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Palvelut aio
onnittelee ...
. . . valmistuvaa kurssia ·
VA.LLITTU

Purjehtikaa myötätuulessa
ja pitäkää kurssi.

Plandentoy

DEKAANIN TERVEHDYS

Hammaslääketiede
on voimakkaan
muutoksen
kourissa.
Alamme rakenteellinen
kehittäminen
merkitsee
sekä peruskoulutuksen
että
sen
sisällön
muuttamista.
Kun Matti
Äyräpää
reilut
100 vuotta
sitten
aloitti
hammaslääkärikoulutuksen
Suomessa,
olivat
hammassairaudet
niin
yleisiä,
että
Kirurgisen
sairaalan
potilaista
jopa 1/3 kärsi
hammassairauksista.
Kun antibiootteja
ei tuohon
aikaan
tunnettu,
oli kuolleisuus
näihin
jopa 20 %:n luokkaa.
Sittemmin alan
kehittyminen
on ollut
huikeaa
ja
ehkäisevän
hoidon
myötä hammassairaudet
on saatu
käytännössä
täysin
kuriin.
Väestössämme
on kuitenkin
edelleen
selkeitä
riskiryhmiä, joille
perinteisetkin
hammassairaudet
ovat todellinen
ongelma.
Diagnostiikka
tuleekin
kohdistaa
näiden
riskiryhmien seulontaan
ja hoito
ennen kaikkea
niihin
potilaisiin,
jotka
sitä
eniten
tarvitsevat.
Mainittakoon
esimerkiksi
vanhukset,
joiden
sekä suhteellinen
osuus väestöstä
että
lukumäärä
tulee
lähivuosikymmeninä
suuresti
lisääntymään.
Tämä asettaa
omalta
osaltaan
uusia
haasteita
hammaslääkärinkin
jokapäiväiseen
toimenkuvaan.
Uudet hoitomenetelmät,
kuten
implanttihoito,
ovat osaltaan
entistä
vaativampia,
eikä
hammaslääkärin
kliinisen
taidon
merkitystä
tule
sitäkään
unohtaa.
Kun arvioinnin
mukaan hammaslääketieteellinen
tieto
puolittuu
noin viidessä
vuodessa,
korostuu
ammatissamme
jatkuvan
opiskelun
merkitys.
Varsinkaan
nyt,
kun alamme työllisyysnäkymät
ovat sellaiset
kuin ovat,
ei
tätä
seikkaa
tule
unohtaa.
Olkoon yliopistosta
peruskoulutusvaiheessa
saatu tieto
ja taito
pohjana
koko elämän mittaiselle
opiskelulle.

Jukka

H. Meurman

Kurssillemme,
Vuodet
kuluvat,
n1.1.n myös v1.1.si opiskeluvuotta
on
vierähtänyt
ja on aika muistella
menneitä
sekä luoda katse
tulevaisuuteen.
Toiveikkaina
loistavasta
hammaslääkärin
urasta
aloitimme
opiskelutaipaleemme
vuonna 1989. Muutaman
vuoden
opiskel
tuamme huomasimme
ympärillämme
tapahtuvan
jotakin
kummallista,
jotakin
mikä , hämärsi
käsitystämme
tulevaisuudesta.
Suomeen
oli
muodostumassa
työttömien
hammaslääkäreiden
joukko,
joka koostui
lähinnä
vastavalmistuneista
hammaslääkäreistä.
Tästä
lannistumatta
pukersimme itsemme
massiivisen
opiskelukoneiston
läpi.
Opiskelukoneiston
rattaissa
pyöriessämme
emme olisi
jaksaneet
ilman
kurssimme
hyvää
yhteishenkeä.
Olemme
saaneet
viettää
toistemme
seurassa
riemukkaita
hetkiä
niin
illanistujaisissa
kuin opetustilanteissakin.
Näistä
ei ole
jäänyt
meille
pelkästään
hyvä muisto,
vaan myös tärkeä
opetus
elämämme jatkotaipaleelle:
Ihminen,
zoon politikon,
voi
viettää
onnellista
elämää
tuntiessaan
kuuluvansa
johonkin
yhteisöön.
Tehkäämme
voitavamme,
että
omalta
osaltamme
luomme edellytykset
hyvälle
yhteishengelle
myös
myöhemmin elämässämme
missä
sitten
töissä
olemmekin.
Tänään
on koittanut
se suuri
päivä,
jolloin
olemme
lähellä
odontologian
lisensiaatin
kunniakasta
oppiarvoa.
Antakaamme
tämän
kohottaa
juhlamiel
tä
ja
luoda
uskoa
tulevaisuuteen.

Kuopion

Savilahti,

toukokuun

13.

päivä
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PS.

