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Sylkidiagnostiikkatuo
• Dentocult : SM

• Dentocult~LB

• Dentobuff

• Oricult~N

®

Hammasväline

Oriola oy
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HYV A VIITOSKURSSI

Kevään vaihtuessa kesäksi suurin osa teistä valmistuu hammaslääketieteen lisensiaatiksi viisivuotisen kovan aherruksen jälkeen. Takananne on paljon ponnistelua ja tarmoa vaativa opiskeluaika
Kuopion yliopistossa, mutta tämä vaihe on varmaan myös aikaa, jota kaiholla muistelette myöhemmin elämässänne. Edessä olevan orientoivan vaiheen palvelun jälkeen te olette valmiit toimimaan itsenäisesti hammashuollon eri tehtävissä. Koulutus on antanut hyvät ja monipuoliset tiedot
ja taidot toimia vaativassa tehtävässänne, potilaan parhaaksi.
Elämme hyvin hämmentävää aikaa. Kulunut vuosi on tuonut mukanaan asioita, joita ette varmaankaan olisi uskoneet tapahtuvan aloittaessanne opiskeluanne Suomen hyvinvointivaltiossa:
lama, ennenkokemattoman laaja työttömyys ja yhden hammaslääketieteellisen koulutusyksikön
lakkauttamisuhka. Rakenteet, joihin olemme luottaneet, ovat murentumassa ja mielissämme
vallitsee epävarmuus siitä, mitä huominen tuo tullessaan. Tällä hetkellä ajatuksissanne on varmaan päällimmäisenä huoli orientoivan vaiheen järjestymisestä. Työllisyystilanne ei myöskään
tänään ole samanlainen kuin opintoja aloittaessanne. Haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä siitä,
että vaikka hammaslääkärienkin työttömyys on lisääntynyt viime vuosina, ei sitä esiinny läheskään samoissa mitoissa kuin muilla akateemisilla aloilla.
Opiskeluaikananne on tapahtunut myös monia muita hyvin merkityksellisiä asioita. Eurooppa
yhdentyy, rajat vapautuvat. Suomen naapurimaissa on koettu ennalta uskomattomia muutoksia.
Kansainvälisyys on tämän päivän sana. Maailma on teille avoin. Käyttäkää sen suomia mahdollisuuksia nyt, kun olette nuoria ja teillä on siihen mahdollisuus! Sitä ette tule koskaan elämässänne
katumaan!
Vaikka peruskoulutuksenne päättyy tähän, tulee jokaisen teistä edelleen edistyä tiedoissa ja taidoissa. Hammaslääketieteen alalla tapahtuvan nopean kehityksen vuoksi on erikoishammaslääkärikoulutuksen ja täydennyskoulutuksen tarve lisääntynyt jatkuvasti . Opiskelkaa, lukekaa,
seuratkaa aikaanne! Älkää kuitenkaan unohtako, että työ on vain yksi osa elämäänne, muistakaa
harrastaa ja pitää yllä hyviä ihmissuhteita.
Nykyisten vaikeuksien keskellä voitte lohduttautua sillä, että laman jälkeen tulee aina nousukausi.
Niin hyvät kuin huonotkin ajat kuuluvat luonnollisena osana siihen päivien ketjuun , jota ihmiselämäksi kutsutaan. Vastoinkäymisiä kokenut osaa arvostaa elämän hyviä hetkiä. Muistakaa tämä
läpi elämänne, iloitkaa hyvistä päivistä. Tämä päivä on on juuri sellainen!
Koko tiedekunnan puolesta toivotan teille mitä parhainta menestystä urallanne ja kaikkea hyvää
elämässänne eteenpäin!

11.5.1992
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Heleena Markkanen

ISÄNNÄN JA EMÄNNÄN SANA

Hyvät kurssilaiset!
Vuonna 1987 Kuopion campukselle kokoontui joukko hammaslääkäriksi aikovia tiedonjanoisia
ihmisiä eri puolilta Suomea. Alun laiska tahti vaihtui vähitellen kurssien edetessä tiiviiksi puurtamiseksi niin kirjallisissa kuin kliinisissäkin töissä. Yhteyksien pitäminen kaikkien kurssilaisten
kesken vaikeutui. Muodostui ryhmiä, joilla oli yhteinen sävel ja aikataulu. Tämä ehkä hiukan
vieraannutti meitä toisistamme, mutta ei kuitenkaan estänyt kanssakäymistä.
Ryhmämme muodostuu hyvin erilaisista ihmisistä. Tämä on ollut meidän rikkautemme. Olemme
oppineet toisiltamme varmasti useita asioita. Näiden arvon me varmasti ymmärrämme nytkin,
mutta myöhemmin ehkä vielä paremmin. Oppiminen on tärkeää meille kaikille, se on inhimillistä.
Kirjoistakin voi oppia, mutta vaikuttavinta on saada oppi joltain toiselta ihmiseltä välittömässä
kanssakäymisessä.
Toivottavasti osaamme nyt ja tulevaisuudessa arvostaa ihmisiä ja ihmisyyttä niin paljon, että
pystymme huolehtimaan heistä kaikissa tilanteissa tasavertaisesti ja vastuuntuntoisesti sekä parhaan eettisen taidon mukaan. Toivottavasti olemme myös oppineet pois tärppiajattelusta, sillä
elämään ei voi valmistautua tärppien avulla, se on elettävä. Vaikka elämä onkin, varsinkin nyt,
luopumista, toivomme teille kaikille rikasta elämää YSTÄVÄT!

