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Syksyllä 1979

Elokuussa 1979 tämä alkoi; minut oli valittu opiskelemaan Kuopion korkeakoulun hammaslääketieteen koulutusohjelmalle. Tulin tietämättömänä
ja hieman pelokkaana suoraan armeijasta Kuopioon, kaupunkiin, josta
en tiennyt juuri mitään enkä tuntenut ketään. Keitä ja millaisia olivat tulevat
opiskelija ystäväni?

Ensimmäiseksi hämmästelin korkeakoulun ilmoittautumiskaavaketta ,
jossa tiedusteltiin opintojeni tarkoitusta: opintojenne päämääränä on
valmistua hammaslääketieteen a) kandidaatiksi, b) lisensiaatiksi, c) tohtoriksi, - Mutta hammaslääkärihän minusta piti tulla!
Jo johdanto korkeakouluopiskeluun kurssin aikana minulta tiedusteltiin,
montakos olin porannut? Pian opin hämäämään kyselijät asiantuntevan
kuuloisesti lisäämällä vastauksiini ortodontia, endodontia, parodontia
ja muita dontia-termejä. Myönnettäköön nyt, etten itsekkään ymmärtänyt
kaikkien termien merkitystä. Prekliinikkoina yhdessä opiskelimme, tutustuimme, harrastimme ja joskus juhlimme. Olimme innostuneita yhteisten
asioittemme hoidosta. Opiskelumme ei sitonut liiaksi ajatuksiamme ja toimiamme. Kahden ja puolen vuoden jälkeen jäi pre- etuliite pois; siirryimme
kliinisiin opintoihin. Kunnioitimme perinteitä ja vietimme yhteisen kandijuhlan ilman virallista nimitystä. Kandina oleminen sitoi toimemme klinikan
potilastyöskentelyyn. Nyt oli jo vaikeampaa löytää aikaa ja innostusta
yhteisten asioiden hoitoon ja harrastuksiin.

Nyt keväällä 1984 uskon meidän tuntevan yhä yhteenkuuluvaisuutta.
Erilaiset harjoittelut ja epätietoisuus orientoivasta vaiheesta ovat hämmentäneet ajatuksiamme tänä keväänä. Kuitenkin ylpeänä valmistumme
-Kuopion Yliopfstosta hammaslääketieteen ensimmäisenä kurssina.
Me uskomme ja luotamme Eino Leinon elämänohjeeseen:
On elonaika lyhyt kullakin
Siis palakaamme liekein leimuvin
Tulena kohotkaamme korkealle
Maa maahan jää, henki taivaisiin

Pertti

Elmex-sarjan antama päivittäinen kariessuoja on tasaveroinen
veden fluorauksella saatuihin tuloksiin.

Elmex-sarjaan kuuluu liuos, geeli, tahna, harja ja tikut.

elmex
LÄÄKETEHDAS

dAION

Osastonjohtajan viesti

Cursus Pertti Väisänen

Lämmin tervehdys ja sydämellinen onnen toivotus keväällä 1984valmistuvalle Cursus Pertti Väisänen nuorille lisensiaateille. Takananne on
paljon ponnistelua ja tarmoa vaatinut opiskeluaika Kuopion yliopistossa.
Aika, mikä varmasti on sisältänyt monenlaisia tuntemuksia ja kokemuksia. Aika, jonka vuosien saatossa hengessänne käy yhä paremmaksi
ja paremmaksi. Ja parasta aikaa se monessa suhteessa onkin, uskokaa
tai älkää.
Cursus Väisänen on ollut hyvä kurssi: Opintoinnostuksen ja sitä suuremman menestyksen lisäksi se on ollut muutoinkin vireä. Eräänä esimerkkinä otettakoon vaikka cursuksen voimallisella myötävaikutuksella järjestetty Dentinan 10-vuotisjuhla huhtikuussa, mikä monessa
suhteessa oli esimerkillisen onnistunut tapahtuma. Se ikäänkuin loi
traditiota ja toi sitä takaisin. Suurkiitos juhlasta cursukselle! Cursus
Väisäsen voikin turvallisin mielin lähettää maailmalle ja myös pioneeritehtävään eli suoriutumaan ensimmäisinä maassamme orientoivan
vaiheen opinnoista. Tulkaa ja kertokaa meille ensi syksynä, miten
menee ja meni orientoivassa.