Nasu:
Nalle
Nasu:
Nalle
Nasu:

"Joko me olemme lopussa?"
Puh: "Jo, ilmeisesti.
Lopulta
"Niin
tuntuu,
mutta
toisaalta
Puh: "Mitä Nasu?"
"Minusta
se tuntuu
myös alulta"

tämä

tuntuu"

ULLA AHTIAINEN

TARU HEIKKILÄ

Paljasjalkainen
jämsäläinen,
joka osaa vielä
punastua.
Leipomokesästä
huolimatta
kurssin
haikin
tyttö,
jolla
selluliittia
vain
olkapäissä.
Kävi Amdentin
kanssa
suihkussa
ja jukkapalmun
kanssa
elokuvissa.
Omistaa
suoran
kasvoprofiilin,
pitää
sorsista,
maastonakeista
(= mäyräkoirista)
ja
Jukasta.
Kurssin
"ekstraktioekspertti"
-näki viitoskurssilla
melkein
poistokuopan.
Elävä elokuvastin,
kulttuuri-ihminen
ja
aina
menossa
mukana.
"Enkä ole!"
Ullalle
sattuu ja tapahtuu.

Heleä-ääninen
tyttö
Laviasta,
joka säikäytti
pakolaiset
kesäkandina
ollessaan.
Kaikki
miesassarit
innostuivat,
kun Taru
pyysi katsomaan
"paikkoja".
Teki
opiskeluaikanaan
hävyttömimmännäköiset
yksilölliset
lusikat.
Tekee ensin
- ajattelee
sitten.
Satun paras
kaveri.

MIA REINIKAINEN

MARJA HÄKKINEN

Pirteä
sairaanhoitaja
Ristiinasta, jonka sydäntä
lähellä
Rillu,
Pörri
ja ralli.
Kurssin
ajantasalla
pitävä
tietotoimisto
sekä tehokas
organisoija,
jolla
juurihoidot
lähes
tehtynä
jo
kolmosen
keväällä.
Pukukopilla
joskus
kuultu:
"Hei, paljonkohan
siellä
on pakkasta?
No, pitänee
pistää
kalsarit
jalkaan!".
Kurssin
voimin
juhlittiin
Mian ja
Riston
häitä
kesällä
-93.
Rakkain harrastus
ratsastus
ja tallitouhut
joutuivat
tauolle,
kun
perhesuunnittelu
tuotti
tulosta
- vauva syntyy
heinäkuussa!
"Sama vika".

Tumma, tulinen
ja tyylikäs
ylitorniolainen,
jonka
veri
vetää
Pohjanmaalle.
"Ikääntyvä"
kurssimme emäntä
uraputkessa
- SH,
ESH, SHO, HLK, HLL...
Diplomatia
ja säihkyvät
silmät,
rautainen
yhdistelmä,
vakuuttaa
tilanteessa
kuin
tilanteessa.
Veti räväkän
puheenjohtajakauden
Dentinassa
ja aktivoitui
SHOL:ssa
sekä
HL-valtuustossa.
Äänekäs
hymy kuutosista
kuutosiin
aina punatuin
huulin.
Oli
bileiden
räiskyvä
kestotähti.
Kolme kovaa ämmää Marja,
Markku
ja Muusa. Etsi ja löysi
vihdoinkin, nutturoitui
sittenkin!

KAISA IMMONEN

Herttaisista
herttaisin
sairaanhoitaja-blondi
Kankaanpäästä.
Perusteellinen
humanoidi:
värjää
housut
ja kädet
vihreiksi.
Hoitaa
tunnollisesti
ja kunnollisesti
kuurot,
sokeat,
vaikeat
ja
veteraanit.
Kurssin
sitkein
kliinikko,
optimistinen,
lempeä
ja
hyväntuulinen.
Esittäytyi
hammasmallina
messukeskuksessa.
Unohtamisen
ja kadottamisen
mestari:
lompakko,
purentaindeksi,
avaimet,
vihkisormus,
artiku~
laattori
...
aina
on joku hukassa! Vaatimattomuus
on kaunista!
Ei ao Pekkaa
parempaa
- kotona
Pekka ja Antti-Pekka.
Kova lainaamaan,
tarvittaessa
bailaamaan. "Jaa,
en mää ao kuulukkaa ... ".

MINNA KORPI

Muo~it_~eto_inen
hammashoitaja
Kemista,
Jolla
todistettavasti
klinikan
iloisin
ja
äänekkäin
n~uru.
Miesassarit
kompastuivat
Minnan ruskeisiin
silmiin.
Touhutäti
ja luonnonlapsi,
viattomuus ~n valttia.
Selostaja,
joka
suunnittelee
asioita
toistenkin
p~olesta.
Lakkaamaton
puhetulva
ka~ttää
käsiään,
äänekäs
myö~
unissaan
...
Kihlautui
"yllättäen",
sai omalääkärin.
Taiteilija,
jolla
pistämätön
värisilmä
"Helevetti,
mulla on kauhee pis:
sahätä!"

