Suurta Päällikköä , keltaisen viivan yli ...
30 ... . leikkaussaliin astuvat vain steriilit ihmiset.
Kuvakierroksestamme puuttuu HANNU KORMI ,
joka on siirtynyt ilmeisen väliaikaises t i KYKS :n
palvelukseen (ks . tarkasti kuvat 60 ja 61) .
31. Puukkopuolelta poistuttaessa ensimmäisenä
vastaan tulee rento aikoja KALEVI SALMI. Peräisin Jyväskylästä ja tuurailee yliassistentin hommissa.
32 . Unittilokeroihin
kurkkaamalla saattaa eteen
osua esimerkiksi assistentti HANHIJÄRVI the
second (= HEIKKI). Täysin asiallinen tyyppi.
33 . Maskin takana assistentti EINO HONKALA ,
käytännön mies ja tutkijaluonne . Muutenkin
merkittävä.
35 , 36 . Turun puolesta ilmestyi klinikalle assistentti BEDIA SAFKAN , joka tuntee hampaiden
krapsuttelun kuin omat ientaskunsa . Tarkastuksissa tunnon tarkkuutta sitä paitsi hän on erikoistunut maskin ylhäälläpitovarsisuunnitelmien tekemiseen . Meneillään demonstraatio.

38 .... ja SEIJA
UUKSUL !AINEN.
Kaikin puolin
kiltti. (?)

37. Hoitureista klinikan käytävillä hilppailev.?t
muiden muassa uutuus (nyhet) TERTTU PITKANEN.
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39. Keinohammaspuolen ylimmäistä johtajuutta
on viime ajat hoitanut professori KALLE URMAS
toist pualt jokke. Vahva käytännön opettaja .
40. Tässä vaiheessa pistäydymme sisään hammaslaboratorioon , joka harvoin on
tyhjä .
Yleensä noin 20 opiskelijaa etsii siellä potilaidensa proteeseja tai kadonnutta artikulaattoriaan .
41. Labran ainoana kaunistuksena (vertaa seuraavat kuvat) oleilee hammashoitaja AIRA
JÄÄSKELÄINEN , jonka riesana työskentelevät .. .
42.... hammasteknikot EERO RISSANEN
sekä .. .
43. KARI MAKKONEN , joka tuli kuuluisaksi jo
viime julkaisussamme. Rento huulenheittäjä ,
joka ajelee punaisella autolla , jossa on synkronoimaton vaihteisto.

44 . Enempi harvoin on assistenttien klinikkasalin säilytyshuone näin kansoitettu . Kuvassa
vasemmalta MIETTISET Iisalmen puolesta, -78
täältä valmistunut KAIJA KOMULAINEN,
kariologiassa päätoimisena työskentelevä vaalean vilkas LIISA SEPPÄ sekä HANNA PAJUKOSKI, HEIKKI »Lång-Håkan» KORHONEN ja
LEA HUHTINEN kaikki viime keväisiä täältä
lähetettyjä.
-'!/-Y'"•·.,.,.

45. Edellisten jatkoksi tulee vielä laadukas kliinikko ja ientaskutuntija KARI L YYTINEN. Kuinkahan monta meikäläistä on assistentteina keväällä -81?

47

48

46. Silloin tällöin silmä tavoittaa klinikalta myös
preventiikkaan
syventyneen , tyylikkään yliassistentti ANJA-RIITTA LUOMAN.

47. Salin hoitajiin saattaa joskus törmätä jopa
klinikka-ajalla. Tässä pitää puhuttelua instrumenteille PIRKKO RAUTKORPI. Taustalla tyylistään kuulu Ana eli ...
48 .. .. ANNA-MAIJA TIAINEN, joka on jo kauan
vaalinut perinteitä.
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49. Kuopi9n korkeakoulun
hammasklinikan
vaakunaan on ehdotettu tunnuskuvioksi osastonhoitaja LEA HAUSENIN lettiä. Leasta ...

50 .... on ilmeisesti tyypillisempi

kuvaus tässä.

