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Dekaanin tervehdys

Hyvät viitoskurssilaiset!

Maailman tapahtumat kertovat monenlaisesta epävakaisuudesta aivan meidän suurimman rajanaapurimme alueelta Keski-Eurooppaan . Onneksi huipputeknologiseksi sodaksi kehittynyt kriisi
vähän kauempana on tätä kirjoitettaessajo laantunut. Näiden ja monien muiden järkytysten mainingit ovat toistaiseksi suhteellisen vähän koskettaneet omaa maatamme. Taloudellinen lama, joka
meillä on osin ulkopuolisista syistä, osin omista virhetoiminnoistamme johtuva, on vasta nyt selvemmin vaikeutumassa, mutta senkin arvioidaan menevän ohi vuoden tai parin kuluessa.
Viimemainittu ongelma saattaa jossain määrin vaikuttaa Teidän tulevan työllistymisen ne määrään.
Hyvällä hammaslääkärillä on silti riittävästi tehtävää kaikilla hammaslääketieteen osa-alueilla vielä
ensi vuosituhannen alkukymmenillä ja muutamilla osa-alueilla ongelmat säilyvät toistaiseksi määräämättömään tulevaisuuteen. Työllisyystilannetta helpottanee vielä nykyisestäänkin vähennettävä
hammaslääkäri koulutus . Siitä tosin on toistaiseksi olemassa vain suunnitelmia ja ehdotuksia . Peruskoulutuksen supistusten toteuttaminen, joka kohdistunee lähinnä alan Etelä-Suomen oppilaitoksiin ,
on kuitenkin kivulias ja aikaa vievä prosessi.
Tulevaisuudessa Teidän tieto-taitonne taso tulee yhä tärkeämmäksi työssä menestymisenne kannalta , erityisesti siksi, että vanhempien ikäluokkien hoito tulee yhä monimuotoisemmaksi. Ammattitaitonne tason kohottamiseen on tarjolla hammaslääkärijärjestöjen
kurssitoiminta, joka on meillä erityisen laajamittaista. Erikoistumiskoulutuksen
uudistaminen on pahasti kesken, mutta sitä pyritään
tarmokkaasti laajentamaan alkuperäisiin määrällisiin tavoitteisiin saakka ja mahdollisesti luomaan
kokonaan uusia koulutuksen muotoja yhteistoiminnassa keskussairaaloiden ja terveyskeskusten
kanssa. Lopuksi muistutan uudesta täydennyskoulutuksen
muodosta, jota Kuopiossa parhaillaan
kehitetään . Se tulee tarjomaan lyhyehköjä , 1-4 päivän kursseja kaikilta osa-alueiltamme.
Hammaslääketieteen
tohtorin tutkintoon johtavaan tieteelliseen jatkokoulutukseen
antautuneiden
määrä on Kuopiossa ollut alusta pitäen ilahduttavan runsas ja väitöskirjojen tuotto on ainakin
ajoittain ollut opettaja- tai perusopiskelijamäärään
suhteutettuna korkeampi kuin maan muissa
vastaavissa laitoksissa. Tämä suuntaus näyttää jatkuvan.
Tellä on siis runsaasti mahdollisuuksia itsenne edelleen kehittämiseen omalla alallanne ja hyvin
paljon nimenomaan tässä meidän omassa, tutussa yliopistossamme . Hammaslääketieteen laitosten
sijainti läheisessä yhteydessä lääketieteen perusopetuksen useiden laitosten kanssa on varsin harvinainen hammaslääketieteen
erikoisetu Kuopiossa , jonka edun haastavuutta ei tutkijaksi aikoville
täällä vieläkään riittävästi korosteta.
Tiedekunnan ja omasta puolestani toivotan Teille parhainta menestystä vastaisella urallanne ja
vaikka kirjoitankin tätä tervehdystä viimeistä kertaa ja kohta virkani jättävänä, rohkenen koko
tiedekunnan puolesta toivottaa Teidät aina tervetulleiksi takaisin yliopistomme yhteyteen, missä
muodossa yhteistyö kunkin kohdalla sitten toteutuukin .
Keväällä
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Heikki Luoma
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Viisi yhteistä vuotta on pian takanamme, ja nyt on jälleen aika itsekunkin hajaantua taholleen ja jättää hyvästit varsinkin näin jälkikäteen ajatellen mukavalle ja tapahtumarikkaalle
opiskeluajalle. Paljonhan viiteen vuoteen mahtuu : tukka tulessa labratöissä, p:t lattialla
mikrobiologian harjoitustöissä, klinikkajuhlat, kliiniseen työhön siirtyminen, ensimmäiset
potilaat, kurssi matkat ... ja VARKIN ruoka .
Valitettavasti joudumme sanomaan hyvästit myös päivittäiselle yhdessäololle. Se on maksu
ruusuisesta tulevaisuudesta: velkavankeus, työttömyys / työtaakan alle hukkuva valtion virkamies, kotona öisin parkuvat pikku enkelit ... Näinköhän näitä opiskeluvuosia vielä jonain
päivänä kaiholla muistellaan ..
Toivottavasti emme kuitenkaan sano hyvästejä näinä vuosina luoduille ystävyyssuhteille .
Omasta puolestamme toivomme, että voisimme usein mahdollisimman run saslukuisesti kokoontua vaihtamaan kuulumisia, ja vaikkapa muistelemaan näitä kultaisia opiskeluaikoja.
- Jää hyvästi, hän sanoi ...
- Hyvästi, kettu sanoi. Nyt saat salaisuuteni. Se on hyvin yksinkertainen: Ainoastaan sydämellään näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä.
Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä, pikku prinssi toisti paremmin muistaakseen.
-
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A de Saint-Exupery,