Tätä toivoen ja kaikkea parasta toivottaen!

Lassi Alvesalo

Cursus Väisänen 1979 - 1984

Isäntä _____________________

_

Emäntä ____________________

_

. ... ja loput samanlaisia!
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Helinä Filander

Merja Heikkinen

Motto: »Kunpa klinikka aukenisi vasta iltapäivällä.» Yksi kurssin kovista vasureista .
Pohjalaista räväkkyyttä, joka näkyi myös työsuoritteissa . Ihmissuhdeasiat ja terveyskasvatus lähellä sydäntä.

Tasaisen varma optimisti Varpaisjärveltä,joka
ylti opiskeluaikana erikoissuoritteeseen : tyttö,
50,5 cm, 3300 g. Ei haitannut kuitenkaan tenttimenestystä. Hymy herkässä. Merjan kotirooli:
lääkärinhoitaja tietenkin.

Pirjo Hyttinen

Pasi Hämäläinen

Menevä urheilun monitoiminainen, joka sai
kurssin ensimmäisen niskasäryn Helinän kanssa - johtuiko vasenkätisyydestä vai liian
kovasta työtahdista? Vilkas elämänsykli:
Lieksa, Jyväskylä, Kuopio, lnkeroinen, Kuopio,
Varkaus .

Monitoimimies ja vastarannankiiski . Juvalta.
Ostaa, myy, vuokraa ja vaihtaa tarvittaessa
ompelukoneesta autoon. Motto: »Hinnasta
sovitaan.» Suhteita, suhteita ... Ansioluettelo
liitteineen ei mahtunut mukaan.

Heikki Jyrkinen

Arja Jääskeläinen

Trubadurix Heguli Siilinjärveltä, II-sukupolven
evakko. Toinen mies kurssilla, jolle kasvoi
parta. Evakkovietti idästä länteen periytyy
geeneissä, sillä suunta Karjalasta lähtiessä jäi
pysyvästi kranaatista mieleen. Suunta varmistettu Pohjanmaalle sormuksella. Harrastukset: snorkkeli, räpylät, kitara ja laulu.

T opakka maalaistalon emäntä Iisalmesta.
Tyytyväisten hoidokkien joukkoon kuuluivat
klinikan potilaiden lisäksi 30 lehmää, kaksi
kissaa ja aviomies Jussi. Lapinlahdelle viikonloppuisin huristellessaan ei pikkurouva liiemmälti kaasujalkaa säästellyt ...

Raija KajaskiviRautavaara

Taina Kauppinen

Lahtelaisrouva, jolla on kyltymätön tiedonjano. Kysyvä ei tieltä eksy . Ei tenttiä ilman
erinomaista -ilmeisesti lukumenetelmissä ei
ole valittamista. Nimikirjoitus pieneen tilaan
hivenen ongelmallista (Rtv). Pyrkii pitkälle.

Kurssin vilkas kuopus Vesannolta, joka emännän velvollisuuksien ohella toimitti Dentikkeliä
ja edusti opiskelijoita liiton valtuustossa. Omaa
kadehdittavan kyvyn nukahdella paikassa
kuin paikassa (kirjastossa, luennolla, tenttikirjan ääressä) . Maailmanmatkaaja, joka tuli
hyvin toimeen potilaittensa kanssa. Hoiteli
Dentinan 10-vuotisjuhlan emännyyden arvosanalla E.

Liisa Komppula

Päivi Laukka

Tasaisen rauhallinen , tehokas ja sympaattinen .
»Blue angel» vaatetukseltaan ja mieleltään.
Opetteli parinä viim€. vuotena purjehdusta .
Aktiiviharrastuksena myös pitkänlinjan puhelut.

»Tautista» oli tämän kivijärveläisen patenttidiagnoosi. »Mää varsin sanoin» on myös keskisuomea ja tarkoittaa, että on kyse sinnikkäästä
väittelijästä. Kevättalvella lienee viettänyt
laskettelurinteillä enemmän aikaa kuin tenttikirjojen ääressä. Urhea autoilija.

