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Palvelut aio
onnittelee ...
. . . valmistuvaa kurssia
"Pellinen"
Purjehtikaa myötätuulessa
ja pitäkää kurssi.
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Keväällä 1990

Heikki Luoma, Dekaani
Ku Y/Hammaslääket. tiedekunta

Hyvät viitoskurssilaiset!
Opintojenne päättyminen sattuu ajankohtaan, joka on merkillisimpiä ja käänteentekevimpiä, mitä
maanosamme koskaan on kokenut. Teidän isovanhempienne tai vanhempienne ansiota on, että
me nyt saamme seurata Keski-Euroopan tapahtumia aitiopaikalta. Tästä etuoikeudesta vaadittiin
aikanaan korkea hinta, mutta se maksettiin ja se valinta oli oikea. Täällä on voitu monta
vuosikymmentä rakentaa yhteistä isänmaatamme ja sen yhteiskuntaa, jonka nyt sanotaan kuuluvan maailman vauraimpien joukkoon. Näiden vuosien kuluessa on myös terveydenhuollossa
tapahtunut monenlaista myönteistä kehitystä, eikä vähiten hammashuollossa. Hammassairauksien
vähentyminen lasten ja nuorten keskuudessa viimeisten 20 vuoden aikana on hammaslääketieteen
historian ehkä kaikkein merkittävfr1 saavutus, jonka seurauksena on jo voitu vähentää alan
koulutusta sekä meillä, että lähes kaikissa teollistuneissa maissa. Näin on aivan kirjaimellisesti
toteutumassa lääketieteen perimmäinen tavoite meidän omalla toimintasektorillamme.
Silti jää paljon ongelmia, joiden hoitoon hammaslääkärin tietoja ja taitoja tullaan vielä kauan
tarvitsemaan. Erityisesti vanhempien, järjestelmällistä hoitoa vaille jääneiden ikäluokkien kariesja parodontopatioiden hoito sekä toistaiseksi vähälle jäänyt vanhusten hammashuolto vaativat
vielä paljon työtä ensi vuosituhannen ensimmäisillä kymmenluvuilla. Kysyntää lisäävät monipuolistuneet ja myös entistä monimutkaisemmat hoitoratkaisut, niitä koskevan tiedon leviäminen sekä
kaiken pohjana kansakunnan kohonnut varallisuus. Etenkin niiden mielestä, jotka jatkuvasti
huolehtivat omien tietojen ja taitojen mahdollisimman korkeasta tasosta, edellytykset ylläpitää
täystyöllisyyttä näyttäisivät siten ainakin tyydyttäviltä. Alamme lukuisat täydennyskurssit tarjoavat
tähän hyvän perustan .
Se, millaiseksi Teidän elämänne laatu muuten muodostuu, riippuu Teistä itsestänne. Meidän
opettajien tehtäviin ei nykyisten ohjelmien mukaan kuulu muunlainen kuin ammatillis-tieteellinen
valmentaminen . Siksi toivonkin Teille avointa mieltä niiden mahdollisuuksien, eli vapaan kansalaisvalituksen tarjoamien tilaisuuksien hyväksikäyttöön, joiden avulla voitte vahvistaa omaa
persoonaanne kehittymään itsekunkin omien luontaisten edellytysten mukaan rohkeiksi, aktiivisiksi ja osallistuviksi kansalaisiksi. Samalla toivotan ne Teistä, jotka pitemmän tai lyhyemmän
kypsymiskauden jälkeen päättävät lähteä ammatillisen tai tieteellisen jatkokoulutuksen ohdakkeiselle, mutta monin tavoin antoisalle kehityslinjalle, lämpimästi tervetulleiksi takaisin tämän
tiedekunnan ja yliopiston yhteyteen.
Koko tiedekuntamme puolesta esitän parhaat toivotuksemme koko kurssille, jota mielihyvin
tulemme muistamaan positiivisena ja opinnoissaan hyvin edistyneenä yhteisönä.

