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DENTINA

Valmistuvalle kurssille keväällä 1995

A

Hyvät kollegat!
Teidän opiskelunne on sattunut historiallisesti myrskyiseen ajankohtaan.
Suomalainen hammaslääketiede on suuressa murrosvaiheessa, mikä ei ole voinut
olla heijastumatta päivittäisiin toimiinne lähes koko opiskelunne ajan. Erityisen
kipeästi ovat meneillään olevat leikkaukset korkeakoululaitoksen rakenteellisen
kehittämisen nimissä koskeneet Kuopion yliopiston hammaslääketieteellistä
tiedekuntaa. Nämä leikkaukset ovat sinänsä välttämättömiä, mutta on surullista,
että toimintamme itsenäisenä tiedekuntana päättyy kuluvan vuoden 1995 lopussa,
ja että vähitellen koko alamme kehittämismahdollisuudet loppuvat Kuopion
terveysyliopistossa. Te olette täten historian viimeinen kurssi Kuopiossa - ja koko
maassa - joka valmistuu hammaslääketieteellisestä tiedekunnasta. Muissa
maamme yliopistoissahan hammaslääketieteen opetus annetaan lääketieteellisissä
tiedekunnissa. Myös täällä Kuopiossa tulee toiminta nyt siirtymään takaisin
"lääkiksen" alaisuuteen. Teidän tehtävänne on täten haasteellinen: tulette viemään
omassa elämässänne Kuopion "hampaan" henkeä eteenpäin. Kiitän teitä tässä siitä
panoksesta, minkä tiedekuntamme opiskelijoina olette antaneet yhteisessä
taistelussamme "hampaan "puolesta. Toivon myös, että jokainen löytää paikkansa
hammaslääketieteen kiehtovalta saralta; sekään ei tässä muuttuvassa maailmassa
ole suinkaan itsestään selvää. Taistelussa paikasta auringossa auttaa kuitenkin
jatkuva ammattitaidon ja tiedon ylläpitäminen ja kehittäminen. On väitetty, että
hammaslääketieteessä tieto puolittuu noin viidessä vuodessa; dentistry is a life long
study.
Opiskelu ja ammattiin valmistuminen eivät ole kuitenkaan ihmisen elämässä
tärkeintä. Paljon tärkeämpiä ovat ne ystävä- ja kurssitoverisuhteet, jotka olette
opiskeluaikananne solmineet. Pitäkää kiinni toinen toisistanne, sillä opiskeluaikana
solmitut siteet kestävät hyvin huollettuina koko elämänne ajan - ne ystävyyssuhteet
kuuluvat parhaimpiin asioihin mitä elämä teille tarjoaa.
Onnittelen lämpimästi teitä kaikkia valmistumisenne johdosta ja toivotan teidät
tervetulleiksi kollegoiden joukkoon.

Jukka H. Meurman
Tiedekunnan dekaani
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ISANNAN JA EMANNAN PALSTA

Sanomat

24.5.1992

JUHA POUTANEN

Hammaslääketieteen
hampaiden harjaus

toisen vuosikurssin
on tehtävä kunnolla!

