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Elmex-hammastahna
suojaa
hampaitasi
kahdella
tavalla.

I

Elmex vahvistaa
hammaskiillettä.

Elmex-hammastahnan aktiivinen amiinifluoridi tarttuu
hyvin liampaan pinnalle. Se
reagoi kiilteen kanssa ja
tekee siitä entistä vastustuskykyisemmän reikiintymistä
aiheuttavia happoja vastaan.

Ehkäisee plakkia
2 muodostavien
bakteerien
toimintaa.
Hampaiden pinnalla olevat
bakteerit erittävät reikiintymistä aiheuttavia happoja.
Iuuri näiden, plakk_ia muodostavien bakteerien toimintaa estää Elmex-hammastahnan aktiiviamiinifluoridi.

Kysyvaikka hammaslääkäriltä.
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Elmex on Lääketehdas Orionin tutiJdttuhammastahna. Sen säännöllinen käyttö vähentää hampaiden
reikiintymistä.

Deposta
saat korkealuokkaisia, kehityksen
kärjessä olevia laatutuotteita - kilpailukykyiseen
hintaan.
--Kok·o maan kattava verkostomme
palvelee nopeasti ja joustavasti.
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Deposta
saat tarvitsemasi
materiaalit, kestävät ja käteensopivat instrumentit, korkea::vaniemiluokkaiset
kojeet ja kalusteet ja
laboratoriotuotteet.
Depolla
on myös alan laajin
korjaamo- ja huoltopalvelu.
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Lappeenranta

Myyntipisteet:
Helsinki puh. 90-544 311
Jyväskylä puh. 941-12106
Kuopio puh. 971-112424,
971-124745
Lahti puh. 918-43 436
Lappeenranta puh. 953-11277
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Hankasuontie 9, 00390 Helsinki 39
puh. 90-544 311

merkki.

Oulu puh. 981-14970
Rovaniemi puh. 991-14055
Tumpere puh. 931-22 781,
931-33 784
Turku, Sarodent
puh. 921-337 270
Vaasa puh. 961-115547

Ritva Eskeli

Salme Hartikainen

ENTINEN Latvala . Onnellinen punaisen tuvan
ja perunamaan omistaja Vimpelistä. Kiinteistöön kuuluu myös aviomies Jouko ja poika mieskoira Pelle . Opinnoissaan erityisen harras tunut oikomisesta.

ALA VUDEL TA Kuopioon fysiikkaa lukemaan
tullut - LuK:na siirtyi hampaalle ja osallistui
tutkimuksiinkin. Oli Takkusia ennenkuin
tapasi talousihme-Fransun.
Avulias ja huu morintajuinen.

Aili Heinänen

Marja Hyttinen

KEMIANhöyryistä Jyväskylästä Kuopioon ja
amalgaamahöyryihin siirtynyt. Ahkera neuloja
luennoilla . Edustaa keskisuomalaista rauhalli suutta , Laukaalta .

NURMESLAINENtempperamenttinen ja sosiaalinen tyttö . Kurssin pikaneuloja - vauhti
kuulemma saavutettu kauppaopisto -vuotena.
Pitää kesämökkielämästä ja matkailusta. Hymy
ja huumori herkässä.

1
11

)-

ti
l.

y

Pertti Härkönen

Ulla Koistinen

MUSIIKIN harras ystävä Kajaanista: konsertit
yli kaiken. Kohtelias puolisalkkua kainalossaan
kantava viilettäjä , joka osallistui kiitettävästi
yhteisiin tilaisuuksiin . Kihloihinkin kerkesi.
»Hei , mun tarttee menn ä nyt ». . . Hoikan kankaalle . ..

KIIREETÖN lappeenrantalais -tyttö . Ominaista
vilpitön olemus ja suora luonne . Harrastuksina
muokkausjumppa ja viittomakieli - kyllästy neenä kipeään niskaan järjesti meille hieronta kurssin .