MINNA JANHUNEN

JUSSI

KOPONEN

Sporttinen
älykkö Rantasalmelta,
missä
myös
kulta
katsottuna.
Orastava
dementia:
säilyttää
silitysrautaa
jääkaapissa
ja
herätyskello
löytyi
puunjuurelta. Liikuskeli
kaukalopelin
jälkeen silmä
mustana.
Ehti
nipin
napin
aamulla
klinikkaan.
Innokas lentopallon
pelaaja.

Kurssin
Jimi
Hendrix
Haukivuorelta,
joka aloitti
opiskelun
vauhdikkaasti
suunnistamalla
Puijonlaakson
kautta
keskustasta
Neulamäkeen
yöpyen välillä
Lukeman pihalla
sateenvarjon
alla
toinen
kenkä jalassa.
CopaliteKoponen.
"Kääretorttu
illassa
pitää
sairaudet
loitolla"
- tosin välillä
adenoidit
turvoksissa.
Antoi konsultaatiota
Schwartzwald-klinikalle,
testasi
lentulan
kestävyyttä
äärimmäisen
ankarissa
olosuhteissa
.
Luki
viidennelle
kurssille
saakka
tenttiin
öisin
ja teki
"tiiveimmät" tiivistelmät
. Valinnan
vaikeus vaivaa
välillä.

SATU KORPISAARI

TUULA KOSONEN

Hamrnashoitaja
Viialasta
nääs,
jonka
nähty
kouluttavan
klinikalla
jo 5-vuotiaista
hamrnashoitajaksi.
Omituinen
höpöttäjä,
joka
puhuu
potilaat
nukuksiin,
aineksia
myös
imitaattoriksi.
Viimeisellä
vuosikurssilla
keräili
plakkia
ympäri Suomea. Sai
potilaalta
yliannostuksen
fetajuustoa.
Tarun
paras
kaveri.
Sydän jäi Savoon •••

"Born to be wild" - punapää Leppävirralta,
jolla
kaksostytöt
ja
tonninen
Honda.
Eniten
univelkaa,
muttei
koskaan
valittanut.
Mittasi
vapaata
väliä
ja harjoitti
suorat
sanat
- Kososen
etiikkaa.
Sairastui
aina välillä
krooniseen
puhumiseen,
mutta
muuten rauhallinen.

ANU LEHTISALO

VARPU MIE'rrlHEN

Mäntyharjun
tyttö,
joka reissannut viisi
vuotta
kodin ja koulun
väliä.
Ensimmäiset
kurssihäät,
kun Anu ja Antti
saivat
toisensa
kesällä
-91.
Sotilaallinen
ryhti,
muita
päätä
pidempi
sekä
pituudessa
että
älykkyydessä
.
"Elongoituminen
on kandin pelastus",
tuumi
Anu hiki
otsalla
vaikean
amalgaamikruunun
jälkeen.
Huomasi viimeisessä
ortodontian
harjoitustyössä,
että
Anglen
pihdeissä
on pyöreäkin
pää.
Katkoi
kätensä
ja
oikoi
hampaansa
viime metreillä
.

Kurssin
pikku Myy, joka on lähtöisin
Kouvolasta.
Tykkää
kissoista,
kauhusta,
Star Trekistä,
moottoripyöristä
ja
viherkasveista.
Laajensi
sanavarastoaan
Saksassa:
"Scheissel".
Tekee
löytöjä
kirpputoreilta
ja luo
"uraa"
tiedekuntaneuvostossa.
Potilaat
lahjovat
ruislimpulla
ja kakulla.
Näkee unta leikkauksellisesta
amalgaamipaikkauksesta,
muttei
vieläkään
tiedä
mitä
tahtoo
tehdä
isona.
Kävi luostarissa
latautumassa.
Koti Puijonlaaksossa,
asuu
Särkiniemessä.
Parrakas
tietopankki
käden ulottuvilla.
Jämäkkä mimrni, melkein
kemisti.
Ahkeroi
myös avoimessa
korkeakoulussa.
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PÄIVI

MIINALAINEN

Ernäntätyyppi
sityötaitoinen
la viikottain
väri.
Annie
ranskalaiset
kit:
elekieli

Tuupovaarasta.
Käkulinaristi,
jolvaihtuva
hiusten
Mestariampuja,
jolla
korot.
Tunnusmerja rennot
ranteet.

ULLA MINKKINEN

Lady cool Mikkelistä,
joka inhoaa Rod Stewartia
yksityiselämässään.
Tuleva
ortodontti
-tutkijaksiko
isona?
Liikkuu
mielellään
ja monipuolisesti;
sähläsi
miehenkin
itselleen.
Vaihteleva
bailauskäyrä,
kävi
"olutekskursiolla"
Tanskassa.
Pyörittää
hiuksiaan,
tykkää
perunoista
ja
imitoi
Esa
Klemettiä.
Edusti
yliopiston
edustajistossa
ja
Dentinan
hallituksessa.
Mokasi
kerran:
huusi KOP:in automaatilla käsiä
rasvatessaan,
"hei oottakaa,
miä veän äkkiä käteen!".