emäntä Minna Tyyneläja

isäntä Ville Vierola ovat sitä mieltä, että

Vaikkaloppukoittaisikin,
opiskelualkaaKuopiossa

....tälläisissä merkeissä vietimme kevättä -92, toisen vuosikurssin ollessa
lopuillaan. Syksyllä -90 saavuimme tiedonhaluisina rehevään Savilahden
"laaksoon" viettämään seuraavat viisi vuotta elämästämme.
Aloitimme niinsanotusti pohjalta. Alkuaineet, banaanikärpäsen kromosomit,
soluorganellit etc.kävivät ajanmittaan tutuiksi ensimmäisen vuoden aikana.
Kasteen saimme erittäin odontologisessa
ilmapiirissä ja yksiäkään
"kissanristiäisiä" ei jäänyt väliin.
Toinen prekliininen vuosi toi tullessaan myrskyn merkkejä yliopistomaailmaan.
Alkaneen taloudellisen laman myötä myös hammaslääkärikoulutus joutui
suurennuslasin alle ja tästäkös alkoi kädenvääntö eri klinikoiden välillä. Vuoden
-92 kesälomaa aloitellessa taisi sattuneesta syystä jäädä Suvivirsikin laulamatta.
Kolmannelle
vuosikurssille
siirryttäessä
"plarattiin"
ahkerasti
opintosuoritusrekisteriä, sillä klinikkakypnys häämötti edessä ja tentit oli
saatava ajallaan läpi mikäli mieli pukea valkoinen takki päälle. Ensimmäistä
potilasta haettiin sitten odotusaulasta ääni väristen ja kädet täristen. Voi jos
potilaat olisivat tienneet kandin kliinisen kokemuksen.
Neljäs vuosi oli kenties työntäyteisin ja aika oli aina kortilla. Muistoissamme
pysyvät varmasti ne kaksi viikkoa jolloin potilainamme olivat eri-ikäiset ja kokoiset lapsukaiset.
Näin olemme sitten eri käänteiden jälkeen saavuttamassa akateemisen
loppututkinnon, hammaslääketieteen lisensiaatin arvon, jota tulemme vaalimaan
kollegiaalisessa hengessä. Olemme eräällä tavalla viimeisiä mohikaaneja, sillä
kurssimme on viimeinen hammaslääketieteellisestä tiedekunnasta valmistuva.
Ensi vuoden alusta lähtien tiedekuntamme on yksi Kuopion Yliopiston
lääketieteellisen tiedekunnan laitoksista.
Hyvät ja armaat kurssikaverit! Olkaamme valmistumisen jälkeenkin yhtä
suurta perhettä sekä vastuuntuntoisia että läpi harmaan kiven puskevia
hammaslääkäreitä !

Sirpa Arminen

Päivi Elfving

Vantaan tyttö, jolla selkeä ulosanti seminaareissa.
Vienohymyinen,
rauhallinen, helläkätinen depuroija.Potilas:
kuorsasinko minä? Leipoo, laulaa, soittaa, kutoo, jumppaa, ui. Syö paketin
jätskiä yhteen soittoon. Toimi hammashoitajana ja hankki lisäansioita puhelinhaastattelijana. Lähetti proteesit potilaalle pikana postissa.

Ex-sairaanhoitaja Kajaanista, 50 000
km:n kandi. Huijasi afrikkalaisia esiintymällä Mrs. Tuuttina. Yllättää räväköillä
kommenteilla. Jatko-suunnitelmia kyseltäessä tuumasi:"Mie meen kottiin". Omakotitalo valmistui siinä sivussa viikonloppuisin kolmas-kurssilla. Tomeran kuusvuotiaan äiti ja ihmemies-Askon vaimo,
jälleen jakaantumaan päin.

Anni Jalli

Tyttö Kajaanista, joka kertoili veret seisauttavia juttuja saaden kurssikaverin
pyörtymään. Oma terrieri Etta oli ensimmäinen potilas: hoitona paikkaus ja
hammaskiven poisto. Protetiikasta tuli
paljon kokemusta titaanivalurankojen
myötä. Viitoskurssin syksyn vietti Belgiassa, jonne vei sukulaisetkin mukanaan. Musiikki mieluinen harrastus.
Pukkaa takaisin, sanoi Piia potilaalle,
jolla väliaikainen kruunu irti.

Piia Jauhiainen
Tunnollinen monistevastaava Kouvolasta. Punastuva nuhanenä. Päiväkirjat
vaarassa kun Anni vauhdissa. Yhtä tyttömäinen kuin opiskelemaan tullessa.
HERTTAINEN

Titta Järvinen
Kurssin psykiatri Tampereelta . Istutti lapset sähkötuoliin. Kiillottaessaan purentakiskoa luiskahti se melkein " keskusimurii n". Onnistui kaatamaan unittinsa
vain nappia painamalla. Majakka ja perävaunu= ... ja Titta.

. Kati Kankaanpää
Reisitohtori Seinäjoelta. Etsasi ensimmäisen potilaan sulkuksia myöten. Klinikassa nauru raikuu. Baarikärpänen, illalla ollut sitä hauskempaa, mitä vähemmän aamulla muistaa. Turun ekskursiolla havaitsi itsellään plakkia kolmospinnalla. Lainaa potilaan kausikorttia jalispeleihin. Akuutteja hysteriakohtauksia
havaittavissa luennoilla . Painostussoittojen mestari, kohteena ...

Timo Korhonen
Kurssin kovin juksailija Kuopiosta, uhrina usein Titta. Tehokkuus huippuunsa
vietyä klinikkasalissa. Osoittautui ryhmätöissä melkoiseksi Huuliveikoksi. Aina
viimeisenä luennolle . Sai vatsanpuruja
VARK:in ruoista. Tarvitsee opiskelijakorttia vain Kalpan pelialennuksiin. Majakka ja perävaunu= Timo ja ..

