··Palvelutalo
onnittelee ...
.•. valmistuvaa

Cursus
VIERTOKANGASTA
Purjehti kaa myötätuulessa
ja pitäkää kurssi.

D
Plandentoy

Isännänmietteitä
Kurssin v a hvuu s lä he s vii s i vuott a s itten oli 31 aloittelevaa
hammaslääketieteen
opiskelijaa.
Välivuoden
pit ä mi s en , yl e is lää ketieteen
puolelle siirtymisen
sekä äitiysloman
pitämisen
vuoksi on kursseill a t a p a htunut pieniä henkilömuutoksia
niin, että valmistumishetkellä
meitä on 29 .
Joidenkin
yksitt ä is ten opi s kelijoiden elämäntilanteessa
on tapahtunut
suuriakin muutoksia. Seitsemän
a violii t t oa so lmittiin , joista kolmeen syntyi perillisiä. Tosin yksikään näistä
avioliitoista
e i o le "ku rs s in s isä isi ä" . Kurssilaisten
välillä ei solmittu ystävyyssiteitä
tiukempia liittoj a.
Kliinisen työske n telymme
a lkuaikana
tapahtui
kariologian
suoritevaatimuksissa
muutos .
Aiemman paikkalukumäär
ä än perustuvan
sijaan tuli kokonaishoitopotilaiden
määrään pohjautuvat vaatimukset.
Samall a ne muuttuivat
myös ohjeellisiksi, mikä onkin järkevää ottaen
huomioon tarjolla o levan potilasmateriaalin.
Myös parodontologiassa
on hiukan helpotettu
opiskelijoiden
työtä siirryttäessä
helpoimpien parodontologisten
potilaiden tilanteen
arvioinnissa
eräiden indeksihampaiden
tarkastukseen . Tosin tämä muutos ei juurikaan ole koskettanut
meitä.
Suukirurgiassa
on toivottavaa
siirtyä nykyisin vaadittavan
pään poistomäärään
tai opettamaan
erilaisia ekstraktioita
taa opetusohjelmaan
.

30 poiston sijasta joko vähäisme. Resektionkin
teko olisi syytä ot-

Muutakin
alaa opiskelleena
voin sanoa hammaslääketieteen
opiskelun olevan varsin motivoivaa . Työpaikan
saanti tällä hetkellä näyttää varmalta. Kaupunkien
tarjoamat virat lienevät varsin kysyttyjä , kun taas pienillä paikkakunnilla
podetaan työvoimapulaa
. Yksityissektori tarjoaa varmasti haastavan
työkentän
yritteliäälle
hammaslääkärille
.
Kurssimme
yhteishenki
on ollut koko opiskelun ajan hy v ä. T ämä on ilmenn yt mm. runsaana
osanottona
järjestettyihin
rientoihin . Toivon yhteisen
opiskeluaikamme
säilyvän jokaisen
mielessä antoisana ja elämää rikastuttavana
kokemuksena
. T u levat työelämän v aatimukset
haluaisin itse kunkin suhteuttavan
niille kuuluvaan
asemaan tässä inhimillisen elämän kulussa .
Iloisia jälleentapaamisia

toivoo kurssin

isäntä

Erkki Viertokangas
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Hyvä(ursusViertokangas!
Työelämään
siirtymisenne
tapahtuu
hammashuollon
ollessa mielenkiintoisessa
kehitysvaiheessa . Hammaslääkärin
työn kuva on nopeasti muuttumassa
. Keskustelua
käydään hammaslääkärikoulutuksen
määrällisestä
vähentämisestä.
Koko väestöä ollaan hiljalleen ottamassa julkisin varoin tuetun hammashoidon
piiriin. Uusimuotoinen,
yliopistoissa
tapahtuva
hammaslääkäreiden
erikoistumiskoulutus
on päässyt hyvään vauhtiin .
Suomalaisten
suun terveyden
viimeaikainen
huomattava
paraneminen,
etenkin nuorissa
ikäluokissa,
aiheuttaa
paineita muutoksiin suun terveydenhuollon
henkilöstön
rakenteessa
ja työnjaossa.
Hammashoitajahenkilöstön
tarve ja koulutusmäärät
ovat lisääntyneet.
Samoin on lisääntynyt
eri alojen erikoishammaslääkäreiden
palvelusten
tarve . Valitettavasti
tältä osin koulutuksen
määrällinen
kasvu on ollut toivottua
hitaampaa . Perinteisen
hammaslääkärin
koulutuksen
saaneita henkilöitä ei enää tarvita yhtä paljon kuin aikaisemmin.
Myös hammaslääkärien
peru
· '~tuksen
sisältöön ja laatuun kohdistuu
muutospaineita
.
Jo nykyisin ja erityisesti tule
' ··· amamslääkärin
työssä tulevat korostumaan
lääketieteelliset
perusvalmiu
.'
.
.·. .. an ja hoidon suunnitteluun
liittyvät kysymykset sekä yhä vaativampi
. ·
1/G.pojen så •··.taminen . Suun sairauksien,
erityisesti karieksen vähetessä
yhä suure.
. hsa peruskoulut'.€.1. · . nkin hammaslääkärin
työstä tulee suuntautumaan alueille, joilla p . . • isesti olemme tuK utuneet erikoishammaslääkäreiden
apuun.
Omalta osaltaan tätä ke/
\stä vauhdittaa
yh®, ,isääntyvä
mahdollisuus
erikoishammashoitajien käyttöön hoitoryl{(
ssä .
. %)

Jtf

::~~
·

:/ : ·\:\\J

Potilaan hoitamisessa
ei gltä pelkkä tekniri~I¾osaaminen
ja biolääketieteelliseen
lähestymistapaaan
perustuvien
hoitokeinojerihallin:\11,
vaan tarvitaan myös yhä parempia vuorovaikutustaitoja.
Ne oyc:i;Jvälttämättömi!i
myö@terveyskasvatuksessa.
Työpaikasta
riippumatta hammasl~~~~~~ \:\~§)~~vat z:_yk~~!¼.111.l~sä,
m~kä asettaa suuret va_at_~m\l_ksetihmissuhde- Ja komml,l)'J.Jlt~ngta1i;l91lle :Vähte1f[tfViilf t1 nykymen peruskoulutus
e1 tassa suhteessa
ole ajan tasa9~
❖~'
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·., ·· ja hyvinvointia.
Hammassairauktekijöiden lisäksi monia yhteisöltoisiinsa monimuotoiseksi
koko...n vaikuttaminen
vaatii laajem• me käsityöluonteesta
johtuen
ista työssä . Sen sijaan laaja.minen tavoitteisena
ja tu-

