Xylocain®adrenalin
lidokaiini 20 mg/ml + adrenaliini 12,5 mikrog/ml

- erinomaisen tehokas

Citanest®Octapressin®
prilokaiini 30 mg/ml + felypressiini 0,54 mikrog/ml

- turvallinen ja luotettava

Käyttämällä molempia valikoiden saat parhaan
tuloksen ja voitat potilaasi luottamuksen

Hammaslääketieteelliset puudutteet
Pakkaus: 100 X 1,8 ml
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SUOMENASTRAOY
Astra-yhlyma on Pohjoismaiden suurin lääkealan yritys.
Yhtymän tulkimustoiminla tapahtuu kolmessa tutkimuskeskuksessa:
Astra Läkemedel - antibiootit, keskushermoston lääkkeet,
puudutteet
Draco - al1ergialåäkkeel. hengityselinten tääkkeel
Hässle - ruoansulatuskanavan lääkkeet, sydänlääkkeet .
Suomen Astra Oy on Astra-yhtymän suomalainen tytäryhtiö .

Hyvä viitoskurssi 1986

Kevään vaihtuessa kesäksi suurin osa Teistä valmistuu hammaslääketieteen lisensiaatiksi
viisivuotisen aherruksen jälkeen. Edessä on vielä orientoivan vaiheen palvelu, minkä
jälkeen olette vapaat toimimaan itsenäisinä hammaslääkäreinä hammashuollon eri sektoreilla, enemmistö yksityishammaslääkäreinä ja terveyskeskushammaslääkäreinä.
Monivuotinen uurastuksenne on epäilemättä tuottanut teille hyvät tiedot ja taidot hammaslääkärinä toimimista varten. Toivon lisäksi, että olette opiskeluaikananne onnistuneet, opettajienne myötävaikutuksella tai siitä huolimatta, kehittämään terveen ammatillisen itsetunnon, jollaista ilman hammaslääkärin on vaikea menestyä. Hyvän ammattitaidon ja terveen itsetunnon turvin hammaslääkärin on mahdollista toimia potilaittensa
parhaaksi kaikenlaisissa tilanteissa mahdollisuutensa, rajoituksensa ja vastuunsa tuntien.
Vuosikausien opiskelun juuri päättyessä lisäopiskelun pohdiskeleminen ei varmaankaan
ole päällimmäisenä mielissänne. Kuitenkaan en malta olla tähdentämättä, että hyvä
hammaslääkäri opiskelee koko ammatissa toimimisensa ajan. Alallamme tapahtuva
kehitys on niin nopeaa, että hyväkin peruskoulutus vanhenee jo muutamassa vuodessa.
Siksi toivoisin Teidän alusta alkaen huolehtivan tietojenne ja taitojenne jatkuvasta täydentämisestä. Mahdollisuuksista ei ole puutetta. Lukekaa ahkerasti alan kirjallisuutta ja
käykää säännöllisesti kursseilla!
Hammashuollossamme eletään parhaillaan hieman hämmentävää vaihetta. Tautikirjo
on muuttumassa. Palveluiden tarjonta ylittää paikka paikoin selvästi palveluiden kysynnän. Hoidon kysynnän ratkaiseva lisää~tyminen ei ainakaan lyhyellä aikavälillä näytä
todennäköiseltä. Toivon, että ette antaisi tämän tilanteen liiaksi hämmentää mieliänne.
Suomalaisten suussa on vielä paljon hoidettavaa. Huolellisesti sijoittumistanne harkiten
löydätte varmasti paikan, jossa palvelujanne sekä tarvitaan että kysytään. Muistakaa,
että täysipainoista elämää on mahdollista elää muuallakin kuin läänien pääkaupungeissa.
Hammaslääketieteen osasto kokonaisuudessaan onnittelee Teitä valmistumispäivänänne
ja toivottaa lämpimästi parhainta menestystä urallanne. Rohkenemme lisäksi toivoa, että
tiemme eivät valmistumisenne vuoksi tykkänään erkanisi. Olette sydämellisesti tervetulleita täällä pidettäville jatko- ja täydennyskoulutuskursseille. Lisäksi olemme edelleen
käytettävissänne, kun Teillä on tarvetta konsultaatioihin. Ja olemme toki mielissämme
yhteydenotoistanne muutoinkin. Kertokaa meille vaiheistanne!