Anne ja Veikko
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HeliAntila

Pia Heiskanen

Iloinen hymyilijä ja kova jätkä. "Hei , missä meillä on luennot?" Kurssin nopein rotan levittäjä ...
Oma aikataulu.

Kuuluu mukavien heimoon. Maailmanympärimatkaaja, joka
tuli kurssillemme kengurumaan kautta, lisääntyy kesäkuussa. Autokauppiaan vaimo ilman autoa, mutta milloinkas suutarin lapsella kengät olisi ...

Anne Hiiri

Petri Hippi

"M us musculus". My name is Mouse, Minni Mouse. Kuulutus klinikkasalissa: "A nne Hiiri, puhelu arkistossa", johon
naapuri tuolin potila s: "Ta itaa olla jo tulossa, kun vikinä kuuluu. " Kurssin emäntä ja järkevä ihminen. Tuntee itsensäkin
hyvin . Tutkimuskärpänen puri viidentenä vuotena.

E 12+, jopa stimu loidussa syljen erityksessä paras . Verbaalinen lahjakkuus . Tenttisänki. "Michael Jackson".
Peten potilaat joutuivat opiskelemaan kaiken hampaan hydrodynaamisesta teoriasta puudutteiden farmakokinetiikkaan.
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Leena Hämäläinen

Sari Jokinen

Nauru näkyy, muttei kuulu.
Joo joo. Arvosti V ARKin ruokia käymällä KYSin lihapatojen äärellä. Eli viimeisen vuoden Ruusun aikaa ...
Virvan paras kaveri.

Jok ' ikinen, vanha salakuljettaja, Moskovan matkaaja (=kykenee nauttimaan eniten Ahonlaitaa.) Etäisomakotitalorakentaja . Kutsui kolmivuotiaan potilaan yksin hoitoon : "Tämähän on jo niiiiin iso poika ... "

Ritva-Liisa Juola

Virva Kaistakari

Hyvä hoitotaito isän perintönä . Nätti hymy. Jo mikrobiologian luennoilla unet maittoivat... Aloitti viimeisenä syksynä itsenäisen elämän ja päätyi sotaleskeksi.

Kurssin itsenäinen iso vaalee . Teetti protetiikan koetyönsä
Leenalla sillä aikaa kun itse lasketteli Meribelissä. Leenan
paras kaveri ja toinen KYS:n lihapatojen ääressä kävijä .
Pösöö. "Voi, ei !" . "Onkos Teillä ollut traumoja lapsuudessa?"
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Veikko Kataja

Anna Kontola

"Juniper communis", kurssin isäntä.
Esitteli itsensä 1. vuosikurssilla: "Olen Veikko 27 vuotta."
OV = opintoveikko. Hammasveikko = hammaspeikon pahin vihollinen . "Ammattipätevyytenä" mm. esh, opettaja,
perheenisä ja lopulta virallisestikin HLL. Moskovassa kahdesti .

Asuu Muumilaaksossa ja kävi hoitamassa "mummoja" Helsingissä. Silmät kostuivat naurusta poikien ruokapöydässä.
Jälkiruokana pulla ja vesi. Klinikan lahjotuin. Hammashoitajana prof. Sainio. IBI:n harjoitustöissä kaikki kallot päätyivät lopulta Annan pöydälle. "Hakisitko mulle ..." "Voisiko herra kirurgi siirtyä, jotta minäkin näkisin ?"

Teija Kujala

Sisko Kuusela

Vietti äitiyslomaa joululoman ajan, lopusta huolehti kotiisä. Rauhallinen, tarvittaessa määrätietoinen. Hymy suoristettiin opiskeluaikana.

Pelkkää pippuria - silti hymyilee. Sävy sävyyn vihreää.
Entinen esh, jolla munuaiset lähellä sydäntä. Ikiliikkuja ja
sitkeä sissi, vaikka niskat jumissa. Sählyn SM-kulta 1992
Kärsi syventävät yhdessä Markun kanssa. Tansanian vaalein vuonna -90, Saksan kiukkuisin v. -92.
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Markku Lampiranta

Matti Laiho
Käytti prekliinisellä jaksolla omintakeista salkkua, mutta luopui siitäkin myöhemmin. Aloitti opiskelun as umalla teltassa. Sai Hannalt a vakavan varoituksen. Myrkytti klinikan
amalgaamilla. Seminaarissa: "O nk s tää ny sit niin et pruuot
ja zoot? "Se maistuu mansikalta , ettekö te ikinä opi?"
"Miks?"