Jokainen työntekijä
on vastuussa
paitsi tekemästään
työstä myös omasta työkyvystään
ja
jaksamisestaan.
Ammattiosaamisen
lisäksi on tärkeätä huolehtia henkisen vireyden ja fyysisen kunnon säilyttämisestä
sekä sosiaalisista
suhteista. Kaikkien näiden osa-alueiden
olisi
oltava tasapainossa,
jotta hoitoalan työntekijöitä
nykyisin uhkaavalta
työssä loppuunpalamiselta vältyttäisisiin.
Haasteellinen
työ ja virkeä ja monipuolinen
työyhteisö
ovat ammattimme valoisia puolia . Tietojenne ja taitojenne karttuessa
pyrkikään vaikuttamaan
työyhteisönne ja ammattikuntamme
kehitykseen.
Ihminen on periaatteessa
rajattomasti
kehittyvä
olento, ja asioita voi muuttaa,
ainakin pienin edistysaskelin.
Toivotan

teille parhainta

menestystä

työssänne!

Hannu Hausen,
osastonjohtaja
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PerttiSainio

Saavutukset,
saavutus.

Filosofian yhdistys kokoontui 24.4 .1988 klo 18 .00 Säätytalossa.
Professori Sven Krohn esitelmöi aiheesta
Valentinus
ja Herakleon - gnostinen
näkijäja gnostinen
historian filosofi.
Sven Krohn on 84-vuotias
filosofian emeritusprofessori
jo 20 vuoden takaa. Viime vuonna
hän julkaisi esikoisrunokokoelman
nimeltä Astronautti
. Häne esitelmänsä
kesti kaksi tuntia
ja hän luennoi sen ilman konseptia . Esitelmänsä
alkuosassa
Krohn siteerasi ulkomuistista
puolen tunnin ajan Runebergiä,
Kailasta jaulkomaisia
Gospel-tutkijoita.
Esitelmän
ydinosassa hän pusui gnostismin
aatemaailmasta,
sen etiikasta ja sen tasa-arvoajattelusta.
Esitelmän teemana
oli gnostismin
usko ihmisen vapautumiseen
aineen orjuudesta
yhä puhtaampaan
henkisyyteen
. Esitelmän
päätyttyä
hän vastasi nykyään pakolliseen
kysymykseen tasa-arvosta
, että Eeva herätti Aatamin, mutta niin teki myös käärme.
Mitä edelläolevalla
on tekemistä
tämän matrikkelin ja teidän saavutustenne
kanssa? Se, että asioita on hyvä ajatella useammasta
kuin yhdestä näkökulmasta,
lateraalisesti
tai vaikka
takaa eteenpäin.
Että ymmärtäisi
perspektiivin
. Että ei käyttäisi elämää per abusum , väärin .
Saavutuksissa
ja muutoinkin
on hyvä hetken miettiä elämää sen krohnin päästä . Ajatella
kuinka kasvamme
ja kehitymme,
millaisia meistä tulee elämämme kahdeksankymmenluvulla. Liian usein elämä muodostuu
kokoelmaksi
aikomuksia,
odotuksia ja rutiineja, elmän jäljittelyksi.
Uhka kasvaa koko ajan kilpailun, privatisoitumisen
ja lisääntyvän
itsekkyyden
maailmassa
.
Miten pysyä ihmisenä,
jolla ei ole kaikkea? Miten olla rehellinen itselleen ja tavoitteilleen,
miten olla solidaarinen
muita kohtaan? Oppikirjat ja opettajat eivät kykene vastaamaan
näihin kysymyksiin,
vain ja ainoastaan
oppilas itse . Elämä on osaltaan oordinaattakasvua
, mutta elämiseksi
sen tekee abskissan
suuntainen
kasvu. Siinä toivon teille menestystä
.
Carpe diem.

ao
70
60
50
40

30
20
10
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Hyvä,(ursusViertokangas

Muistoia
opiskeluvuosilta
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Tässä me olemme,
meistä on vara valita!
Olemme fiksuja, kaiken
osaavia, koeteltuja
ja kaiken tietäviä.
Tästä ei kurssi parane!
(Kukas se kissan hännän
nostaa, jos ei kissa itse?)
~
~

l

HeinonenTarja
Viikonlopuksi
Pohjois-Karjalaan
matkustaa
tämä vaalean viileä ihanan tasapainoinen
Lady.
Kurssimme
ainut äitee. Maistuskos
muuten
Heinosen pullat? Tunnettu
tutkimustyöstään
ehkäisevässä
hammaslääketieteessä.

HietaniemiHannu

HonkanenEija

Kurssimme
emäntä!
Hyvä ja innoka s korruptioiden
järjestäjä
sekä mahdoton
ideoija ,
joka joutui harvinaisen
usein ideans a myös itse toteuttamaan
. Itse perusteellisuus;
seminaaritkin
alkavat
muinaisista
egyptiläisistä.
Poistoja 32 ! (ennen kandikesää).

Monit oimiorganisaattori,
jolt a luistaa parturointi, hieronta , jump an oh jaus sekä kankaan
painanta.
Haluai si muuttaa kaikki laskut sammakoiksi . Eijalla on kiikarissa
Nurmijärven
VPK.

7

ImmonenVeli-Matti
Lapset tuovat talon ja toimeentulon
Immolle,
joka ei muuten stressaa. Ahkerana jääkiekko tuomarina
Immo jäi pait s ioon Vänttisen
saunassa.

JyrkinenPäivi
Motto : "mitäs olisi elämä ilman ettoneita . "
Tarkkailee hiihtosäitä
sen, minkä klinikan ikkunoista kykenee ja ikävöi ladulle.