Hilkka Kolehmainen

Paula Kurvinen

MANSIKKAISIL TA Suonenjoen mailta kotoisin . Työskenteli klinikassa tehokkaasti
ja
uutterasti. Bravuurinumerona mamman marjapiirakka . Kihlattu Henrik veti mukanaan urheiluun.

ÄITIHAHMO, jolla meriittinä ennen Kuopioon
tuloaan sairaanhoitajan tutkinto. Jakaa sydä mensä Viljan ja Kreikan kesken. Karijokelai selta kirja-asianaiseltamme
onnistui hyvin
myös yhteisten illanistujaisten järjestäminen.

Tuomo Maikki

Ilkka Nykänen

CHARMIKAS ja innokas monisteasiamies ,
joka aikaisemmin on opiskellut fysiikkaa.
Ainoa laulava tanssitaiturimme. Kotoisin Lahdesta, mutta savouden murrekin alkoi sujua:
»Haetannoonko tuo mittää».

KIURUVEDEL TÄ kotoisin oleva innokas valokuvauksen , perhokalastuksen
ja autoilun
harrastaja - pääaineena kuitenkin opiskelu .
Kiinnostunut nautakarjan ehkäisevästä hammashoidosta . Ja Hoikankankaalle ...

Antti Paloheimo

Sirkka-Liisa Partanen

SAKSASSA hammaslääketieteen

MAAILMANMATKAAJA
Vantaalta, jolle Intia
ja Hawaiji kävivät opiskeluaikanaan tutuiksi.
Monipuolinen ihminen, joka laati lukujärjestyksensä matkojen mukaan. »En mä tiedä, se
vaan kävi niin.»

opintonsa
aloittanut ahkera kliinikko, joka malttoi riisua
työtakkinsakin vasta kurssikuvauksen puolessa
välissä. Leppoisan kurssikaverimme vakiorepliikki: »No, jokos sitä mennään?» Jatkossa
Antti paikkaa ja Kirsti-vaimo kiillottaa.

Ari-Pekka Parviainen

Kalevi Pietarinen

KURSSI -ISÄNTÄ, joka suhtautui omiinsa
kärsivällisesti ja uhrautuvasti. Kirjaston kantaasiakas lukusalin puolella . »Aa Pee Piiroinen»
Kuopiosta, jolla valokuvaaminen verissä .
Myhäilevä nauru ja »joo-o». Ilman AP:tä ei
tätäkään matrikkelia olisi. Ja Hoikankankaalle . ..

VARMOIN askelin luotsasi Kalevi itsensä
läpi klinikkaharjoittelun: aikaa jäi myös rentoutumiseen . Kihlautui yllättäen kandikesänä.
Ikimuistoinen kysymys fantom -kurssilta:
»Laenootko aappeksporroo?»

Antti Pirskanen

Eero Pitkänen

NUAMAST A jo näkköö , että Antti on paljas jalkainen kuopiolainen. Elon kapteenilta sujui
opiskelu hyvin jalkapalloilun ohessakin .
T en teissä kynän heiluvuus oli kol'matta astetta .
Jerry Cottonilla ja kurssin riskipotilaana.

KAHDENlapsen onnellinen isä (ollut mukana
synnytyksessä) Kaavilta ja jääkiekkovalmentaja siinä sivussa . Siirtyminen klinikan byrokratiasta terveyskeskuksen vapaaseen ilmapiiriin
sujui kivuttomasti. »Syventävät opinnot» tapahtuvat omassa kansakoulussa. Symppis.

Aila Poikela

Merja Repo

AURINKOINEN Aila on Sodankylän tyttöjä,
jolla hampaiston toinen vaihduntavaihe on
kesken . Kurssin pisin ja kiehtovin letti . Osoitti
huomattavaa tunnollisuutta myös hamphaijen
rönktenkuvauksissa.

PIRTEÄ Merja osoitti organisointi - ja 609lintekokykyä . Ei pitänyt opiskelijaelämästä tiesi mitä tahtoi. Kärsi huonosta nimimuistista.
Toinen Nurmeksen tytöistä.