Htf'ikkiLuoma

4

Kurssikaverit
Viisi yhteistä vuotta on nyt takana, ja kohta me, 13. valmistuva
vuosikurssi, lähdemme järjestysluvustamme huolimatta
luottavaisin mielin peruskoulutuksemme turvin purjehtimaan
kohti hammaslääketieteellisiä karikkoja.
Alkuaikojen 28:n hengen ryhmä kutistui jo kahden vuoden jälkeen lähes puoleen, kun yleislääketieteen opiskelu houkutti heistä valtaosaa. Uutta vahvistusta saimme kuitenkin ylemmiltä kursseilta, ja emäntäkin vaihtui kahdesti. Lopulta, opintojen ollessa puolessa välissä , ja klinikkasalin jo
häämöttäessä , alkoi näyttää siltä , että tämä enää 16 henkilön muodostama porukka olisi se ryhmä ,
joka kävisi opin tiensä loppuun hammaslääkäriksi .
On vaikea kuvitella toista yhtä yksimielistä ryhmää kuin kurssiyhteisömme on ollut. Vaikka 4/5
kurssilaisistamme on naispuolisia , ei erimielisyyksiä ole sanottavammin ollut , ja aina on asioista
ainakin melkein sovittu juttelemalla (miespuolisen kirjoittajan huomautus). Yhteistyömme tuntui
tiivistyneen viimeisen vuoden aikana , ja kenties juuri alkuaikojen jatkuvasti pirstoutuva kurssi
hajotti yhteisöämme niin , että vasta viime aikoina kurssimatkan samoin kuin valmistumisenkin
lähestyessä alkoi yksituumaisuus näkyä käytännössä selvästi .
Vaikka meillä kaikilla onkin omat taustamme , mielenkiinnon kohteemme ja elinolosuhteemme ,
olemme oppineet hienosti yhteispelin säännöt ja kunnioittamaan toisiamme. Kuopion "muikkuyliopisto " on rekrytoinut meidät varsin laajalta alueelta aina Kotkan ja Helsingin rannikoilta
Pohjanmaan kautta Kajaaniin, mutta toki on joukossamme muutama kuopiolainenkin . Uskoisinkin , että Suomen kartta on saanut meidät jokaisen mielissämme ja kielissämme uusia ulottuvuuksia.
Varmasti tulemme vielä kaipaamaan klinikkasalimme turvallisia lokeroita, assistenttien odottamista ja harvinaisia kahvitaukoja potilaiden hoitamisten välissä , ja luulenpa meidän kaikkien vielä
pitkään vaeltavan ajatuksissamme opiskelijakämppiemme ja klinikan väliä. Kuinka hienolta sitten
tuntuukaan , kun vihdoinkin saa itse valita iltaohjelmansa ja päivisin olla palkannauttija ...
Älköön kuitenkaan annettako työnteon olla kaikki kaikessa , sillä silloin se pian alkaa tuntua
puurtamiselta ja sen viehätys katoaa. Elämä voi tarjota monipuolisia ja rikastuttavia kokemuksia
maailmanmenon hulluudesta , jos sitä jaksaa tarkastella muutenkin kuin jäykin niskoin turbiininvartta pitkin.
Tähän loppuun toteamme haikeasti , että kahta en vaihda , ja toinen niistä on opiskeluaikana
solmitut ystävyyssuhteet!
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JUSSIAULAMO

TUULAJÄRVINEN

Kurssin tehokkain amppari , jonka pistin toimii. Avioitui ennen viimeistä opiskeluvuotta. " Musta se on kyllä
kaiken huippu . . .. " Kurssimme ankarin mietiskelijä ,
profylaktinen kampaus. Ihastuksena kokoproteesit ja
vanhat mummot. Jussista lapset tykk ää!

Vaihtoi nimeä kesken kurssin , teho säilyi silti samana;
ehkäisyn ekspertti . Herttainen " nasu ", jolta hymy
irtoaa . Assistenttiainesta, pukeutuikin siaksi viimeiselle
luennolle.

JAANA KARHU

ANJA KUUSISTO

Kurssin nassetäti , Hyvösen Nalle , solubiologian ihmelapsi , proteetikkojen lempilapsi . Onko joku nähnyt Jaanan huonotuulisena? Kroonisesti huolissaan vyötärönsä
ympärysmitasta. Kurssilta väitetty löytyvän kaksoisolennon .

Anja tykkää va laa kipsiin , purkaa aggressiot punttisalilla. Selviää katsastuksesta auton kuin auton kanssa .
Tuli mukaan kurssillemme 3. vuonna; herttainen hymy
ja heiluva poninhäntä . Voitti Toskalan unenlahjoissa
luennoilla nukkumisessa .