Mirja Leskinen

Leena Mäkeläinen

Täysver inen , suorasanainen savolainen . Kurssin ens immäinen äiti. Avioliitto kest i hoitosuhtee n klinikalla. Dentikkelin piirtäjä, muitakin taiteellisia avuja löytyy.

Kurssin pienin Leena, kotoisin Suomussalmelta.
Dentinan hallituksen sihteeri -83. Harrastuksena kissanhoito ja moottoripyöräily . Palannee
Kainuuseen.

Marketta Nieppola

Eeva Nurro

Ei tenttiä ilman erinomaista -ilmeisesti muistissakaan ei ole valittamista . Mäntän tytön
suoraluonteisuus oli valttia myös Kuopiossa.
Ihailtavat kädentaidot niin klinikalla kuin
kotosalla.

Syntyperäinen kuopiolainen, varma mielipiteistään. Uskaltautui opiskelemaan hampaalle huolimatta Savotalon potilaana olosta .
Viitoskurssin aikana tiivis huutoyhteys unittiin
A 13. Kulttuuripuoli vahvoilla: ajankohtainen
kirjallisuus, teatteri ja elokuvat aina hallinnassa .
Itse täsmällisyys ja itsepäisyys .

Anne Pajunen

Raimo Parviainen

Temperamenttinen karjalainen, jonka hiusten
malli ja väri vaihtuivat jokaisella Lappeenrannan reissulla . Viitoskurssin aikana tiivis
huutoyhteys unittiin A 14. Opetti potilailleen
artikulaatioliikkeitä todella kaikuvalla äänellä.
Käsiala ennenkuulumaton ja ennennäkemätön ,
ennen kaikkea lukematon.

Leppoisa ja Punapartainen Harald Hirmuinen
-tyylinen setähahmo Juankoskelta . Klinikalla
ei minnekkään kiirettä, paitsi »riisivellin keittoon» . Dosentti-tason elämäntutkija. SekoParviaisen, Marinan ja Erjan onnellinen omistaja. Motto : »Marinalla pääsee, mutta aniksella
ei.

I
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Minna Pentikäinen

Erja Piiparinen

Satunnaisesti sanavalmis savolainen, kiinnostunut sukututkimuksesta. Lipsahdus transplantaatioleikkauksessa: »On se kyllä ihme,
jos tuokin onnistuu!» »Miä oon kyllä sitä mieltä,
että . . .»

Topakka varkautelaistyttö, jonka saa helposti
innostumaan. Pinnan alla kytenyt myös järjestötoimintaa . Entinen korkeushyppääjä, saavuttanut mainetta myös ylioppilaskunnan syyskisoissa (sarjassa 2 osanottajaa). T ulevaisuusko
(ruusun )punainen?

Eija Puoliväli

Leena Ranta

Pitkälettinen pohjalainen Parkanon ja Pyhäjärven puolivälistä . Ei niitä hiljaisempia. Puutarhanhoito lähellä sydäntä - samoin Mauri.
Hartain toive: saada talo peruskorjatuksi.

Entinen uimahyppymestari. Ilman Leenan erinomaisia luentomuistiinpanoja ja Rank Xeroxia
kurssin poikien opinnot olisivat tyystin tyrehtyneet. Harrastaa laulua, karkkilakkoja ja
englantilaista lakritsaa. Laittoi elämän arvot
uuteen järjestykseen opiskeluaikana .. Iloinen
ihminen, joka ei pienistä hermostu.

Leena Rummukainen

Päivi Ruotsalainen

Rauhallinen ja ystävällinen - mutta myös
tunnollinen opiskelija Nurmeksesta . Asia kuin
asia luotettavissa käsissä . Lapinkävijä ja luonnontutkija . Konsultoikaa metsäasioissa.

Sanavalmis lappeenrantalainen, jonka työpäivän jälkeiset kommentit kertovat synnynnäisestä optimismista : »Ette usko, mikä päivä!»
»Voi äly, minä en valmistu täältä ikinä!» VR:n
vakioasiakas, joka ei perustanut Kuopiosta
viikonloppuisin . Koomikon lahjoja.