KORKEALAATUISTAHAMMASLABORATORIOPALVELUAKUOPIOSSA
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 ASIAKKAAKSEMME
JA TOTEAITSE
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HAMMASLABORATORIO

TEKARIKY
(HAMMAS-PITKÄNEN)

Torikatu 12 B KUOPIO
puh. 971-113 163
-113 053

Onnittelumme Valmistuville
Hammaslääkäreille!
KarttunenEiia
Ilosilmäinen
uimarityttö.
Innokas autoili ja, joka tykkää
ajaa moottorinlämmitysrundeja
kaupungilla , lohkolämmitin
on ehdoton! Harrastaa spontaaneja
etelänmatkoja
.

KeiiäläJuha-Pekka

Kinnunen
Sisko

JP on mies , jota Raivo Roosnakin pelkäsi . Taloudenhoidostaan
tunnettu
Dentina-aktivisti.
"Kahta en vaihda, toinen on Hibitane ja toinen ... " "Ja taas maistuu
Sisu -pastilli."
Oikeushammasl
ää ketiede lähellä sydäntä.

Innokas ehkäisijä.
Schwesterlein,
jota kosittiin (?) röntgenin
luennoilla . "Maailmassa
monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää
,
kummastuttaa
pientä kulkijaa."
Vauhtisisko,
jolla rytmi sydämessä
ja järki
päässä. Klinikan kiinalainen.
Kurssin lainatuimmat
luentomuistiinpanot
.
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Uutuus! Dental-Line.

RM ®
PRO

oenTaL

Lne

Nyt saat Deposta myös Dental-Linen uudet, mukavat ja helppohoitoiset työasut - puhdasta puuvillaa! Kysy lisätietoja Deposta. Tilauksesi voit tehdä soittamalla Depon myyntikonttoriin!
TURKU:Yliopistonkatu 33 F, 20100 Turku , puh . (921)337 270, (921)337 542 (koje) . SEINÄJOKI: Kalevankatu 11-13, 60100 Seinäjoki,
puh. (964) 144791. TAMPERE: Aleksanterinkatu 17, 33100 Tampere, puh . (931)122781, (931)33784. KUOPIO: Haapaniemenkatu 20,
70100 Kuopio, puh . (971) 119700. OULU: Kirkkokatu 19, 90100 Oulu , puh. (981)14970, (981) 14770. ROVANIEMI: Koskikatu 20 B !,
96200 Rovaniemi, puh . (960) 314055. SUUR-HELSINKI: Vitikka !, 02630 Espoo, puh. (90)5281.
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DYDENTALDEPOTAB
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KivimäkiLiisa
Lissu on miesten päitä pyörittävä blondi , joka
osaa hehkutella
silmillään. Ilmiömäinen muisti ja kurssin siisteimmät
muistiinpanot.
Huumorintajuinen
ja osaa nauraa myös itselleen ;
"Sepä vasta hauskaa,
kun kaveri sai poiston
jälkeen alveoliitin."

Koponen
Tuula
Kurssin kaikuvin nauru. J'aime Paris. Tunnetaan myös nimellä Tup su Koponen ja Tootsie .
Harrastuksena
koirail u.

Korhonen
Petteri

KurkiOlli

Kihlasi kandikesänä
hammashoitajansa
. Se
perävaunu.
Viiden vuoden arkistot salkussa
ja niistä puolet kopioituja . Kurssin raittein
mies . Harrastaa
Lepiskäisen
kanssa kahvilakulduuria Trubella .

Tyylissä löytyy : Chanel , Dunhill, Kappa ... Punapää, joka heiluu KYKSiss ä ja HYKSissä apusairaanhoita jana vapa a-ai kana an. Kirpeä kie leltään, mutta miellyttää naisia.
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LeppänenSeppo

MarttilaMinna

Sepi on nääs Nokialta ja sen Minna-Liisan
isä.
Se majakka. Parkettien
partaveitsi
ja kurssin
ainut todellinen
herrasmies,
joka saa hyvän
mielen tarttumaan.
Ainoa, joka lähtee röntgenosastolta
karkki suussa .

Selitti, viittoi ja kyseli luennoitsijat
"häkellyksiin . " Turun tyttö, joka savolaistui ja oppi viimeisenä vuonna vihdoinkin juhlimaan . "Onk
se kato jos sanotaan,
että jos kun sillattis, että ... "

Peltonummi
Tiina
Entinen
hippi - nykyinen
juppi. Saksassa
opiskelleena
saksankielen
taitoinen,
jonka
opettajat
pakottivat
oppimaan
nopeasti englantia. Hillitön luonnonystävä,
marjasta ja kissaihminen.
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PesonenMartti
Professori Pesonen . Kurssin oma "prätkäjätkä", joka omistaa myös 2-paikkaisen
kajakin :
toinen paikka on vielä vapaa ... Ainoa , joka
säästi viimeiset
maitohampaansa
kurssilaistensa poistettavaksi.

t ,,

'

t· '

PippolaMaarit

PitkänenMatti

Todellinen
tehopakkaus:
kurssin tukipylväs
ja ohjelmanjärjestäjä
. Potee kroonista kaukokaipuuta : tutuiksi tulivat tälle pirteälle maailmanmatkaajalle
Väli-, Keski -, Etelä-Amerikka
ja Afrikka . Purjevene
ehdottomasti.

Masa on vedenpitävä
skeptikko
"tuota en ainakaan usko." KalPan matseissa
vakiopaikka
D-katsomossa.
Opiskelujen
alkuvuosina
pyöräili välin Kuopio-Tuusniemi
; nyt ajaa saman
autolla ja korjailee sitä aina matkalla.
"Tietää" tenttikysymykset
aina etukäteen .

ke sku shermostoon
vaikuua vat
analge etit

.. . posttraumaattiset
ja postoperatiiviset
tulehdus - ja
kiputilat myös

odontologiassa,

...