6

-~;

HELENALAHTINEN

KIRSI LAITINEN

"Kuka on vienyt mun avaimet , kuka on vienyt mun
Preluden? Voi ei oliks mulla päivystys tänään ?" Kurssimme kovakuntoisin , juoksee iltapuhteenaan vaikka
Siilinjärvelle ja takaisin , yllyttää muutkin mukaan typeriin tempauksiinsa. Uinti lumih a ngessa on pikkujuttu,
mutta ennen tenttiä rimakauhu usein yllättää.

Kurssin tehokkain punapää , hoiti jo 3. kurssilla suku laisensa, myöhemmin attachmentit , kurssikavereiden profylaksiat ja hampaanpoistot , teki Vänttiselle kipsimalleista syventävät ja valmistui siinä ohessa . Järjesti syksyllä mökkihipat . .. vain tytöille! Huija si kurssikavereita arpajaisissa.

KATRILESKINEN

ANNA-MAIJA NYKÄNEN

Kurssin pisin tyttö , jonka nauru kuuluu klinikassa . Lah jotuin opiskelija. Hoiti kurssikavereiden
filosofiset
ongelmat. Valokuvaaja ja luonnon ystävä, joka piti
etelänmatkaa suupatologian lopputenttiä miellyttävämpänä vaihtoehtona.

Joskus olut maistuu hunajaiselta. Kurssi singlenä säilynyt tulinen tyttö; hiukset tulessa fantomtöissä , yritti
polttaa mikrobiologian laitoksen ja esiintyi viimeisellä
luennolla Iohikäärmeenä.

7

ANTII PELLINEN

ANNA-LIISARUMMUKAINEN

Isäntämme , kurssin eksoottisin mies . Tunnettu myös
kaikenmaailman mutiaisena. Rakastui Leningradissa
supisuomalaiseen kollegaan . Aktiivinen jokapaikan
puuhamies. Vaikkei heti uskoisi , kyllä Anttikin "pohojalaasena häjynä" osaa suuttua!

Puhuu potilaalle vaikka italiaa , ts. harrastukset moninaiset. Aina ennen seminaaria tyttöjen kanssa Lukemassa. Aktiivinen osak unt alainen , josa osaa ottaa opiskelun rennosti, mm . "etäisopiske li" ortodontiaa.

SIRKKASALMINEN

HILKKATAURIAINEN

Kurssin tehokkain paikkaaja, joka pyöräilee kouluun
kelillä kuin kelillä - ympäristölle vaarallinen pipo silmillä polkija. Ompeli Hyvöselle housut ja oppi arvosta maan kotioloja Moskovassa. Ei tykkää kolesterolista.
Kaikesta huolimatta tehokas opiskelija.

Prinsessa Kultakutri , jolla oma Timo-hammaslääkäri
kotona. Kaunis käsiala - eniten kopioidut muistiinpanot. Avulias, kiltti ja herttainen . .. Kuultu kerran
kiroavan .
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JUSSITOSKALA

ANNA-MAIJA VARTIAINEN

Herrat pitävät vaaleaveriköistä , lue : rauhoitettiin 4.
kurssilla (?). Oli kurssin salamasanteri , joka osti Helenalta toivottoman auton. Jos ei Jussin itsevarmuudella
pärjää , niin ei sitten millään. Erityispätevyys: liikuntahammasl ääketieteen kandidaatti.

Suunnistaa Ruotsin metsiä myöten , mutta vakiintui
maaseudulle . Kilot säilyvät kurissa kovien treenien
avulla. Rauhallinen myhäilijä. (Huom! Poikaystävän
kommentteja ei huomioida .)

TUULAVIINIKANOJA

EIJAÅHMAN

Hommia puurtava kaksostyttöjen äiti , jolta työt eivät
ihan näillä näkymin lopu . Möi Ladan ja osti Nissanin
- enää ei tarvitse luentojen välillä käydä starttailemassa.
Tenniksessä tykkikämmen , mutta rysty kaipaa treeniä .