MARIA HURMELA

JUKKA NENONEN

Tempperamenttinen
karateka
ja
Suuri pupujen
ihailija
Kajaanista.
Tyylikäs
individualisti,
joka peri
isoäidin
hammaslääkärigeenit.
Hallitsee
tomerat
otteet
klinikassa
- myös venäjäksi.
Ainut
kandi,
joka sai Vänttisen
hämilleen.
Hyvä juhlija,
jolla
välähtää
oikeissa
tilanteissa.
"Kyllä
lähtee!"
Oppi
juomaan
kahvia,
muttei
kaljaa.
Sairaan
hyvä
suustaan,
mustan
huumorin
ja
tuhmien
juttujen
uskollinen
ystävä.
Elämänfilosofiana
Body Shop. Kihloissa
ennen
matrikkelin
ilmestymistä???
Tie
vie Tampereelle
.

Erikoishammasteknikko
Pieksämäeltä,
jolla
kaksi
reipasta
poikaa.
Kahvitteli
puolet
kurssin
tytöistä
kotonaan.
Jukan
lentäviä
lausahduksia
ovat:
"Hei,
missä muuten on luennot?",
"Hei,
sanopas
viimehetken
tärpit!",
"No, miten
menee?",
"Hei,
ota
mullekin
kopiot!".
Hävisi
mystisesti
klinikalta,
pääsi
ensimmäisenä
orientoimaan.

JUHA PUUSTINEN

AIRI REINIKAINEN

Hajamielinen
Hammaslahdelta,
joka pysäyttää
junatkin.
Hukkasi
monistusmatkalla
ryhmän
ainoan
alkuperäisen
seminaarin.
Kolme
polkupyörää
varastettu
- ei lukitse
neljättäkään
- eihän
sitä
kukaan
enää voi viedä.
Schwartsin
levy
löytyi
Canthian
kioskilta.
"Haesooko
henki?"
Huippusymppis
-maine
kiirii
kaupungilla.

Tyyni ja rauhallinen
tyttö
Nurmeksesta . Kurssin
oma Kim Basinger,
jolla
monalisamainen
hymy.
Babyboom tarttui
Tuulalta.
Pohjasi
henkilökohtaisen
lusikan
lusikka-akryylillä
potilaan
suussa.

TARJA RUOKOKOSKI

JANNE RYHÄNEN

Lahdesta
tuleva
odontologiset
geenit
omaava
ex-farmaseutti,
itsenäinen
nainen.
Etäisopiskeli
kaksi
ensimmäistä
vuotta.
Valitsee tästä
lähtien
vankipotilaiden kanssa
kruunujen
värit
lähimmän kapakan
valossa
ja lahjoittaa
osaproteesien
lisävarusteeksi
basikseen
kiinnitettävän
kaulanauhan.
"Voi hyvät hyssykät
sentään!"

Suukirurgian
suuri
spesialisti
Kuopiosta,
joka "räiskäsee
paikat,
tekee
temput
ja ei jaksa
enää hinkata"
. Teki jälkitarkastuksen
153 päivää
etuajassa
.. .
ja sitten
vähän rapsutteli.
Omakohtaisia
kokemuksia
ortodontisen hoidon
haittavaikutuksista:
d. 15:n juuri
kruunua
lyhyempi.
Syyksi
ehdotettu
myös
kehitysanomaliaa
.. . Jannen suosikki
lauseet:
"Labra
turas
taas",
"Bull shittiä"
.

SAMI RYHÄNEN

JUKKA SAHLSTEN

Elvisfani
ja sanaspesialisti
Lapinlahdelta.
Vannoutunut
bootsimies myös frakki
päällä.
Röntgenkuvautti
leukansa
kastajaisten
jälkeen.
Teki
disco-quadhelixin
- kehitystyö
jatkuu.
Oma
hammashuoltaja
alttarin
kautta,
joten
laulaa
tutti
fruttia
enää
harvoin.
Ainoa,
joka pystyi
tekemään ja viimeistelemään
amalgaamikruunun
yhdellä
istunnolla.
Kadonneiden
juurikanavien
sitkeä
metsästäjä,
mutta
ei ole menettänyt
vielä
kokonaan
toivoa.

Kiteeltä
kotoisin
oleva
Kummisetä-setä,
joka
on vapaasti
käytettävissä.
Ajurinkadulla
asuva
mystinen
metsätyömies,
koijärvi-lookin
omaava biologi,
joka huolestuttavasti
alkoi
muuttua
tyylikkäämpään
suuntaan.
Aloitti
työpaikka-ahdistelun
viimeisenä
keväänä.
Maisterin
keksintö:
Kokoproteesiin
nuorekas yleisilme
braketeilla,
joista myös omakohtaisia
kokemuksia.
Tukka aina
sekaisin
- "No comments l".