~

5 0 mg 10 tablettia
VMH + lvv
23 ,05 mk

Qvarnström
Markku
Tunnettu
ja hyväksi havaittu
kokkaaja, joka
pitää valkosipulista
ja tuntee
viinit . Mainio
kirja- ja monisteasiamies,
joka monistaa
kaiken mahdollisen . Hämäävä
kaksoisveli , jolla
useammin
silmälasit.
"Kuuhullu" .

l1\oht1010 pyydettot\\O

CIBA GEIGY ()y \to . puh (90) 145 377 , m

PL 16. 00741 HELSIN KI

CIBA-GEIGY

SurakkaMarkku
Katosi joukostamme
kesällä
1986 , kaipaamaan jäivät ... - kurssin tytöt .
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Ruokokoski
Sirpa
Kurssin kovakuntoisin
tyttö , joka on aina ilo
silmälle "Parley vous francais?"
Tanssiminen
todella lähellä sydäntä .

Salmenkivi
Salla
Assistenttiainesta
. Tutkija- ja tietokonenainen, jonka mielestä hammaslääkärin
ammatin huonoin puoli on sen aiheuttamat
valkosipulinsyöntirajoitukset.
"Oiskos N eulamäkeen
menijöitä?".
Mukana myös avulias aviomieskuski .

SQUlBB
SankariMaarit
Sai lapsipotilaat
käsinukeillaan
viihtymään.
Opiskelu on yksi muiden monipuolisten
harrastusten
joukossa
(esim . perhonsidonta
ja
purjelento).
Maarit ei paljon piittaa papukaijamerkeistä:
"Voi ei, pitäiskö tästäkin
saada
merkintä?"
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SummalaMaria

Suni Toria

Oli hyvä kurssiemäntä
- kaipaamaan
jäivät
kurssin pojat. Simpsakka simasuu Ilomantsista, jolla oli todella vauhdikkaat
polttarit. P äivä
alkaa aamukahvilla
Tarjan kanssa ja jatkuu illalla pizza-kokkina .

Merihenkinen
valmis .

Kotkan

tyttö.

Tomera

ja sana-

~ r~ ?r ,~

,

SuvelaAntero
"Hesa on aina Hesa". Surffaa vaikka jäissä ja
lautakin valmistuu
omissa käsissä.

'

TamminenUlla
H arrastaa verkkosukkia,
määrätietoisia
ranskalaisia korkoja ja melontaa: tavoitteena
eskimokäännös
ennen kesää .. Ulla ei oikein usko
miesten
tehokkuuteen.
Pieni ja pippurinen,
mukana iso salkku aina täynnä tavaraa.
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TapaninenHelena

VatanenPekka

Suomi-neidon
proto , joka itsenäistyi
V-kurssilla: muutti ILOTALOON. Itse herttaisuus,
joka vasurillaan
parturoi sekä omat että muiden hiukset. Unelmavaimo
hyvälle miehelle.

Vaihtoi Sierran Omegaan ja koripallon amerikkalaiseen
jalkapalloon.
Mies, joka ärsyttää
nakkijonossa : "ompas
täällä
kääpiöitä."
Muistaa
muuten
nykyään
käyttää
kumia ...
juurihoidossa.

Onnea valmistuville
hammas lääkäreille
ja yhteistä henkeä
toivoo:

__ ,_

REPORANKA
OY
"®§d@F

ViertokangasErkki
Kurssin jäyhä isäntä - melkein valmis geofyysikko.
Tuleva suuremman
perheen
isä,
jolla sen verran
näkemystä
asioista,
ettei
stressaa
turhia. Mies , jonka profiili muuttui
opiskelujen
edistyessä .
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PL 105 Olavin katu 60 C 57101
Savonlinna, 957-23820
Reporanka on alihankkijasi
rankaproteesin rungot Reporangasta

Ensimmäisenä
seurastamme
juoksi pois Sakari Syvä oja, mm. maajoukkueeseen
ja lääkiksen lukuputkeen.
Minna Löppönen kyllästyi
hammaslääketieteeseen
ja Kuopioon ja siirtyi
Turun Yliopiston lääkisporukoihin.
Riitta Vatanen ja Merja Suojärvi keskittyivät
välillä tulevan sukupolven
kasvatuskeen,
tuloksena
Pasi ja Elina. Syväoja ent. Branderin Sirkku ja
Lappalaisen
Kristiina pitivät välivuoden virkistäytyäkseen.
Ja meidän kanssahan se Kovasen Mattikin ]opetteli hampaan opintojaan.
Heitä kaikkia ikävöiden
Cursus Viertokangas

Jotkut kurssilaisistamme
eivät sisäistäneet
ehkäisevän hammaslääketieteen oppeja ... huom! patukat ovat vielä avaamattomia
... toivoa on.
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VUOSIEN
VARRELTA

0

1

'1

.-.Eijan

takana
on Matti.

fA"

Tuosta vielä hieman pois ja tuonne
tuberculum
carabelli niin kelpaa
vaikka alempikurssilaiselle
malliksi.
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Valkoinen
vihreä - punainen,
mutta aina venyy ja paukkuu.
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Salaattia ia
tähtisilmiä.
"Kaverillekans!"

Osta hy_vä kirj_a: on kovat kannet ja
kauheita kuvia.

ILM01ru«s1A:
EMMEo
LESALISSA
-KARIOLOG/T
PROTEEr,
SILLA KorKURs-

&

Potilas ainakin

20

tulee.

!
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KARIOLOGIA,
EHKAISEVAJA
••••
SOSIAALI
HAMMASLAAKETI
EDE

HannuHausen
Osastonjohtajan
abstraktit
seminaarit
käytännöllisille
opiskelijoille
herättivät
hämmennystä.
Tieteenfilosofia
on hammaslääketieteen lisensiaattitutkinnon
tärkein tentti . Kuljeskeletteko
te täällä tosiaankin
ilman X-taulukoita taskussa?

HeikkiLuoma
Fluoria

silmäkulmassa

.

LiisaSeppä
Työasu poikien mieleen.
maan sävyyn. Asiallinen
ten - hyvä luennoitsija.
keleitaan .