Tuula Ripatti

Anita Rossi

KURSSIN selkeäpuheisin tyttö, Kuopion omia
kasvatteja. Harrastuksena
gastronomia ja
viikonvaihdenatkailu Helsinkiin. Aloitti kurssin
yhteisten illanviettojen järjestämisen.
»En
kävele.»

SEURALLISENA ihmisenä kahvitti usein
opiskelijakavereita kotonaan. Kurssin kuopus,
joka kihlautui opiskelun aikana. Kun oikein
keljutti, niin Ani tuumasi: »Voi hitsi!» Suonenjokelaisia.

Risto Salovaara

Marja-Leena Savolainen

IISALMESTA lähtöisin oleva ja Saksanmaan
kautta kiertänyt legenda jo eläessään. Suhde toimintamies, joka monessa mukana. Uskollinen omalle silmälasimallilleen ja makutottumuksilleen: »Hyvvee pulloa ja paljo hilloa .»
Ja Hoikankankaalle ...

KUMMITÄTI Leppävirralta , jonka persoom!llinen nauru on unohtumaton. Kurssin kopioitavimmat muistiinpanot. Pitää kahvista, koirista
ja kukista. Nähtänee jatkossa Limingan niityillä.

Eeva Siloaho

Tuija Suvinen

ENTINEN Martikainen Pieksämäeltä. Nykyisin yhteistyö puolison kanssa sujuu hyvin:
Reijo luo silmukat ja Eeva neuloo . Viihtyy
taivaanpankkolaisten ja erityisesti Ailin seu rassa .

KURSSIN free-style -ihminen , jolle musiikki
merkitsee paljon. Saavuttuaan Joroisista Kuo pioon viiletti T ukholmat ja Kreikan saaristot.
Suvi on kurssin filosofi.

Eila Tauriainen

Leena Tenhunen

ENERGISYYS, joka riittäisi pitämään kaksikin
ihmistä jatkuvassa touhussa. Opetti assistenttia kuuntelemaan
leukaniveltä stetoskoopilla. Opiskelu tuntui sujuvan luonnostaan .
Omaa hortonomisia taipumuksia. Kolmas
Nurmeksen tytöistä.

KIIREINEN maaninkalainen muistilistan kanssa. Monipuolisista harrastuksista, joista urheilu
oli lähinnä sydäntä, puuttui vain kuviokellunta.
Kurssin ainoa osteomyeliitti: kiinnostus suukirurgiaan lisääntyi huomattavasti.

Veka Terävä

Helena T oivakka

VARTALOMUODOL TAAN varsin pitkä
mikkeliläinen, joka viihtyy sekä oikea - että
vasenkätisissä työasennoissa. Omistaa Euroopan pisimmän ranteen (kämmenestä kainaloon) . Harrasteena musiikki kaikissa muodoissaan. Ja Vekarajärvelle .. .

EMÄNNÖI kurssia kauhajokelaisittain toisesta
opiskeluvuodesta alkaen. Pukuhuoneen laulut
ja ilmeikkäät hymyt eivät unohdu. Aikaisem mista fysiikan opinnoista lienee apua extractioissa hampaaseen
kohdistuvien voimien
arvioimisessa, vasemmallakin kädellä. Vakiolausahdus: »No joo-o.»

Auvo Tuomainen
SAABISTI Leppävirralta , joka luennoille saa puessaan muisti akateemisen vartin. »Aven»
puhelinkulttuuri oli omaa luokkaansa : puhuu
kahdessa ja odotetaan kolmanteen. Ave is
Best.
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Kurssikokous

toukokuun

puolivälissä -82.