PIRJO SAVOLAINEN

RAUNO SIHVONEN

Ex-hammashoitaja
Vieremältä,
joka
hakee
elämää
pääkaupunkiseudulta.
Siellä
odottaa
pidennettyä
viikonloppua
pitkä
aviomies,
kaksi
kissaa
ja limoviikuna . Krooninen
asunnon
vaihtaja,
jolla
on ruuan ja vaatteiden suhteen
hyvä,
mutta
kallis
maku. Uuvutti
ympäristönsä
jatkuvasti
varatulla
puhelimella
.
Suur-suukirurgi
ja kurssin
paras
kariologi.

Juvalta
kotoisin
oleva
"kokenut
kliinikko",
joka jaksoi
paneutua
kaikkiin
kliinisiin
ongelmiin.
Täydensi
tietämystään
pohdiske-1
lutuokiolla
pukuhuoneessa
kollegojen kanssa.
Rasti
seinään,
kun
ehti
kahvitauolle
kesken päivän.
WC-istuin
hyökkäsi
kimppuun Umeåssa.
Urheiluhullu.
Jokin
voima
sai muuttamaan
pois Neulamäestä.

PEKKA VALLITTU

MARJO

Mikkelistä
kotoisin
oleva
kurssin diplomaattinen
isäntä.
Nikkarikoulun
käynyt kosmetiikan
ja
estetiikan
erikoistuntija,
HLtieteen
uudistaja,
jossa
tohtoriainesta.
Hillitty,
hallittu,
villitty,
Vallittu
•.. osaa laittaa
asiat
tärkeysjärjestykseen:
elämähän
on
elämistä
varten.
Kolmen Karjalan
jälkeen
saksankielinen.
Lausahduksia:
"Voi,
veljet!",
"Voihan
peijakas!",
"Appropo"
ja
"Sappermentti
!".
Juhlissa
käytetyin
lausahdus:
"Missäs
on minun vaimoni!".

Kestävyysbailaaja
Mikkelistä,
jolla
kädessä
pysyy
sekä
pora
että
golfmaila.
Huumorinaisia;
esitteli
itsensä
Matti
Muikulle
Seija
Silliksi,
palpoi
Teemu
Selänteen
m. gluteus
maximuksen
ja teki
falloskyselyä
Simo Rantalaiselle.
Liikunta-aktivisti,
muttei
jaksa
raahata.
Desinfioi
alginaattijäljennöksiä
perusteellisesti
(2 vko:a).
Oikeudenmukaisuuden
ja heikkojen
puolustaja
sekä organisoinnin
mestari .
Vuoden -94 dentinalainen.

VANHANEN

IRJA VOUTILAINEN

Outokummusta
peräisin
oleva
exsairaanhoitaja,
joka näkee paikan nimetkin
sairauksina
: Melania=melanooma.
Työnarkomaani,
joka uurasti
yöt KYS:in teholla
ja aamut klinikalla
. Ahkera
opiskelija,
joka muokkasi
FSK:n
tenttikysymyksen
itselleen
mieluisaks
i - opettaja
ei kuitenkaan
suositellut
tieteellisten
artikkelien
kirjoittamista.
Suomen näkevin
sokea .

VIERAILUAT:
SIRPA KAKKINEN
PIRHONEN ILKKA
SOINI
· PERTTI

HAMMASMÄTÄOPPI JA
KONTRASEPTIIVINEN ODONTOLOGIA

JUKKA MEURMAN

"Pasiliskot"
Pedagogian ihme, joka riemastutti Puikkari- ja pitkä
sylki -jutuillaan. "Kiille liukenee niin että soi!"
Takaisin Äitimedisiinan helmoihin!
"Älkää unohtako oraalisia nautintoja".

LIISA SEPPÄ

Huikea kliinikko, jolla upeimmat sääret.
Ottaa ilon irti juhlissa, kannat katossa.
Hävitti taas käsilaukkunsa ...
Amalgaamin puolesta viimeiseen asti .

.HANNA PAJUKOSKI

Ei käytä vieläkään tuolia. Ääni taas madaltunut
yhden oktaavin. Fantomeissa: "Täähän on
kuin juosten kustu!" Järjesti sittenkin vuosisadan
bileet. Hyvä jätkä.

HEIKKI TUUTTI

"Benigni lipooma", tunnetaan myös nimellä
"Pelle Peloton".
Tykkää viskistä ja tyttöjen "paikoista".

EINO HONKALA
Kansainvälisesti orientoitunut gentleman,
jolla aina punaiset päällä. Iloinen hymy.

HELENA FORSS
A_siallinenkliinikko. Väitteli lasi-ionomeerista.
Fiksu ja filmaattinen. Kova bailaamaan.

SATU SNELLMAN
Suosikkiassari, jolla pisimmät varauslistat aina ylitöissä . Tarkka ja sympaattinen.

ARI PAHKALA
Sirosorminen kariologi kandityttöjen mieleen.

SAKARI KÄRKKÄINEN
Selvä näkemys täytteen morfologiasta.
Olisi ollut paljon annettavaa kandeille
kliinisissä töissä.
TUIJA PALIN-PALOKAS
Juurihoitoekspertti ja
hammaslääkäri henkeen ja vereen.
Hyvä opettaja. Järjesti ak.kavallan
Palokkaan perheeseen.