Korvat ja kengät sasormenpäitään
myöLainasi auliisti artik-

TuijaPalin-Palokas
Tuore tohtorinna,
joka on kriittinen täytteiden
morfologian
suhteen.
"En luota koskaan opiskelijoihin ."

SergeiKolmakov
Aurinkoinen
ja huumorintajuinen,
tumma ja
tulinen ihmemies idästä. "No, hjuva, ei mitän
muuta kuin juurihoito."
"Miksi teillä aina niin
ylen hoppu?"
"Oletko itse tehnyt tämän? oikein hyvä kaviteetti,
annatko
käsi-instrumentit?"

JariKellokoski
Puutikkospesialisti,
nesta .

jossa

turbo-

ja tutkija-ai-

AnneliMilen
Nainen, joka kaataa vaikka seiniä saadakseen
tahtonsa läpi . Ergonomia lähellä sydäntä. Ennen tiukka pipo, nyt tiukka hame. Matkalla
Afrikkaan.

SatuLahti
Kengät sanoo "kop kop kop" . Vieläkö kummelin päivystys toimii? Pieni ja Pippurinen.
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Anja Ikonen
Ikosk an kanssa
työt su juu . Äitihahmo
symppis joka osaa neuvoa .

ja

t

HelenaForss
HannaPajukoski
Keski-ikäinen
juppi , joka tykkää konjakista tuikku murheeseen
ja iloon ja voittoon ja häviöön . Purjehti voittoisasti
Atlantin yli Karibialle . Asiallisen rotevat otteet.

Papukaijamerkin
arvoinen tiukka ja asiallineno "huippuassari"
. Rautainen
nainen, jolla
hymy karehtii silmäkulmissa.
"Kuka on tuo
turkkilainen
nais assistentti?",
kysyi muuan
miespotilas.

PekkaHyvönen
Pieni mies, iso hattu . Odottaa puheluita jatkuvasti - jopa ruokalassa.
Pekan katse huomaa
tyttöjen vaatteet.

;

SatuSpets-Happonen
Hyvä luennoitsija,
asiaa joka sana . Tyylikäs
perheenäiti
ja a vulia s asistentti,
jota hymy
pukee todella hyvin.
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PARODONTOLOGIA

No, Helena
nyt ainakin

Täällä ei kaikki
assaritkaan
löydä hammaski-

HelenaMarkkanen
Äidillinen tuumailija-tekisinkö
niin vai näin .

Kaija Laimgruber
Joskus
ger.

myös

laimbur-

VuokkoKontturi-Närhi
Pirte ä lettipää , tarkka
muttei
mahdoton .
Mik s i Vuokko nauraa?

LeenaHyartt
"Tarkoituksenani
ei
suinkaan ole lannistaa
sinua kokonaan , MUTTA ... " "Ei tämä sinun
vikasi ole , tätä ei vain
ole koskaan diagnosoi tu ."

Kari Palokas
Ihmemies
McPalokas .
Ainoa , joka antoi omia
niksejään
myös opiskelijoiden
käyttöön.
Mukava mikä mukava .

Veijo Miettinen
Mystinen paran uudistuksen isä - pysyvätkö
muut
perässä.
Huh
hah hei - ja rommia
pulloon .

PerttiVäisänen
Hiukset
aia Fashion
Hair - mistä rintakarvat . Himottu
leikkausavustaja .

IrmeliMeriläinen
Rauhallinen
krapsuttelija . Hymy herkässä.
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PROTETI
IKKA
KaukoJuntunen
Osaa ja auttaa aina. Tummat silmät,
vikkelät jalat ja nokkelat
kädet .
Kysyntää
klinikalla enemmänkin .

JoonasPulkkinen
"Minä nyt en puutu siihen, miten
tämä käytännössä
tapahtuu , tapahtuu, no käytännössähän
tämä
tapahtuu
siten , että ... " Lääkintöhallituksesta
päivää! (Ystävän puhelinpila).

Matti Simonen
Tykkää

klinikan

potilaista.

Join

Lusikkaexpertti,
joka järjesti lusikka~
demoa non-stoppina
fantomsalissa.

Veiio Lassila

__

____ _

Haka vammaisprotetnkassa
rusolemus.
Gentleman .

. Ystavallmen

pe-

Vesa Pekkarinen
Lyhyt ja innokas

visiitti klinikassa. .

LeenaSaaronen
Paran assistentti,
joka päätyi proteesien
kautta täydelliseen
pimiöön . Niin tyttömäinen
ja
lapsirakas . "Kyllä minullekin
opiskeluaikana
sattui ... "
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SUUNNITTELU
PATOLOGIA
JA
RÖNTGENOLOGIA
Yliopiston aidoin proffa , joka nauttii elämästä,
joka ikisellä solullaan . Pitää opiskelijoista
ja
kujeilee joskus mielellään . Viheltää , s avuaa,
kirjoilee ja kolistelee . Virtaviivainen
sainioot tinen patologi .

PekkaPiironen
Patologi ja tufferimies
joka pelaa nykyisin
bridgeä . " Työntäkää
kielenne
ulos ... kii-

,

Tilastojen mestari . Jakaa
potilaat varmuuden
vuoksi kahteen kertaan ,
jotta jotain tapahtuisi .

EevaWidström
Ei ole vielä fakkiutunut
: VSO -päivystysten
ideoija , joka luotti opiskelijaan
- joskus liikaakin . Tohina-täti,
joka tajuaa realiteetteja
.

EevaLinkosalo
"Kukaan karjalainen
ei paase lopputentistä
ellei kuulu Karjalaiseen
osakuntaan.
" Karjalainen leipojanainen
, jonka väitöskirja meinasi hävitä - onneksi ei sittenkään . "Meidän
Otto on ihana ." "Itkettää ja lohduttaa
opiskelijoita ."

Ari-PekkaParviainen
Rauhallinen
oikeushammaslääketieteilijä,
joka piti mielenkiin
toiset luennot .

:viljo Nyyssönen
Mukava mies joka on
kandien mielestä joutu nut väärälle laitokselle.
Viljo klinikkaan!
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StinaSyrjänen
Korjasi pitkään tenttejä
Menoa ja meininkiä,
tuloja ja tuloksia.