Heike Köhler
Tehokliinikko Oulusta, joka joskus jopa
nähty unitissaan ilman hoitajaa. Koulutti
sulhasestaan hammasteknikon itselleen
Kyseenalaisti kurssikavereiden ammattitaidon. Harrastuksena koira.

Jaana Lahtela

Olli Lapinoja

Kurssin matemaatikko Kemijärveltä. Villi
prekliininen vaihe , löysi oman insinöörinsä ja rauhoittui. Arvosana erinomainen. Pukukaapin ovi & avaimet aina levällään. Vingutteli juhlissa sukkahousunsa riekaleiksi, kuljetti varasukkahousuja hiihtareissaan.

Itse rauhallisuus Haapajärveltä. Luokan
ensimmäinen isä. Varmat otteet havaittiin jo dissektioissa. Saas nähdä, minne
puolustusvoimat miehen heittää- kaipaamaan jäävät vaimo ja lapsi.

Petri Leskinen

Nina Luomaranta

Kerimäen mies, joka ei osannut sanoa
ei. Motto: ihan tosi? Vaimoke valmis farmaseutti. Sävyisä puurtaja. Opiskelee
kahta tutkintoa yhtä aikaa. Ulkoiluttaa
ahkerasti kookasta Berninpaimenkoiraansa

Afrikankävijä Mustasaaresta, jolla päivän ruokalista rinnuksilla. Sai potilaalta
lahjaksi sukkahousut kokoa XL. Käytti
reippaita otteita proteettisissa jäljennöksissä- paikat ulos suusta jäljennöksen
mukana. Kiusasi vauhdillaan savolaispapparaisia Puijon laduilla. Poikaystävä
tosin löytyi Vaasan laduilta...

Annu Mäkinen

Jaana Mäkäräinen

Avomielinen tuuliviiri Tampereelta, jolla
äänenvaimennin hukassa . Naapuriunitista kuultua: " Olen vähän nuhainen,
voisitteko itse haistaa, onko hampaassanne märkää." Kävi pistäytymässä
Deutschlandissa.

Pippurinen punapää Kajaanista. Tyylikkäistä tyylikkäin säihkysäärinen hammasteknikko, joka lainattiin labraan
ruuhka-aikoina. Muumimammana klinikkaju h lien jatkoilla. Baarikärpäsen
painostussoittojen uhri, joka "tuleP,pi"ja
"meneepi".

Mia Nurminen

Leena Peltokorpi

Sanavalmis tyttö Vaasasta, joka järjesti
kavereilleen kunnon juhlat: pohojalaaset häät. Aviomies tiukassa otteessa.
Kävi katsastamassa belgialaisia tapoja
hammaslääketieteessä.
Bailausfrekvenssi alenemaan päin.

Suorasanainen vihtiläinen, joka porhalsi avioon kesällä -94. Loppusuoralla
pieniin päin. Huvitti proteetikkoja vaatimalla hionnan korjauksesta kahta suoritetta. Marssi Kansanterveystieteen laitokselle otoskooppi kädessään:
"Onko täällä ketään lääkäriä?"

Riitta Pesonen

Sari Rinta-Valkama

Ex-laboratorionhoitaja Kuusamosta. Pelasi Speden
pelejä
seminaariesityksessä. Urakoi appron avoimessa korkeakoulussa. Perehtyi protetiikan erityiskysymyksiin: Miten saada potilaan toivomat rumat proteesit. Tukka aina niinkuin
ennenkin, vaan hiiritöissä meinasi nousta pystyyn. "Että semmoinen tapaus". Arkiasiat hoituu lennossa.

Yli 100 000 km:n kandi Nurmosta. Myös
lomilla autobaanalla. Venynyt akateeminen vartti- aina viimeisenä tenttiin.
Ensimmäisenä syksynä kihloihin ja naimisiin ja parin vuoden päästä valmistui
omakotitalo. Auto vaihtui kurssin mukaan. Yllytti veljensä samalle alalle . Kovaääninen salkunkaatuminen piti muut
hereillä luennoilla. "Ei meillä täällä oo
aikaa kaikkien psyykettä hoitaa"

Pirkko Rouhila

Virpi Saksi

Ex-farmaseutti Urjalasta. Liiallinen hammaskiven jynssääminen sokeutti: seuraavana aamuna toinen sukka raidallinen, toinen kukallinen, mahd. selitys:
"tietää, kummalla jalalla painaa paran
kytkintä." Teki roikkuvan sillan väliosan.
Sai potilailta palkkioksi tehdystä työstä
mm. ässä-arvan, kattilan, miehen ...
Herttainen nuorinainen.