Tosentti Fantomeissa Hanna sanoi : "Selityksestä 10 pistettä,
mutta vaihda hammas ." Kirja-asiamies, joka omistaa nykyään
laihemman osakesalkun. Omaksui Tansaniassa lopullise sti Afrikkalaisen elämäntyylin ja tietää , että aikaa ei voi säästää.
Hoiteli kuitenkin joskus ajanpuutteen vuoksi potilaita puhumalla . Klinikan kysytyimpiä : häntä kaipasivat potilaat puhelimeen , arkisto, potilastoimisto ja labra, ja kaikki yhtäaikaa . Nautti
syventävät Siskon kanssa . Moskovan matkaaja . "Oliskohan tämä
... , Pitäisköhän tämä ... "

Pekka Leskinen

Marketta Lukkarinen

Teki läpimu rron kurssillemme viidentenä vuotena, YK:n erikoisasiamies, entinen lumihiutale ja viimeinen ruutitukka.
Meni naimisiin kesällä 1991. Soittaa pianoa omaksi ilokseen ja muiden harmiksi. Moskovan kokija.

Autonasentaja Nurmeksesta, jonka koiraa ei voi erottaa
emännästä: siis kumpi on kumpi . Sai Pohjois-Karjalan katastrofirahastolta 7000:- ehkäisyn vaikutusten tutkimiseen.
Klinikkapersoona ja iltapersoona. Syö voita ja pitää siitä projektin tulosta? Marketta on ainoa, jolla on oma metroasema Moskovassa. (Suunnistaja!)
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Lea Luukkonen

Jukka Martikainen

Monisteasianainen. Tietää mitä tekee, kurssin kliinikko. Oivalsi nopeasti alaan liittyvät asiat ja jaksoi aina selvittää
ongelmia meille hitaammille omaksujille. Porkkanafarmi
työllisti vapaa-aikana. Moskovan kokija.

Parrakas hammasteknikko. "Ei parta pahoille kasva .
Nähtiin kerran ilman - partaa?! Morfologian ihmemies käsien koosta huolimatta . Joutui paron harjoitustöissä kurssin
ja Vuokon pilan kohteeksi: kaksi päivää kadoksissa olleet
kyretit löytyivät yllättäen Jukan boksi sta . Voihan p ... Svärdström!
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Harri Ojala

Mari Pursiainen

Ensimmäinen tienattu kymppitonni : vaimo, volvo, tiilitalo
ja hyvä hiuspohja. Teki syventävät parolle. Täsä ja misä .
Haave ykköskurssilla : Valmiina puukengät jalassa ja naiset
perässä. Salissa hoitajia yksi tai kaksi, molemmat Harrilla .

Suoritti lisensiaatin tutkinnon etäisopiskelijana. Asunnon sisustus: "Onneksi on puhelin ". Edustustehtävät elämäntapana. "Me Naiset". Ehti vielä Saksaankin.
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Jari Tanskanen

Tarja Törmänen

Aloitti tiskijukkana, siirtyi Carlssonin urheiluosastolle ja päätyi viimein hammasklinikalle. Oma aikataulu. Bodaus , golf,
vuorikiipeily . "Näkyyks inun rolex?"

Sai nimen Teho-Tarja solubiologian harjoitustöissä ja muuttui
Tiukka-Törmäseksi klinikassa. Urheilu verissä ; vietti ruokatunnitkin kuntosalilla. Löysi opiskeluaikana oman hammaslääkärin .

KURSSIMME JÄTTIVÄT:

Panu Rantonen
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KAERAAMINEN JA
••
REIJKAEN ESTO

Liisa Seppä
VT apu!. prof Vuoden opettaja .
"Kyllä te siitä kandikesästä selviätte ... "
Pf_.. -4

H eikki Luoma
Tieteen teon grand old man. Lähti ansaitulle
eläkkeelle, mutta tutkimustyö jatkuu.

Jukka Meurman
Yllätti lopputentti kysymyksillään ...

Hanna Pajukoski
Kastelee potilaan ja kandin tuolin,
katsoo potilaan seisaaltaan.

Heikki Tuutti
"Hyvää päivää, kuis hurisee? No, tämähän on
hyvä. Mihis mie ja mitäs mie kirjotan?
Hyvät jatkot. "
Kandi: "Onko sinulla listaa?",
Tuutti:" Minä en oo mikään listahitti. "
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Eeva Torppa-Saarinen

Sari Vuorenmies

Tarkkuuden erikoishammaslääkäri.
Pakeni Pieksämäelle .

Miss Kariologia. Kiltti,
mutta herttainen.

Tuija Palin-Palokas
Tiukka, tarkka, topakka ja napakka. Koulun
puolustaja. Nimesi syventävien taulukot:
puppua 1, puppua 2 ja puppua 3.

