~

.

.

Palvelutalo
onnittelee ...
...valmistuvaa kurssia

CURSUS AHONEN
Purjehtikaa myötätuulessa
ja pitäkää kurssi.

____
D
Plandentoy

RAKKAAT KURSSIKAVERIT •1
Viisi vuotta yhteistä taivalta on nyt
takana ja kaiholla muistelemme mennyttä, aikuisuutemme alkupään taivallusta.
Ennen Kuopioon tuloamme vain harvat
olivat tuttuja keskenään, mutta näiden
vuosien aikana olemme oppineet
tuntemaan toisiamme ja kohta
silmät kyynelissä hyvästelemme toisemme.

vät, arpajaiset, juhlien järjestämiset, lehtijutun tekeminen ja kurssimatka viimeisenä keväänä. Uutena traditiona aloitimme
viimeisen luentokerran juhlimisen naamiaisten ja viinin juonnin merkeissä. Olemme kurssin kesken pystyneet
järjestämään yhteisiä asioita hyvin, tosin ristiriitojakin on välillä ollut,
mutta ne on omin
avuin pystytty selvittämään.

Aloittaessamme opiske
lun syksyllä -84 kurssimm
vahvuus oli 31 opinhaluista opiskelijaa,
joista tänään on
jäljellä 17. Muutamia vahvistuksia
olemme saaneet aiemmilta kursseilta
ja niin meitä on kaikenkaikkiaan 23. Erityisen kunniamaininnan
ansaitsee Eija, joka teki Kaisun kesätöinään ja pystyi pinnistelemään kotikiireistä huolimatta muiden tahdissa. Vuosien varrella kurssimme on entisestään
naisvaltaistunut, sillä alkuajan kymmenestä uroksesta on jäljellä enää viisi sitkeintä.

Valmistuminen ei
merkitse lopullista
eroa, mutta tunnelma
on erilainen kuin
kesälomalle lähdettäessä: ei ole itsestään selvää, että
syyskuun ensimmäisenä jälleen tapaamme ja
vertaamme kesäkokemuksiamme. Jokainen meistä etsii oman "lokeronsa" tästä
maailmasta ja välttämättä yhteistyö toisten "lokeroiden" kanssa ei ole aina mahdollista. Kuitenkin uskomme, että näiden
valoisien muisteluiden kannustamina pyrimme näkemään toisiamme tulevaisuudessakin ja kokemaan avointa jälleennäkemisen iloa.

Yhteishenkemme on koko opiskeluajan ollut hyvä. Siitä osoituksena ovat
lukuisat yhteiset illanvietot, syntymäpäi-

Hyvää jatkoa kaikille ja menestystä
elämän poluille!

Teidän,
Riitta & Jari
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HYVAT VIITOSKURSSILAISET •1
Koko tiedekuntamm e henkilökunta iloitsee kanssanne siitä, että olette nyt päättämässä viisivuotista opis keluann e siirtyäksenne lähimmän puolivuotisen käytännön vaiheen jälkeen laillistettuina itsenäisiksi hamma slääkärin ammattin harjoittajiksi.
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Täällä annetussa op_:
:·å brt <kbetettu antaå f~fö~fuihdd ll:,
. potilaskeskeinen ajatte lutapa aikaisemmin yle:(
~iöistiS~mman linjan (mis~äkarif$ }
=ikka ) sijasta, eli olem me koettaneet johdatt'."
kiikk•eihensimmäiseksi selvittä.måiäh K. \ä, joiden takia_potilas
Teidän apuanne tarvits'
:>vastahoitokiert ees tä,
mikä oli lähes sääntönä
=yhdessä tutkimuksen
tuottamien keinojen ja
,.·· ervey_slain.ve lvoitteiden toteut~~~i}}~ .. :'.:' JOtakuinkin väestön
suun terveyden huomat
_;'"npatoo.erri.M~
..:. . .·.........
.." .:·.,.:·=:==:~~'o~{i.m,~ri
·. ..een jatkuva kehitys
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Te tulette astumaan it
mahdo llisista tilapäisi stä ko
pitkä lle yli Teidänkin aikanne.
yksin alanne kehittämi sessä sen Jsiktoreissa,
tai muussa kansainväli sessä yhteyderipidossa.