Katso huhtikuun viimeisen sunnuntain

Savon Sanomat.
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TAITEILIJAN
NÄKEMYKSIÄ
klinikkamme henkilökunnasta
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Auli Lehikoinen, Ulla-Maija Alanko ja Raija Kemppainen pitivät
järjestyksessä potilaskortiston , jota kaikin keinoin yritettiin sotkea .
He onnistuivat myös laskemaan hinnat kaikille kuoreen merkitsemättömillekin paikoille ja röntgenkuville. Kiusallisen tutuiksi ehtivät
tulla kuulutukset: nsinua kaivataan potilastoimistossa n tai npotilaasi
odottaa» tai »puhelu kaksi-kaksi-seitsemän-nollassa ». Rauhallisella
ystävällisyydellään he onnistuivat tyynnyttelemään kiukkuiset potilaat ja järjestivät iltapäivisin ylimääräiset potilaat pois odotusaulasta.
Kuitenkin ilmeisen attentaatin pelossa potilastoimiston ympärille
rakennettiin suojalasi , johon jätettiin ainoastaan nyrkin mentävät
aukot ja nekin vartalon korkeudelle.
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Suunnitteluosastoa isännöi Pertti Sainio, josta myöhemmin ja
emännöi osastohml Aila-Maria Mäkelä, jolta suoltui talon suurin
sanamäärä yhdellä suun avauksella. Yleisesti ottaen koko ajan menossa jonnekin tai tulossa jostakin , mutta harvoin missään .
T untiassarina yläkerrassa toimi viimevuosikertaa oleva Maarit Koskinen, jolla sympaattinen asennoituminen opiskelijoihin.
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Yläkerrassa majaansa pitää myös työteliäs osastonhoitaja Salme
Louhelainen, joka stressaantui opiskelijoiden tekemisistä ja tekemättömyyksistä. Yleensä hän myös onnistui löytämään ne viisi suunnittelusta poissa olevaa kandia.
Potilaita jakamassa suunnittelussa olivat hammashoitajat MarjaLeena Heikkinen ja Terttu Pentikäinen, jotka pitivät huolen siitä,
ettei röntgenissä ehtinyt lojua puoltatoista minuuttia kauemmin.
Yläkerrassa työskenteli myös hammashoitajana viimeaikoina enenpi
äitiyslomaillut Leena Ahonen.
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Kirurgln osastoa komenteli kiireinen mies, apul. prof. Risto Kotilainen. Limakalvosairauksien tuntija , jolla mainiot luennot ja vihreä
villapipo leikkauksissa .
Leppoisaa tehokkuutta kirurgialle toi uusi osastohml Matti Lamberg,
joka on perehtynyt tapelleiden korjailuun. Kandileikkauksien ohjaajana aivan ehdoton. Puheessa mukavaa savolaista sävyä.
Kirran assistenttina , välillä myös yli- sellaisena toimi Kristiina Nuortio,
joka viime aikoina on hommaillut KYKS:n puolella. Luonteessa
temperamentikkuutta.
Puukon ja hebelin kanssa aikaansa vuoroviikoin viettivät myös
Pentti Ahonen, jolla oli mitä ihmeellisimpiä poisto-ohjeita ja joskus
hiiriä taskuissa sekä Ilkka Roine, lappeenrantalainen slalomin harrastaja. Molemmat jo aika erikoistune ita.
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Kahvinjuontia polilla harrasti myös kirurginen tehopakkaus Hannu
Kormi, joka viihtyi kymmenen senttiä liian lyhyissä leikkaussali housuissa. Puheet yleensä enemmän tai vähemmän pehmeitä ja
puukon käsittely virtuoosimaista: puuttuu vain tarkkuusheitto hammashoitajan ympärille.
Tuntiassarina oli lisäksi kirjoituspöydällä istuskelemassa talon oma
kasvatti Kari Konki, jolla aina yksi vitsi-jota-ei-pitäisi-kertoa varastossa.
Osastonhoitajana kirralla pyörähteli Sirkka-Liisa Miettinen, jolla
napakka ote kaikkeen . Hoiti kiitettävästi kirurgian suoritteiden tilannetiedotukset ja piti kirurgit kurissa .
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Kandien tekemistä olivat vielä sotkemassa hammashoitajatAnnikki
Vihervuori, jolla kärsivällinen luonteenlaatu ja Olla Tuhkanen,jolla
pyöreät silmälasit ja uudet pujottelusukset sekä nauru herkässä .
Vakituinen kirran hoituri Irma Vihonen on kevättalven lomaillut.
Siitä syystä. Hoitsut pitivät huolen , että kirurgian päivystäjälläkin
riitti tekemistä , jos ei muuta , niin siivoamista ja kirurgisiin instru mentteihin tutustumista , kuten eräs kurssilaisemme on todennut.
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Röntgenissä pomona istuu osastohml Eeva Unkosalo, jolle .ylösalaisin liimatut röntgenkuvat kuulemma aiheuttavat silmien kieroutumista. Eevalla oli positiivinen suhtautuminen opiskelijoiden ongelmiin ja hopeanväriset hollannikkaat.
Kandien kuvia katsahtelee ja erilaisia niiden perusteella tehtyjä
sepustuksia kuuntelee myös tyylikäsasuinen ja -käytöksinen assistentti Stina Syrjänen.
Koulun oma kasvatti ja suoraluonteinen Arja Kullaa-Mikkonen
tiirailee myös kiikarilla mahdollisia reikiä luista.
Paksumpia säteitä ampuilee vahvasti ammattitaidolla röntgenhoitaja Mirjami Horttanainen. Nauru herkässä , hymy lähes vakiona.
Piti päivystäjät yleisesti ottaen ojennossa.
Kehityskoneiden kanssa häärää ynnä ortojakin tarvittaessa ja muutenkin kuvailee hammashoitaja Outi Ritvanen. Pitää tapoinaan
myös duplikoida.
Kirjallisista töistä on viime aikoina huolehtinut Sirpa Forsblom
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BETADINE tuotteet ova1