.

ORTODONTIA
TellervoLaine
Tietää paljon ja vaatii
kävijä .

paljon . Huivimuotia

siviilissä . Ameriikan

RistoVänttinen
Savon
Vanha

oikojakuningas,
joka osaa
kettu vai N alle Puh?

kadota

klinikkasalissa

.

RiittaPahkala
Junior-ortodontti
. Ohitti kovat
kukisassa hurjalla spurtilla.

kilpailijat

ha-

Maija-LeenaHuovinen
Hymyilee
tukkainen

samaan aikaan
aherta.ja.

kuin Ristokin . Puna-

Merja Harju
Itse ystävällisyys,
hymy.

klinikan

aurinkoisin

LassiAlvesalo
Kuopio menetti
paljon, kun Lassin
menetti. Kunnon tiedemiestyyppi.

Marja-LeenaKonttinen
Ei oikein tiedä minne
mitä tekisi?

menisi,

keskushermostoon
vaikuttavat
analgeetit

,__
\

[;::;:.J

f

... posttraumaattiset
ja postoperatiiviset
tulehdus - ja
kiputilat myös

odontologiassa, ...

~
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SUUKIRURGIA

_J

Sirkka-Liisa

Risto Kotilainen
Myssypäinen
kryokirurgi, jonka jutuissa m a k setun makua . Keksijä-Koti lainen , "Kik ka -Ripa" .

Sotilaallinen
kuri ja tiukka aseptiikka.
Kymmenen tapaa pestä kädet steriilisti . Mottona :
"M yssy päähän , hanskat käteen, suihkupullo
kainaloon
ja missäs
ne potilaan
paperit
ovat??" Kansainvälisesti
tunnettu
luennoitsija .

Annikki
Lempeä ja rauhallinen
aikoo nyt tehdä?"

. "Mitäs

se kandidaatti

Irja
Kirran p olin monitoiminainen

ArjaKullaa(-Mikkonen
)
"Lyhyestä
virsi kaunis ". Vieläkö
tää? Kielinaisia .

PekkaAsikainen
Kollaa kes-

ErkkiKorhonen
Symppis,
joka ymmärtää
myös huumoria,
vaikka ilme usein vakava. Suukirurgiksi
ryhtyvän ensimmäinen
edellytys - 300 000 mk: n
auto . "Laatu korvaa määrän ."
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M enesty v än miehen
muotokuva
Rolexia ja
ku ltahymyä
myöten, unelmana
vastaanotto
Cote' d' A urilla .
Opiskelija: "Potilas tuli lähetteellä ... "
P e k ka : "N o, eiköhän kuitenkin autolla, he
he."
"E n läh d en katsomaan,
kyllä mä uskon ,
että se hammas on pöydällä . "

Matti Lamberg
Kandileikkauksissa
kandidaatin
oiva apuri ja
rauhoittaja.
Ottaa kiinni, mistä saa: "nokkapihti on hyvä, kun hammas poistetaan
nenän
kautta ." Huippu tyyppi, jolla runsaasti
kokemusta - miten tuon tason mies oli vain yliassistenttina?
! Tulevat
kurssit jäävät paljosta
paitsi . Ei saa unta, jos ei saa imeä alahuultaan.

KristiinaNuortio
"Tule huomenna
niin sovitaan
aika, milloin
katsotaan
jokin kiinteä aika, jolloin tavataan."
Amalgaamiallergia-asiantuntija.

JaanaJärvinen
Simppu muistetaan
vielä opiskelijanakin.
Kirjoittaisitko
tästä vielä leikkauskertomuksen
alkuosan - jos nyt vieläniuhotetaan
hiukan
niin se ei ole dentes vaan dens.

PekkaHuurinainen
"Tämä takki on julistettu
steriiliksi" leikkaussalissa kun ei löytynyt tarpeeksi
isoa steriiliä
takkia . "Kiitos potilaalle,
kiitos opiskelijalle,
leikkaus meni todella hienosti."
Iso mies, jota
lapset pelkäävät.

Kari Konki

31

HAMMASHOITAJAT
Sirkka
"Valokuvaaja-Sirkka",
jolla haaveena
muotokuvavalokuvaus.
Aina valmis auttamaan.
Klinikan vahvin kädenvääntäjä.

SirpaLaukkanen
Herttainen

ja avulias.

Inkeri
Ihanainen

Tuula
hunajapupu

.

Aurinkoinen
ja avulias.
Väreissä löytyy!

Virpi
Fantom-kurssin
emäntä
vauhtia hakemassa.

. Kävi välillä koulussa

Merja
Klinikan Piparminttu -Pipsa . Mottona : "Ei tämä sylki ihan riitä, mutta kuolaa vaikka itse
vähän lisää!" Ehkäisevä hammashoito
hallussa .

Mirja
Hammashoitajien
kojen silmänilo.
misen .

aatelia. On myös proteetikTakaa jäljennöksen
onnistu-

Outi

Leena
Jätti meidät
jaan.

Aina iloinen ja ystävällinen . Ymmärtää opiskelijoita . Hallitsee paljon muutakin kuin ortodontiaa.

joulun

alla jatkaakseen

opinto-

Anna-Maija
Opetti sitkeästi
hammaskivi -instrumenttien
terotusta
vielä viitoskurssillakin.

Neuvoi ja ohjasi
kiitettävästi .

kandidaattia

kuvan

otossa

Sirpa
Aina paikallaan.
ty?"

Motto:

"Onko lappu

täytet-

Mirjami
Ottaa rtg-kuvan
rtg-kuvan.

kuin

LeaHausen
Ihanan tulenpunaiset
hiukset,
toimenkuva
jäi valitettavasti
epäselväksi.

Ja lopusta huolehtii
välinehuolto.
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SirkkaFriman
Opintosihteeri,
joka ahkeroi
ja hankki itselleen
valkolakin

iltaopinnoissaan
.

Ihanat hyvät huomenet
potilastoimistosta.

"Kandidaatit
Jyrki Päivinen, Hannu Hietamies, Sarja Tuni ja Markku
Kvaak, kvaak ... puheli arkistossa."