mikä kehityssuunta,
öisesti jatkumaan vielä
tavia mahdollisuuksia, ei
v

Siinä mielessä oppikaa tuntemaan itsenneJk
.=
ksenne , hankkikaa mahdollisimman
aikaisin lisää sopiviksi katsomianne valmiuksia, mitä ne sitten ovatkin, älkääkä pelätkö tarttu a
tilaisuuksiin ja haast e isiin silloin , kun niitä kohdallann e tulee.
Tiedekunnan ja omasta puolestani toivotan Teille jokaiselle parhainta
vän Suomessa ja maailm assa .

menestystä huomispäi-

Heikki Luoma
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NAKEMIIN

••

KEVATMUUTTAJAT
järjestämiä oppimisen välikappaleita. Toinen on
tiedonhalunne, joka erityisesti kolmos- ja neloskurssilla aivan yllätti minut osuvina ja kiperinäkin kysymyksinä kliinisen opetuksen yhteydessä . Koin
tämän erityisen myönteisenä siksi, ettei samaan
kysymykseen tarvinnut saman opiskelijan kohdalla
törmätä kahdesti, vaan opetus sovellettiin käytäntöön heti kun se oli saatu. Olette eläneet todeksi
sananlaskun "Häpeäksi ei ole jos ei tiedä. Häpeäksi
on, jos ei kysy" ja saatte olla siitä ylpeät. Sillä nythän Te olette osoittaneet saaneenne sen opin ,
jonka varaan voitte jatkuvasti rakentaa uutta nopeasti muuttuvassa hammaslääketieteessä.

Kurssinne on ollut iloni aihe koko sen ajan,
jona olemme tunteneet toisemme . Tapasimme
keväällä 1986, jolloin Sergein kanssa pidimme teille
kariologian harjoitustöitä. Tapaamisessamme oli jo
silloin molemminpuolinen henki, eikä se ole hävinnyt minnekään kuluneiden yli kolmen vuoden
aikana. Tänä aikana olette tulleet ikäänkuin kummilapsikseni. Jännitimmehän yhdessä perheeni nuorimmaisen syntymää ja myöhemmin tämän pojan legonappulan syömisestä johtuvaa syömättömyyttä,
laihtumista, mahahuuhtelua Alavan sairaalassa ja
iloitsimme yhdessä huuhtelua seuranneesta mittaamattomasta ruokahalusta . Tällainen huolien jakaminenhan tuo aina ihmisiä lähemmäksi toisiaan.

Tiedän, että tällainen opiskelija-opettaja suhde
kuin teidän ja minun välillänne on ollut voi toteutua vain kerran opettajan elämässä . Optimisti
minussa toivoo, ettei näin olisi, ja realisti minussa
tajuaa, että toista samanlaista kurssia ei voi tulla.

Olisin kuitenkin epäreilu teitä kohtaan ellen
kertoisi mitä mielessäni on klinikka-ajastanne.
Kurssistanne on jäänyt mieleeni erityisesti kaksi
seikkaa. Ensimmäinen on tapanne kohdata potilaanne. Hammasklinikalla ollessanne olette kypsällä
suhtautumisellanne heihin osoittaneet heidän olevan Teidän potilaitanne eikä vain yliopiston Teille

Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen
armonsa sanan haltuun (Ap.t.20 :32).
Ku 7 misetänne,

Nokian
hammashuollonjätjestehnä

NOl<IA
Tietoajon kärjessä
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STATUS PRAESENS INTRACURSUS:

-·
'

STATUSPRAESENS EXTRACURSUS:
Joskus joukkoomme kuuluivat myös: Sutta, Jarmo,
Stefu, Sakke, Päivi K.,
Seija K., Päivi T., Jussi T.,
Nella, Anja, Tiina P.,
Peppi
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SYNNYT,KUOLET:
JVtiläsen välissä
on,
se on eUimäsi.
JVtiläeUimäsi
on,
siJäoletilse.