Kurssin käsityöihminen Torniosta. Kävi
TK-jaksolla Karvossa ja Terttulassa.
Treenatut hauikset, silti potilas kehoitti
syömään jouluna paljon kinkkua."Ai,
että mitäkö tarkoitetaan eskorteeraajalla
no, eiköhän se autoiluun liity, joten sen
täytyy olla taksikuski ! Superpuhuja,
joka kuuluu Amarillon sisustukseen.
Nähty myös hemaisevana hoitajana.

Klaus Sandmair

Minna Tyynelä

"Kielivammainen" bayerilainen , joka
löysi eroottista epiteeliä histopatologian
kurssilla. Kansainvälinen mies, jonka
vaikea ymmärtää suomalaista byrokratiaa. Kiireinen liikemies, kännykkä pirisee luennoillakin.

Kurssin ahkera emäntä Kotkasta. Aina
iloinen
supermuisti-ihme,
muistaa
nimen kuin nimen . Hankki kokemusta
hallinnon puolellakin. Ehdotti iltamenoihin 0,33 1 siideripulloa pohjustukseksi,
painostuksesta vaihtoi isompaan. On
kokeillut kerran suunnistustakin. Toimii
kotioloissa lääkäriavomiehen torsona.

Kurssillamme vierailivat:
Päivi Antikainen
Kurssin isäntä ja kuopus Iisalmesta. Jaana Heikkinen
Rokkiville, jonka Versokujan bileet elä- Jatta Ojanperä
vät iäti mielissämme. Tittelit hallussa. Niina Turunen
Unohti tehoimun olemassaolon ensim- Anne Ylisirniö-Kemppanen
Ville Vierola

mäisen potilaan kanssa. Hoitajien varauslistassa nähty: paperitöitä ja munkkienpaistoa, unit B2. Kurssin rahasampo
ja promoottori. Kauan etsin, kauan kuljin, kunnes löysin oman muusani ...

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT:
Kari Konki
Veijo Miettinen
Pekka Piironen
Hammashuoltaja:
Päivi Mertanen

Hannu Kuivalainen
Anne-Mari Lahnavik
Jyrki Linnala
Satu Snellman
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PHILIPS
toivottaa onnea ja menestystä
valmistuville hammaslääkäreille!
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JOS HUONOSTt PESTYT
HAMPAAT OVAT AVIO-ONNESI
ESTEENÄ, VEDÄTÄ HAMPAAst
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VUOTTA EIKÄ HAMPAlDEN
HARJAUKSESTA OLE OLLUT
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PARODONTOLOGIAN
LAITOS=
lenlihojen rassauslaitos
Martti Väänänen
- Neuvoi terästämään katsetta, kun mies
saapuu vastaanotolle käsilaukun kanssa. "Mutta älkää sentään kysykö: Onks
sulla SE?"
-Leppoisat lopputarkastukset.
-Pitää pystyssä klinikan seiniä.

Prof. Heleena Markkanen
-Käväisi Kaukoidässä
-Symppis, joka maisteli hallinnon kie
muroita.

Vuokko Kontturi-Närhi
- Mittarikäden hypersensitiivisyys korjaantumaan päin professuurikuurin
jälkeen.
-Kissanainen, jonka madot saavatpakokauhun valtaan. ;

Pertti Väisänen
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-1 -Tu~l!_t~kka
-Hei ala mee ...
-Katoaa unitista ennen kuin potilas ehtii
avata suunsa
-Edelläkävijä, aina neljänneksen
edellä.
-Skimbailee, hiihtelee ...
-Mieltynyt ammattisanastoon.