Tarja Saksa

Elina Savolainen

Herttainen, siisti ja kollegiaalinen lady. Sanoi
vain tarpeellisen . Rauhallinen kariologi. Uskomattomat unenlahjat; joutui herätyskellon
pettämäksi. Mikkeli mielessään .

Lady in blue. Pieni ja pippurinen petäjäveteläinen, jonka muistiinpanot kauniita mutta
lukukelvottomia. Hankkinut kottikärryllisen
tietoa multippelimyeloomasta. Ei neulo ajaessaan .

Anne Teräväinen

Seija Toivanen

Aina nimensä veroinen imatralaistyttö . Toinen
koti pikajuna välillä Kuopio-Helsinki. »Kyllä
Kuopio on nihilistinen paikka.» Kädessä pysyivät porat, pihdit, puikot ja piirakkapulikat.

Kuului Eevan jengiin savolaisalkuperässä .
Puolusti välillä tuohtuneena Kuopion kunniaa .
»Mitä teette, minne menette, kuinka tulette?»
oli Seijan päällimmäisiä huolenaiheita. Kutrit
kunnossa, laskokset suorassa . Kipinä ammattiin syttyi Savotalon »avaralla» klinikalla.

Riitta-Liisa Turunen

Elina Unkila

Kuopiosta aina kiire Leppävirralle . (Oi, jos
vaan olisi lentolinja.) Tyyni ja tasainen. Pysyy
kiperissäkin tilanteissa uskollisena tyylilleen.
Loppuaikoina yllättäen vakiintui jopa sormusten ostoon asti. Verbaalinen lahjakkuus .

Haminan tyttö, joka ei hevillä Savoon sopeudu.
Sairasti korvienvälitulehduksen opiskeluaikana. Polkupyörätrialajaja parhaimmasta
päästä. Taitava imitaattori, jonka näyttelijänlahjatkaan eivät menneet hukkaan; potilasmateriaali HIEMANerikoinen.

Kristiina Suontausta

Pertti Väisänen

Kurssin herttainen monisteasianainen, joka
jakeli possumerkkejä maksamattomille. Uuden
elämän aloittaminen aina vaan siirtyi. Erikoisalana vohvelit, kermavaahto ja mansikkahillo .
Innokas ulkoilunharrastaja.
Motto: 'Mä en kestä.'

Poronpurija pitkospuiden takkaa Kajjjaanin
jänghältä runonkeruumatkalla Savossa . Kurssin isäntä ja lyömätön kauppamies: osti kalliillamöi halvalla. Luonnonkihara kampaus ja muutennii mies ihan kokonaan viärin päen. Kravattipakon, tigitaaliajan ja 6-kupin Krupsin vankkumaton kannattaja .
Omaisuus: ATOMIC
SKIT (203cm) ja mainospöllölasit (0 8,5cm) .

Martti Väänänen
Cro Magnon muaningus 1. muaninkalaenen
kanta -astuja. Tärkeen ommaesuus luonnonviärät leokaperät ja kurssin suurin max.avvaus.
Pystytukkanen hoetajiin kaahu (Silikki-Leena,
saona Sx/ vko ja Popeta 120dB). Kummelin
päevystävähammasliäkäri 20.00-01.00, tae
sop.muk. (?). Potilaat nuorta ja nättiä ja silleen. Motto: Hulluus ja savolaesuus on uatuas
olotila.

KAHDESTIANNOSTELUYLEMMISSÄ
HENGITYSTIEINFEKTIOISSA
KAIKISSAANNOSTELUMUODOISSA
<akuutti otiitti, sinuiitti, tonsilliitti>

• MILCOPEN tahL

•MILCOPEN
800 tahi.

•MILCOPEN
500 tahi.

Phenoxymethylpenicillinkal . 660 mg
respond .phenoxymethylpen icillin
1 000 000 I.U ., C. obd .

Phenoxymethylpenicillinka l. 530mg
respond .phenoxymethylpeni cillin
800 OCX) I.U., Constit . q.s., c . obd .

Phenoxymethy lpen icillinkal. 330 mg
res~nd .phenoxymethylpen .icil1in
500 000 I.u .. Constn . q.s .. c. obd .