J\1iläi1seolet,
siJäon työsi.

JVtilätyösion
sen sanoua!jälkeenjäänee!.

SiksiälähuolehJi
vaan eläeUimäsi
työsitelulen.
Arvo Turtiainen

JARI Ahonen
Saaristokandi Juri Aleksejev.
Kurssin isäntä, joka ohjat pitää käsissä.
Ottaa selvää, infoo taikoo, tekee sen mitä aikoo .
Innokas interreilaaja.
Dg: Saabismi. Muodonmuutos viimeisellä joululomalla.

KARI II ANTSU" Antikainen

PÄIVI Honkalampi-Poso

Aina menossa - muualla kuin koulussa!
Meni kipsiin rinteessä. Merkkivaatteet kertakäytössä. Asunto ja golfin väri vaihtelevat usein .

Rauhallinen vaeltaja, joka aloitti
ym päristöhygienialla.
Aina hyväntuulinen .
Polttareissa yksityisvastaanotto Kuopion torilla.
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PÄIVI Jukarainen

SIRPA Jäsberg

Osti urut iltojen iloksi.
Kiinnostui implantaateista ...
Herttainen , äänetön, näkymätön.

Squash-tyttö Lahdesta . Kengännumero 40.
Missäs Sirpa taas asuukaan? ... ai asuuko Sirpa? Sirpalleko puhelin? Eikö se olekaan enää Sirpan numero?
Aina nälissään - Olisiko ...??!!

SENJA Kaipainen

AULI Kohio

Mikkeli mielessään?
Klinikan tehokkain - tarkka aikataulu
junissa ja unitissa .

Nilsiästä kouluun hinnalla millä hyvänsä - vaikka
taksilla. Takana 100 000 koulukilometriä.
Ko-operatiivinen savolainen.
"Apua, poliisi.. missä auto, entä avaimet??"
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MARITA Koskinen

RIITTA 11 tohtori" Kähkönen

Pieni hassu tyttö kurssin kuopuksena
Jäätelö ja Otto kaikki kaikessa.
Ainut joka ymmärsi sosiologiaa.
Pieni suuri nain en!

Perheen silmäterä, jota Kukka nykyisin pitää
käm menellään.
Suoritti iho- ja sukupuolitaudit Bangkokissa, mutta
cooperin testi vielä juoksematta!
Reseptikäsiala enempiä yrittämättä .!
Hoiteli kurssikavereiden kanavia ja niveliä.

KIMMO Laine

KRISTIINA Lyytikäinen (edesmennyt

"Apupro teet ikk o".
Muistetaan pitkästä pelistään, johon naisassarit hurmaantuivat niin, että katsomisesta maksoivat.
(kts . kuva)
Ostoslista : Äidinmaidon korviketta , vaippoja Villelle
ja kaljaa vaimolle.

Ikiliikkuja , jolla kiire valmistua, että pääsee lapsen
tekoon - "niin, niin, ku niitä pitää ehtiä tehdä
MONTA! "
Naurusta Kristiina muistetaan.

Lappalainen)
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SEIJA Lokka (edesmennyt Rantala)

KRISTIINA ''Tiina" Nukarinen

Kurssin ahkerin ja menestyksekkäin
squashin pelaaja.
Nykyinen kotipaikka Anus Botnia ( =Kemi).
Kävi neiti-ihmisenä Moskovassa. Kurssin paras
viinapää?
Apteekin hyllyltä poran perään.