Hannu Hausen

Elämäni parhaimpina aikoina uskon aina tekeväni tilaa, yhä
enemmän tilaa itsessäni, tuosta lapioin lunta, tuolta kohotan
kappaleen vajonnutta taivasta, on tarpeettomia järviä, juoksutan ne kuiviin- kalat pelastan- ,villiytyneitä metsiä, niihin
ajan laumoittain uusia apinoita, kaikki on täynnä liikettä,
tilaa vain ei koskaan ole tarpeeksi enkä kysy koskaan, mitä
varten, en tunne koskaan: mitä varten; minun on vain tehtävä
aina uudestaan ja enemmän tilaa ja niin kauan kuin siihen
pystyn, ansaitsen elämäni.
Elias Canetti

SYKSY 1981

......

KEVÄT 1986

Yrjö Jylhä:
Niin uaikea teitä on lähettää tuonne ;
tutut kasuonne on, joka piirre ja juonne -

--,
~·

Hannu Haanpää
Selektiivinen opiskelija, ei turhan päiten
paikalla. »Mitäs täällä kopioidaan?, mulle
myös».Seinähullu,
harhailee
kopissa
pikkumustan perässä (kaupungin paras) .

Tiina Harinen

Tarja Heino

Maijastiinan tekstiilikaksonen . Tukka,
silmät ja sukat samaa sävyä - väreissä
löytyy. Kutkuttava nauru. Uuttera sillanrakentaja.

Varma päätöksissään.
Kahvion vakioasiakkaita. Uskoo vakaasti, että viinakaupassakin
voi tehdä löytöjä. Kävi
Sudanissa hampaanpoistokurssin.
Savolaistumaan päin.
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Pirjo Ikonen

Jaana Järvinen

Edellisen sirkeäsilmäinen kaveri. Oikea
tehopakkaus , jonka klinikkatyöskentelyä päivystykset eivät haitanneet. Jazztanssi, ratsastus
ja tennis kuuluvat
viikko-ohjelmaan.

Melkein alkuperäinen kuopiolainen.
Hankki ammatin lisäksi miehen, kaksi
lasta ja Alfa Romeon. Mottona iloinen
hymy ja »anteeks kun mä oon vähän
myöhässä».

Tarja Karppinen

Heli Karvanen

Iloluontoinen
tyttö Karjalasta, jonka
juuret löytyivät yllättäen syvältä Kainuun
metsistä. Missien sukua ja sen huomaa ...
Omasi runsaasti
tervettä
järkeä ja
järkkymätöntä
mielenlujuutta.

Pokat asujen mukaan. Kurssimme lady,
rva Karvanen. Hyvin suunniteltu oli jo
puoliksi tehty. Jälkikasvukin
viihtyi
klinikalla - tosin klinikan palvelu ei aina
miellyttänyt.
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Mirja Kauppinen

Kristiina Kinnunen

Rauhallinen, muitakin rauhoittava huilunsoittajatyttö Leppävirralta, jonka käsityöt ihastuttivat kurssitovereita.
Rohkeampi kuin moni uskoikaan. Nähty
vihaisimpana
artikulaattorin
kipsausvaiheessa. Valmistuu vastoin tahtoaan.

»Ai mikä tentti meillä on huomenna?
Oiskos lainata muistiinpanoja?»
Kurssin aidoimmat hymykuopat.

Maija Kohonen

Ritva Korhonen

Syöksylaskun
huumaa , ei se vauht i
mittään , vaan se pyssäys . Tasainen ja
rauhallinen proteetikko , mutta on sitä
kerran tullut sanotuksikin.

Nasakka tyttö , joka tek i selektiivisen
hionnankin
freesarilla , ja hyvä tuli .
Joskus
h ieman hajamielinen:
keitti
kahvitkin ruishiutaleista . Totuus tulee
lasten suusta : pitkä , hoikka ja hyvännäköinen tyttö.
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Leena Laaksonen

Tarja Lehikoinen

Kurssin Armi Aavikoke,
lentopalloili.
Uskollinen
Tarmokas proteetikko.
Motto: mie en ala.

Teho-Lehikoinen:
Männöö ja murisoo,
tekkee ja turisoo. Sujutteli itselleen
repunkin. Ehtoisa karjalais-emäntä:
sortissa löytyy.

joka myös
VR:lle ja ...