Jakouurteinen

Jakouurtei nen

PAKKAUKSET JA HINNAT
(VMH+lw)
15 tabl. 18,52
20 tabl. 24,15
30 tabl. 34,71
100 tabl. 74,26

PAKKAUKSET JA HINNAT:
(VMH+lw)
20 tabl. 21,92
30 tabl. 32,27
100 tabl. 68,51

PAKKAUKSET JA HINNAT:
(VMH+lw)
20 tabl. 18,15
30 tabl. 26,64
100 tabl. 60,35

•MILCOPEN
PEDIAIR/C
MIKSTUURA
Phenoxymethylpenicillincalc . 39,47 mg
respond .pheno xymethylpe nicillin.
EiOOCX) I.U., Sacchar 566 ,7 mg. Constit .
conserv . et arom . q .s., Aq .purif . ad 1 ml

PAKKAUKSET JA HINNAT:
(VMH+lw)
60 ml
20,55
120 ml
36,25
200 ml
53,23

Muut tiedot ks. Pharmaca Fennica
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Säpinää ...

lntraoraalinen...
Huom.,

ja extraoraalinen

työskentelymetodi

fantomtöissä

esimerkillinen ergonomia

No , menettelee.
Ei, ei, ei missään tapauksessa

tarvitse uusia.

Vastaanotto ja suunnittelu

Apulaisprof. Pertti Sainio: Aina tyylinsä säilyttävä. Piippu, parta ja puheet
miestä myöten.
Osastonhammaslääkäri Ulla-Maija
Ettala-Ylitalo: KOP-KOP-KOP-KOPkopisee. -ja tuoksuu. -ja näkyy. -ja ...

Maarit Koskinen: Dallas look. Just
correct.

Salme Louhelainen: Tuulisella paikalla näyttöpäätepotilaiden
ja kiukkuisten opiskelijoiden välissä.
Hh Leena Ahonen
Raija Kemppainen
Auli Lehikoinen
Marjatta Torvinen

Röntgeno/ogia

r
Eeva Linkosalo: Kivien hiontaa, puutarhanhoitoa, trooppisia kasveja ym.
ym. opiskelijoille röntgenologian ohessa
opettanut sirkeäsilmäinen osastonhammaslääkäri .
Yliass. Stina Syrjänen: Huipputehokas ja -tyylikäs tiedenainen . Viimeaikoina työskennellyt Oslossa .

Asko Savola: ATK-asiantuntija Suomen Turuust. Itse rauhallisuus, joka
ei pienistä hermostunut.
Pekka Piironen: Myhäilevä kalajuttujen kertoja. Kariologian ja suunnittelun kautta röntgeniin.
Röntgenhoitaja Mirjami Horttanainen
Tekninen avustaja Outi Ritvanen
Apulaiskanslisti Sirpa Forsblum

Purentafysio/ogia ---

Osastohammaslääkäri Aila-Maria
Mäkelä: Räväkkä purennan asiantuntija. Ailahteleva. Kiskot turpaan ja
napsutellaan. Konsultoi isoja poikia.
Hh Pirkko Rautkorpi

Pirkko Koskenranta-Wuorinen:
Hillitty auttavainen dysfunktio-proteetikko.
Pari päivää viikossa myös Juntusen
Kauko hoiteli purentavaivoja.

Parodontologia

Helena Markkanen: Hammaslääketieteen laitoksen tätimäisin apulaisprofessori. Luento-opetus kalvoineen
havainnollista
»KATSO! Vielä
löytyy plakkia. »

Yliass. Vuokko Konturi-Närhi: Pirteä
pitkälettinen. Omaa ihmeellisen kyvyn
reputtaa lopputarkastuksesta lempeästi.

Leena Saaranen: Suhteellisuudentajua
omaava symppis parodontologi.

Kari Palokas: Muuten mukava mies,
mutta klinikalla nihilisti.
Jukka Kentala: Tietää mistä kaikesta
opiskelija voi lintsata.