Hammaskiveä
samme myös:

etsivät

kans-

Jukka Martikainen
Ari Pahkala
-Monipuolinen : katsoo muutakin kuin
paroa
-Perehdytti kandit Seuran toimintaan

Petri Hippi
-"Olet tehnyt erinomaisesti alkutarkastuk
sen, mutta koska potilaalla ei ole paljon diagnosoitavaa, saat vain hyvän
arvosanaksi ."
-"Näytä vielä pastaputsin jälkeen"
- Osaa olla myös kannustava
-"Mie oon parempi nykyttään."
-Tietää vain kahdenlaisia leikkejä: hävyttömiä tai räävyttömiä. ··

-Omat neuvot kullan kalliit
- Käsissä pysyy sekä basso että prätkä.
- Mr. Bean-look

Miksi Philips
Dental Logic
on selvästi
parempi?
Denta/Logic-harjassaon
kaksi hampaidenhoitamisen
tärkeintäominaisuutta.

1 S~OJ~A
l@IKENIA
harjausvaurioilta
estäen liian kovaa painamisen.

POISTAA
e PLAKIN

Seija Rantala
-Äitiyslomalle ...
-Opetti reseptien raapustelun ...ja härskejä lauluja klinikkabileissä.

erittäin tehokkaasti
uudella 2-suuntaisella(4200 ja
120 x min.) harjausliikkeellä,
joka on turvallinen hampaille
ja ikenille.
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PHILIPS

KARIOLOGIAN JA EHKÄISEVÄN LAITOS

Tuija Palin-Palokas
-Aseptiikka hanskassa
-Kadoneen kanavan löytäjä

Prof. Jukka H. Meurman
·"Tehkää seminaari vaikka mutansstreptokokin kyljestä."
-"Kirmaa kuin nuori hirvi."
-"Montako kärsää teidän kurssillanne
taas olikaan?"
-"Plakkia kasvaa kuin pipoa."
- Luentoaikataulu venyi ja yenyi. ..
-Marlborolaakson ratsastajille ei kunniankukko kukerra.

Hanna Pajukoski
-Jos haluat saada vastauksen, kysy
HannaltaJ saat sen lennossa.
-Järjesti lupaamansa vuosisadan bileet
ja lisää kuulemma tulossa ...

Liisa Seppä
-Viimeinen amalgaamimohikaani
-Hyvät ammatilliset luennot

Eino Honkala
-HL T, EHL, MSc, DDPH, Dos.
-Nähty joskus jopa klinikkasalissa
-Tykkäsi puhua kielillä luennoilla
-"Tää on iatrogeenista .."

..

..
Heikki Tuutti

Tarja Haapala

-Kandin paikan viimeistelyä tarkistaes•
saan: "Nythän tämä hammas kestää
kovemmankin polkan rytkeen"
-Neuvoi juomaan viskiä ennen aamupalaa
-Kolme Lappeenrannassa pullotettua
Lahtelaista päivässä pitää hammaslää
kärin loitolla
'/;JJ

-Kiva käytännön kliinikko, joka ei hermostu juuri mistään
-Ei pakoile kandeja

.,,,,;,,-

Sari Vuorenmies
-Opetti kariologian saloja sydämellä

Satu Snellman-Gröhn
-Muutti melkein asumaan Timon unittiin
-Vanurullaekspertti
-Ihanan herttainen, jolla pitkät listat
-Nyrkkeilee saippuatelineen kanssa

Tarja Kaakko
-Pelot pois
-Salityön lisäksi ahkeroi väikkärin paris
sa.

LISÄKSI SONDIN
NÄHTY:

VARRESSA

Satu Lahti
Irmeli Meriläinen
Salla Salmenkivi
Satu Spets-Happonen
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REMINERALISOIV
KSYLITOLI
PURUKUMI

ORTODONTIAN
LAITOS- oikoo viidellä

kie-

lellä

Pauli Kilpeläinen
-Totesi kandille:"Sulla on vielä paljon
oppimista"
-On kiinnostunut myös rotukissojen
pu rentahäi riöistä.
-Aina hyväntuulinen

Anja Ikonen
Prof. Tellervo Laine
-Harvoin nähty
- Hyvät luennot
- Pihtasi lopputenttejä

- ••• ja kännykkä pirisee
-superpuhuja, jolla pidentynyt akateeminen vartti.

Risto Vänttinen

Armando Gale

-...niin, mutta mikä on ONGELMA?!
-Tunnustus klinikkajuhlissa:"Antaisin
vaikka kaikki tittelit pois, jos vain osaisin laulaa.
-Yllätti kori pallotaidoi llaan
-Lupasi tulla katsomaan perfikset.

-Anoppi yritti myrkyttää sienillä
-Pikkujoulua edeltävänä päivänä:" Onko
sulla alkoholia unitissa?" (= Spriilappuja")
.
-Käytti rintaliivejä melomassa.
-Akuuttien tilanteiden Armando-avulias •

..