I

Jaana Markkanen

Riitta-Liisa
Maanselkä

Klinikan kovakantaisimmat
kengät ne ranskalaiset korot. Elämänasenteena
jalat tukevasti maan kamaralla vaikkeivat ne aina yltäneetkään
työtuolilta lattialle. Cooperin testi valmistumisen esteenä.

Kurssin
ruskettuneinen
tyttö. Aito
pohojalaanen puukonheiluttaja,
meinasi
merkata kurssin isännän itselleen lopullisesti. Tyttö, joka klinikalla trimmasi
Simoselle piparkakkuja.
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Arja Martikainen

Merja Miettinen

Aloitti geologisessa, lopettanee hammaslääketieteellisessä. Kotona oma hammasteknikko. Luonnollinen. Luonnon ystävä,
joka hankki kanootin kesäiltojensa iloksi.
»Miulla on näläkä!»

Filosofoi ja hallitsee tasaisesti kaikkea .
Kurssin monipuolisin kenkävalikoima,
ja värissä löytyy. »Hei tytöt, olen syönyt
tänään vasta yhden hyvistyksen.>> ··

Pekka Monni

Tuula Määttä

Kurssin pomo, sitruuna ja vastarannankiiski. Korttinsa pelannut mies jossa
kesän lähestyessä yhä enemmän mopoainesta, T J?.

Epikriisikirjailija. Potilaskortit kymmensivuisiksi! Urheilee 8:na päivänä viikossa.
Kurssin kadehdittavin potilasmateriaali
sai empatiaa osakseen . Alles in Ordnung!
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Tarja Nieminen

Eila Ollilainen

Saarijärveläinen
kissankasvattaja , jolle
juurihoitojen komplikaatiot tulivat
tutuiksi. Tulisella temperamentillaan
ei
tämä kurssin kuopus jättänyt assareitakaan kylmiksi. Siviilisäädyltään rouva.

Eilalle ei assistentit
ryppyilleet:
»Ja sinähän tulet!» Vei vaikka väkisin.
Runsain tukka ja empaattisin nauru.
Asettelut varman päälle .

Ulla Palvimo

Arja Rautiainen

Kurssin hiljaisin tyttö. Kadehdittavan
paksu letti. Ei viihtynyt Kuopiossa:
Ahkera matkustaja
välillä Kuopio Lievestuore.

Emäntä Kainuusta. Kurssin akateemisin
henkilö ... ooonko minä myöhässä, mitä?
En minä nyt jouva, kun minun pittää
lähtee lenkille ... tai ei sittenkään kun
kuntosalille. Ja taas mentiin.
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Heikki Simpanen

Liisa SuomalainenKarttunen

Helppo
nakki, sillanpätkä.
Homma
hanskassa, mutta missä hanska? Syvien
metsien mies, perussavolainen. Kurssin
ahkerin saunoja (se kyselijä). Infarktityyppi?

Tarkemmin ajatellen hampaassani
ei
olekaan ilmakuplia vaan ylimäärä
(fobiaako?). Kahden tytön - Alman ja
Kaisan - onnellinen äiti . Klinikalla jo
kissan pierasun aikaan.

Tuula Tahvanainen

Juha Tiilikainen

Iloluontoinen Ilomantsista. Kaksipäiväisen työviikon kannattaja. Viikonloput
viisipäiväisiksi! Järjesteli pidennettyjä
viikonloppuja meille kaikille. Hiusmuoti
vuosimallia -86.
Mitä ... missä ... milloin?!???

Peitonvirkkaaja
Rannilasta. Perääntymätön pyöräilijä. Haminalainen perinneruokailija: joka toinen muikku hangella.
»Mitä se tämäkin korruptio on muka
noille maksanu?. Nakkejakin etsittävä
suurennuslasilla.
Paskan möivät!».
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Tiina Turun en

Jaana Värtinen

Kurssin ahkerin kiskottaja tutustuen
ohella Mennen- partaveden tuoksuun.
Hoiti tunnollisesti
potilaiden lisäksi
myös miestä ja poikaa: Motto: »Se vihaa
mua».

Yliopiston historian ensimmäinen E 12+.
Muistiinpanot niin kuumaa tavaraa, että
katosivat usein kokonaan. Erikoistunut
taskulaskin- ja TV-antenniallergiaan.