Kauko Juntunen: Opiskelijoiden suosiossa, mikäli ruokailuiltaan ehtii.
Hh Anna-Maija Gynther

Veijo Miettinen: Pesäpalloilija.
Ammattitaitoinen.
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Kariologia

Paavo Luukkonen: American accent.
»Generalist». TunTee vain yhden
loppuTarkasTusarvosanan.
Tuija Palin-Palokas: Linjansa pitävä
ammattitaitoinen kariologi. Lady Cool.
Liisa Seppä: Luentoja muistellaan
kaiholla. Ponteva kävelytyyli.
Sergei Kolmakow: »Mainiota, mainiota, Katso, hypoplasia». Vaihtoi suurennuslasin kuituvaloon.
Hanna Pajukoski: Eristys -ja matriisi
-assistentti. Selektiivinen gangreenanenä toimii lähes bakteeritasolla.
Markku Mikkonen: Sexy.
Satu Spets-Happonen: Suora ryhti.
Maija Rajamaa: Suora ryhti.
Hh Maisa Käyhkö
Hh Sirkka Kuusalho-Stjerna

Ehkäisevä hammaslääketiede
Professori Heikki Luoma: Arvokas
vanhanajan herrasmies, jonka ansiot
ehkäisevässä hammaslääketieteessä
tunnetaan Savoa laajemmaltikin.
Haaveilee fluoratusta suolasta.

Heikki Tuutti: P ÄIV AA, MITÄS
KUULUU. Rauhallinen ehk.hammaslääketieteen assistentti, jonka mielestä
vasta harjoittelut tekevät kandista
mestarin.

{
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Ilkka Nykänen: Hyssytteleväehkäisijä.
Eino Honkala: Suomen Akatemian
tutkijana nyttemmin.
Hh Merja Mykkänen

Sosiaalihammaslääketiede
1)

Seppo Järvinen: Apul.professori.
Tuntematon lahjakkuus. Kertoili ortodontian pisteistä.

1

Viljo Nyyssönen: Siinäpä mies, jota
professoriksikin on kutsuttu. Ergonomia sydämen asiana.
Anneli Milen: Innokas kiireinen tutkija. Tehokas opettajamme jo morfologian kurssin ajoilta.

~.~--''" /

Protetiikka - ---------------Antti Yli-Urpo: Professori. Herrasmies viimeisen päälle . Sai kurssin
pojat muistamaan tikutusvälit ja pulleat muodot.
Osmo Huuskonen: Osastonhammaslääkäri 007 Temp Bond. Huolehti,
että opiskelijat eivät rasita itseään
liian pitkillä työpäivillä (klo 12.13
j älkeen) .
Rolf Lappalainen: »Kivestohtori».
Haukkuva koira, joka ei kuitenkaan
pure.
Vesa Pakarinen: »Seelvä juttu. Tästä
tulee merkintä. » V.P. »Tässähän tuli
demonstroitua virhekin. »
Pertti Pohjamo: Öööh. Aina ystävällinen perusproteetikko . Öööh .
Matti Simonen: Aito savolainen Skinhead ja Kiinan kävijä .
Joonas Pulkkinen: »Ei tässä ehkä
tehdä hammaslääketieteen historiaa,
mutta tuskinpa kukaan tästä minua
syyttää. »
Hh Mirja Laitinen

.A

Suukirurgia
Apulaisprof. Risto Kotilainen: Etsintäkuulutus: Parrakas, silosorminen kirurgi ja luennoitsija. Viimeiset havainnot KYKS:ssä. Palkkio jo lunastettu.
Yliass. Matti Lamberg: Vänttis Ripan
paras kaveri. Kandien paras leikkausavustaja. Suosiossa.

Kari Konki: Kuiskaava viiltelijä. Jälki
siistiä.

Erkki Korhonen: Suoritepisteiden pamauttelija. Jää kurssin mieleen hyvänä
opettajana.

Kristina Nuortio: Disco image. Omistaakohan herätyskellon?
Arja Kullaa-Mikkonen: Ei kovin tuttu
kirurgina, koska äitiyslomailee.

Osastonhoitaja

Sirkka-Liisa Miettinen
Hh Irma Vihonen
Hh Annikki Vihervuori

Ortodontia

Lassi Alvesalo
Osastonjohtaja, apul. professori.
Lupsakka mies, well. Luennot lähinnä
genetiikkaa, vai onkohan kuitenkin
ortodontiaa.