Arvoituksellinen ahertaja, jolta hymy tulee harkiten .
Antaa kuulua itsestään mieluummin kuorossa .
Mitä, missä , milloin?

KARI Nyström

SARI Palviainen

Kuuluisa kiristäjä ...
181 - 200 cm koroista riippuen. Tarttuva naurun
kihenys. Raiskari otti mallia Karin automaatista ja mallista ja yritti harhautta a poliisia - joutui vaihtamaan Sierraan. Kurssin parhaat jatkot - "Ei me illä ole
naapurit kotona! "

Salmiakin suurkuluttaja, potilaill e toisia
tottumuksia tuputtava.
Kohelluksen mestari , silti tien sä
San Franciscoon raivasi.
Tarkka rahoistaan , mutta tuhlasi 300 mk kukkaroon.
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EIJA Parkkinen

MIRJA Puranen

Nuorekas kolmekymppinen, ex-labradorinno utaja.
Teki Kaisun kesätöinään ja selvisi syksyn tenteistä
paremmin kuin kur ssin singlet.
Eväitten kanssa jumppaan .

Herttaisella (?) poranpidikkeellä söpö imurinvarsi
Ivalossa kandikesänä.
Selvisi koulutuksesta ilman kokoaikaisessa palveluksessa olevaa miestä ... ja ehkä juuri siksi!
Tyttö , jota kenkä hankasi koko talven.
Monistuskone.

HEIKKI Salonen

SATU Snellman

"Sa ny säkin jottain, Hemmo?!"
Missä on S 5?
Filosofinen tuumailija.

Pieni pinta-alainen, mutta vaatteet eivät silti tahtoneet riittää. "Heti, ku mulla on rahaa, mä heitän
kaikki vanhat ryysyt roskiin ... "
Mikä akateeminen vapaus??!!

ll

-.

MERJA Suoiärvi

SIRKKU Syväoia (edesmennyt Brander}

Kahden pikkupojan äiti ..."tämä rouva ei ainakaan lisää nny seuraavaan neljään vuoteen":
Jälkiruoka testattava aina ennen pääruokaa.

Suku säilyi kurssilla alusta loppuun . Ykköskurssin
Sakari Syväoja muuttui matkalla Sirkku Syväojaksi.
Sirkku pieni lähti maailmalle, isi sanoi: "Älä vaan jää
' nallen " alle". En jäänytkään , vaan antauduin
pikajuoksijalääkärille. Pistää - hiukset "nipsiin" ja
Saken hampaat valaa kipsiin.

RIITTA Vatanen

RIITTA Wetterstrand-Gröhn

Ikuin e n optimist , touhu-Elinan
äiti.
Syventävät kolmessa kuukaudessa .
Vaihtoi Helsingin yliopiston Kuopion muikkuopistoon .

Kurssimme emäntä , joka sai harmaita hiuksia viimeisenä talvena . Huolehtinee kansamme väkiluvun
lisäämisestä lähivuosina.
Teki kurssin parhaat piiraat.
Vei venakot Kitteelle kylpemään. Kun meidän Riitta
juo kahvia ...?
12
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sopii
sekä vastasyntyneille että aikuisille
■ helppo annostella
pipetillä
■ nopeavaikutteinen
■ tehokas ja turvallinen

ALKUPERÄISLÄÄKE

fist-brocades
Delft, Hollantl
Suomessa: Oy Algol Ab
PL 170
00131 HELSINKI
puh. (90) 765055

ky

20 ml 103,77
lsokatu 23, 90100 Oulu
Puh. 981-229 611
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amfoterisiini B

FUNGIZONE
10mg imeskelytabletti

Hoitohuippusuuontelon
sieni-infektioissanyt
kätevässäläpipainopakkauksessa
Annostus: l tabl. x 4
Pakkaus ja hinta:
Tabl. 60
56.98
Lisätiedot:
Pharmaca Fennica
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SQUlBB
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ERITYISELLA
LAMMOLLA
MUISTAMME
(suorastaan

kuumeella)

Kari Palokas
Kurssimme
gummisetä .
"Puudutus
on hellyyttä ." Salainen
sopimu s Su0men vanun kanssa . "Pekka , oletko
vapaa? ""En, on vaimo
lasta. "

i
<'"

" On vain 1yksi metodi on oltava lahjak as. "

Suukirurgian uusi ala ; lambergologia. Kliffa gaiffari , baila si ali night
long!