Hammasteknikot:
Aira, Joni, Tuula, Jaakko, Matti,
Tapani, Eija ja
Pirjo - kiittäen
Cursus Viertokangas.

Arkiston
järjestyksestä
vastaa Auli.
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Opettaiienevästyksiä
valmistuville
hammaslääkäreille
ia vähänmuutakin:

Tämä päivä on sinun
uuden elämän
ensimmäinen

Sydämen
auringonsäteitä
ja hyvät sanat .

päivä.

On olemassa
kolme kasvatusmetodia
1° uhkailu
Z' kiristys
3" uhkailu kiristyksen lopettamisesta.

ovat hymy

jo läks kauan kaikkoamaan , hyvästi
varjoinen / Runeberg
(olutta kohottaessa)
Konstit on monet, sanoi akka kun kissalla pöytää pyyhki .
Elvytysharjoituksissa
opittua:
lääkärikongressissa
Tukholmassa olleessaan
lääkäri
keskusteli puolituntemattoman
naisen kanssa
aamulla seuraavasti
:
-taidat olla lastentarhanopettaja,
kun
olit niin leikkisä
yöllä , johon nainen: Sinä taidat
olla anestesiologi, kun
ei tuntunut miltään.

-H yv ä neiti . Nähdessäni
h y m y nn e aavistan , että
tapaamme
vielä uudelleen.
-Ooh ... tepä va s ta naistenmies
olette!
-Ei minä olen hammaslääkäri
.
Tuleeko meistä
käreitä ...

koskaan

hammaslää-

Säihkysääret.

Niin hassunkurisen
touhun nään: Suu
tuossa
on sepposen
seljällään,
suu
pieni ja hampaaton . Se naurua on!
-A. Hellaakoski

Ystäväsi
34

on peltosi,

jonka kylvät

rakkaudelle

••

HERKISTEL
YA
nähnyt ih .iskasvoja oikein lähellä omias?
kuuman huuhtovan
poskias?
tuntenut
h enkäyksen
·
levännyt s yleilyssä rakkaan, varman ihmisen?
i1osketusta ennenkuin
pelännyt
tunnet sen?
nähnyt t lltkivan katseen
.ista silmistä?
orvan juuressa
intä sydäntä?
sykkivää, läm
t otteen lujan
Oletko tuote
n tarttuvan?

Oletko
Oletko
Oletko
Oletko
lainkaan
Oletko

Yhden ja sa ( an sanan
,a Loistuvan.
11 ?k
Lopuksi tu ltjlt ~>lovan
tunteen, 1-~ukes se, nyt sä saat
hengähtä"

.~.:t~=~~i
:•
C<
nyt~~
{ ,K " ~\• ...
...

...... ."

Rakas potilaamme
Kylmä-Kalle,
hän joka

i

ja korjaat

ei valittanut

kiitoksella.

/
.

koskaan.

(Gibran)
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Pysyväismääräyksiä
iuhlatilaisuuksii~
~ ~-~

Tilaisuuteen
saapuminen
tilaisuuteen
saapujan on kyettäv ä liikkumaan
juhlapaikalla
pääsääntöisesti
omin voimin ,
si ten että liikkumisen
on tapahduttava
su urimmaksi osaksi alaraajo jen varassa.

liikkumisen suorittamista
saa avustaa vain yhdellä kädellä kerrallaan , samoin niin kutsuttu
otsanahkaeteneminen
johtaa hylättyyn suoritukseen
.

Sosiaaliset
yhteydenotot
muihinpöytäkuntiin
pääsääntönä
on , ettei vieraisiin pöytiin huudella,
on huutoäänestys
tai iskuyritys .

Kolmannen asteen
yhteyksiä ...
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paitsi jos tilanne

Virvokkeiden
tilaaminen
ia nauttiminen
tilaaminen tulee tapahtua turhaa melua ja huitomista
välttäen .
nauttiminen
tulee
suorittaa
hillitysti
ja kannustushuuto
,
ja
tulee
välttää
paitsi jos kysymyksessä on kansainväliset
säännöt
täyttävä
ennätysyritys.

Poistuminen
tilaisuudesta
poistuminen
tilaisuudesta
tulee tapahtua
mahdollisuuksien
mukaan omin voimin .
haluamme vielä muistuttaa,
että ovet, joissa on epätavallisen
korkeat
kynnykset ,
ovat ikkunoita .
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Mikki-Hiiri
merihädässä
1. Kas , on
Sirpa juhlimaan lähtenyt ,
pikku pikkumustissaan
.
Ja vaikk onkin tentit
vain hyljätyt, Sirpa
laulaa innoissaan .
Hiiuli hei! Huolta
nyt ei! Neitonen
näin käy viihdet tä päin! Hiiuli hei!
Neitonen ei pelkoa
tunne ei!

"I'm just a gigolo and every_ where
I go, people know the part l'm playing."
2. Ja kun rytmit Sirpaa keinuttaa, ko tihuone kauas jää. Vaan oi, mikä
Gigolo tuolla? Haa! Sirpa aivan säikähtää . Oon Pekka Häiskä häräräh
hää! Tyirättättättättättää!
Vartes
on heikko, syliini jää. Tyirättätättä ttä ttä ttää ! Rääräräärärä ttä ttä ttä ttä ttä ttää !

3.

käänjo,
voi! Armoa
suo, vie pöytäni luo! Oi kilt ti Pekka,
olen
niin heikko, pelasta, auta, oi!
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4. Vaan , mik ' ihme!
Risto Vänttin en
yli parketin
kiitää päin. Kas noin'
Suomen poika käy auttamaan , ja n y
tlaulu
soi taas näin:
Hiiuli
h ei .!
Huolta
nyt ei! Neitonen
näin k äy
viihdettä
päin. Hiiuli hei! Neiton en
ei pelkoa tunne ei!

Rosvolaulu
Nyt hiljaa

hiljaa

hiivitään

näin Kuopiomme
On kaikki
källään

yös sä .

kansa

pät -

vain nelos-

kurssi

työssä.