Tunnetaan myös Öhmanina . Opetti P. Sainiolle yhdyssanat ja harrasti seminaarien pikalukua. Miksi Eija lla
on aina kiire? Demonstroi anafylaktisen shokin . Kestorusketus .. . Tuli taa s vähän käytyä ...
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EHKÄISEVÄNJA KARIOLOGIANLAITOS
Dekaani Heikki Luoma
- jälkeenpäin ajatellen huumoriakin löytyi
- "Grand old man"
- köpöttelee aamuisin salkku kädessä yliopistolle

Liisa Seppä
- tunnistetaan kenkien kopinasta
- tervettä käytännön tietoutta
- kariologian uudet tuulet hanskass a

Hanna Pajukoski
- pelottavan tehokas
- yksi parhaista juhlijoista (kannat kattoon yksin tai
yhdessä)
- pitää luennon laskettelusta vaikka klo 3 aamuyöstä

Tuija Palin-Palokas
- terveyskasvattajamme
- käsittämättömän johdonmukainen

Satu Spets-Happonen
- status spetshapponen
- vaatii aina ja ikuisesti sokerikelloja
- "onkos tullut naposteltua?"

Markku Mikkonen
- Mikko Markkunen
- opetti kaviteettien teon ikuisesti mieliimme
- hyvät niksit

Helena Forss
- tiuka n ilmeen takana on inhimillinen opettaja
- amalgaamihöyryjen hu omattu aiheuttaneen jonkin
verran pe hm entymistä ott eissa
- luott okari ologi

Sari Vuorenmies
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- aina kun olet epävarma onko kaviteetti hyvä vai ei ,
pyydä Sari .. . Sari ymmärtää

SOSIAALIHAMMASLÄÄKETIEDE
Vs. prof. Viljo Nyyssönen
- ei sillä eikä millään
- onks Viljoo näkyn y?

Hannu W. Hausen
- Oukki-doukki-mies meni viidakkoon syksyllä -89
- luennot alkavat aina sanonnalla : " ryhdymme taas
demystifioimaan dogmaa .. . "

Eeva Widström
- Päivää vaan! Missä olette töissä? Täällä men ee hirveästi aikaa, nämä opiskelijat ovat toivottoman hitaita .

Anneli Milen
- katsomisen arvoiset ergonomian demonstraatiot
- päämääränä WHO
- "Onkohan minulla jo ameeba aivoissa? "

Aila-Maria Mäkelä
- "T ulik o harvinaisen epäselväksi ."
- vastaanotto - ja purennanhiontaosaston A -ÄMMÄ
- annappas ensin " paasio " ja sen jälkeen "väy rynen "

Rennie Methuen
- eniten luentomateriaalia, vähiten luentoja
- kivoja kuvia Afrikasta
- "Ä lkääpäs sitten kirjoit elko tyhmi ä ."

Eino Honkala
- brittityyppinen herrasmies , vain knalli puuttuu
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SUUKIRURGIA

Ap.prof. Risto Kotilainen
- Euroopan paras sydänkirurgi
- luennot peruttu

Veikko Tuovinen

Arja Kullaa

- Göteborgin lahja hammaslääketieteelle
- missä leikkauskertomuksen pilkut ?

- "Hyvää tohtoria kannattaa aina odottaa. "
- luennot peruttu

Kristiina Nuortio
- lihasten vetosuunnat osattava , tilatkaa kirja vaikka
Ruotsista

Jaana Järvinen
- asiallinen

Matti Lamberg

Heikki Simponen
- tuli , näki ja . .. lähti
- Simpauttaja

- en käytä Biocalkkia juurihoidossa , resektioon vaan
ellei parilla avauksella parane
- kyllä tämä nyt naurattaa , mutta näitä sattuu itse kullekin
- onko teillä kysyttävää , jos ei niin soite llaan
- rokkailee rennosti lanteet keinuen, nasta setä

Markku Qvarnström
- homeopaatikko , joka
kaikkiin vaivoihin

suosittelee

kamomillateetä
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SUUPATOLOGIAJA RÖNTGEN

Ap.prof. Pertti Sainio
-

Tupakointi kielletty!
No , mitä helvetissä!
freelancer-professori
lääketieteellisen slangin mestari

Eeva Linkosalo
- mikään ei ole niin tärkeää kuin puutarhanhoito
- Eevan uusi harrastus pässienkeräys , josta Eeva itse
totesi: "Tämähän kyllä sujuu, kun maailma on
pässejä pullollaan. "

Pekka Piironen
-

hyvä mies , jonka klinikka menetti epäonnekseen
mies , jolla ei ole koskaan kiire
ei tainnut saada yhtään uutta bridgep elaaja a
kalajuttuja

Stina Syrjänen
- AIDS-yhteyshenkilömme
- tyylikäs tutkijanainen

Tuula Behm-Tuovinen
- ikihymy suupielessä

Jari Kellokoski
- ainoa assari, joka kunnioitti läsn äolo llaan klinikkajuhlia
- opetti eksaktisti vanurullien laiton poskeen
- matkalla maineeseen ...