SATU SPETS-HAPPONEN
SARI VUORENMIES
Vienohymyinen assari, joka käväisi välillä
äitiyslomalla . "Onko muitakin kuin vaikeita
juurihoitoja?"
Aina valmis auttamaan.

"Etsi-happonen"
Tyyni ja rauhallinen.
"Mitkä hiukset!"

SALLA SALMENKIVI
Kultakurssin jälkeen vauvalomalle.

P ARAODONTOLOGIA

VUOKKO KONTTURI-NÄRHI
Väitteli vihdoinkin. Ponihäntä usein liian tiukalla .
Teki pirullisen lopputentin ja nautti siitä.
"Haluatko T:n vai hylätyn?".

KARIPAWKAS
Kandin painajainen - "Otetaanpas ihan alusta!".
Perfektionisti. Kandit suorittavat Karille
alaleuan syljenimurin asetteludiplomeja.
Prätkä ja rokkijätkä .

MARTTIVÄÄNÄNEN
Kandin flapissa avustajana: "Minä vaan istun vieressä
ja huuhtelen törkeyksiä" . Lainassa välillä YTHS:llä .
Rauhallinen ja selkeä tyyli.

SEUA RANTALA
Ei katso herkästi ristiin: "Eiks' täällä
ole ketään muita assareita?" .
Tunnollinen, täsmällinen, taitava ja tosi kiva.
Vetäytyy väittelemään.
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PROSTATAKLUBI JA AMMA

Prof. VEUO LASSILA
Erilainen huumorintaju. "Tämähän on vain pieni laboratoriotekninen juttu.".

PERTII POHJAMO
Parhaiten asetellut otsakiharat. 20 klinikkavuoden
jälkeen ei tiedä missä on protetiikan kaappi. Läpitunkeva katse, pilkettä silmäkulmassa. Kandeja
kannustava ollalletaputtaja . Pöllönpoikanen.
Riston Bestis.

ROLF LAPPALAINEN
Tiukka pakolaispoliitikko: "Jos minä saan haukkua
omia oppilaitani, niin kai minä saan ulkomaalaisiakin haukkua!". "Se on sitten xerostomia, jos ei naidessa sylki suuhun tule.". "Sehän on kuin hiiren pili. "( = nastapilari). "Sehän on kuin mutiaisen munat."( =henkilökohtainen lusikka). "Ota sylkinäytteen sijasta välillä
virtsanäyte!". Karskin kuoren alla sykkii lämmin sydän .

OSMO HUUSKONEN

Isähahmo, joka edelleen huolissaan kandien klinikkaajan käytöstä. "En ole nähnyt lasta 20:een vuoteen." .
Kevyt työtakki ja kravatti . Vain knalli ja sateenvarjo puuttuu.
ESA KLEMETTI

"Helou! ". "Täällä klinikalla erikoistujat tekevät
kohta parkkipaikan lumityötkin. ". Uskomaton artikulaatio ja kantava ääni.

SUURKIRURGIA

KRISTINA NUORTIO

Käytti pitsikäsineitä ja aurinkolaseja,
oli kahdessa paikassa yhtäaikaa.

RISTO KOTILAINEN

Suurten Suunnitelmien mies,
jolla Deutschland,Deutschland iiber alles.
Implantoi myös koiria.

KALEVI PIETARINEN

Kärsivällinen ja rauhallinen muumi-mies,
joka pelasti suukirurgian
luento-opetuksen.
KARI PANULA

Suuri mies, jolla suuret mielipiteet.
Haki lisäoppia Englannista.
MARKKU QV ARNSTRÖM

Esiintyi aina hymyssä suin ja joskus jopa kahtena kappaleena.
Teki gallupin kirran opetuksesta.

/

HEIKKI KORHONEN
MARI PURSIAINEN

Lupsakka mies joka piti mitä lupasi.

Kännykällinen äidinkielenopettaja ja tyttö,joka tiesi liikaa.
"Onkos täällä aloitettu ilman Minun Siunaustani?" ... no,kukapa
kissan hännän nostaa,ellei kissa itse. Ylänelonen on kaksijuurinen
hammas.(Toim.huom.)

HEIKKI SIMPANEN

JUHANI MAKKONEN

Simpauttaja ja tuhansien monimielisten
tarinoiden mies, joka tuli
kieli edellä maailmaan.

Komplikaatioina hampaanpoistossa:
"Ai saatana,ei irtoo ja katkee ... ".
Sympaattinen mopoilija,jolla aito Jack Nicholson-look.

VEIKKO TUOVINEN
Hauskutti kandeja ilokaasuttamalla heitä.Piti hyvät ja jännittävät luennot
vaikkei onnistunutkaan seivästämään nenäänsä karttakepillä.

KARI LUOTIO
"Vähin mitä kokoproteeseilla täytyy pystyä tekemään ,on television
katselu". Vauhtiveikko, joka osaa ommella kinkkurullia .