turvallista hygieniaa

BETADINE ihonpuhdistaja

BETADINE paikallisantisepti

Polyvidon. iod. {Mundidone) 8 g. Deterg .. addenda et aq.
purif. ad 100 ml

Polyvidon . iod . {Mundidone) 10 g. Addenda et aq . purif. ad 100 ml

on detergenttiä sisältävä saippuan asemesta käytettävä
desinfioiva puhdistusliuos.
Pakk.: 2 50 ml

BETADINE suovesi

on tarkoitettu ihon ja limakalvojen desinfiointiin en
leikkauksia. injektioita ja aspiraatioita sekä juurihoil
menpiteisiin. Mm. lasten ja aikuisten sammasinfekt i
reagoivat suotuisasti BETADINE paikallisantiseptipe_nslaukseen.
100 ml:n muovinen tippa-annos pullo on käteväkäyttöinen vastaanotolla.

Polyvidon. iod. {Mundidone) 1 K, Spir. fort. 7, 5 ,c. Addenda . arum. ei aq.
purif. ad 100 ml
Pakk.: 100 ml
250 ml
on tarkoitettu suun hygienian tehostamiseen suun ja

hampaistonhoitotoimenpiteiden yhteydessä.
SuosittelepotilaillesiBETADINEA kuten tuhannet
kolleegasiympäri maailmaa!
Pakk.: 100 ml
250ml
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Ehkäisevän hammaslääketieteen professuuria hoiteli Heikki Luoma.
Kansainvälinen tutkija ja luonteessa hillittyä herrasmiesmäisyyttä .
Käytännön ehkäisevästä hoidosta vastasi yliass. Anja-Riitta Luoma,
joka lopputarkasteli ne ehyet hampaan pinnat.
T untiassistenttina fluorauksia ja pinnoituksia katseli seisaaltaan
Hanna Pajukoski. Huomattava-ääninen ja slalomin harrastaja , joka
on koulun omia kasvatteja.
Parhaillaan erikoistuva hammashoitaja Pirkko Rautkorpi ja häntä
tuuraava Marja-Liisa Nousiainen pitivät tapoinaan lämmitellä sylkiputkia , joita kandit keräsivät.