Ulla-Maija Ettala-Ylitalo

Sergei Kolmakow
-
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selvää sek undaarik ariesta
"Älä pyllistele , ota tuoli."
kuinka sinä pierustelet tämän?
Fluori on myrkkyä ja aiheuttaa lannelordoosia

PROTETIIKKA

Prof. Veijo Lassila
- Lassilan luennolla ollaan helposti suljettujen silmien
menetelmällä.
- "Nasse-setä" on hyvin , hyvin vihainen, kun kandit ei
osaa kirjoittaa protetiikan lopputarkastuksen epikriisejä.
- nauroi makeasti viimeisen luentopäivän juhlijoille

Matti Simonen
- "ky lläpä on tyttö aikamoiset autonrenkaat veistellyt"
- varmistaa hyvän lopputuloksen proteeseissa

Rolf Lappalainen
- " kaikki ne , jotka ei osaa muuta , ruvetkoon kirurgeiksi, sillä kyllä luonto parantaa "
- "mää kyllä lopetan lopputarkastamasta tämän talon
labran työt "
- vanhuus pehmentää Rollenkin
- ohjasi ikimuistoiset kokoproteesifantomtyöt; ei laaksoaa ei kukkulaa ...
- kp/kp lopputarkastuksessa , Rolle: " näähän on pitkät
kuin sukset."

Esa Klemetti
- "naku tellaampa takahampaita
vastakkain nakunaku "
- selityksen mestari , perusteellista tietoa piirustusten
kera
- "K lemettih än tulee latinankielen sanasta " clemens ",
lempeä "
- uusia tuulia tomerasti vaikka läpi klinikan harmaan ,
vanhan protetiikan kiven
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Pekka Hyvönen
- vaihtui kariologist a proteetikoksi ja hoitolinja kulki
edelleen omia polkuj aan
- aina valmis auttamaan
- moni potilas olisi kitunut hu omattavasti kauemmin
kandin kyn sissä, ellei Pekka olisi tullut apuun
- Pek an hoidon mott ona on miehinen hellyys
- klinikan innokk ain halailija

Eija Heikkilä
- tuliko s siitä nyt proteetikko , purentafysiologi
kariologi

vai

Osmo Huuskonen

Pertti Pohjamo

-

- potilaalla vahakaaviot suussa; P. P . toteaa: " Mitataanpa kuinka pitkäksi naama on venähtänyt "
- näytä vaan eri assareille, niin ei työt lopu
- potilaat tykkää Pertistä

no , tämähän on varsinainen lopp apo ski
kylläpäs onkin rakkineet ( =p roteesit)
desinfioi kätensä tasku ssa
omistaa paljon avaimia
" Tulisitko ... " - "E n tule "

Vesa Pekkarinen

Joonas Joonas Pulkkinen

- innokas olan yli kurkkij a

- kruunu - ja siltaprot etiikan opetus laadukasta
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Prof. Helena Markkanen

PARODONTOLOGIA

- paras naisprofessori
- lupasi antaa lopputentistä pisteitä viivottimen avulla - ylipitkistä miinusta
- uudistunut edukseen

Vuokko Kontturi-Närhi
- poika, tänään mä olen huonolla tuulella , et saa kuin
T:een
- onpa hyvännäköistä hammaskiveä
- minäpä demonstroin sinulle, mitä hammaskivi oikein
on; se on tällaista kärpäsenkakannäköistä nökärettä,
joka irtoaa NÄIN
- potilaalla "puremajälkiä" poskessa, Vuokko toteaa:
"Minkäs sille mahtaa , kun poskiläskiä jää hampaiden
väliin."
- "onkos sieltä tullut ryönää? "

Martti Väänänen
-

no , mittees täällä on tehty
rento mies, hollannikkaat kolisee
puhaltaa ientaskut alveolia myöten auki
Pertistä minut erottaa siitä, että minä olen paljon
komeampi ja Pertillä on hörökorvat
- " ... (sensuroitu) .. . " , ja tätä ei sitten saa laittaa
matrikkeliin .