Marja-Leena Konttinen: Jälki tar kastus silloin, toinen tällöin, ettei vain työt
lopu kesken.
Merja Harju:
oikoja .

Opiskelijaläheinen

Hh Eeva Jäske
Hh Virpi Niemelä, sijalla
Hh Merja Arnala

Hammashoitajat
Sirkka Kuusalho-Stjerna
Eeva Jäske
Merja Arnala
Riitta Heiskanen
Maisa Käyhkö
Mirja Laitinen
Anna-Maija Gynther
Merja Mykkänen

Risto Vänttinen: Lamberin Masan
paras kaveri. Osastonhammaslääkäri,
jota kolmoskurssilla pelättiin polvet
tutisten, mutta joka osoittautuikin ihan
leppoisaksi mieheksi.
Yliass. Tellervo Laine: Selkeä luennoitsija, joka opetti myös kipsimallien
talkkauksen tärkeyttä oikomishoidossa.

Välinehuollossa työskentelevät: -------------

Vastaava välinehuoltaja Asta Zacheus
Kirsti Tiainen
Pirkko Halonen
Marjatta Niiranen
Pirjo Krusberg
Irja Pakarinen

Teknisessä laboratoriossa

Vastaava hammasteknikko Jaakko Roima
Teknikko Matti Kauppinen
Teknikko-opiskelijat Aira Jääskeläinen ja
Seppo Kärkkäinen

Elina
Seija
Pirjo
Pirjo

Räisänen
Sinivuori-Hyttinen
Karttunen (äitiyslomalla)
Kemppainen

r

Opetushoitaja Sirkka Friman: Pirteä
opetushoitajamme, jonka korvaamattomuus huomattiin poissaolojen aikana.
Puheenlahjoja on.

1
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Pikku-Sirkka ja kuvaajanotteet

Lea Hausen: Kuului ensimmäisen ja
viimeisen opiskeluvuoden tuttavuuksiin . Hiusten pituus yhä sama.

KUN KANDI VAIHTOI VAPAALLE

»Mitä hittoa se Väisänen taas sooloilee?»

My baby's got a brown eye

T utustumisillanvietto

vielä Luistelijantiellä

Rapa roiskuu kun rapataan

Paluumatkalla

hml- päiviltä Helsssingistä

Tiesitkö, että uusi FinnDent C Ergonomic on
Suomen ostetuin porakoneyksikkö?
UUSI

Ergonomic

Näyttelyssämme
uusi Finndent 5CE - viisi
kasettimahdollisuutta !
Finndent 5CE - hammashoitovarustuksen
oikeaan ergonomiaan vaikuttavat mm.
- imujärjestelmä voidaan siirtää tuolin vierestä
kaapistoon
- instrumenttisillan liikerata sallii sen tuomisen
erittäin lähelle työskentely kohdetta
- instrumenttisilta vo idaan potilaan noustessa
työntää hammashoitajan puolelle .
Oikean e rg onomian lisäksi Finndent 5 CE on
he lppokäyt töinen täyskaset tikone.
Tämä tekee sen helppohoito iseksi ja huoltovarmaksi. Kase ttien vaihtaminen pikaliitännällä on nopeaa ja koko naan uuden kasetin esimerkiksi hammaskiven po istolaitteen - lisääminen on helppoa.

Uusi Finndent SCE on entistäkin
paremmin viimeistelty. Uskallamme, ,.,.•
väittää, että se on maailman kehittynein hammashoitovarustus. Finndent
SCE:n suunnittelu ja valmistus on
kotimaista laatutyötä.

Pyydä tarjouksemme, hyvitämme reilusti vanhasta unitista.
Käymme arvioimassa vanhan unittisi. Meiltä kaikki tunnetut
merkit: FinnDent, l{avo, Flex.

Ottakaa yhteyttä - edustajamme käy mielellään
luonanne kertomassa lisää uuden Finndent 5C
Ergonomicin ominaisuuksista.