Pikku Prinssi -

APPOLUS LUCILLE

HOSKARI JUHA

Lucy käskee ommella tyttöjen napit takkeihin, jotta pääsevät naimisiin . Teki ehkäisevän seminaarin jurrikarieksesta. Hampaat aseteltu tai sitten ei.

Puhuu vakuuttavasti, vaikka ei asiasta haisuakaan. Opettaja-ainesta. Teki päinvastoin kuin kurssimme muut jä senet
- tuli lääkiksestä joukkoomme.
Kova kokoomuksen
kannattaja - huomenna uurnille . Välttäkää Kepun propagandaa .

HUTTUNEN PETRI

HUTTUNEN PÄIVI

Suurisuisin kurssillamme. Otti emännä n ja tuli isä nn äksi.
Kova urh eilemaan ja heittämään huulta . Piti tosi suvereenin suupato logian semi naarin (savon kielellä ).

H iusten väri vaihtuu tiuh aan tahtiin ja on käynyt kaikki
väriskaalat. Klinika lla kopisevat kengät ja rimpsuhame .
Hurma si Petrin ja tuli emä nn äksi.
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JÄRVINEN

SISKO

KAUNISKANGAS

Muutti hiustyyliään viitoskurssilla . Klinikan helisevin nauru. Liza Minelli -look hurmasi keväällä. Alivalotetulla
BW:llä ehkäisevän lopputarkastuksesta kirkkaasti läpi.
Luennoilla Sisko jaksoi kysellä, kun muut jo haukottelivat.

ANNE

Pyöräytti tytön viitoskurssin alussa. On vähitellen raaskinut tulla jo keväällä klinikkaan. Lausunut jo ainakin sata viisikymmentämiljoonaa röntgenkuvaa. Oli profesori jo 3.
kurssilla tai ainakin professorin vaimo (potilaan toteamus).
Vakioitu peli-ilta sunnuntaisin.

KINNUNEN JAANA

KOPONEN-KUISMA

"Kinskinä" paremmin tunnettu. Napakka ja näpsäkkä,jolla natisevat kengät. Juurihoiteli maitohampaitakin . Sai
syntymäpäivälahjakseen kakkoskurssilla "kultsin". Kahvi
ja iso sika, kiitos! Tekee potilaille semihektioita.

Vilkkaiden kaksosten ja Milla-tytön äiti. Kävi Amsterdamissa luennoimassa. On joskus sekoi tettu KuikkaKoposeen ja Kinnusen Jaanaan. Omistaa kurssimme valkaistuimmat hampaat. Muksut monessa mukana .
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SEIJA

KRONSTRÖM

MARKUS

LANKINEN

Hurmaa kauneudellaan ja enkelinkiharoillaan klinikan
hammashoitajat ... vesikampauksen expertti ja Kotkan
poikii. RUUTITUKKA.

MARJO

Hillitty lady Imatralta , kova luistelemaan , oma hamma steknikko Savonlinnassa . Pyörtyi harjoituksissa , kun sai tietää ettei verikoetta oteta.

KURKI PIRJO

MÄKI-KOKKILA

Tansanian kävijä. Aina lähtemässä tentin jälkeen jonnekin. Hyvä kansainvälisten asioiden hoitaja: järjesteli Noskongressin Kuopiossa. Potila s tykkä si Pirjon valistuksesta,
toi aina suklaapatukan tullessaa n.

Kurssimme mikrbiologinen tehosekoittaja - sai P:n lentämään putkistoissa. Oma HLL Nurmeksessa . Kurssin
keskittynein ilma vahakaavion veistossa.
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TIMO

■

OJALAINEN

JORMA

PESONEN LEENA-MARI

Kurssimme näyttävimmän purukaluston omistaja
ei
meinannut ortoon mahtua. Harvoin luennolla , mutta pitkään tenteissä. RUUTITUKKA .

Kurssimme ainoa punatukka ,joka tuli joukkoomme takaisin juurilleen kolmo sella Helsingistä . Sotilasura Kontiorannassa, jossa yleneminen taattu. Erikoist unut aihepiiriltään hankaliin seminaareihin.