Eino Honkala
Opetti Eldertonin alkeet englantilaiseen herrasmiestapaansa . Seuraa aikaansa, vaatimaton ja
rauhallinen . Rauhoittaa myös kandin.

Jussi Toskala
Oppii koko ajan.

Sakari Kärkkäinen

;

"Tää on ihan kiva muuten, MUTTA ... "
"Muisteleppas morfologian kurssia ja koeta
saada vähän pyöreyttä reunaharjuihin."

Satu Spets-Happonen
Pitää salat sisimmässään.
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RYONAN RAPSUTUS JA HAMPAEHEN
SUUSSA
PYSYTTÄMINEN

Veijo Miettinen

Heleena Markkanen

Klinikan "Boss" = Lonely rider.
Taitava kliinikko. Siviilissä Mieletön-Miettinen .

Dekaani, professori. Ahkera puurtaja, analyyttinen ajattelija. Uitettiin vappuna viran puolesta.

~.

Seija Rantala

Vuokko Kontturi-Närhi

Oma opiskeluaika kirkkaana mielessä

Antaa palautetta fiksusti. Uudistiko silmälasinsa?
Ei ole vieläkään ottanut permanenttia.
"Mitäs ryönää täällä on ?"

Pertti Väisänen
Tohtori Sykerö. "Tästä tehdään vielä uusi
mummo" (kyseessä mies-potilas)
Hoitosuunnitelma: flapflapflap

14

Irma Kivijärvi

Mirja Puranen
Ketähän assistenttia hakisin - vai purasenko
Mirjaa?

Kaija Laimgruber

Kari Palokas
"Kuulonhuoltoliitosta päivää ... tehoimunsäädöt ja
poran kiertosuunta kondikseen!"
Pe,fektionisti ja niksologian erikoisasiantuntija,
parodonto-logiankin erikoishammaslääkäri,
joka tuli yliopistolle opettamaan.

Martti Väänänen
Invisiippeli . Lupsakka amazanisti.

Mirja Kantelinen

Hanna Collin
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Ulla Tamminen
Poikien lempiassari, lähti lisääntymään.
"Teetkö sinä täällä alkutarkastusta ilman
suojalaseja ? "

HAMPAIDEN KIÄNNÄTYS JA VIÄNNÄTYS

Tellervo Laine

Juha Varrela

"Yhtäaikaa ei voi hengittää ja niellä olutta kuin
imeväisikäinen. " Osa kurssin seminaareista oli
sotkeutunut tarkastusvaiheessa väitöskirjatöihin.
Tasokkaita seminaareja! Matkoilla .

Vieraileva puolen vuoden tähdenlento. Puolessa
vuodessa puolet Siskon sydämestä Turkuun. Ehti
sentään lopputentin tehdä .

~

1

MIKÄ TÄSSÄ ON.
p
VIKANA? ._
Risto Vänttinen
Nähtv kulmanojassa , bodybilder. Saapui aina
ajall~an. Osaa juhlia, jolloin kertoo vitsejäkin.
Hvmvilee hiihtäessään.
··Hyvä 011 hiihtäjän hiihdellä
kun latu 011 aukaistu edessään
ja ystäl'ä häll ' on myötä
Muff , parempi hiihdellä yksinään
tiens , itse aukaista itselleen
ja rksin uhmata rötä"

Ritva Eskeli
Jakoi meille tietoa Quad-Heliksistä, kävi välillä
tienaamassa, mutta alkoi sittemmin erikoistua.
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Anja Ikonen

Riitta Pahkala

Iloinen ortodonttinen ystävä, j oka menetettiin
erikoistumaan. "Annas, kun minä ite.
" Weingarten, weingarten, weingarten
ja vanha sondi .

Tutkijaleuanmesta riretkuttaja -assistentti.
Myönteinen, iloinen ihminen . No prblems!
Puhuteltava Ang len kanssa .

Riitta Kärkkäinen
Rauhallinen, taitava lasten hoitaja. Piti kiinni
aikatau lusta, kandiraukat eivät aina ehtineet
hakea potilasta , kun Riitta jo tuli.

YHTEISKUNNALLINEN

HAMPAAN KAIVUU

Hannu Hausen
Pakeni välillä Afrikkaan.
"Seuraavassa inkarnaatiossani minäkin aion
opetella aakkoset." "Kirjoittakaa tämä alas."
Hannu kertoi vitsin, luokassa ei kuitenkaan kuulu
naurua. "Tässä kohdassa olisi saanut hiukan
nauraa . " Luokasta kuuluu vaivautunutta naurua .
Hannu kääntyy kirjoittamaan taululle ja sanoo :
"No, ei tälle kyllä viime vuonnakaan nauranut
kukaan . "

Eeva Widström
Suuntana Sosiaali - ja terveyshallitus marras kuussa -91. Kissaihmisiä .
"Ootsa kattonu, onks täll mittää tekemist tääl ?"
"Jossei teil o aikkaa, sitähän tääl kyl menee, nin
menkää sit vaan kaupungil."
"On tääl ollu nopeitakin kandeja, mut ne on
valmistunu j o."