Ja jälkeen kaiken, minkä te koitte,
yhä vielä te hymyillä voitte!

KORKEALAATUISTAHAMMASLABORATORIOPALVELUA KUOPIOSSA
Hammasteknikkomestari

Jorma Päivinen:

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

TULESINÄKIN ASIAKKAAKSEMMEJA TOTEAITSE
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Kuraattorin

puheenvuoro

Kevat on nuoruuden, tulevaisuudensuunnitelmien
ja toivon aikaa. Kevät on myöskin
ollut maanmuokkauksen ja kylvötöiden aikaa. Näin kesän kynnyksellä alamme siis odottaa satoa. Nyt me opettajat, jotka olemme »muokanneet ja möyhentäneet» teitä ja toivon
mukaan myöskin kylväneet enemmän hyötykasvien ja kukkastenkin kuin rikkaruohojen
siemeniä, jäämme odottamaan tulevien vuosien ja vuosikymmentenkin aikana kylvömme
hedelmiä. Miksi vasta vuosien jälkeen, eikö teille olekaan opetettu kaikkea? Tietoa on
kaadettu niskaanne oikein roppakaupalla, tenttejä on ollut liiaksikin, osaatte valmistaa
rangan ala Osmo, raaputtaa juurenpintaa »Markkasen tapaan» sekä hioa purentaa kuin
Ailamaria. Lisäksi olette toki saaneet uudentyyppistä diagnoosikorosteista opetusta
pelkän temppulogian sijaan. - Ja sitten joku uskaltaa väittää, ettette vielä olisikaan
valmiita!
Hammaslääkärin ammatin ihanuus (ja miksei kurjuuskin) on siinä, ettei koskaan ole
valmis! Kehitys tälläkin alalla kulkee niin nopsaan, että ellei edes yritä hölkätä mukana
jää auttamattomasti jälkeen. Te olette nyt polun alkupäässä, tärkeimmät maanmerkit on
opetettu ja pahimmista karikoista kerrottu. Kuitenkaan ei teidän käsissänne ole kahta
samanlaista potilasta, eikä vain yhtä oikeaa ratkaisua ja tästälähin on teidän itsenne
pääasiallisesti tehtävä ne ratkaisut kuinka kutakin potilastanne hoidatte. Miksi sitten
pääasiallisesti? Valtaosa tapauksista hoituu toki perustiedoilla ja talonpoikaisjärjellä,
mutta jokaiselle tulee eteen tapauksia, jolloin omat tiedot, taidot ja kokemus eivät enää
riitäkään ja silloin kysytään kypsyyttä ja rohkeutta todeta, että tarvitaan muiden apua.
Tätä kypsyyttä ja rohkeutta uskon teissä kaikissa löytyvän.
Tiedot, taidot ja kokemus lisääntyvät vuosien myötä, mikäli kuljette avoimin silmin
-pyritte oppimaan uutta ja haette tietoa. Ja kaikessa tulisi olla mukana myös tervettä
kriittisyyttä »Epäile eniten sitä, joka tietää kaiken». Pieni annos tietämättömyydentuskaa
on parasta elämän suolaa.

Eeva Linkosalo
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TERVEISET
ULAPALTA!
Yrjö, Antti ja Bsko

Sirkka Friman
Suomalainen savolaisten keskellä.
Puolusti kurssiamme henkeen ja vereen .
Osasi käsitellä opiskelijoita, opettajia ja muita
vammaisia .
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KARIOLOGIA JA
EHKÄISEVÄHAMMASLÄÄKETIEDE
Heikki Luoma
Kahta en vaihda, toinen on fluori ja toinen
on ... Sympaattinen herrasmies.
Tuija Palin-Palokas
Viileän ulkokuoren alta löytyi ymmärtämystä
ja kollegiaalisuutta. Ammattitaitoinen; T uijan
kanssa hommat sujuu .
Satu Spets-Happonen ja Maija Tulla
Nuoret, kauniit ja odottavat.
Motta tosiaanko EHKÄISEVÄN osastolla?
Markku Mikkonen
»En mä nyt kerkiä, onhan siellä muitakin .. .»
Pätevä tyyppi, jota ei ylipuhuttu koskaan.