Riitta Pahkala
-Supertahti peruskurssin luennoilla - prekliinikko huuli pyöpeänä

Riitta Kärkkäinen
-Opetti langan vääntelyä
-Lupsakka immeinen

Ritva Eskeli
-pohojalaanen

Ulla Minkkinen
-tuorein tapaus ortodonttian saralla

LASTENPURENTOJEN
HOIDON MATERIAALIT
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Pertti Pohjamo
Prof. Veijo Lassila
- Nähdessään raitapaifaisia hampaan
opiskelijoita, tokaisi: "Tännehän voi
tulla kohta vaikka yöpuku päällä!"
-Äänentoistolaite tarpeen l_uennoilla!
-Piti lukua opetuslapsistaan kuvan kanssa.

-"Muista, että vahakaavio ei saa
muistuttaa lentokoneen ropellia, jos
sen laittaa käyntiin, se lähtee liikkeelle."
-Nylkee ylimäärät jäljennöksestä
-"Onko sulla tavallinen potilas?"
-"Tämä yläproteesi roikkuu vähän niin
kuin puolitangossa."

Osmo Huuskonen

Rolf Lappalainen

-Väitti osaavansa lukea
kandi n ajatukset

-"Onko sulla siellä se hattarapää?"
-Totesi u nittiaan puhdistavalle kandi lle:
"kyllä kusi kuivaa ja paska rapisee"

~
~

-Klinikan portsari
-Ei jätä pulaan, jos kandilla ongelmia
-Labrassa:" Tää hammas on täällä viimeisiä päiviä, vaan niin se on potilaskin."

1
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Pekka Vallittu
-Prostataklubin nuori , virkeä ja avulias
uusi jäsen
-Yötä päivääkö yliopistolla?

Aila-Maria Mäkelä
-Kymmenen pistettä ja VR:n merkki
-Oire kuin oire hoitona kisko, paitsi syövässä.
-Osaa antaa positiivista palautetta
-Kova remontti nainen: Irrottaa maalit
ovenkarmeista freesarilla.
-Kuvioihin ilmestyi Häntä

Rotteesihoetoa opettivat myös:

Antti Pirskanen
Vesa Pekkarinen
Esa Klemetti

f

-"Gingivektomia tehdään siten, että
potilaan varpaankynnetkin näkyvät"
-Lupaili potilaalle proteettiset työt melkein kerta käynnillä
-"kyllä kandi kerkeää"

l
HAMMASLABORATORIO

TEKARIKY
TORIKATU
12, KUOPIO
PUH. 261 3163, 261 3053

Onnittelee uusia
hammaslääkäreitä!

SUOMEN HAMMASHUOLTOOY

AILA-MARIA MÄKELÄ
Tulliportinkatu 26 B
70 l 00 Kuopio
SOITELLAAN,JOS El PURE!
Puh. 971-2615477

RÖNTGEN, SUUPATOLOGIA JA OIKEUSHAMMASLÄÄKETIEDE

Mirja Puranen
-Hävisi tutkimuskammion syövereihin

Prof. Pertti Sainio
-Puukenkämies
-"Suspekti keissi"
-Pelko on paras motiivi: Uhkaili linnalla
seminaareissa.
-" Tervettä on vaikea näytellä"
-" Onko epiteelissä mitään perverssiä"

Eeva L. Linkosalo
-"Mitäs krimpsuja ja krämpsyjä täällä
poskiontelossa onkaan?"
-"Kuka hukuttaa potilaan, vaikka imuri
on keksitty?"
-Rivakka ja räväkkä äitihahmo
-Viherpeukalo
-Aina ajan tasalla

Sergei Kolmakow
-Kysyttäessä Sergeiltä syksyllä -94 mitä
tulee röntgenologian lopputenttiin "Kuvia Playboysta".
-Perjantaijutut alkavat nykyään jo tiistaina
-"Maisan paras kaveri"

Helena Forss
-Tyylikäs sporttimimmi
-"Mieltynyt" Heluna-nimeen.
-Liukenee liukkaasti VSO:lta .

Ari-Pekka Parviainen
-"Jäänteiden kaivelija"
-Rentoutuu YTHS:llä tuoreen lihan
parissa.