Viljo Nyyssö nen
VT-professori ja avulias ohjaaja, toivotamm e
menestystä .
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VIILTELY JA
VIPUAMINEN
SUUKIRURGIAN LAITOKSEN YKSIMIELISELLÄ PÄÄTÖKSELLÄ JO KERRAN LEIKKAUKSELLISESTI POISTETTUJA VIISAUDEN HAMPAITA El SAA LEIKATA

!
~'

Suukirurgi = kyky olla kolmessa paikassa
yhtäaikaa, eikä kuitenkaan missään

t

Risto Kotilainen

Jakoi opiskelijavaihto
"stipendejä" Saksaan .

Kaija Rentola
Poliklinikalla ho11111w
hanskassa.
llokoasua kaikille.'
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SUUSAIRAUVVET
••
JA LAPIVALLAISU
ili,,=

-w~~·-'ywwtm"'aj'~'<':;f@IB'",:=~~.w

\

Tarja Jääskeläinen

r
Eeva Linkosalo

Sergei Vikentjevich Kolmakow

Oli varma arpajaisvoitostaan, ja voittikin. Jakoi
Jorma Koskenkorvan muotoilemasta taidelasista
auliisti muillekin. Mainio mimmi. Huolissaan
opiskelijan tiedon tasosta .

Hienotunteinen, iloinen, ystävällinen ihminen.
Moskovan paras suomalainen vuonna-91.
Erikoisalana kliiniset vitsit.
Konstaapeli Kolpakko.
"Nivelpäissä reggressiivistä remodellisaatiota."
"Se on kirurgin ongelma."

r
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Helena Forss
Vuosijuhlissa osoitti rokkimimmin kykynsä.
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Pertti Sainio
Siirtyi savusta nuuskaan, nuuska-parka.
"Hei, ooksä kuullu .. ?" "Mä pidän puukenkiä kun
mä olen niin pirun kuhtelias. En mä haluu yllät tää alaisiani lukemasta lltasanomia."
"Älä helvetissä ... "
Moskovan excursion vetäjä.

Jari Kellokoski
Väitteli (suuseksi)tohtoriksi ja meinaa lähteä
Rapakon taakse. Vauva tulossa, koiraja
vaimo on.
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ROTTEESIOPPI JA
PURENTAESTOJEN
ELIMINAATIJO

Veijo Lassila

Osmo Huuskonen

"Käsi pystyyn, kuinka moni on nähnyt vanhuksen? No kuinkas te erotatte vanhuksen ?"

"Yksi, kaksi, kolme, neljä ... pidemmälle en osaa
laskea, mutta eihän täällä ole enempää kandejakaan ... "
Kuulutus klinikkasalissa: "Kandidaatit eivät saa
käyttää työtakkeja !"
Hyväntahtoinen huolehtija.

Pertti Pohjamo
Expertti, kandien suosikki, osaa opettaa ja arvaa
kandien rajat. Ahkera, ansaitsee palkkansa.
Siis ede lleen mussukka.

Rolf Lappalainen
Somalialainen kourupihtimies.
"Se kiillottaa tän teidän proteesin tuolla labrassa, sen se osaa. "
"Tällä iällä ei enää jäykisty muu kuin kaula"
Rolle kirjoitti jatkuvaan sairauskertomukseen:
purenta päin peetä.
Hiottu alustavasti tasapainoon.
Voi vaatia tarkennusta.

Esa Klemetti

I

Puhuu yhtä nopeasti englantia ja suomea.
Pohdituttaa aina miksi. Tuttujen kesken Kvaak.
Yhtä lähellä kuin lähinjuppipuhelin.

··Y
f»

;

Matti Simonen
Syö silloin kun on nälkä. Matti on persoonalli.rnusja si1•11persoona /lisuus.
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Aila-Maria Mäkelä
"Anna mulle se leuka, ei, ei, minä ite. "
Purentakisko ja purennan tasapainotus.
Miespotilas: "Kun on hellä ihan koko leuka."
Aa-Ämmä: "No, kyllä suomalainen mies saa
vähä hellä ollakin."

Olli Saloheimo
Se lyhyt ja lihava proteetikko. Saa vaimolta
viikkorahaa, jos on kiltti. Molli-Olli.
Taitava nuoremman polven proteetikko.

•
il ~
Antti Pirskanen
Eija Heikelä

Kandien auttaja, vaikka ei saanutkaan siitä
palkkaa.

Labran Jaska

,
t,t

I

Rotteesien valamistus ja korjuu
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Rita Sorvari

Matti Närhi

Uuden opiskelijan eka hammaslääkäriopettaja.
Synnynnäinen pedagogi ja dissektologian erikoishammaslääkäri.