Eeva
Linkosalo

kolm e

ja

Sergei Kolmakov
Klinikan aidoimmat hymyt.
rointivirhe , preparointivirhe
suttaessa panoraamakuvaa)
luvannut auttaa kandityttöjä
möittymisessä .

Karjalaista sydämellisyyttä.

Prepa... (lau. On
hedel-

(K uva: Cursus Vi ert o kangas 1988)

Ritva Eskeli

Eeva Widström

Tietää enem män kuin luulee tietävänsä .

"Menestys on matka ,
ei määränpää ."

••

••

••

S.~RKIV~T $J'DAMEMME
LAHTEMALLA
LUOTAMME
Pirkko Koskenranta

Kari Konki

' i

Sirkka
Kuusalho-Stiärna

":J<.aiki11a.
on
lahjalluulla,
haroinaista
sensijaan

Lämmin kiitos osanot osta!

on rohkeusseuraia

lahjahkuuHaan
siihenpime.yteen,
mihinse johlaa."
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PARODONTOLOGIA
"..'.ll1enesiys
on aina tilapäisiä;
menestyson vain uiiväsfynytlä
epäonnistumisia."

Helena Markkanen
Histologia ja mikrobiologia
Äidillinen pehmoproffa.

osattava , jotta osaa poistaa hammaskiveä.

Vuokko Kontturi-Närhi
Hippistyle. "Kyllä te sitten olette nopeita - lähtikö kaikki
ryönät jo varmasti pois?"

Martti Väänänen
Suosittelemme jälkitarkastuksiin . "No, mittee oot tehny?' '
"Kyllä hammaskiven kuin hammaskiven ekskavaattorilla
poistaa ."

Veiio Miettinen
"Laitapa jalkasi tänne minun jalkojeni väliin ja nostahan
niitä hameenhelmojasi kunnolla. " Monipuolinen - katselee kaviteetit, pinnoitteet, kanditytöt, nastapilarit ym .

••

RONTGENOLOGIA
";Josnäetvaloatunneli.n
päässä,ludsot
väärään suunfuan.
Eeva Linkosalo
Ievuska - innokas Venäjän kävijä. "No, mutku
ei mun mielestä ... " Kokoelma pässinpäitä töissä ja kotona.

Jari Kellokoski
Merkonomin tikitystä - minuuttitaksa
Raksuttaako muuallakin?

3 markkaa.

Miriami
Outi
Sirpa

16
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KARIOLOGIA JA EHKAISEVA
••••
HAMMASLAAKETIEDE
Heikki Luoma
Todellinen herrasmies, heikkoutena
voissa paistetut
ohukaiset. "Lisää vuosia elämään, lisää fluoria elämään ja
lisää elämää vuosiin - nasevasti sanottu."

Liisa Seppä
Napakka kuin piiskanisku.
Harvoin näkyy, hyvin kuuluu .

Satu SpetsHapponen
Ulkonäössä idän eksotiikkaa. Satu meni. ..ja pani
poran naulaan.

Helena Forss
Assareiden aatelia ."No - onhan
tämä ainakin toiminnallinen! "

Hanna Paiukoski
Kahta en vaihda: timantit ja
tupakka. Salin seksikkäin
ääni.

Tuiia Palin-Palokas
Paikalla joka toinen viikko??? Ihanan miehen vaimo - perfektionisti. "Muotoja, muotoja kiillotuksiin ."
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Eino Honkala
Klinikan
mies.

tyylikkäin

SUUKIRURGIA

- uain eri aswisla.
11

Risto Kotilainen
"Nä kym ä tön " professori ,
py syy kotilossaan. "Luennot
peruttu ."