Veijo Miettinen
-

erikoistunut ergonomian opettamiseen
vaatimukset järkevissä ja kohtuullisissa rajoissa
joukkueenjohtaja sai viime kaudella SiiPeensä
Veijon poikakin osaa jo katsoa hyvin asiantuntevasti
suuhun
- pojasta polvi paranee

Kaija "Laimhamburger" Laimgruber
- kyllä tämä on vaikea tapaus , kun on näin syviä
taskuja - tästähän tulee helppo hoito: 1 neljännes
- tikkua vaan hammasväliin, kyllä se ien siitä vetäytyy.

Leena Hyartt
- onneksi oli mukana vain vähän aikaa - tuplasi
hammaskivi-indeksin

Vesa Karhunen
- pikkutarkka " nallekarhunen"
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Ulla Tamminen
- Hyartin manttelinperijätär?
- taskut uusiks, ronski mittarikäsi
- "ei, ei näin - hoitosuunnitelma uusiksi - ai, oliko se
äsken samanlainen?"

Leena Saaranen
- lähdössä USA:han

FYSIOLOGIA

ANATOMIA

Matti Närhi
- muistuttaa menninkäistä
- desantti

\

YHTEINEN

1
SOITA.
Jos teillä on yhtei nen matkaidea,
kertokaa siitä meille , jotta me
voimme kertoa siitä teille lisää
Ota yhteys matkatoimistoosi tai
lähimpään Finnairin toimistoon.

Rita Sorvari
- opiskelijat
näkevät painajaisia
vieläkin
harjoitustöistä
- Vuoden opettaja , se kertookin kaiken .

morfon
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(Matti & päivänsäde?)

MATKAIDEA
TODEKSI.
Teillä on yhtei nen idea 1ayhteinen halu
lähteä ryhmänä katsomaan ,
kokemaan ja nauttimaan
siitä jostain sinne jonnekin
Se jokin voi olla JOvalmiina maailmalla
tai se voidaan jäqestää
Juuri haluamaanne paikkaan
juuri haluamananne aJankohtana.

Ap. prof. Tellervo Laine

ORTODONTIA

- totuushan on, että opiskelijoilla on vaikka kuinka
paljon löysää aikaa klinikalla.
- lujatahtoinen nainen
- HUOM . molaari kirjoitetaan yhdellä A:lla.

Heidi Kerosuo

Risto Vänttinen

- klinikan näkyvimmät sääret
- Ei pelkää edes Ristoa . "Okei, okei tehdään näin ."

-

saunamestari
katoaa nopeammin kuin löytyy
juhlien gentleman ja tanssii niin ihanasti
matrikkelit eivät ole Riston mieleen
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Anja Ikonen

Ritva Eskeli

-

- "kysytäänpäs Ristolta "
- avulias ja herttainen

hommat hoidossa monessa paikassa jämptisti
klinikan punaisimmat huulet
tule apuun, Anja
ja juttua piisaa

Vuokko Järvinen
- " poika , etkö sinä vieläkään tiedä , mitä instrumentteja
ortodontiassa käytetään . .. tuo laakapihdit ja sivuleikkurit "
- muistettava mitata potilaan pituus

Merja Harju
Riitta Pahkala

- jätti meidät jo ajoissa

- nähty salissa

Jyrki Linnala

Marjatta Puranen

- ei tunneta

- selvitti Anglen luokat eikä mitään muuta
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- ERIKOISTUJAT
Antti Pirskanen
- hylkäsi meidät oman uransa vuoksi
- "no, katsotaan! "

Olli Salonheimo
- 2 m 60 kg

Kari Palokas
- " kikkamies ", jolla ratkaisu kaikkiin ongelmiin
- ei tajunnut ortodontiaa ollenkaan
- kun ei enää muuta keksinyt , ryhtyi muusikoksi

Marjo Väkiparta
- klinikan ja kahvilan kuuluvin nauru
- kerää voimia viikonloppuisin
istumalla
polvella

miehensä

Pertti Väisänen
- valmis
hyväksi

myymään

takki11sakin

uudiskiinnityksen

Pauli Kilpeläinen

Pekka Asikainen
- lähti Sveits iin "implantoimaan"

Jari Jokinen
- hymypoika

Sakari Kärkkäinen
- harvinaisuus opiskelijan kannalta ; nähty joskus autt amassa kädestäpitäen