PROTETIIKKA

-osasto

sai kevään korvalla tuoreen isännän: proteettiseksi profes·
saariksi tuli Antti Yli-Urpo. Sympaattinen , jämpti ja opetusystävälli·
nen mies, jonka silmälasit tunnusmerkkinä.

Kliiniseen opetukseemme
ehtivät myös sormenjälkensä jättää
Kalle Urmas, jolla vilkas mielenlaatu ja pieni pilke silmäkulmassa
sekä Veijo Lassila, hyviä käytännön neuvoja jakava kliinikko.
Kliinisten töiden , erikoisesti sillanrakentamisen varsinaisena tuki·
pilarina hommaili osastohml Osmo Huuskonen, joka myös lipokkaistaan tunnettiin. Edustaa vankkaa kokemusta ja savolaisuutta.
Osmo viihtyi kello-yhdeksän-kahvilla tuntiassistentti Pertti Pohjamon
kanssa. Hampaantekijä, jolla mainio kyky rauhoittaa, vaikka se kuu·
deskaan jäljennös ei onnistunut: »Nö, katsotaanhan.» Kävelytyyli
isällisen vaappuva.
Yliassistenttina käppelehti
Rolf Lappalainen. Kiiluvasilmäinen,
pujopartainen ja muutenkin karvainen persoonallisuus, jonka kom·
mentit yllätyksellisiä: »Jos ei proteesit pysy suuta avattaessa , niin ei
pie aukoa suuta.»
vroteettiseen vakiokalustoon,
assistenttipuolella,
kuuluu myös
Vesa Pekkarinen, joka kuiskaa kuuluvasti ja hallitsee Achh-linjan
toteamisen. Tapana tutkia värin valintaa.
Tyylikkäänä tuntiassarina taaperteli Ulla-Maija Ettala-Ylitalo, joka
myös tutkistutteli talon vanhoja siltoja. Vaikuttaa nykyisin Kajaa·
nissakin.
Keväällä -81 tuntiassarina
Maija-Leena Viuhkonen.

toimi omasta talosta lähetettyjä oleva

Ja ksantopreeni·putkiloita
puristeli tyhjiksi hammashoitaja
Laitinen varsin avuliaasti ja tunnollisesti.

Mirja
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Kariologisena esimiehenä toimi yliass. vt. osastohml. Hannu Hausen.
Mies , joka luottaa tilastoihin ja tietokoneisiin. Veti V-kurssilla asiantuntevan seminaarisarjan ja piti lopputarkastuksia maanantaisin
ja perjantaisin .
Vt. yliass. Eino Honkala myös lopputarkasteli kariologisia viritelmiä
vankalla kliinisellä kokemuksellaan . Ohimoilla havaittavissa charmikasta harmautta ja luonteenlaadussa sympaattista rauhallisuutta .
Paran puolella välillä vieraillut assari Liisa Seppä palasi kaviteettien
pariin . Tunnusmerkkinä äänekäs ja suorasanaisuudessaan pätevä
ohjaus salissa.
Tutkimukseen suuntautuneina tuntiassareina kariologialla olivat
Anneli Milen ja Tuija Palin, jotka joskus olivat läsnä vain lipun muodossa ilmoitustaululla.
Iisalmessa enemmänkin vaikuttavat Miettiset, Salme ja Lauri, toivat
klinikkaan hyviä käytännön neuvoja.
Virkavapaalla oleva apul. opettaja Hannu Hanhijärvi opetti ensin
farmakologiaa ja sitten kariologiaa. T unnollisuudestaan ja rehellisyydestään tunnettu. Katselee nykyisin amerikkalaisia reikiä Minneapolisissa. Velipoika Heikki toimi tuntiassarina ja oli veljensä veroinen .
Luukkosen Paavo veti fantom -kurssin letkeällä tyylillään ja Tuutin
Heikki puhui karjalaisella vilkkaudellaan mm . riskipotilaista vihreille
kliinikoille 111-kurssilla.Tällä hetkellä molemmat liikkuvat Dar-esSalaamissa päin.
Kariologian hammashoitaja Maisa Käyhkö sai mahtumaan viiden
sentin säilytyslokerikkoon puoli metriä potilaspapereita.
Seija Ouksulainen piti huolen , että talossa oli poria tylsytettäväks i
ja juurikanavaneuloja väänneltäväksi. Toki hän huolehti kaikista
muistakin tarveaineista.