Pekka Asikainen
Verenpaineen mittaus kandityttöjen
reide ltä - nousisiko itseltäsi? "Olen
vastuuntunnoton enkä mistään kotoisin. " Implantoi vaikka pässille
sarvet. Varapäre tarpeen. "Ne , jotka
sanovat huipulla olevan ahdasta ,
eivät ole koskaan olleet pohjalla ."

Aria Kullaa
Teki poikavauvan työn ohessa
ja sai valokuvat terveestä limakalvosta. "Opiskelijan huolehdittava potilaasta alusta loppuun. "

•
Kristiina Nuortio

Pekka Piironen

Jaana Järvinen

Veikko Tuovinen

Ajoituksen me stari - aina
myöhä ssä tai poi ssa tai
kahdes sa paikassa yhtä
aikaa. USA:sta implantaattioppi . "Hyvä llä kirurgilla on oltava kotkan
silmä , le ijonan sydän ja
nai se n käsi."

Patologian
lopputentin
unohtumaton korjaaja ei läpi itkemälläkään!
Biopshia, biopshia ...

Tarkka
leikkauskertomusten tarkastaja. "Onko
tää sittenkään oikee ala?!"

Pikkutarkka spray-mies,
joka on tutustunut nykysuomensanakirjaan. Mili- ·
tääripuuduttaja.
"Kandien alveoliitit pelkkää kuvittelua! "

Kari Konki
Ei jäänyt yliassistentiksi , vaikka klinikan tytöt niin
nätisti pyysivät.

VASTAANOTTO- JA SUUNNITTELUOSASTO
Eeva Widström
"Päivä ä vaan!" Kolmen ja puolen lapsen äiti. "Vertikaalisten taskujen " vihaaja.
Käytännöllinen organisoija.

Ville Nyyssönen
Ei se lvyyttä: lintu vai kala? Ergonomian
kurssista: "En ollut täällä kun olitte vielä
neitseellisiä!" Järjesti ikimuistoisen Moskovan surviva l-keikan .

Juhani Niskanen
Mäntyharjun
reissulle ...

mies

lähti

Salme Louhelainen
Päähän potkittu uudistaja .
Parhaat pot ilaat saa ensimmäinen vastaantu lija.
18

"r:Kunpamppaai
ilostailmnan,varoellei joku
oo1änuuda jal1wjesi
alia."

PROTETIIKKA

..
Veiio Lassila
Myhäilevä herrasmies Turust'. "Voisittehan te joskus
tehdä yhden paikan yksinkin!?"

Matti Simonen

Osmo Huuskonen

Pertti Pohiamo

Kokenut ja pätevä . "Jos
minä olisin opiskeluaikana esitellyt tällaisia
kipsimalleja, niin minut
olisi heitetty ulos - tuosta
ovesta!" Opetti stentsin
käyttöä
sisukkaasti.
"Tätä eivät edes nuoremmat kollegat osaa
täällä."

Isällinen auttaja - jos sille
päälle sattuu. "Eksoottinen partavesi".
Jatkuva sairauskertomus
= Dallasin käsikirjoitus.
"Merkkiä en anna, mutta
merkki pitää olla."

Rakentavien ja kannustavien neuvojen antaja.
Sopivasti kaksimielinen
(potilaan mielipide) .

Rolle Lappalainen

Vesa Pekkarinen

A. Ämmä = V. Ärrä

Vain kaksi arvostelutasoa; huono
ja helevetin huono . "Tiedätkös ,
missä on Kouvola? - Ei siellä päinkään! " "Minähän en hammaskiveä
katso, olenhan minä sitä aiemminkin nähnyt. "

"Kaikkihan me tallaamme loassa,
mutta jotkut meistä katsovat tähtiin. "

Touhotäti, ajatus kulkee metrin
pätkissä. "Anteeksi , kun mä olen
olemassa. " "Viistolta pinnalta ...en
minä paljon ota ... " "Ollaanpa rentona tyttönä! " "Steriili" taskupakkaus aina mukana.