Eeva Torppa-Saarinen

Kirsti Helasharju
19

HOITAJAT

Merja Mykkänen
Leena Ahonen
Maija-Liisa (Maisa) Käyhkö
Virpi Niemelä
Mirja Laitinen
Anna-Maija Giinther
Sirkka Friman
Lea Hausen
Sirkka-Liisa Miettinen
Pirkko Rautkorpi
Salme Louhelainen
Irja Pakarinen
Annikki Vihervuori
Sirkka Kuusalho-Stjerna
Irma Vihonen
Virpi Jokinen
Outi Ritvanen
Mirjami Horttanainen
Sirpa Forsblom
Mirja Kantelinen
Inkeri Martikainen
Sirpa Turunen
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ARKISTO

\

POTILAS·
TOIMISTO

•
LABRA
21

VÄLINE•
HUOLTO

Kun onnistun , niin iloitsen ja riemuvirttä veisai/en.
Kun tipahdan , niin tuumin näin : "No tästä mennään
ylöspäin .. . "
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TUULI

PU::LTAA •
gallerian
hammaslääkärit ky

1

'
HELSINKI :

9-0.755 4 166

(])

())

(])

JO ENSUU

OULU:

973-126 052

981·225 795

TAMP ERE .
931 -225 911

DENTAL tuote
on liihellisi
aina j a joka paikassa .

tfff11ff'!:E""--

•a """'"
'"ff'

S,lrallMU 4 C JO, 80100 ..o9<"111111
1Klllf• ru 23. 901000i.ll\l
M~
IS C. JJIOOT _.

lsokatu 23, 90100 Oulu
Puh. 981-229 611

J
Onnittelut
vastavalmistuneille
hammaslääkäreille

Hammaslaboratorio
T. KASURINEN Ky
RS-IVOCAP

SYSTEM
IVOCLAR

HAMMASLABORATORIO
MATTI KUORIKOSKI
Pohjolankatu 8
87100 Kajaani
~ 986-24 264

POHJOLANKATU 21 B KAJAANI
PUH. 22 616

PALJON ONNEA
JA .. ..

TERVETULOA TYOELAMAAN

VARKAUDEN
HAMMAS
OY

Me toivomme teille paijon
teknisiä töitä ja intoa niiden
toteuttamiseen . Eri vaiheissa
tarvitsette korkeatasoista
teknistä osaamista ja sujuvaa
yhteistyötä laboratorion kanssa.
Haluamme olla pelissä mukana.

P. 972-27 192
KAUPPAKATU 40
VARKAUS

Soita 986-26 828
ja tule tutustumaan meihin.

HAMMASLABORATORIO

KAINUUN HAMMAS KV
Lönnrotinkatu 3 87100 KAJAANI
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HAMMASLABORATORIO

HAMMAS-TETRA

HAMMASTEKNIIKKA
V. VUORISTO KY

Puijonkatu 12 B 25
Kuopio
p. 114 033

Tapionkatu 4 A 10
40100 Jyväskylä
puh. (941) 615 620

Hammaspalvelu P. Laakkonen
Siltak. 12 C Joensuu
Puh. (973) 244 01
Autopuh. 949 271 182

Hammaslaboratorio P. Laakkonen

KORKEALAATUISTA
HAMMASLABORATORIOPAL VELUA KUOPIOSSA

Siltak. 14 B Joensuu
Puh. (973) 122 602
Autopuh. 949 271 182
... Täydelliset hammaslaboratoriopalvelut ...

HAMMASPROTETIIKAN
NYKYAIKAA

PERform
INKOVAc=-svSTEM

"

JOENSUUN
HAMMASJATERÄSLABORATORIO
H. KETONEN
KY

Nuorisoturvavakuutus
Pienestä
...
p1taen
20 ikävuoteen
saakka

~ Yrittäjäin
Fennia
Puijonkatu 30,

PL 17470101 KUOPIO
PUH. (971) 122 422

Koskikatu 13 C 20 g, 973-122 607
80100 JOENSUU
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Parturi-Kampaamo

DOMINO
Kauppakatu 32, Kuopio
Puh. (971) 115 687

TULLIPORTINK
. 33 ITULLINKULMAI
PUH112994KUOPIO

Opiskelija-alennus 10 %

~PUHDAS,.
~MA.,-,-OOY
ansallis-Osake-Pankki
uopion Osuuspankki
suuspankki
Yhteistuki
ohjois-Savon Säästöpankki
Postipankki
STS Pankki
Suomen Yhdyspankki
L________________________
J

70100 KUOPIO
~ 971-118 330

Tulliportinkatu 26, 70100 KUOPIO
Puh . 971-118 330

Vastaava toimittaja:
Isäntä

Dipl.kosmetologi
, kuntohoitaja
AiraRautiainen
, puh. 116 688

Painopaikka:
Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd Kuopio 1990

HYVÄÄ HOITOA "KIIREESTÄ
KANTAPÄÄHÄN''

Kuopion yliopiston
hammaslääketieteen
opiskelijoiden päättävän
kurssin julkaisu

YSTÄVÄLLISESTI JA
EDULLISESTI!