OYDENTALDEPOTAB
KUOPIO
Kiekkotie 2
Myymälä, Huolto 971/228311

llaksa

pankin ka .,.....a.
CHa
pankkikor«i
käy«öön. ·
Helsingin Osakepankki
Kansallis-Osake-Pankki
Kuopion Aluesäästöpankki
Kuopion Osuuspankki
Osuuspankki Yhteistuki
Suomen Yhdyspankki
Suomen Työväen Säästöpankki

KORKEALAATUISTAHAMMASLABORATORIOPALVELUA KUOPIOSSA
Hammasteknikkomestari

Jorma Päivine n:

Arvoisa hammaslääkäri , meillä on tarjolla käyttöösi eri
työryhmiin erikoistuneet taitavat hammasteknikot ja
koulutetut hammaslaborantit , joiden työn laatutasoa vielä
kohottaa työskentely todella korkealaatuisilla koneilla.

TULESINÄKIN ASIAKKAAKSEMME
JA TOTEAITSE
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HAMMASLABORATORIO

HAMMAS-TETRA
Puijonkatu 12 B 25
Kuopio
p. 114033
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---Ylioppilaana

lisensiaattina

Anja Rasa, työnantajamme

Kurssimatrikkeli VII

· ert
. Jyrktrt
J-Ieikkt
.
Tazna Kauppinen
· ert
. 1esktrt

Tekemiseen osallistuivat :

MirJa

sekä joukko kurssilaisia

Matrikkelin toimituskunnan
kameran takana Mirja

aivoriihi lbizalla -

Valokuvista kiitämme Sirkka Kuusalho-Stjernaa
Offsetpaino Lauri Tuovinen 1984

Sali-~

Valmistesuun
kosteuttamiseen

Koostumus:
K+
Na+
Mg++
Ca ++

21,1 mekv/1
14,9 ,,
1,2 ,,
3,0

ei-

27,6

11

11

HPO4 Hz PO4-

9,2 ,,
2,4 ,,
scN1,0
p2
ppm
Sorbitol.
30,0 g
Methyl. parahydroxyben
propyl. parahydroxybenz.
constit.
q.s.
Aq. purif.
ad 1,0 1
pH
n. 7

Käyttöalue ja annostus:
Eri syistä johtuvan suun
kuivuuden helpottamiseefii
2-3 suihketta tarvittaess~

.

. . ''

LÄÄKETEHDAS

~[~~9~
KUOPIO
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Hammas hoitoalan
eniten käyttämä hammasväline
Alaa tunteville tämä
merkki kertookin jo kaiken. Kaiken siitä nimen omaisesta syystä, että
Oriola Oy Hammasväline tarjoaa käyttöösi
todella kaiken mitä
hammashoitoa/alla tarvitset. Tarvittaessa koko

vastaanoton, mitään
unohtamatta.

Palvelumme alkaa
jo suunnittelusta
mutta ei pääty
pelkkään tavarantoimitukseen
Suunnittelupalvelus-

tamme saat asiantuntevat neuvot aina silloin
kun niitä tarvitset. Myyntiedustajamme ja puhelinmyyjämme eri puolilla
maata toimittavat tilauksesi nopeasti eteenpäin
ja ku/jetusosastomme
huolehtivat siitä, että
tilauksesi on sovittuun
aikaan perillä VcJ.Staanotollasi. Vielä tämänkin
jälkeen palvelu pelaa,
sillä huoltoverkostomme kattaa koko maan.

Mekin valitsemme
yhteistyökumppanimme
korkean laadunja
varmuuden perusteella .
Kaikki tuotteemme ovat
tuttuja ja turvallisia, tunnettujen tehtaiden valmistamia. Me luotamme
kokemusperäiseen
ammattitaitoon, laatuun
ja toimitusvarmuuteen.
Uskomme, että Sinä
teet samoin. Niin tekevät useimmat. Siinä
syy miksi Hammasvälineeseen luotetaan.

Hammas hoitoalan
palvelupaikka

A

01"iolaOY ..
~ I1AMMASVALINE
Espoo
Hels1nk1:
Joensuu
Oulu

90-4291
Se1na1ok1964 -22 570
90 -176 623 Tampere 931 -35 152
973 -24 271 Turku
921 -336 533
981 -348 222