..

METALLILANGAN
VIANTELY JA HAMPAAN
..
KIANTELY OPPI

Vt. prof. SEPPO JÄRVINEN

"Risto Järvinen". "Saat multa horsman ... ".
Suuri kefalometristi.
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ANJA IKONEN
Tehopakkaus. Puhekone - puhuu savolaiset pyörryksiin. Näppäräkätinen.

HANNUJYRKINEN
MERJA HARJU

RISTO VÄNTIINEN
Hiosti kandin kuin kandin . Opetti vapaaehtoisen
pakon. Mörökölli. Suuri vaikenija.
Tekipä lopputentin - Vänttisen lista.
Ei tahtonut pysyä hereillä seminaareissa.
"Hyvä on hiihtäjän hiihdellä".
Pertin bestis.

LUUTA, VERTA JA LATINAA

RITA SORVARI
Dissektioissa : "Ottakaa vaatteet pois
ja tulkaa katsomaan dioja" .
Äitihahmo, tarkka ja vaativa .

MATTI NÄRHI
Opetti kivun .
Vuokon oma Närhi .

- "

ORAALINEN LÄPIVALAISU JA PATTITIEDE

"Ja milläs kurssilla sitä ollaan?". Pyörryttää.
Kipakka täti. Henkisenkasvunpositiivisenajattelunaamuvesijumpankeräilijämaalarielämäntaiteilija.
Uhkaili Hippokrateen valalla. Kurssinsa parhaat
sääret.

Apul. prof. PERTTI SAINIO
"Eihän tämä j ... auta ole Saksa vuonna
-40! "Tämä unittihan suihkuaa kuin Havis
Amanda. "Helllvetin hyvä.
11
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SERGEI KOLMAKOW
Palasi Tsernobylistä säteilevänä: farkut
ja korvarengas. Itämafia? Ei meinaa pysyä
pallillaan. "Perjantai on mielessäin ... ".

MIRJA PURANEN

Patologisen kaunis ja pätevä. Parolla
ollessaan löysi 3,5 mm taskun. Kantaa
huolta opiskelijoiden osaamisesta.

JARI KELWKOSKI
· .. i1mA~d 'P[SO)[OII~)I..

USA kutsui.

Upseeriainesta.

JUSSI TOSKALA
ARI-PEKKA PARVIAINEN
Toskalan Juska. Sotilaallisen jämäkät
ja realistiset hoitosuunnitelmat. Kehityskelpoinen basso.

Mielenkiintoista tarinointia
hukkuneista ja pahoinpidellyistä.

KANSANTERVEYDELLINEN JA YHTEISKUNNALLINEN
ASPEKTI HAMMASLÄÄKETIETEESEEN

HANNU HAUSEN

Voiko joku selittää maallikolle,mistä tässä
miehessä on oikein kysymys?
Mies tutkijakammionsa hiljaisuudesta.
Kahta en vaihda:huopahattu ja piippu .

ANNE HilRI

Rento realisti, jolla omat kandiajat vielä
tuoreessa muistissa.

VII.JO NYYSSÖNEN

In memoriam.
Muistamme lämmöllä innostavaa
opettajaamme .

..

LIAKKEET JA LIUVOKSET
PEKKA HYVÖNEN

Tervehtii aina iloisesti.
Innostava opettaja .

KLINIKAN JOHTAJA
VEIJO MIETTINEN

Reilu kliinikko, joka auttaa viimeisetkin pois potilaan kimpusta keskiviikkoisin.Tykkää pienistä autoista ja isoista ... kompastui minihameen
. edessä.

HOITAJAT

SIRKKA-LIISA MIETTINEN

Tyylikäs töhöttäjä, joka puhuu kaikki pyörryksiin .

..

ANNA-MAIJA GUNTHER

Pieni ja tehokas ylihoitaja, jota on miellyttävä sekä kuunnella että
katsella.

RÖNTGENIN HARMONY SISTERS
Mirjami Horttanainen
Outi Ritvanen
Sirpa Forsblom
Elina Mykkänen
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ARKISTO

POTILASTOIMISTO

VSO:n HOITAJAT

KIRRAN HOITAJAT

LABORATORIO

VÄLINEHUOLTO

MA TERIAALIKESKUS Anna-Maija Tiainen

Ihmeidenaika ei ole ohi.~
XylitolFludent auttaa
jopakorjaamaan
jo
alkanuttare· ·· tymistä!
-4JS,
U ~-\~~,u

Fludent imeskelytabletit sisältävät
sekä fluoria että ksylitolia . Yhdessä
ne tehostavat toistensa vaikutusta.
Fluori ja ksylitoli estävät karieksen
syntyä tehokkaimmin silloin, kun
ne pääsevät vaikuttamaan kiiltee,
seen mahdollisimman usein ja
pieninä annoksina.
Xylitol Fludent pystyy todella
tekemään ihmeitä, sillä se auttaa
jopa korjaamaan jo alkanutta
hampaiden reikiintymistä!