120,-

Tulliportink atu 26

77600 SUONENJOKI
'Ii' 979-13140

,P,liAPE_~ULA
~~y

Kauneushoitola
H-talossa

JALKAHOITO

Mansikkaraitti

ELVYTTÄVÄ

KASVOHOITO

Kuopion yliopisto
hammaslääketieteellinen
tiedekunta
PL 6
70211 KUOPIO

120,-

TERVETULOA!
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Suomen 3M Oy/Hammashoitotuotteet

61~1

Espoo 63
Puh . 90· 52 5!!taa mme.
Kysy-mev

MOSKOVA - MOCKbA 1. 3.-21.

4. -90

Päästessäsi sen loppuun , mitä sinun pitäisi tietää, olet sen alussa , mitä sinun pitäisi tajuta.

- Kah/il Gibran -
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MALTA27. 4.-4.

5. 90

Ja taas on pieniä käärmeitä . . .
Ol

N

Kun joku ilosi tai surusi tulee suureksi, maailma
muuttuu pieneksi.

-K.G.-

Odottaminen on ajan kulkua.

-K. G. -

PERFORAATIO
iskee kiillekirveensä suoraan hammaskiveen
Heikottaako aamuisin? Onko Sinulla usein sainioottinen tila?
Nyt voit testata aamukuntosi uudella parometrilla (kuvassa) .
Ota parometri käteesi ja katso tutiseeko nuppi. Jos ei, voit mennä
huoletta töihin. Mikäli taas tutinan amplitudi selvästi ylittää 2 mm ,
älä mene töihin.

~11
1 UI!/
Nyt saat tutustumislahjana laitteellesi patologisen säilytystaskun.
Laite ja säilytystasku nyt vain LÄRVIDENTistä.

Montako kertaa Sinulla on vanurulla kajahtanut pitkin potilaan poskia
jäätyään kiinni ruusuporaan? Nolo tilanne, mutta nyt voit muuttaa
häpeän ylpeydeksi. Voit olla ensimmäinen hammaslääkäri,
joka käyttää limakalvoille hellävaraista vaunurullakiillotusta.

Meiltä saat nyt erityisen tarttuvat ruusut ja vanurullia jopa kolmea
eri karkeutta: medium , x medium ja xx medium. Kaikenmaailman
tarvikkeet edellä aikaansa myy Dental Tumpelo Oy.
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SEN
KSYLITOLIT

LAPSEN
SI
ERYBION
miks,.
erytromys i i n ietyyl isukki naatti
SJR.EPHEDR/Npaediatr.
mikst.
efedriini-dekstrometo,faani

Makeutettu hammasystävälliselläksylitolilla
E,ybion 40 mgl ml mikst .
Pakkaukset ja hinnat: 60
(23,60) 120 (40,34) 200 (61,51)
400 (112,58) ml.
Indikaat iot: E,y tromysiinille
herkk ien mikro-organismien
aiheu//amat infektio/ .

Sir. Ephedrin paediatr. mikst .
Pakkaukset ja hinnat: JOO
(14,53) 200 (21.07) 500 (47,38) ml
Indikaa tiot: Yskä, akuuti t ja
krooniset bronkiitit, astma.
Valmistaja: Medica

1990
Dentaldepot Oy:n
Juhlavuosi
Vuonna 1990 olemme
olleet 90 vuotta mukana
hammaslaboratoriotuotteiden,
hammastarvikkeiden,
sekä
alan koneiden ja laitteiden
markkinoinnissa.
Kauttamme saat nyt ja
tulevaisuudessa
aina alan
viimeisimmät
uutuudet,
parhaat merkit, osaavaa
palvelua.
90 ~vuotias Dentaldepot
Oy
- tulevaisuuden
tiennäyttäjä.
Ota yhteys - me palvelemme

OYDENTALDEPOJ
Oy Dentaldepot
Ab, Vitikka
Puhelin (90) 5281
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