PARODONTOLOGIA~

Parodontologian ihmeellisyyksistä kertoili ja samalla osastoansa
ohjaili apul. prof. Matti Knuuttila, persoonallisuus puheineen ja
paheineen. Lopputentit vailla vertaa vuodesta toiseen . On viime
aikoina ilahduttanut vuorottaisella läsnäolollaan sekä kuopiolaisia
että oululaisia .
Matti Knuuttilaa tuli uusin tuulin tuurailemaan Heikki Murtomaa
Hesan puolesta .
Paran yliassistentuuria hoiteli Helena Markkanen. Varsin herttainen
luonne , joka hyssytteli hammaskivensä kanssa. On lomaillut hänkin.
Siitä syystä.
Luotettavaa käytännön parodontologiaa edusti assistentti Vuokko
Konturi-Närhi, jolla ilmeisesti kellossa aivan oma kesäaika läpi
vuoden: jatkuvasti tunnin myöhässä . Luonteessa valoisuutta ja
kotona kaikenlaisia karvaisia olentoja.
Parolla liikuskeli assarina myös Bedia Satkan, tunnollinen kyretoija , joka hioi ja hioi juurenpintoja. Jatkossa vaikuttaa Göteborgin
hammaskiven määrää vähentävästi.
Tuntiassarina parolla tallusteli myös Seija Ohtonen. llmiömäisyyttä
ilmapuustin käytössä ja sondi rapsahti aina , jos ei muualla , niin
ainakin joka puolella siellä tiällä. Vaikutti myös ratkaisevasti kurssikuvan iloisiin ilmeisiin: käveli kuvanottohetkellä kameran takana.
Toisena tuntiassarina toimi myöskin viimevuosikertaa oleva Veijo
Miettinen. Luonteessa tasaisuutta ja pesäpalloilu vie vapaa-ajan.
Parodontologian hammashoitajan hommat hoiteli tunnollisuudella
pikku-Sirkka Kuusalho, jonka ylityöllisyydestä pitivät huolta valokuvaus ja Matti K. On innokas leipuri ja lenkkeilijä.
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Pesupuolen pomona varsin värikkäästi esiintyi Asta Zacheus.
Harrasti sammakoiden sijoittelua ja suunnitteli väriä muuttavaa
hiirtä sterilointi-indikaattoriksi. Tuli kurssin keskuudessa kuuluisaksi
retroasemastaan ja Ailan tekemistä proteeseista.
Välinehuollon tytöt Pirjo Krusberg, Aura Röppänen, Irja Pakarinen,
Marjatta Niiranen, Pirkko Halonen, Kirsti Tiainen ja Regina Kröger
keräsivät ja tiskasivat liatut ja muutoin sotketut ja pilatut instrumentit. Helposti huomaamattomalla, mutta tarpeellisella työllään pitivät
huolen klinikan pyörimisestä.
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Labran kipparina toimi Eero Rissanen, joka vapaa-aikanaan viihtyi
vesillä.
Maineekkaan teknikon Kari Makkosen tilalle tuli proteeseja kasaamaan Jaakko Roima, hyväntuulinen aamutossuissa tassuttelija.
Katsoi parhaaksi säilyttää arvokkaita kulkuneuvojaan , kuten potkuria
ja mopoa , helposti vartioitavassa paikassa labran ikkunan alla.
Aira Jääskeläinen säikytteli kandeja luurangolla. Suhtautui joustavuudella kaikenlaatuisiin ronkujiin:
Ja kaikennäköisiä ja kokoisia jäljennöksiä kipsiin valoi PirjoTikkanen.