Outo lintu tiedemiesten joukossa.
Villapaitalook on pop.
Purentalihasten aktiviteettimittaukset Farada yn
häkissä. Viishooteet ja muut tulehdusmeediot .

KYLLÄ TIEDEKUNTANEUVOSTON
KOKOUKSESSAKIN

VOI OLLA HAUSKAA
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HOETAJAT
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k

rsirpa Savander Anna Tuhkanen Annikki Vihervuori
Irja Pakarinen H e1ena R on
.. kk o""
.
i ~arJa-Leena Korhonen

Pirkko Rautkorpi
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Seija Oksman
Sirpa Turunen

Marjatta Torvinen

Laskujen räknääminen ja potilaihen kuulutukset (ei kirkolliset)

EevaJäske
Auli Lehikoinen

Sirkka Friman

Potilaspapereiden säelöntä, puhelin vastuu ja
kandien kuulutukset (ei kirkolliset)

Vipstaakkeleihen tiskuu
24

Teknologinenläpimurto
INTERPLAK®,
kotikäyttööntarkoitettu plakinpoistoinstrumentti, on kliinisestitodistettukäsinharjaustatehokkaammaksimenetelmäksihampaisiinmuodostuvanbakteeripeitteen
päivittäisessäpoistamisessa.
INTERPLAK®-instrumentti
puhdistaahampaat lähes täysin
plakittomiksija vähentää ientulehduksenvaaraa.
INTERPLAK®-instrumentin
nerokas,patentoitukonstruktio
eroaa täysin kaikista muistatähän tarkoitukseensaatavilla
olevistavälineistä.
INTERPLAK®-instrumentti
muodostuuhammastankomekanismista,joka pyörittääkymmentäpehmeääharjasnippua,jokaista erikseen,4.200kierrostaminuutissa.
Jokainen harja pyöriiviereisenharjan kanssa vastakkaiseensuuntaan.Aina11/2kierroksenjälkeenkierrossuunta vaihtuu,jolloinharja piteneeyltäen syvällehampaanjuureen päinja ientaskujenpohjaanasti. Tällä
tavoinsaavutetaan ainutlaatuinenedestakaisinpyörivä
puhdistusliike,jonka puhdistustehoon riippumaton
potilaanharjaustyylistä.

Vertailuperinteisiinmenetelmiin

Kun hampaittenharjaus suoritetaantavallista
hammasharjaatai tähän saakka tunnettuja
sähköhammasharjojakäyttäen, tapahtuu puhdistus siten, että harjaa liikutetaanedestakaisin
pysty-tai vaakasuorassasuunnassa.Molemmilla
menetelmilläaikaansaadaanyleinenhankausliike,joka useinkaanei yllä hampaittenvälisille
kriittisillealueille.

INTERPLAK
®-instrumentinvastakkainpyörivä
liikekeskittää puhdistuksensinne,missäsitä
enitentarvitaan - hampaittenväliinja
ientaskuihin.
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BAUSCH
&LOMB
OyBausch& LombFinlandAB,PL 10,00371Helsinki,Puh: 56252 33

HealthcareancfOpti
cs
Worldwidt·

MOSCBA EXCVRSIONES

Suupatologian , röntgenologian
Ja oikeushammaslääketleteen
laito s
Kuopio2I.10.

l 99 I

~ vuosikurssi
opisk e lijat
Hammaskllntkka

Arvoisat neidit Ja h errat.
Olen suorittan u t Moskovan matkojen
ilmoitlautuneet

olivat tasaväkisiä

arvonnan.

Olin pako ttettu arpomaan.

sillä kalkki

taidoiltaan Ja su ku puo leltaan. Atvonta suorltettun

vi-

rallisen va lvoja n läsnäo llessa Ja hatusta.
Onnelliset voittajat ovat seuraavat:

Neidit :
Hllrl , Anne

Kataj a, Veikko

Jo ki nen , Sari

Lampl ranta , Markku

VolllaJien tulisi hankkia

Herrat:

passi Ja ottaa passista

kuva-a u keamasta

va lokopio, vUsumia

varten . Valokoplot tulisi tolmlltaa toimittaja Serge i Kolmakowille, Joka toimittaa ne edelleen lähe tystöön toimitettav iksi.
Terv eisin Ja onnea.

~~
Pertti Sainio

Great surReons!

Celebrating the first of May 1992
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SAUNOTTAJA

&

SAUNOJAT
KUOPION YUOPISTO
Hammasfääketieteelfi~n

tiedekunta
27.2 .1992

OPETUSMINISTERIN VIERAILUAJANKOHDAN SIIRTO
Opetusministerin

vierailu on siirtynyt perjantaiksi

6.3. 1992.

Vierailu alkaa noin klo 16.30 ja päättyy n. klo 19.15.
Vierailun siirrosta johtuen hammasklinikka

on suljettu

tiistaina 3.3.
Palaveri ministerivierailun johdosta maanantaina 2.3. klo
8. 15 pidetään ilmoitetun mukaisesti.