..'.!¾iksi
minua aina sorsilaan?

Antti Pirskanen
Auttaa onnettomia opiskelijoita . "Ensimmäistä kertaa
tulee
purennanotossa
HIKI!" Tikkana paikalla.

Kauko
Juntunen

Talo menetti mestarillisen
kliinikon
KYKS:iin. Ilmiömäinen värisilmä. "Ainoa keino löytää
mahdolliset rajat on
"Olekärsivällinen,mennä niiden yli
aikanaan
munakin mahdottomaan."

kävek."

Joonas Pulkkinen
Loi uskoa protetiikkaan . "Savolaiselta
mahdotonta saada anamneesia ." Lähti
pikkurahan puutteessa Peräpohjolan terveyskeskukseen .
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ORTODONTIA
"J¾onetmurehtivat
ullwnälwään,
muitaei kukaanaivojaan."

LEEWAY SPACE

Tilanne
nyt .

Erittäin kiireinen apulaisproffa. Onko s-vika vaikuttanut
malokkluusion
syntyyn vai
päinvastoin? Töitä riittää vaikka muille jakaa .

Tilanne
vuosi sitten.

11

Ania Ikonen
Maalaisjärki pelaa, niksinikkari. "Kunnassa tekisin näin,
mutta mitähän mieltä Risto on ... " Lady lentoon lähdössä.

Villimies" Vänttinen

Ykkösmajakka. Antaa odottaa itseään; "kohta"=
kaksi tuntia. "Yksikään näistä sin un selostuks istasi ei ole vielä vakuuttanut minua! " "Kerran luulin
olevani väärässä, mutta onneksi se oli vain harhaa ." "Suuret ovat suuria vain siksi, että muut ovat
polvillaan. "

Jyrki Linnala ia Meria Hariu
Järkyttyivät harjoitustöiden tuloksista niin , että pystyivät palaamaan
vasta parin vuoden kuluttua.

Sirkka Friman
Jatko-opiskelija, jonka tulevaisuus vielä
avo in . Sydäme n menetys Kyprokselle.

Hannu Hausen
Sessiossa pirunpäiten oukki doukki
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MENOSSA MUKANA
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'''5l[·atelJessaahammas~···eitähän

tuli .

~

a~saan

sos
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NUORUUSMUISTOJA

l

Naurattaa vielä _ p h·
a m edessä.
"suurten miesten paheita pidetään
hyveinä."

~ "toivottomia
---

tilanteita ei olekaa n - on vain

t--oivottomasti avutto~ia Hriä."
Tiedonkarkoitus
matkalla.

STRIPTEASE

"Mistä on pienet pojat
tehty, mistä on pienet
tytot
.. te h ty'"
....
•

SELF-MADE-MAN? KYLLÄ JA PALVOO LUOJAANSA

22

"Onko
jorwlus
nwlukllista
ilman
pienintäkään
pelosta?"
.

~

pelkiiän
enemmän eUimää
kuinilklla
kuolemaa.

11

1/

LM SHARP10
LM-DENTAL®
TEROITUSKONE
Terävät instrumentit ovat hyvän hammashoidon perusedellytys.

j

LM Sharp IO:lläsaat leikkaavatreunat teräviksi alkuperäistä
muotoa muuttamatta. Terävä
työskentely on t~hokkainta,
hoitotulokset entistäkin
paremmat!
'

LM-DENTAL
Lääkintämuovi Oy

ko ne. laikat ,
opaski~a.
ohje kort it ,
te stauspuikko,
ohjaimet

Telekatu 14, 20360 Turku
puh.921 -538 088 tfax 921-387 117
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KALLU, KANDIN PARAS KAVERI