52
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51. Koko klinikan kuvauksellisin henkilö lienee
kuitenkin Pikku-SIRKKA KUUSALHO, filmaava parodontologian hammashoitaja.
52. Jopa tavoittaa katseemme joitakin edustavia näytteitä klinikan tuntiassistenteista, pääsääntöisMti yksityisvastaanottajat
iki-ruskean
ULLA-MAIJA
ETTALA-YLITALON
ja sillanrakentaja MATTI SIMOSEN.
53. Seuraavan kuvan ajaksi siirrymme ajassa
vuoden taaksepäin ja katsomme lähimpään
hoitoyksikköön. Yllätys ja häkeltyminen, se on
itse häkellyttävä HEIKKI TUUTTI. Tavattavissa
nykyään Dar-es-Salaamissa.

54
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54 . Naamioitu mies on protetiikan
PERTTI POHJAMO.

assistentti

~-

...
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57 . Sitten suuntaamme matkamme kohti lopputarkastusunitteja , jossa käsiään pesee . . .
58 ... . vt.professorska VUOKKO KONTTURINÄRHI, parodontologian
käytännöllinen , joskin itsepäinen assistentti .

59 . Viereisessä unitissa saattaakin sitten olla
vanha karvainen tepastelija (nyttemmin taantunut paitsi ei karvojen suhteen) protetiikan yliassistentti ROLF »Rolle » LAPPALAINEN . Pro
auctore honoris causa 1975-80 ; yht. 17 kg .
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55. Ihan mielellään siirtyy katse kuitenkin myös
hammashoitaja ANNA-MAIJA GYNTHERIIN ,
joka viimeaikoina pyrki yhä vain erikoistumaan .
56. Hammashoitaja
NEN ja hymy.

MARJA-LEENA

HEIKKI-

.60

64. Veni , vidi ja vaikea uskoa silmiään. Sieltähän saapuu koko laitoksen ylläpitäjä, erikoissosiaalinen opetushoitaja SIRKKA FRIMAN .

62

63
60. Salin keskeltä löydämme painokassanaisen
ja viime aikoi n~ rentoutuneen oikojaerikoisuuden RISTO VANTTISEN ja siltaerikoisuuden
OSMO HUUSKOSEN , joka myös yksityisenä
toimii saadakseen särvintä. Osastohammaslääkärin vikaa molemmissa .
61. 12 sekuntia

myöhemmin .

62 . Salin laidalta tapaamme hoitajien eräästä
työhuoneista tumman MAISA KÄYHKOn.
63. HARJUN MERJA (seuran omia kasvatteja)
assistentoi ortodontiaa silloin tällöin.
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65. Likaisia instrumentteja välineh, ,oltoon vietäviksi keräävät alan ammattilaise '. MARJATTA
NIIRANEN ja PIRKKO HALONEN.
66. Lähinnä viime aikoina lomaillut välinehuoltaja KIRSTI TIAINEN ja loman syy.

67. Itse huoltopuoli

on yleisilmeeltään

puhto.

68. Ja tässä päämekaanikko, ikihilp _e~ A~TA
ZACHEUS, jonka pipo ei helposta varahda.
69. Kavalkaadia muista pesujengiläisistä: IRJA
PAKARINEN, joka tässä ottaa mittaa autoklaavista .. .

72
72. Ehdottomasti tarkin tyttö retentioiden ja
irtonaisten kiilleprismojen
kanssa on assistentti MARJA-LEENA KONTTINEN, jonka mielenkiintoprofiiliin
on tullut mukaan yhä vahvemmin myös ortodontia .

70 .... PIRJO KRUSBERG , joka on kova kuivaamaan ja ...
71 .... AURA RÖPPÄNEN
mentaa eilejä.

, joka tässä ko-

73 ,
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73. Useampia oikojaihmisiä tutkailee jonkun
viattoman lapsosen kallon kuvaa. Vasemmalta
VUOKKO JÄRVINEN (uudempia tuttavuuksia),
apulaisprofessori Alvesalon virkaa tekevä yliassistentti TELLERVO LAINE (aina tyyni ja rauhallinen) ja assistentti MARJATTA PURANEN
(siviilissä myös kartanon emäntä).