ORILAHTI

PÖLLÄNEN EIJA

MAARIT

Rauhalli suuden perikuva , kurssimme kosmopoliitti: käväisi Tansaniassa, Ruotsissa j a Moskovassa opintomat koilla.
Ei ole koskaa n nähty hiiltyvän. Koirat ja lampaat lähe llä
sydäntä.

Kurssimme salaperäinen nainen. Osaa käsitellä potilaita.
Koirahullu! Omistaa klinikan ainoan polkukäyttöisen
poran.
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RAITTINEN

SAMI

RIIHELÄ MERJA

Hankki kannuksia ainej ärjestömm e puheenjohtaj ana , jolloin harrasti yleisöönmeneviä ex te mpore -puh eita. Opi skelu kulkenut aina omill a linjoill a. Vih astutt aa - iha stuttaa , nutturat arvo stelun kohtee na. Lähti isyys lom alle Rukalle et uk äteen. Ruutitukk a.

Kaud ektomia , kurssimme pitkä lettipää . Assistenttiainesta.
Kä ytetyin paikkausohjekirja unitissaan ... ainakin kolmoskur ssilla. Omi sti omatoimisia proteettisia potilaita . Teki
kur ssin ensimm äisen paikan. Seurasi KYKS:illä poskiontelo-leikk a usta ruohonjuuritasolta. Hei, onko täällä ketsuppia?

REMES TIINA

SAVOLAINEN

Käyttänyt viime aikoina usea sti Remeksen ULA-taksia.
Tyttö Mansesta, nääs on jo vaarallisesti kuopiolaistunut.
Auringonpalvoja - ruskettui reseptiopin tentin aikan a kin.
Oli muilla kurssilaisilla hammashoitajana 3. kur ssin aikana - "mites tää tehdään , kun Tiina ei ole imun varressa" .

Omaa ergonomisemmat työasennot. Vasuri, josta vä linehuoltajien takia joutui kärsimään. Touhusi tukka tulessa
morfon töissä. Temperamenttia tarvittaessa .
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STEDT RAIJA

VUORIKARI

Toinen kurssimme pitkäletti - Rx:inakin tunnettu. Kurssin selkeimmät ja käytetyimmät muistiinpanot. Valitsee
siltatyön värin potilaaseen katsomatta. Tekee pitkiä "kotimaan' -matkoja. Kutsui potilaan hoitoon, mutta meni itse
kämpilleen syömään ...

Kurssimme isukki - jo vaarallisesti hiuksiaan harventanut. Sai assistentit ja hammashoitajat puhumalla pyörryksiin. Omistaa valkoisen pallosalaman. Kurssimme tehokkain ekstrakoija, laajentaa myös poskionteloita.

JYRKI

**

TASOKKAISTA MUOTOKUVISTA
VASTASI
SIRKKA KUUSALHO-ST JERNA

**
LESKINEN

PEKKA

- Pekka lähti Libanoniin ja jätti kurssimme isännän tehtävät. Suumaski vaihtui kaasunaamariin. Ruutitukka .

IN MEMORIAM
Surakka Marja
Heiskanen Jouni
Tukeva Leena
Tikka Tiina
Hallikainen Tiina
Eskelinen Tuula
Koski Antti (Gona)
Penttilä Karri
Jansson Vuokko
Nurminen Päivi
Räihä Eija

Siihen tottuu kans, sano Nattila hampaan särköö.
PAATTINEN
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EHKÄISEVÄ

JA KARIOLOGIA

Maailman yksinkertaisin dieetti: sylje pois kaikki mikä
maistuu hyvältä.
AUDREY HEPBURN

Jos näet valoa tunnelin
päässä, katsot väärään
suuntaan.
BARRY COMMONER

LIISA SEPPÄ
- kaviteettien kuningatar
- polkupyörällä töihin kesät talvet; nastat takaa pidon
- syö suklaapatukkaa, kun nälkä
yllättää.

HEIKKI LUOMA
- Dekaani
- tutkimuksesta : yksi potilas kuoli kesken tutkimuksen , muttei hän siihen fluoriin
kuollut
- halusi zorroksi zorron paikalle.

EINO HONKALA
-

PABLO PICASSO

MAARIT PIPPOLAHATAKKA

gentleman?

-

MARKKU VAARAMA
-

En etsi; minä löydän.

Joensuu - Kuopio - Joensuu.

korvaa kahvin tupakalla.

TUIJA PALINPALOKAS
- kariologian lopputarkastukset
lennossa
- ehkäisy on totista hommaa ,
kun Tuikku sen tekee
- järvimeloja

SATU SPETSHAPPONEN
- lähti vauvalomalle ja tuli takaisin
entistä hoikempana .

MARKKU MIKKONEN
- takoi päähämme käytännön kariologian
- muodonmuutoksia
- mahti mies!