Fludent lisää syljen eritystä ja
suojaa hampaita kariekselta
Suun kuivumista aiheuttavat mm.
monet yleisesti käytetyt lääkkeet .
Fludent imeskelytabletit lisäävät
syljen eritystä, ja auttavat aikaan,
saamaan kariesprofylaksiaa .

~Hyvänmakuinen

lääke
lisää hoitomyöntyvyyttä. Mintun ,
makuisen Fludentin rinnalle on
nyt tullut uusi maku: banaani.
Maultaankin Fludent sopii yhtä
hyvin lapsille kuin aikuisille.

Xylitol Fludent fluoritableti t
torjuvat kariesta neliulottei sesti :

- vähentävät hampaiden
demineralisaatiota
- lisäävät remineralisaatiota
- vähentävät plakin muodos,
tumista ja
- lisäävät syljen eritystä.

~

Fludent.
Kariekseen ja sen ehkäisyyn.

Valmistaja : Ap othekemes Laboratorium A .S, N orja.

ApolabOy
Vapaa lan tie 2 A , 0 1650 Vant aa. Puh . (90) 853 2366 .

Hinnat 1/94:

Läpipainopakkaus
7x28 tabl., ovh 28,38 mk,
muovipurkki400 tabl., ovh 38,32 mk.

BV ROCKSERI

FINLAND

MYYMÄLÄT:
KAJAANI: ROCKSERI
OY KASARMINKATU
8
87100 KAJAANI986 - 121 111
OULU:R.C.COMPANYROTUAARIKIRKKOKATU10 90100 OULU 981 - 370 762
HELSINKI:
R.C.COMPANYATENEUMINKUJA
AIKATALO00100 HELSINKI90 - 622 1443

lantana

Strömsintie 14 00930 Helsinki
puh. 90-323320 fax 90-3432720

Uusi LYSTA-malli
hammaskiven poistoon
H A MMA S P R O T E T I I K A N
P A L V E L U K E S K U S
Kuop i on keskustassa

Kuvassa L YSTA-HYG 2121 p6ytämalli .
Jos et vielä ole tutustunut Lystaan , soita ja pyydä
lisätietoja.

· Ystävällinen potilaalle ja käyttäjälle
Vuorikatu
puhelin

36 - KUOPIO
971 - 262

3866

• oikea ultraääni
• kärki erikoismetallia
• korkea taajuus (45 kHz)
• huippukevyt : johto ja
• Autotorque - automatiikka käsikappale painavat
yhteensä vain 59 g.

&

TROLLHÅTTEPLAST
Kokkokallionkatu 7 C 52, 15170 LAHTI
Puh. (918) 7525 565, fax (918) 7525 585

I-IAMMAspe1KOI'( ON
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TÄyryNyr

VAR..Tt=N
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Onnittelemme valmistuvia
hammaslääkäreitä!

HAMMASLABORATORIO

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

OY

TÄRKEÄ TIEDOTUS KAIKILLE

ELÄMÄSSÄÄN

EPÄONNISTUNEILLE

0
0
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®®

Totta Mooses!

Vain KAHDESSA
vaivaisessatunnissa
opetamme sinulle
KAIKEN mitä sinun
tulee tietää HAMMAS·
LÄÄKÄRÖINNISTÄ.
Hyvät liksat ja
upeat vastaanottoapulaiset
odottavat!

KUINKA? Totta se on. Kahden tunnin hammaslääkäri·
korkeakoulussa emme tuhlaa aikaa sivuseikkoihin, kuten
puuduttamiseen tai röntgenkuvien ottamiseen .
Ohjelmassa on:
PORAUS JA TÄYTTÖ
JUURI HOITO
HOITOVIRHE·
OIKEUDENKÄYNNIT
IKENIEN MUOTOILU

ASIANAJAJAN PALKKAAMINEN
KRUUNUJEN HIONTA
LUOTTOKORTIT
HENKILÖTIETOJEN
MUUTTAMINEN

OHEISEN TESTIN LÄPÄISSEET HYVÄKSYTÄÄN
KOULUTUKSEEN:
Potilaan ongelma on:
A) Verenvuototauti
B) Plakkimuodostuma
C) Pahan hajuinen hengitys
VASTAUS : Väliäkös sillä.
Mikäli jaksoit lukea kysymykset
läpi olet sopivaa ainesta hammas lääkäriksi.

Muista, ettei

. Korkeakoulut ja
yliopistot ovat turhaa.
Pyydät vain potilasta
avaamaan suunsa
ja sanomaan AAH !
Siit~ se alkaa.
Harjoitustekee mestarin.

,sylkekää»
sanomisen
oppimiseen
mene 5:ttä

korkeakouluvuotta.

Kurssin mukana saat
värikuvia ja 2 putkiloa
hammastahnaa.

2:N TUNNIN HAMMASLÄÄKÄRIAKATEMIA
Kysy myös G:n minuutin silmäkirurgin kurssiamme .