]
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Sergei Kolmakov
Kohteliaisuudesta voisivat kaikki muutkin
ottaa oppia . »Oikkeen hyva, oikkeen hyva,
MUTTA . .. »
Vaikeiden juurihoitojen erikoismies .
Pekka Hyvönen
Itse sydämellisyys ja myötätunto .
Ei meitä murheet , huolet paina, kun Pekka
ymmärtää ihan aina.
Motto: »Parempi tossun alla kuin taivasalla ».
Hanna Pajukoski
Tina Turner -ääninen assistentti, jonka
hammashoidosta nuoret mieskollegat pitivät
hyvän huolen .
Liisa Seppä
Erikoinen teoreetikko ; ymmärsi myös
käytännön päälle. Laitoksen paras sambaaja.
Ilkka Nykänen
Susi lammasten vaatteissa.
Lapinlahden pulpavaara: bi-bi-bi-bi-biocalc
- apu kaikkeen vaivaan.
Annemari Lahnavik
Palasi klinikkasaliin suunnitteluosaston
kautta. Ei ainakaan hätiköi .
Lasse Linkoneva
Vain yksi on joukosta poissa . ..
Suremaan jäivät kliinistä kokemusta
kaipaavat opiskelijat.
Maija-Liisa Käyhkö
Klinikan kiireisin
Merja Mykkänen
Taitaa lapsipotilaiden käsittelyn.
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PARODONTOLOGIA
Helena Markkanen
Omasi ihmeellisen taidon löytää lisää
artikkeleita seminaareihin. Nainen paikallaan.
Ensimmäinen naisprofessoriko?
Vuokko Kontturi-Närhi
Vuokon tuntee klinikalla farkuista ja pitkästä
letistä, juhlissa kuulemma lurex-farkuista.
Mitä, ovatko opiskelijat perehtyneet
opettajien sielunelämäänkin?
Leena Saaranen
Rauhallinen neuvonantaja

l
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Helena Forss
Alkuun erittäin asiallinen, nyttemmin on
alkanut rapista, rapista ...
Pertti Väisänen
Milkkis-mainoksen mannekiini .
Harrastuksena laskettelu ja kenneltoiminta.
Joonas Pulkkinen
Mihin vielä tulee merkintä? Vooisit sinä,
vooisit sinä tehdä vielä paaasta-, paastaputsin.
Kauko Juntunen
Unelma mieheksi, varsinainen murupupuliini.
Aila-Maria Mäkelä
Rivakka ruustinna Vehmersalmelta .
Motto: irvistä ja perruuta.
Virpi Niemelä
Ystävällinen ja avulias. Sekoitti myös monet
jäljennösaineet. Opetteli valokuvausta .
Kuva otetaan nyyyyyt.
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PROTETIIKKA
Rolf Lappalainen
Ja munat ei paina, kun protetiikan arvosanoja annetaan . Siis... toisin sanoen . ..
hullun kanssa ei kannata kinata, eikä vasikan
perässä juosta.
Osmo Huuskonen
No, kysykäämme Osmolta - johtajatyyppi
sikari suussa. Koetteliko TVK:n lakko
keuhkojasi? »Hyvä se on» (katsomattakin) .
Pertti Pohjamo
No, kandidaatti, mitenkäs se on viikonloppu mennyt?
Katsotaanpa, kyllä tästä hyvä tulee.
Empaattinen, sympaattinen jne . - kyllähän
kaikki sen tietää!
Ulla-Maija Ettala-Ylitalo
Just cool. Jäi etäiseksi, myös etsittäessä
loppu tarkastuksiin.
Matti Simonen
Kiinan kävijä - olisiko hius-look sieltä
peräisin? Piilevä huumorintaju.
Veijo Miettinen
Emme ehtineet tottua sinuun protetikkona,
parodontologi-Veijo. Erinomainen kyky
vaihtaa vapaalle. Se on Villi-Miettinen
vauhdissa taas!
Vesa Pekkarinen
Kyyllä, kyyyllä tästä merkintä tulee. »Oletkos
sinä nyt ajatellut, mikä tässä on tärkeätä?»
Hoitaja Mirja Laitinen:
Lämpöä sylillisen verran.
Ehdottomasti ammattitaitoinen.
Jaakko Roima
Herkästi hymyilevä labran esimies, jonka
sydäntä lähellä monenlaiset »vesileikit».
Käytti työmatkoihin pyörää tai mopoa,
vaikka omistikin kaupungin suurimman
mersun - tai ehkä juuri siitä syystä.
Matti Kauppinen
Rauhallinen, hyväntahtoinen
pilkkimies,
jonka työntekoa häirittiin usein kysymyksillä.
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RÖNTGEN
Stina Syrjänen
Tehokas hymy, jota näki valitettavan harvoin .
Erinomaiset luennot. Silmänruokaa.
Eeva Linkosalo
Puna päinen bodaaja, joka laukkuja rakastaa
ja vihreitä ripsiä . Osaa olla myös hyvä
simputtaja, jos sille päälle sattuu.
Mikä onkaan Linkosalo latinaksi?
Asko Savola
Sotki naisten päät biorytmeillään - ortotkin
jäivät ottamatta.
Jukka Kentala
Kiltti poika , jolla kuitenkin salaisia paheita.
Mirjami Horttanainen
Vaikuttava diastema mediale
Outi & Sirpa
Aina paikalla tarvittaessa