Sirkka Friman tunnetusti kuuluu ennenkuin näkyy ja kun näkyy,
niin sitten myös kuuluu. Olemukseltaan vilpitön ja rehellisen suorasanainen. Luonteessa myös aimo annos ystävällisyyttä. Piti huolen ,
että talo yleensä pysyi pystyssä .
Lea Hausenin pitkälettinen hahmo kuuluu erottamattomasti klinikan
olemukseen. Patisteli hammashoitajia ja oli muutenkin a}<tiivinen
osallistuja. Kastoi korkeakoulun Canthiaksi , josta jopa palkittiin.
Anna-Leena Partanen asusteli hammaslääketieteen
käytävällä ,
kahvihuoneen vierellä. Varsin tiukoin ottein piti huolta välineistöstä
ja välistä kävi patistelemassa opiskelijoita pois laitoksen monistuskoneelta.
Kanslistina kirjoituskonetta ahkerasti käytteli myös Riitta, entinen
Korhonen, nykyinen Laitinen,
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Sosiaalihammaslääketieteen yliassistentti Matti Rajala vaikutti näkyvästi opiskelun sisältöön , muutenkin kuin nelikätistyöskentely kurssin kautta. Kiireinen mies , jolla puhumisen taito hyppysissä .
Luennoilta taisi mieliinpainuvinta olla aasikalvot.
Matin virkavapautta tuurailee Viljo Nyyssönen,jolla korvasta-korvaan hymy ja kunnia olla ensimmäinen talon oma kasvatti,josta tohtorismies leivottiin . Järjesti V-kurssin keväällä tutustumiskäynnin Joen suun torille , pistäydyttiin myös Honkalammella. Kuuluu Rajalan
puhaltajiin , vaikkei muusikko olekaan.

ORTODONTIA
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Osaston päänä pyöri apul. prof . Lassi Alvesalo, joka tuntee kaiken
näköiset ja kokoiset geenit. Luja tutkijaluonne ja muutenkin vaikutusvaltainen persoona , jolla aimo annos opiskelijamyönteisyyttä.
Oikomisen osastohammaslääkärinä toimi Risto Vänttinen. Omaa
lujan ammattitaidon , jolla siirtää hampaat vaikka leuasta toiseen.
Tiukka klinikka-ilme ja pettämätön periaatteensa mies kuin suomalaisesta sananlaskusta: jos mää kaik' puhun, niin mitä mää sit' itte
tierän.
tiärän.
Yliassarina hääri jämpti ja kiireinen, kuitenkin luonteeltaan tyynen
rauhallinen Tellervo Laine.
Assistentuuria hoiteli Marjatta Puranen, joka viime aikoina on alkanut tutustua opiskelijoiden poskionteloihin ynnä pituus / painosuhteeseen. Rauhallisuus ja ystävällisyys hänelläkin peruspiirteitä .
Marja-Leena Konttinen toimi tuntiassarina ja kanteli kipsimalleja
paikasta toiseen . Väsymätön salin kiertäjä ja olanyli-ortodontian
seuraaja , joka myös kaaria väänteli.
Hammashoitaja Eeva Jäske piti paperit ojennuksessa ja kipsimallit
tallessa. Kiinnostutettu viimeaikoina ATK:n ihmeellisyyksiin.

Ja lopuksi koko laitoksen isäntä , suupatologian apul. prof. Pertti
Sainio, jolle tyypillistä spontaanisuus , piippu ja pieni boheemisuus.
Varsin sanavalmis mies , jolla kieli tosin ajoittain karkea .
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Annettiin yleiskuva ihmisen fyysisestä ja psyykkisestä
rakenteesta ja toiminnasta sekä perusteellinen kokonaiskuva hammashuoltojärjestelmästä
hampaiden, suuontelon , leukojen, nielun ja kasvojen rakenteesta ja
toiminnasta, suun ja hampaiden terveydenhoidon sisällöstä ja kehityksestä sekä suu- ja hammassairauksien
syistä , ehkäisystä, toteamisesta ja hoidosta
Enempi veisi sahdista voiman.
Onneksi olkoon.
Näkemiin.
Pertti
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