SAKARI
KÄRKKÄINEN
-- Käypä tuohon imun varteen,
niin lisätään vielä vähän retentiota
- kiltti, mutta tarkka

(
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HEIKKI TUUTTI

SARI VUORENMIES
-

upea nainen
kysytyin, Sarille aina sosiaaline n tilaus.

HANNA PAJUKOSKI

-

ehkäisee tuutin täydeltä
karjalasta kajahtaa!!!
Norman Schwartzkopf -look
no niin, näkemiin nyt sitten vaan!
mihis paperiin mie laitan nimen
mites mie tähän kirjotan ?

Hole in one - niin hammaslääketieteessä kuin golfissakin
- tuulta purjeisiin, opiskeli
estetiikkaa Hawaijilla.

SUUNNITTELU JA
SOSIAALIHAMMAS.LÄÄKETIEDE

SALLA
SALMENKIVI

Vaikka tietäisin että maailma tuhoutuu huomenna,
niin tänään istuttaisin omenapuun.

- rakastaa nastapilarikruunuja
- voi se hammashoito olla hauskaakin , älä ota niin tosissasi
- proteesit amerikkalaiseen tyyliin
- amalgaam in veisto; milloin ne on
opettanut teille puutöitä

MARTTI LUTHER

AILA-MARIA

MÄKELÄ

- "naku -naku", Nöpö-Täti
- ensimmäiseksi ilmoitti saksalaiselle potilaa lle: I don 't spea_kEng_l_is
h
- meidän oma "AMMA"

PIRKKO RAUTKORPI
- " Pike " harrastaa kissoja ja näyttelemistä.
Tässä olisi tarjolla tosi hyvä potilas, vähän paroa ja paljon pisteitä .
- "O tatko potilaan , vai itketkö ja otat".

SIRPA TURUNEN
- Naurav ainen tyttö. Onko perheessä vain
yhdet silmälasit?
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EEVA WIDSTRÖM
-

VILJO NYYSSÖNEN

-

- sosialistihammaslääketiedettä
- mielipide parodo ntologiasta: "Raaputtamalla rahaa".

EEVA JÄSKE

ANNELI MILEN
- lähti meiltä karkuun Tansaniaan profylaktiaa ?

etruskikallokin on potilas
hamma sklinikan mainosmies
turkkulaisii, johon ei savon murre pure
rationalisti vailla vertaa - terveet aivot.

12

- metsästää ahkerasti viruksia kandien jatkuvista sairauskertomuksista.

MATTI LAMBERG
- mahti jätkä!
- lähti liian aikaisin, tarvittaisiin takaisin.

J
~

RISTO KOTILAINEN
- Suomen Hippokrates
- merimiehen näköinen suukirurgi, jolla oli
Lumikin kääpiöiden parta. (Menninkäinen!)
- Tähystyskohteet ei lopu
- Nyt on implantaatit illalla, tuletko hammashoitajaksi - tähystetään myöhemmin.

VEIKKO TUOVINEN
- allekirjoittaa nimensä Vttu
- ajokortissa kihrat ja Lempeä hymy (18 v.)
- kuvittelee, että kandilla on neljä
kättä ja potilaan pää Lasista - käsittelee kuitenkin toisin.

ARJA KULLAA
-

lupasi paljon, mutta ...
nähty joskus luentoa pitämässä

MARKKU QVANSTRÖM
-

ylityöllistetty kirurgian orja
päivänsäde
kestopuna poskilla

K. NUORTIO
KAIJA RENTOLA
o.s. RAITTILA

- Kiireinen nainen. Jos ei leikkaamassa, niin sitten
Ruotsissa.

- eihän se haittaa ,jos kitalaen hermotus hiukan vaurioituu. Eipähän sitten hampaita kolota tai koske .

JAANA JÄRVINEN
- herttainen , aina iloinen
- tykkää mummoista ja mummot (ja nuoret miehet)
J_aanasta.
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KARI PANULA

HEIKKI SIMPANEN

-

-

Vaasan poikia
tutustuminen jäi ikävä kyllä puolitiehen.

viehätti sopraanollaan hetken aikaa.

t,
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SIRKKA-LIISA

IRMA VIHONEN

MIETTINEN

Tuhannen ja yhden työn tekijä. ATK-harrastaja . Maskia
ei tarvitse, jo s osaa pitää turpan sa kiinni.

Yihoska "suuttui" Hudelle niin, että ääni meni.

ANNIKKI VIHERVUORI

IRJA PAKARINEN

Itse rauhallisuus . Tasoittaa kirran ilmapiiriä.

Hermoja löytyy joka lähtöön ja poistoon.

RÖNTGEN JA SUUPATOLOGIA
Enää ei ole kysymys siitä että pysyisi terveenä. Nyt on löydettävä sairaus, jonka
kanssa viihtyy.
JACK IE MASON

SERGEI KOLMAKOW
tai

EEVA LINKOSALO
- tykk ää pässeistä ja kerää niitä
- Karjala sta kajahtaa
- klinikan ainoa nainen, jolla munat (tasaarvo muna ).