SUUNNITTELU
Pertti Sainio
Hevosmies kulukoo, vihellys kuuluu.
»Huomasitko muuten kössitulokset eilisestä
Iltasanomista?» Kallokuvat kihlajaislahjaksi,
kalkkitabletit savolaissyndroomaan.
Eva Widström
Järki-ihminen muovisandaaleissa .
Pekka Piironen
Rauhallinen jaarittelija.
Naispotilaitten mieleen.
Salme Louhelainen
»Tässä olisi yksi III-luokan paro, tällä olisi kiire».

\
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KIRURGIA
Risto Kotilainen
Hillitty osastonjohtaja,
ajeleepi Jeepillä!

otsalamppukirurgi,

Matti Lamberg
Ei muuta kuin halki, poikki ja pinoon
. . . niinhän se meni se ortognaattinen kirurgia?
Arja Kullaa-Mikkonen
Uurrekielinen uusin tohtorimme
Kristiina Nuortio
Ronskiotteinen tutkijanainen
Erkki Korhonen
Itse rauhallisuus . Oikein hyvä tyyppi.
Kari Konki
Tinki, tanki, tonki, ain' rakas onpi Konki

Sirkka Liisa Miettinen
- naisarmeijan komentaja-ainesta
Irma Vihonen
Annikki Vihervuori
Tuula Karjalainen
Kaikille hoitajille:
Missä hanskat?
Missä hattu?
Missä poistosukat?
Parannusehdotuksemme olisi operaatiohaalarit ja poistokypärä .
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ORTODONTIA
Tellervo Laine
Asiallisuutta ennenkaikkea
Risto Vänttinen
Veijari miehekseen
Merja Harju
Aurinkoinen assistentti
Seppo Järvinen
Kefalometrinen tyyppi
Marja-Leena Konttinen
Eeva Jäske

SOSIAALIHAMMASLÄÄKETIEDE
Osastonjohtaja Hannu Hausen
Sosiaalisiin aspekteihin keskittynyt epidemiologi, jonka kanssa on turha yrittää keskustella sekundäärisin argumentein. Hannu,
oletko nyt ollut aivan tosissasi??? .
Anneli Milen
Meille tuntemattomampi suuruus , jolla
ergonomia lähellä sydäntä. Prof essorinkin
silmänilo.
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SILLISALAATTIA

Kun omat kyvyt eivät enää riittäneet .. .
Auta Allah!

»Oletko nähnyt ihmiskasvot
aivan lähellä omias?
' " W ◄ Oletko tuntenut hengityksen
kuuman huuhtovan poskias?
Oletko levännyt syleilyssä
~··
rohkean , varman ihmisen?
Oletko pelännyt kosketusta
ennen kuin lainkaan tunsit sen?
Oletko nähnyt tutkivan katseen
kuuman, tummista silmistä?
Oletko kuunnellut korvan juuressa
sykkivää lämmintä sydäntä?
Oletko tuntenut otteen lujan
leukaan omaasi tarttuvan?
Yhden saman sanan
alati huulilla toistuvan.
Lopuksi tunnet vihlovaa tuskaa
- jo laukes nyt, sait hengähtää.
Sitä sanaa oot jo oottanut kauan
sä kuulet sen nyt se on sylkäiskää.»