Kun

pakko

on niin juh -

litaan

ei tarpee-

ton ta milloinkaan

Hei , kretongit

.

sel-

kähän , t y öpuvut

nau -

lah an Noutajaan

, Kum-

meliin , Samanthaant

Kiihkoa vartes
sun herättää!
Tyirä ttä ttä tä ttätä ttä tää !

Ja kun m e k ä ymm e
Vitriiniin

..

aivotonkin

jo huom aa
. Vain l eiv än

viemme , salaatin
japullon

"Hiiuli hei,
huolta nyt ei,
neitonen näin
käy viihdettä
päin ... "

Lopuksi

tunnet

jonkin.

No viin a-

paukun

pikkuisen

voi jo s-

kus ottaa

kandikin.

muuten
kaakin

tunteen,

juo piukkaakin
niukemmin

Kummeliin

sä vihlovan

ja k al -

Va an
hiuk-

Noutaja

an

, Samanthaant

laukes

se, nyt sä saat hengähtää

...
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NokianDens

hammashuollon
järjestelmä

Haluatko parantaa potilaspalvelua
ja lisätä vastaanottosi kannattavuutta?
Nokian Dens on vaivaton kokonaisratkaisu hammaslääkärivastaanoton
rutiineihin.

Ohjelmaan kuuluvat:
• potilaskortisto
• ajanvaraus
• laskutus ja reskontra
• kirjanpito
• varastonvalvonta

Kysy lisää Densin eduista! Soita Erja Vaarala, puh. (90) 567 3658.

NOl<IA

DATA

PL 780, 00101 Helsinki , puh . (90) 5671
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Valppain mielin muista sä aina
vaaroja klinikan.
Kaikki säännöt mieleesi paina,
paina ne tarkalleen.
Säännöt ne vasta auttavat meitä
kunnolla sähläämään.
Vältä opea uhmailemasta,
sääntöjä seuraa vaan.
Muista aina klinikassa
monta vaaraa ompi eessä .
Siksi valpas aina mieli
se on turva verraton.
Kyrettiä muista sä käyttää
se ientaskuun
vie.
Juurenpinta
ohjaa ja näyttää
minne käy kyretin tie.
Näin vasemmalle ja oikealle
katsahda sittenkin.
Ettet vain jää huomion alle
tarkimman assarin.
Muista aina ...

Klinkka on kauhean suuri:
joskus se eksyttää .
Allös pelkää on apu juuri
assaritäti tää.
Hän voipi vaikka neuvoa taikka
muutenkin
auttaa niin.
Siinä missä on paha paikka
turvaudu assariin.
Musita aina ...

Leikitellä ei klinikassa
sen sinä muistat kai.
Monta kertaa leikit ne siellä
hirveän lopun sai.
Potilaskin uottaa, toivoo ja luottaa
valmiiksi hampaitaan.
Ei saa heille tuskia tuottaa PROTEESIT SUUHUN VAAN!
Muista aina ...

41

Kuvassa mukana
Sirkka Kuusalho-Stjärna,
jota haluamme
aivan
erityisesti kiittää
filmausavusta
kurssimatrikkelia
kootessamme!

Julkaisija:
CursusViertokangas
,
Kuopiossa1988
Taitto:CursusViertokangas
Sivunvalmistus: Grafex
Painopaikka: Mainos-Offset
Tämänteoksenmateriaalia
lainattaessa lähde on mainittava.
Ei milläänpahallaja hymyillään
kun tavataan, sillä...
Hymy- onloistettailoisenmielen
Hymy- onpaistettasydämenpienen
Sillävoikukittaaelämänteitä,
sillävoikuivatakyyneleitä.

Missä kallot luuraavat? ·+nA~s
osre)I
Teoksessaesiintyvätkallopiirrokset
ovat
kurssilaisten näkemyksiä keskikasvo
murtumistasuukirurgianlopputentissä.

VALITSE OIKEA PAIKKA!

- paikkaa painotuotetarpeesi.
Paukkajantie 3, 80130 Joensuu Puh. (973) 120 590 Fax (973) 120 816
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SUOMESSA
VALMISTETTUA
KANSAINVÄLISTÄ
HUIPPULAATUA

- HOITOTUOLIT

ORIOLAOY

FD-4500 R,
FD-3500,
FD-3000

NÄYTTELv1ssÄMME:

90-4291
KUOPIO 971-224222
981 -348 222
931-35 1 52
921 -336 533
Espoo

OULU
TAMPERE
TURKU

~ Hammasväline

~
·= =====heti paikalla
. . · ·.

~

H

..
.... ..
HYVAT
NUORET
HAMMASLAAKARIT
(JAVANHEMMATKIN)!

1 9 3 5

Maansuurin laboratorio
tarjoaa
täydellistä
hammaslaboratoriopalvelua
. Toimintasäteemme
onkokoSuomenmaa.
Aloittaessanne
vastaanottonne,
ottakaayhteyttä
ja tulkaa
käymään.
yli 50vuodenkokemus
hammastekniikassa
antaameillevalmiuden
Teitätyydyttävään
yhteistyöhön.

HAMMASKESKUS

Oy Ab

POHJOISRANTA 28, 00170 HELSINKI, PUH. 90-66 67 68, 90-66 27 48

YHA USEAMPI POTILAISTASI ARVOSTAA
..

..

TEHOKASTA

KIVUN E H KAI S Y A OSA N A NYKYISTAHYVINVOINTIAMME

Citanest® Octapressin®
prilokaiinihy<lrnkloril.li 30 mg/ml + fcl yprö, iini 0 .5-l mikrog /ml

Xylocain®adrenalin
lidokaiinihyc.lrokloridi 20 mg/ml +;_1Jrcnaliini 12.) mikrng /ml

Korkealaatuiset, säilytysaineva paat puudutt eet hammaslääketieteelIiseen käyttöön .
Pak kaus I OOX 1,8 ml tava lliset ta i itseasp iroivat tubulit
YMH + lvv 1. 1. 1988
tav.
asp.
C itancs t/B,Oc tapress in®
198 ,52
2 16,80
Xyloca in® a<lrc nalin
200 ,34
233,06
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