Toskala Jussi
-Saunotti koko porukkaan naturellin
savusau natuoksu n.
-VSO:lla kuultua :"Onko sitä rouvalla
ollut nenä poskella? "
-Juhli vaimonsa kandibileitä pitkään ...
auto Puikkarin vieressä koko viikonlopun .

Varpu Miettinen
-Uusi kyky suupatologian laitoksella

•

Onniftelem,ne
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'a kurssia

SOSIAALIHAMMASLÄÄKETIEDE
Anne Hiiri
-Järjesti tenttitilaisuuden Canthian nurmikolla

Sakari Kärkkäinen
-Hyvä jätkä
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Prof. Hannu Hausen
-Tekee prospektiivista pitkittäistä seu ruut'utkimusta altisteisella väestöllä uhraten thoraxinsa tieteelle: Paljonko
keuhkosyövän frekvenssi nousee
poltettaessa piippua C-portaan edessä
frekvenssillä 10/päivä. Asiasta voi
keskustella selkokielellä apteekkarin
rouvan nimipäiväkutsuilla nimismiehen
rouvan kanssa.
-Kahta en ·vaihda: toinen on piippu ja
toinen on ...
-Rakkain työtoveri on hiiri.

© KFS/Oistr BULLS

Uusi tuotesarjahammashoitoon
Sinun eduksesi
- vain Hammasvälineestä

HAMMASHOITOTUOTTEET
DENTALPRODUKTER
DENTALPRODUCTS
Top Dent -tuotesarjassa :
alginaatti, etsausgeeli , guttaperkkanastat, kertakäyttösiveltimet , kertakäyttötimantit , latex-käsineet , paperinastat ,
suunsuojat, suupeilit , vanurullat , vinyylikäsineet, x-fine kertakäyttösiveltimet , siveltimen varret, matriisit, puukiilat ,
amalgaami/metalli kiillottajat, yhdistelmämuovi kiillottajat
sekä uudet käsi-instrumentit, puhdistuskupit, puhdistusharjat,
vaahtopallot, syljenimurit, Uni-Stic ja tehoimunkärjet.

Hammasväline 8oy

SUUKIRURGIAN JA PITÄMÄTTÖMIEN LUENTOJEN LAITOS

Kristiina Nuorekas Nuortio
-Hyvä turnauskestävyys
bileissä.
-Opetti puudutuksen salat.
-Unohtelun mestari

Prof. Risto Reipas Kotilainen
-Ohjasi 17 syventävät sydämellä ja hyvällä huolenpidolla.
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-Kiksauttelee hampaita.• · • · ·. , ·
-"Elämä ei ole pelkkää ruusuilla tanssimista vaan se on myös juhlaa."
-Tanssijalkaa vipattaa.

Markku Qvarnström
-Kandit tykkää
-Triathlonisti, joka hämää kaksoisveljellään.
-Kandi kysyy:"Oletko joutilas?"
M:"En ... vaan tunnen olevani erittäin
tarpeellinen.
-Vaatii leikkauskertomuksen runomittaan.

Heikki Zimpanen

Juhani

Myyrä Makkonen

-Kolmen millin sänki ja kireät kommentit varsinkin aamutuimaan .
-" ... kun ne akat vaan siellä juoruaa ..."

-Kaksimielisyyksien kuningas, kävi tunnustelureissulla Oulussa.
-Loma-aikaan vaihtoi päivystysvuoroa
kandien kanssa keskiyöllä.

Kari Luotia

Taina Regina

-"Munakoktailista ei.tule poikasia"
-Todisti dinosauruksella olevan kalkkikuoriset munat
-"Sylki= maailman yleisin juurihoitoaine"
-"Siksi implanteissa on reikiä, että niihin
voi ripustaa alaleuan koruja."
-"Coretex-kalvot ovat märkiä, unohdettuja fuffereita haavassa."

-Pieni suuri kirurgi, jolla pienet kädet.
-Kandien suosiossa, aina paikalla.
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Heikki Korhonen
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-No joo ...
-Ei turhista villiinny!
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Kalevi Pietarinen
-Luennoi suolenpätkistä ja suuvesistä.
-Erikoisalojen raja-aidat labiilit.

Mari Pursiainen

MUUT OPETUSTA
ANTANEET
The Boss
Veijo Miettinen
-Jahtaa tyttöjä
-Rahantulo tärkeää-> käytössä yksilöllinen painostus töiden nopeuttamiseksi.

Matti Närhi

Rita Sorvari
Pekka Hyvönen

HOITAJAT
Tuula Hartikainen
-VSO:lla kandin tuki ja turva. Paikkauksessa aina askeleen edellä.