Dekaani

ASEMAN HAMMAS~
LÄÄKÄRIPALVELU

Jo 20 vuotta
suomalaisen
hammastekniikan
huipulla

Haapaniemenkatu 38 B, KUOPIO
Puh. 971-261 6535

Eija Heikelä
Jari Kellokoski
Salla Salmenkivi
Satu Spets-Happonen
Sari Vuorenmies
Martti Väänänen

.(':1.BAVDN
~HAMMAS

Toivotamme valmistuvalle kurssille

Onnea ja Menestystä!

VUORIKATU 36 - KUOPIO- PUH. 262 3866
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ffi(Q)JLJLJEN
JPAJINAJJAJINJEN
Rolle (tämä henkilö on täysin fiktiivinen) asteli lava-autonsa viereen lippalakki kallellaan.
Hän lähti ajamaan tapansa mukaan vastavalmistunutta omakotitaloansa kohti. Perillä hän
lämmitti saunan raskaan ja pitkän työpäivän
päätteeksi ja saunottuaan vetäytyi raukeana
mielipaikalleen matalalle sohvalle. Saunatakkisillaan siinä !epäillessään hän mitään mietittyään alkoi nähdä unta kauniista asioista: hän
näki kauniita kandityttöjä ja uneksui, että työpäivän jälkeen niska olisi rentona. Rollen kasvoilla karehti tyytyväinen hymy.
Juuri kun uni oli miellyttävimmillään, Rollen käsi pudotti sohvapöydällä olleen lasin. Ja
silloin uni sai käänteen epämiellyttävään suuntaan.
Lasin kilahdus toi uneen täysin holtittoman
artikulaattorin, joka kilahti aina, kun siihen
koski. Jokaisen kilahduksen jälkeen syntyi kokoproteesipari, jossa purenta oli päin peetä.
Rolle yritti kaikin keinoin pysäyttää tuon hullun kapistuksen siinä onnistumatta. Viimein
hän haki vajasta moukarin, jolla iski artikulaattorin neljään osaan. Proteesien syntyminen
lakkasi. Sitten Rolle alkoi kerätä palasia. Palaset tulivat ehjäksi jälleen ja proteesien tuotanto alkoi nyt nelinkertaisena. "Voi helvetti",
huusi Rolle ja samalla hänen tukkansa muuttui mustaksi ja käkkäräiseksi. Valmiit epätasapainossa olevat ja pahasti lonksahtelevat proteesit alkoivat liikkua. Ensin varovasti, sitten
vaativammin ne tulivat Rollen luo kärttämään,
että hän koskettaisi artikulaattoria vieläkin, että
proteesit saisivat itselleen sopivan parin. Rolle yritti paeta, mutta akryylit olivat ehtineet jo
sulkea tien ovelle ja lähestyivät uhkaavasti.
Proteesit alkoivat näykkiä Rollen valkoisen takin heimoja ja Rolle oli yltä päältä hiessä. Onneksi purennat olivat niin huonoja , että ne eivät kyenneet tarttumaan kiinni. Silloin Rolle

sai jostakin valtavasti rohkeutta ja hän päätti
olla pelkäämättä. Hän ajatteli nyt selkeästi mistä nämä purennat ovat peräisin. Helevetin huonojahan ne opiskelijatyöt ovat olleet, mutta en
kai minä ole näin paljon niitä maailmalle päästänyt? Ei, ei nämä voi olla muualta kuin
ulkoavaruudesta. Kaikki maailman epäonnistuneet proteesit ovat palanneet helvetistään
minun kimppuuni. Miksi? Tietenkin: minun
kimppuunihan ne käyvät kun Osmo (tämäkin
on täysin fiktiivinen henkilö) tekee pelkkää
kultaprotetiikkaa. Tämä voi olla kyllä sen kandidaatti Laihonkin (täysin fiktiivinen henkilö)
tekosia. Sehän se asetteli ne ala-puolet aina
ensin. Ei, nyt käsitän, nämä täytyy sittenkin
olla niiden Pohjoisnavalle lähettämieni rikoksenuusijoiden proteeseja. Onpas niitä paljon!
Onkohan niissä jääkarhun jättämiä jälkiä, hampaiden tai kynsien? Niitä näiden täytyy olla,
pakolaisilla ei kuitenkaan ole tekareita.
Rolle sieppaa muutaman leuan, niissä kaikissa on selviä karhunjälkiä, jopa valkoista karvaa. Unessa Rolle ryntää labraan ja huutaa Jaskaa (joka tämäkin on täysin fiktiivinen henkilö). Yhdessä he löytävät parin jokaiselle leualle. Ei sittenkään, yksi alaproteesi jää yli. Se
roikkuu Jaskan rintataskussa kulmahampaastaan. "Purenta pitää olla jumalautja justiinsa",
tokaisee Rolle Jaskalle, mutta tässä ei ole edes
yläkalua. Yhdessä he pyörittelevät alaproteesia, joka vaikuttaa oudon pitkältä ja kapealta.
Huomio kiinnittyy pitkiin kulmureihin ja inkisiivien poikkeuksellisen yksilölliseen asetteluun. He tekevät tarkkoja havaintoja. Proteesissa näkyy selvästi kuin ihmisen kynsien jättämiä jälkiä, ja vielä hiuksiakin. Salamannopean ajatteluprosessin jäkeen miesten katseet
kohtaavat: "Tämähän on sen hele-ve-tin jääkarhun ! Mutta kuka sinne Pohjoisnavalle on
jäänyt?
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HAMMASLABORATORIO