TUULA BEHMTUOVINEN
-

PEKKA PIIRONEN
- ei uusia bridgen pelaajia tältäkään kurssilta.

fluorin hysteroija
heebelöi kaikki kirkastumat
"e i" tykkää pyllistelevistä tyttökandeista
muuten nipistää pyllystä.
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patologinen uraputki
parempi puolisko

1
1
JARI KELLOKOSKI

SIRPA FORSBLOM

-

- paperit kuntoon ja järjestys ennenkaikkea . Röntgenin
kainoin hymy.

tiukka tiedemies tiukassa koulussa
anna nyt ittelleskin jotain
näkee suusta, kuka on harrastanut suuseksiä.

STINA SYRJÄNEN

MIRJAMI HORTTANAINEN

-

- RTG-kuvauksen tietoviisas. Onpas teillä ihmeellinen
pää, kun ei ortoon mahdu.

Luonnon helmassakin tutkimuspaperit mukana
Turun Sainio.

HELENA FORSS
- jähmeä, mutta mukava
- röntgenkatse!
- kliinikon loistavat kyvyt
röntgeniin .

hautautuvat

OUTI RITVANEN

[

l

-

Hyväntuulinen , aina valmis apuopettaja .
Tuoretta kokemusta .

PERTTI SAINIO
- tärkeintä on tehdä potilaasta konsultaatiopyyntö . Lisäksi tarvitsette taitoa ja kokemusta , mutta nämä ovat sekundaarisia
- olkaa onnellisia, jos näette malignin tuumorin (niin harvinaisia)
- yksi hammaslääkärin huonoja puolia on se, että aina pyritään
auttamaan ihmisiä
- nyt kulkee virta näin päin
- lääkäri nostaa kädet ylös silloin, kun ei tiedä ja usein se ei
tiedä
- valmistumisen jälkeen ensimmäisenä vuonna teki ainakin 500
k:pt - synnynnäinen proteetikko
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PARODONTOLOGIA

HELENA MARKKANEN
(prof.)
-

meni kihloihin "männä syksynä"
liian mukava proffaksi!
opetti kuinka kolikot kiillotetaan

VUOKKO KONTTURINARHI
- Karheutta , karheutta ja ennen kaikkea
ryönää . Antoi itse valita lopputarkastuksen
arvosanan.

**

KAIJA LAIMGRUBER

En etsi; minä löydän.
PABLO PICASSO

- kiireetön
- mitäs mieltä potilas on hampai staan ?
- ei pää stä lopputarkastuk seenjos yksikin papilla vuotaa

ULLA TAMMINEN
- pyöristymään päin, ronski mittarikäsi
- tehokas tekemään protetiikan alkutarkastuksia

PERTTI
VÄISÄNEN
- söpöt etuhampaat Ja
natural curly hair
- puhelias tlap-leikkausavustaja
- Gore Tex -spesialisti
- nipottaa nuoruuden innolla

•

MARTTI
VÄÄNÄNEN

VEIJO
MIETTINEN

- näkymätön Viänänen ...
ulkonäkö erhee llisesti kuin
Patrick Swayzellä
- vitsit vain kuuluu
- omasta mielestään 1skukyky vielä vahvoilla

- huolehtii siveydestämme vitsein: oraalinen galvanismi ja anaalinen orgasmi kaksi vaikeimmin
parann ettav issa olevaa tautia
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VESA KARHUNEN
Pastorin näköinen mies, löytää myös taskuja.

SEIJA RANTALA
- vaikka Osmo ei välitä , osaa myös protetiikkaa
- otti permanentin kevää llä.

'

VIRPI JOKINEN
Täystyöllistetty
by-avustus.

kyretinteroittaja.

Erikoisuutena stand-

INKERI MARTIKAINEN
Inkull a pysyy tuoppi kädessä yhtä hyvin kuin
imuri. Tiukka katsekontakti.

ANATOMIA

JA FYSIOLOGIA

Lasten kasvatus on kutsumus, jossa täytyy ymmärtää hukata aikaa, voittaakseen aikaa.
J J_ ROUSSEAU

MATTI NÄRHI

SITA SORVARI

"käyttäkää aina adrenaliinia!" Villapaita herätti ihastusta (ulottui polviin asti!)

Vuoden ope -89 . Käytännöllinen perfektioni sti. Pääkallot kulkee laukussa
mukana.
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ORTODONTIA

RIITTA PAHK ALA

TELLE RVO LAINE

-

- panttasi lopputenttejä melkein l /2 vuotta!
- "keskiviikkona voi kandit aloittaa kahdeksalta, kun on niin paljon luppoaikaa "

kiltteyden perikuva
alaleuan mestariretkuttaj a

HEIDI KE ROSUO
-

tulitukka , joka ker ää katseita.