Eeva Jäske
-Suoritti suoritteet.

Ritva Koch-Keinänen
-Pehmeä kosketus potilaaseen.

Marja-Leena

Korhonen

-Tukena kariologian ensiaskeleissa
kylmäkallejen parissa.

Irma Vihonen
-Kiusaa kirurgeja ponnari vinossa.

Päivi Virta
Sirkka Kuusalho-Stjerna
-Oiva apu tarkkuusjäljennöksissä.
-Ammattimaisen taiteellinen "tatsi"
kameraan.

Maija-Liisa (Maisa) Käyhkö
-Palasi opiskelun syövereihin
-Sergein bestis

-Kiusasi kandeja ehkäisevän riskareilla.
-Apuna hoidoissa vauvasta vaariin.

OPETUSTA
DINOIVAT

KOOR-

Mirja Laitinen
- Protetiikan laitoksen tukipilari

Virpi Niemelä
-Ortodontian laitoksen sielu, ·aina avulias.

Irja Pakarinen
-Supertehopakkaus , jos et tiedä, niin
Irja tietää.

Inkeri Rausch

Sirkka-Liisa

-Vuosijuhlista ensiavun kautta sairaslomalle.
-Pisti paran pojat ojennukseen.

-Satoja sanoja minuutissa
-Pitää huolta tenteistä, eikä pihtaa tulok
sia!

Pirkko Rautkorpi

Anna-Maija

Miettinen

Gynther

-Jakeli potskuja VSO:lla, siirtyi sitten
kansainvälisille vesille.

Päivi Ryhänen
-Uusi kasvo, alku näyttää lupaavalta.

Helena Rönkkö
-Sana hallussa, korut kehissä.

Leena Valta
-Toimii kuin ajatus.

Soili Vihko
-Zäpäkkä hoitaja.

Annikki Vihervuori
-Jätti potilastyöt ja siirtyi paperihommiin.

TIIKERI
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Hammashoitotuotteet
* lasi-ionomeerit
* sidosaineet
* yhdistelmämuovit
* j älj ennösaineet
* valokovettajalaitteet

Röntgenin tytöt:
Sirpa, Elina, Sirpa

MASI
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RÖNfbfN kUVASTAt;J.

Potilastoimisto:
Paula ja Päivi

Arkisto:
Auli, Seija

TROLLHÄTTEPLAST

OY

PL 46, 15151 LAHTI, Puh. 918-7525 565, Fax 918-7525 585
HAMMASKORUT

RÖNTENKUVIENTALTIOIMISKORTIT

POTILASSUOJAT
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Labran väki
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VÄLINEHUOL TAJAT
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MATRIKKELINTEOSSA
AVUSTIVAT:
Sirkka Kuusalho-Stjerna
-Valokuvaus

Mainostajat

MEITÄ

Vademecum
Fluori + antiplakki
- kaksoissuoja
hampaille!

2 inl

KUOPION

HAMMAS
KULMA
PUIJONKATU 35, 70100 KUOPIO, 11KRS POSTIPANKIN TALOSSA

ERIKOISHAMMASLÅAKÅRIMME:
• Kauko Juntunen,protetiikka
• Matti Lamberg, suu-ja leukakirurgia
• Kristina Nuortio, suukirurgia
• Leena Saaranen,iensairaudet
• Risto Vänttinen,oikomishoito
HAMMASLÅAKÅRIMME:
• Margareeta.Alasaari
• Jussi Aulamo
PERUSHAMMASHOIDONLISAKSI esim:
• keinojuurikiinnitteisetproteesit
• hoidot nukutuksessa
• oikomishoitoaikuisilleja lapsille
•posliini-ja kultapaikat
Meille pääset hissillä tai liukuportailla.

® 971 - 261 7979

suunkandidoosiin
®

FLUKONATSOLI

50mgkerranpäivässä
mikstuura
taikapselit
Usätiedot: Pharmaca Fennica

•

PL 26, 02101 ESPOO

Oral--B Advantage
plakinpoistaja
- enemmän kuin
hammasharja!
Oral-B Advantage plakinpoistaja on kehitetty yhteistyössä hammaslääkäreiden kanssa. Ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta se
poistaa plakkia ylivoimaisen tehokkaasti.
Jo ensi käytöllä huomaat sen olevan paljon enemmän kuin perinteinen
hammasharja.
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