TEKARIKY
JLÄNSIVUOREN
~AUTAUSHUOLTO

Ky

TORIKATU
12, KUOPIO
PUH. 261 3163, 261 3053

Tulliportinkatu 33 , 7011 O Kuopio

Onnittelemme uusia
hammaslääkäreitä!
PARTURIALAN
ERIKOISLIIKE HOITAA

PÄÄASIAT
AMMATTITAIDOLLA

Parturi--Soppi
P. Taavitsainen
Suokatu 36 puh . 126 506

Onnittelemme valmistuvia
hammaslääkäreitä!

HAMMASLABORATORIO

HAMMAS-TETRA
Puijonkatu 12 B 25
Kuopio
Puh. 261 4033

1021

............

Hehkuvan kauniissa
Madonnissa
tyyliyhdistyy laatuun.HuipputekniikkaJa ainutlaatuinen
ruostesuoJaus:
sinkkifosfa
tointi.
Tule Ja tutustut

adidaS
Urheilunykkösmerkki

... /åt/~

',df/eae&/

ADDUT

OREGON
UL111A
TECH
Jnks11·ja llarjoituskenkäkaikille
al111tollle.Nall011päällinen
synteet·

PELIIN!

tlsh1nliYlkkei11,EVA·Yälipohja,

leka011piiillystetty WEB-verkko·
r■kllllteella.

• addu = adidas

298;

NYTVAIN

KORKEATASOISTA OPETUSTA
KUOPIOSSA: PROFFA HAMMASHOITAJANA!

NAISELLISTA KANDIKAUNEUTTA

PERJANTAI 13. PÄIVÄ

MONTAKO KANDIDAATTIA
SALISSA PAIKALLA?
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"Kyllä tyttärestä polvi paranee . . . "

Hammaslääkäri
Lassi Kokkonen
Riistakatu 11
74100 IISALMI
Puh. 977-144 56

..

TAYDEN
PALVELUN
AUTOTALOT

e Bl
rnazoaO

~

VW & AUDI & SUBARU-TALO

MAZDA & CHRYSLER-TALO

NYKYAIKAINEN
JA MAALAAMO

Puh. (971) 342 200

Puh. (971) 342 370

AUTOPELTIKORJAAMO
HUOM! KAIKKI MERKIT

JO 30 VUOTTAAITOAASIAKASPALVELUA

0 LAAKKONEN
KUOPIO, Kallantie 10-12

KURSSIN PALLOPÄÄT
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.KLIINISTÄ
MIKROBIOLOGIAA
Sarkkinen piti luentoa
komlementtisysteemin toiminnasta. Ritu
kuunteli ensimmäiset 15
minuuttia innokkaasti,
sitten hän pani kädet rinnan
päälle, nojasi päänsä taakse
·a alkoi nähdä unta ikiihanista pehmeistä T-soluista.
Sarkkinen huomasi tämän ja
korotti ääntään 55 desibeliin.
Ritu alkoi hengittää entistä
.raskaam'min. Niinpä ope tuli
aivan Ritun viereen ja puhui
siitä naama jo uhkaavasti
punoittaen. Vaikuttihan se:
Ritun kurkunpäästä kuului
muutakin kuin tasainen
hengitys. Sitten puhe lakkasi
ja jännitys nousi. Ope tyrkkäsi
karttakepillä Ritua olkapäähän. Aluksi Ritu ei reagoinut
mitenkään, mutta
toisella kerralla hän heilautti
kättään kuin kär' pästä hätistääkseen,
heräsi kuitenkin. Punaisempaa opettajaa ei ola viiden
vuoden aikana nähty!
Ja Ritu vain nauroi!

ONKO KYSYMYKSESSÄ
a) intubatio
b) corpus alienum retrouvularis
c) "yli kuuskyt desi peliä"

MIELENKIINTOISTA!
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URHEILULLISET

JUURENHOITO VÄSYTTÄÄ

PETANQUEN PELAAJAT PRESAVUSAUNA KUKKOLANNIEMESSÄ
33

HARRI JA ENKELIT

PAITA JA PEPPU

34

Palvelutalo
onnittelee ...
. . . vai m istuvaa kurssia
11

Kataja"

Purjehtikaa myötätuulessa
ja p~täkää kurssi.

Plandentoy