I
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Opiskelun ankeaa arkea loistavan soihdun
lailla valaisivat vierailevat luennoitsijat:
Parodontsium- Paunio, röntkön- Tammisalo,
kissanpaskat- Knuuttila, kallo- Rönning,
mutu- Haapasalo, kybernetiikka- Koski,
sekä kariologian Grand Old Man Veikko
Luostarinen.
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Olin nukkunut yöni huonosti ja kun aamulla
· tulin klinikalle , olin jo aivan pohjamossa.
Kun pukeuduin puhtaan valkoiseen työasuuni,
olin jo aivan kauhusta konkina ajatellessani
päivän koitoksia. Kun rupesin reippaasti
heiluttamaan turbiiniani , taisi joku nykästä
hihastani. » Voi luojan luoma, olet tehnyt
perforaation!» Moitteita tuli roimasti ja häpesin
kuin Eeva paratiisissa . Poti/askin vaikutti eripuraselta . Olin aivan itkun rajamailla ja taisi
siinä pieni itku tullakin. Nyt pitäisi löytää joku
syrjänen paikka, niin alakin tuntuisi hyvösemmältä . Miten minä eksyinkin tänne savolan
seuduille? Muutaisinko lappalaisten asuinsijoille vai pitäisikö etsiä joku /inkosalo tai
-neva , jossa nämä elämän karit voisi välttää?
Ajatukseni lähti kiitämään yli talojen ja kuulin
korvissani pajukosken kuohuntaa. Koskenrannalla pensaikossa sirittivät sirkat ja taisi
siellä närhikin rääkäistä . Katselin ympärilleni
/evittyvää vuokkojen valkeaa mattoa ja olin
tyytyväinen, kun kukaan ei ollut minulle vihonen. »Huusko ne jotain vai muutenko vain
havaihduin» , tunsin kuinka vatsahapposeni
olivat aivan sekaisin ja palasin taas arkeen.
Epätoivon laineet löivät ylitseni. Täällä olen
nyt loukussa kuin Joonas valaskalan vatsassa.
Olisipa edes muutama markkanen taskussa ,
eikä aina Matti kukkarossa, niin suunnistaisin
Rautkorpeen tai Vihervuoren harjulle. Mitäpä
tässä turhia miettinen, olisi vain pitänyt olla
kaukokatseisempi silloin viitisen vuotta sitten.
Nyt olen saanut tuutin täydeltä tätä niinsanottua sivistystä ja pikku konttiseni alkaa
olla jo aivan täysi. Mutta voi mi( e)kkoset , kyllä
kullaa kestää, kuten vanha soturi sanoisi!
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Korjaavaan ja
ehkäisevään hammashoitoon

i)VIYADENT
Schaan - Liechtenstein
Materiaalit, tarvikkeet
ja laitteet
Maahantuontija markkinointi:
OY DENTAL-MEDICO AB
Sammalkalliontie6 B
02210 ESPOO
Puhelin 90-803 6277, 889 287
Telex 122 574 dentm sf
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EDULLINEN
RUOKAPAIKKA
KUOPIOSSA

HAMMASLABORATORIO

TEKARIKY
(HAMMAS-PITKÄNEN)

UIMAHALLI
kahvila

Torikatu 12 B KUOPIO
puh.971-113163
-113 053

ravintola

Puh. 221 903
(Kauppaopiskelijat

Onnittelumme Valmistuville
Hammaslääkäreille!

ry)

OLE ROHKEA!
..
KUUNTELE SINAKIN

KOVA:a
OIKEALLA

TAAJUUDELLA

96.7 MHz
KOVA

= KUOPION

OPISKELIJOIDEN

VAPAA RADIO
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ORTHOPANTOMOGRAPH ® 10

ORTHOCEPH ® 10

stroke of luck
Cursus Monni!
PALOMEX
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HAMMASLABORATORIO

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

Palvelut aio
onnittelee ...
••• valmistuvaa
kurssi
»Cursus Monnia»
Purjehti kaa ,myötätuulessa
ja pitäkää kurssi.

Plandentoy

TYÖVÄLINEET
VOIDAAN TOIMITTAA
JOKO HYVÄLLÄ
ONNELLA
TAI
HETI PAIKALLA.
ONNEKSI
ON
HAMMASVÄLINE
- HETI PAIKALLA.

Hammasväline
heti paikalla