RISTO VÄNTTINEN

ANJAIKONEN

- aiheutti runsaasti lähestymis -välttämis- frustraatioita
- reilu mies - oikoo kandien saksipurennat omalla aja llaan
- sieni-ihmisiä
- urheilun ystävä: lat uretkeltä kiiree llä
KuPS:n lentopa llope liin.

tyrmäävä kuin Tina Turner
Virpi pitää Riston kurissa . Varm isti läpikandia säästävä - anna kun minä ite pääsymme ortodontiasta.

MIRJA KANTELINEN
Smile!

Olosuhteet eivät luo
ihmistä. Ihminen luo
olosuhteet.
Mitä aikuiskasvatukseen tulee, lapset ovat
lyömättömiä.

VIRPI NIEMELÄ

BENJAM IN DISRAELI

VUOKKO JÄRVINEN
-

lähti - jälje lle jäi Leeway Space!

RITVA ESKELI
- tiesi vaikka mitä siitä mistä ei muka
tiennyt mitään , kysytäänpä Ristolta.

BAUK ING
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PROTETIIKKA JA
PURENTAFYSIOLOGIA
Ihmiset särkyvät ympärillä
miehet herkkyyttään
naiset voimakkuuttaan.
Kaikki on toisin
kuin olen nuorena luullut.
KYLLIKKI VILLA

VEIJO LASSILA
- piti maski naamalla luentoja naurattaisi liikaa .

ettei

OSMO HUUSKONEN
- hyvällä tuulella hyräilee , huonolla tuulella ... kyräilee
- ritari, isoveli valvoo, paitsi kun on torilla myymässä "leijonanlihalla " maustettua
hernekeittoa.

PERTTI POHJAMO
-

ROLF ROLLE LAPPALAINEN

mussukka
hurmasi mummopotilaat 100 %:sti
puhe katkeaa, kun näkee nättejä hammashoitajia
mitäs ne tytöt täällä puuhailee.

-

19

Tulisitko Rolle katsomaan - No, en takuulla tule
Klinikan oma Kari Suomalainen
Muuten hyvä, mutta aloitetaan alusta
Hyvä protetiikan hammashoitajanakin .

MATTI SIMONEN
- hyvin suunniteltu on puoliksi
tehty, mutt a Simosen suunnittelema tehdään kahdesti
- ei halua opiskelijoiden laittavan hesaria henkilökohtaisten lusikoiden alle, ei ainakaa n sunnuntainumeroa.

- I
ESA KLEMETTI
- pitää tästä lähteä noita jä ljennöks iä hylkäämään
- minä tulen kunhan saan tämän
lauseen loppuun
- jos nyt aja tellaan , niin sanotaanko vaikka että ...
- puhuu kuin Runeberg - oletkos j o pitänyt potilaa lle proteesien
käyttöö notto-puhuttelun (ja tekstiä tulee seuraavat 15 min. nonstopp ina)
- oma salakieli (turnipsi = turbiini, nastakurnu = nastak ruunu ...)

Pikiöljyllä paranoo
vaikk olis keskel tä poikki.
KAUHAJOKI

PEKKA HYVÖNEN
- jä tti meidät
- opetti, kuinka pro auctore kirjoitetaan
- pieni suuri mies. Väitteli kuin väittelikin
ennen lähtöämme
- kandien suurin apu.

EIJA HEIKELÄ
- Purentafysiolog is-kar iologistinen proteetikko.

MIRJA LAITINEN
Tehosekoittaj a, loistava proteetikk o!
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HOITSUT

iJ

SIRKKA KUUSALHOST JERNA

t

Klinikan kuulutetuimpia tyttöjä. Riskyvä kamerankäyttäjä. Työt painavat , täytyy tästä lähteä. Filmitähti .

SIRKKA FRIMAN
Kurssin emo,joka lensi pesästä. Samaistui meihin niin hyvin, että alkoi itsekin
opiskella .

LEENA AHONEN
Kurssimme tuore vara-emo . Maailman ympäri
80 päivässä .

ä

MERJA MYKKÄNEN

ANNA TUHKANEN

"Mykkis", pätevä punapää. Ehkäisee kandidaattienja lapsipotilaiden hamma shoitopelkoja.

ATK lähellä sydäntä .

MAIJA-LIISA

KÄYHKÖ

Maisa luotsasi meidät läpi karikkoisen Fantom-salin.
21

-

HELENA RÖNKKÖ
Klinikar. uusi ilopilleri. Punaiset huulet ja sillai.

ANNA-MAIJA

GYNTHER

Miss hammashoitaja . Siirtyi toimistotöihin.

MARJA-LEENA
KORHONEN
Polttaa katsellaan poikakandit ja miesassarit.

SISILIASSA

26. 4. - 3. 5.