HAMMASLABORATORIO
HAMMAS-TETRA
•
1

,•
1

•

1
1

Puijonkatu
12 B 25
Kuopio
p. 114033

·············~-~············ ······· ·,-·-····--··········-······································
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"7l1cistä
tunluupäinvastoin
sillä,ellei rwusumme
olevielä
päälöksessä,
eitä huomisenlofuussaa ra:uinlonsa
eilisenerheestä,
ja
eitä voilellaval
ristiriulat
juuri auaikinmeilleoikeakasvunlusta.
c}a
tunnustamme
joukkoomme
kuuluviksi
joPane, jotkaaualerilaisia
kuin me. ~ikä oulosukulaisuus!
& perustuutuleuaisuuleen
eikä
menneisyyteen.(])äämäärääneikälähtökohtaan.~ okmme
pyhiinvaeltajia,
jotkakulkevaleri tei1äkohtisamaa
kohtaamispaillaa.
- Lettre

a un otage

-

VARK:in ruokalista
M.A. KAc>VI&PIHVI
Li\NTIU&i\Li\i\
TII
TI

KALi\PIZZi\loppunul !
KA&Vl&PIHVI
POQKKANA&i\Li\i\
TII

Julkaisija:

Cursus Ahonen, Kuopio
1989

Taitto:

Cursus Ahonen

Sivunvalmistus: Joen Teksti Oy Grafex,
Joensuu 1989

KE

Mi\KKAQi\PIHVI
KAALl&i\Li\i\
TII

Painopaikka:

TO

Ji\UttELIHi\KA&TIKE
&Pi\CETII loppunul !
- Mi\KKAQi\Ql&OTIO(e ilisislä aineksisla)
POQKKANi\&i\Li\i\TII

Tämän teoksen materiaalia lainattaessa
lähde mainittava.

DE

&i\LMTI!i\NNO& loppunul !
- UUN!Mi\KKAQi\
KAi\Ll&i\Li\
TII

Kirjapaino Hyvätuuli,
Joensuu 1989

PAIKKAA
PAINOTUOTETARPEESI •1
JOEN TEKSTIOY

GRAFEX
UKKOLANTIE 5 B, 80130JOENSUU,
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PUH. 973-120590,T.FAX

120 816

~SAVON

~~MY

KORKEALAATUISTAHAMMASLABORATORIOPALVELUAKUOPIOSSA
Hammasteknikkomestari

Jorma Päivinen:

Arvoisa hammaslä äkäri, meillä on tarjolla käyttöösi eri
työryhmiin erikoi stuneet taitavat hammasteknikot ja
koulutetut hammaslaborantit, joiden työn laatutasoa vielä
kohottaa työskentely todella korkealaatuisilla koneilla.

TULESINÄKIN ASIAKKAAKSEMME
JA TOTEAITSE

HAMMASLABORATORIO

TEKARIKY

Vain Braun D 3 sähköhammasharjassa
on kaksisuuntainen
harjausliike!

(HAMMAS-PITKÄNEN)

\,,,

~

. t

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

Onnittelumme Valmistuville
Hammaslääkäreille!

BRAun
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"Elleiviime hetkiä
olisi,milään ei

tulisitelulyksi"

••

TAYDENPALVELUN
HAMMASTARVI
KELIIKE
~

3NI

Degussa ♦

suomen
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\ Bayer DentalEB
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HAWE

ORIONDIAGNOSTICA

LITEMA

ttSOREdEX

ORION CORPORATION LTD

DORR
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DENTAL

Sl;andinnla

MEGADENT

DeTrey
Dentsply

Hammasväline

&

Espoo:
Joensuu:
Oulu:
Seinäjoki:
Tampere:
Turku:

90-4291
973-242 71
961-S62 222
964-167 3S0
931-3S1 S2
921-336 S33