\

7 4. Tässä dokumenttikuvassa
näemme sitten alan
apulaisprof., tutkimukseen vahvasti keskittyvän
LASSI ALVESALON.
75. Uusi kurkistus assistenttien huoneeseen . ..
76. Ja kuinka ollakaan törmäämme taas Harvasanasainioon . . . Yllätys on täydellinen etenkin,
kun on rauhassa keskittynyt potilastyöskentelyyn ja jostakin kuuluu ääni : »Hei , jumalauta ,
mitä sä duunaat, hei? »
Klinikan väestä kuvaa vaille on jäänyt ainakin
rauhaisa hammashoitaia VIRPI NIEMELÄ
(äitiyslomalla) + MIRJA LAITINEN.
77. Viereisessä luentosalissa vieraillessamme
joudumme taas tekemään ajallisen harha-askeleen: opettajaihme ANTTI YLI-URPO lähti valitettavan lyhyen vierailun jälkeen Osloon , mutta
lienee tulossa takaisin . ..

80

79. Kameraryhmän saapuminen henkilökunnan kahvihuoneeseen saa aikaan hillittömän
selittelyn . . .
80, 81. Kristina Nuortio on vapaapäivänäänkin
uhrautunut tulemaan kahville , Osmo Huuskonen on ihan vaan seuran vuoksi, Eeva Linkosalo on puolestaan juuri lähdössä . ..
82 . Kuin kaksi marjaa (karviaismarja ja mesimarja). Ilmeisesti Sainio on jotenkin saanut
selville kameramiesten kuvausreitin . . .
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83 . Postilokerolleen
tupsahtaa myös apulaisopettaja HANNU HANHIJÄRVI , jolla farmakologia ja oikeudenmukaisuus
ovat lähellä
sydäntä . Reilu symppis .

86
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84. Melkein kahvihuoneen vastapäätä on ehkäisevän hammaslääketieteen professorin HEIKKI LUOMAN huone. Osaston johtajana -79-80
toiminut Heikki on herrasmies ja laitoksen himokkain tutkija .
85. Kanslisti RIITTA KORHOSEN hahmo kuuluu erottamattomana osana osastoon.
86 . Ylitettäessä käytävä uudestaan voimme
yrittää sisään ANNA-LEENA PARTASEN välineistöä hallitsevaan valtakuntaan. Hänen ollessaan teräkunnossa vaaditaan kahden päivän
herkeämätön pommitus ja pari pikkupakettia ,
jos aikoo saada käytetyn kirjoituskoneen nauhan . Hymyäkin löytyy.
87. Kariologisiin suorituksiin oman pirteytensä
toi keväällä -80 vs. apulaisopettaja HANNU
HAUSEN. Neljä kirjainta , joihin hän luottaa :
ATK.
88 . Kaarroksella toisen puolen käytävään tavoitamme laitoksen koko tutkimusapuhenkilökunnan. Heistäkin on toinen ylimääräinen ku vassa. ANNE HARJU-JEANTY on se henkilökunta.
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89. Pohjoiskäytävällä
asustelee myös parodontologian apulaisprofessori MATTI KN UUTTI LA, jota kuvien perusteella voisi uskoa hyvinkin rauhaisaksi persoonaksi , mitä hän onkin
paitsi puhuessaan (ajoittain kielletty alle 12vuotiailta). Tentin laatijana täysin arvaamaton.
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90. Saavumme kuvallisen kierroksemme

suunniteltuun

päätepisteeseen,

lepakkoluolaan

Isäntä ei kaivanne enempiä esittelyjä .. .

SUUREN

PÄÄLLIKÖN

TERVEHDYSSANAT

Kuule
vallankumouksesta
ja
kirveestä
syntyessäsi
ja
itsenäistyessäsi.
Herra Akashi
antoi
Konni Zilliachukselle
rahan
16.000
kiväärin,
räjähdysaineiden

VALMISTUVALLE

KURSSILLE

ja
revolverien
ostoon.
Siitä
tuli isänmaa.

Me
ollaan
hiottu
teidän kirveen
toinen puoli.
Hiokaa
Te toinen.
Rakastan Teitä
Pertti
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