(NICOLOSI nord)
Yksityispraktiikka Italian tyyliin. Tavoitteen a
ikioma
studio
ltal iasta
(kts.
kyltti!) Dottore
Vitalen vastaanotolla ei ga ngreenaa .
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ARKISTO

"1

POTILASTOIMISTON

TYTÖT
,

Aina yhtä auliisti auttamassa "vaikeidenkin" potilaiden
kanssa. Yiittisitkö vielä kuuluttaa , kun ei potilasta näy.

ARKISTO :
Kaikella on paikkan sa ja Auli tietää missä. Viestien , huolien ja terveisten välitystä vuosien kokemuksella .

LKABORATORION

PORUKKA:

Labrassa juttu lentää. Hei ehtiskö kukaan tehdä rangan
valua ja sovitusta ja asettelua huomiseksi kun olisi vähän
kiire?

Joskus sitä ihmettelee, miten helppo
on ymmärtää tohtorin lasku, vaikka reseptistä ei saa mitään selvää.
FINLEY PETER DUNNE

VÄLINEHUOLLON

VÄKI:

Klinikan hiljainen, mutta niin tärkeä taustavoima. Pantiinkos nää pihdit porakoriin vai !itkuun?
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µ,1,:z,1LD,HAMMAJ SA°Rl<:.Y
El kO:c;M AN PARAN€
ITS€~TÄAN .

LIHAS JA AIVO

- MUTTA

KUMPI ON KUMPI?

Näyttäkää minulle terve ihminen
ja minä parannan hänet.
C. G. JUNG

Saiskohan tästä laajan paran ... olikohan
virhe irrottaa tämä l-neljännes?

Kun on tekemisissä mielisairaiden kanssa, on parasta näytellä
tervettä.
HERMANN HESSE

ERGONOMIAA
ALUSTA ALKAEN ...
Lentäviä lauseita
A dentist knows the tooth, the whole tooth
and nothing but the tooth
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LÄHIKONTAKTEISSA:

MUISTA SUOJALASIT!!

PS. Saatiinpa
kokovartalokuva
kuitenkin - ähäkutti!!

'<'UULUVKO
l-!AMMACJ.10/TQ
PALkKAETUI H IN?

"Tuota ... hei kuule ... onks' niitä laajoja paroja tehtävä niin paljon?"
25

*****"'************
Uusia potilaita

otetaan

Kuopion Yliopiston Hammasklinikalle.
Erityisesti toivotaan potilaita joilla on paljon
paikattavaa, juurihoitoja tai vaikeita ienhoitoja.
Edulliset hinnat. Tied. puh. 971-162 276.

••••••••• •••••
TALONSISÄISET

TARJOUKSET:

"Haluaisko joku tehdä kolme polikliinistä paikkaa 8-vuotiaalle pojalle. Kiva reipas poika , luulisin paikkauksen onnistuvan hyvin mutta
en voi luvata 100 %:sesti."
"Ha luaisiko joku poistaa hammaskivilöntsejä iäkkäämmältä herrasmieheltä. Luulisi olevan vaikeaa mutta en voi luvata 100 %:sesti."
- jos hinnasta sovitaan ja tuut avustajaksi . Anna tarjous. P.S. Minkä
ikäinen?
"Saat potilaan satasella! TÄMÄ TARJOUS EI TOISTU!
-

en mä koko potilasta tarvitse!

"No ei sitten, sanoinhan ettei tämä tarjous toistu!!!"

LOPPUKEVÄÄN
MASKLINIKALLA

ERIKOISTARJOUKSET

HAM-

IENVET ÄYTYMIST Ä KÄRSIVILLE PARODONTnTTIPOTILAILLE NYT SAATAVANA TEKO IKENIÄ - USEISSA KEVÄÄN JA KESÄN MUOTIV ÄREISSÄ! - 100 000
(LIIRAA) SUORAAN lT ALIASTA!
NYT UUSI KEVÄTILME HAMPAILLESI - HAMMASKIVEN POISTON YHTEYDESSÄ PESU; VALKAISU JA FLUORIV AHAUS TAI RAIDAT 50 000 (LIIRAA)
OLETKO KYLLÄSTYNYT VANHOIHIN HAMPAISIISI TAI EPÄKÄ YTÄNNÖLLISIIN
RANKAPROTEESEIHIN - NYT EDULLISESTI UUDET KOKOPROTEESIT ODOTTAESSASI; RANGOISSA LISÄVARUSTEINA KORKINAVAAJA JA TEHOSEKOITIN
- KAIKKI PROTEESIT 600 000 (LIIRAA)
PAKOTTAAKO KAHVIHAMMASTASI?
NYT PÄÄSET SIITÄ EROON EDULLISESTI - MIELTYMYKSESI MUKAAN PUUDUTUKSEN TAI SEDAATION KERALLA TAI ILMAN.
OHITTAMATON HUIPPUT ARJOUS: SARJAPOISTOT ILMAN PUUDUTUSTA VIISURILEIKKAUKSEN HINNALLA - KAIKKI VAIN 10 000 (LIIRAA)
NAISPOTILAAT HUOM! IKIOMA SÖPÖLIINI DOTTORE ALLA ITALIANO FERRARIN KERALLA T Al ILMAN - VAIN 5 000 000 (MARKKAA) (FIATILLA PUOLEEN
HINTAAN)!!!
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Luennolla

kyllästymisen

teoriat

* väsymys - akuutti alinukkuminen
krapulakompleksi
*** tuhruiset
kalvot + tappotahti
monotoninen luentoääni
** hamma
kaunis sää, masentava sää
ssärky tms. neurotraum a
** yleinen
väsymyssyndroom a - krooninen alinukkumin en
erityinen väsymyssyndrooma - MM-jalkapallo Equadorissa - keskiyön juoksu* tapahtuma
maanant aiväsymys 1. futurismu s desperie nsis longissimus
** hysteria
simplex
hysteria complex
* 15-kerta an kopioidut monisteet 1. kopiensis multidiffusis
** haritus
s
** pakotu
vellotus
akuutti rakastumisoirey htymä 1. amora impulsiva
** yleinen
elämäänky llästymissyndrooma 1. vitae desperiensis universalis
aamulla klinikall a katkennut ranka 1. prothe sis voiperr -comp lex

S~;;~~~AU:,~~~
I)
1

r>'\AT~ALLA
P'iSAf\•
O'IIMMI:
l<.U~l'\MOS

·

c· ,
;;/tt'l'M.\1

1<.1'T1'.NSA

27

Onnea valmistuville
hammaslääkäreille
ja y hteistä henkeä
toivoo:

~JOENSUUN
U_!} HAMMASLABORATORIO
~

6

Siltakatu 14 B • 80100 JOEN SUU
973-122602 , 949271182

r~

-REP~ORANKA
OY

~mw,

HYVÄÄ JATKOA ELÄMÄSSÄ
VALMISTUVALLE KURSSILLE!

PL 105 Olavinkatu 60 C 57101
Savonlinna , 957-23820
Reporanka on alihankkijasi
rankaproteesin rungot Reporangasta

EHT Jukka Nenonen

Luotettavat
XEROX kopiokoneet ja
telefaxit Kuopiossa myy

HAMMASLABORATORIO

TEKARIKY
(HAMMAS-PITKÄNEN)

X-Partner Kuopio Oy
Kirjastokatu 10
70100 KUOPIO
puh 971-117333

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

Onnittelumme Valmistuville
Hammaslääkäreille!
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ONKO KUKAAN
NAHNYT MINUN
HAMMASHARJAANI?
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alkaisuun

Opalescence
on menestystuote
USAssaja sen käyttölisääntyy
myösRuotsissakaikenaikaa
Opalescence-hoitomenetelmässä
potilasvoidaanhoitaa
kotioloissa.Ainoastaankontrollikäynnittapahtuvat
hammaslääkärin
vastaanotolla
.

Turvallinentuote- hyvähoitotulos.

Opalescencen
etuja:
• Geelinoikeavahvuusja koostumus:
carbamiidiperoksiidi1o%
• Pitkävaikutusaika8-1Otuntia
• Vähemmän
hoitokertoja
• Pienemmätainemäärät
• Yöhoit1
f mahdollinen
• GeelinPh6,5
• Ei etsaavaavaikutusta
• Pienempiriski uudelleenvärjääntymiseen
• HyväUltradent-ruisku
• Helppoannostella

OPALESCENCE
- ulkoiseenvitaalivalkaisuunja
juurihoidettujenyksittäisvärjääntyneiden
hampaidensisäiseenvalkaisuun

Kysylisätietoja Hammasvälineen
myyjältäsi
tai pyydäesittelyä.
Eseoo: (90) 4291
S E1NAJOK1:(964) 167 111
Jornsuu (973) 24211
TAMPERE: (931) 235152
OULU (981) 562 222 TURKU (921) 336 533

Hammasväline

Oriola oy

HAMMASHOITOTUOTTEIDEN TUKKULIIKE
TILAUKSET NOPEASTI
SOITA

9800-3370
(Paikallispuhelun hinnalla)
OY DENTALDEPOT AB:n PALVELUPISTEET
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OULU
TAMPERE

Vitikka 1, 02630 Espoo
PL 66 02631 ESPOO
Koskikatu 20 B 1
96200 ROVANIEMI
Kirkkokatu 19
90100 OULU
Aleksanterinkatu 28
33100 TAMPERE
telefax

TURKU

Yliopistonkatu 33 F
20100 TURKU
telefax

5281
960-314 055
981-14 970
931-122 781
931-148 486
931-129 896
931-148 438
931-125 004
921-337 270
921-337 542
921-500 460
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