LEHTOKURPPA
(Scolopax rusticola) Morkulla

3NI
Paikkamateriaalit
Oikeaan Paikkaan
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Valmistuvat hammaslääkärit

Esimiehen tervehdys

Kuopiolaiset hammaslääketieteen opiskelijat ovat joutuneet harjaantumaan tulevaan
ammattiinsa poikkeuksellisen vaikeassa henkisessä ilmapiirissä. Poliittisten päättäjien yliopistomme hammaslääketieteen opetuksen lakkauttamista koskeva vouhottaminen on luonut pitkän varjon yksikkömme toimintaan ja heijastunut päivittäisenä
epävarmuutena sekä opiskelijoiden että laitoksen ja klinikan henkilökunnan keskuudessa. Lopullinen päätös sulkea tämä koulutusyksikkö 30.6.1998 mennessä merkitsee valmistuvan opiskelijakurssin "henkisen kodin" hautaamista. Jäljelle jäävät
yliopistolliset hammasklinikat Helsingissä, Turussa ja Oulussa ovat kuitenkin luvanneet tasapuolisesti huomioida esimerkiksi jatkokoulutukseen hakeutuvat opiskelijat
riippumatta siitä, mistä yliopistosta he ovat valmistuneet. Parasta aikaa on meneillään Kuopion suu- ja hammassairauksien laitoksen tutkimusprojektien siirtäminen
muihin koulutusyksiköihin, ja sen myötä mukana olevat "junioritutkijat" löytävät
varmasti paikkansa myös jatkossa.
Maamme suuterveydenhuollon valtakunnallinen järjestäminen on sekin parasta
aikaa työskentelevien ministeriöiden työryhmien pohdittavana. Aikuishammashoidossa on ongelmia, kun sairausvakuutus ei sitä riittävästi kata eikä julkisen
sektorin kapasiteetti ole riittävä. Yksityishammaslääkärit kärsivät potilaspulasta, sillä
suurin este hoitoon hakeutumiselle on sen kalleus. Rahaa on vähän ja valtion
velkaantuminen pöyristyttävää, joten uusien toimintojen kehittäminen tullee edellyttämään lähinnä käytettävissä olevien voimavarojen uusjakoa. Luotan kuitenkin siihen,
että nuoret, nyt uraansa aloittelevat kollegat ottavat ohjat käsiinsä ja tuovat mukanaan uudet ajatukset ja innovaatiot vanhojen ajatusluutumien murtamiseksi. Ottakaa
paikkanne tässä yhteiskunnassa!
Onnittelen sydämellisesti valmistuvaa hammaslääkärikurssia keväällä 1996.

J.H. Meurman
Professori, laitoksen johtaja

4

TTll~ J~

~JO □ [D)[[

0

0

0

tttR-~ ~ k~CvvvYLect, 0/r'\. ~~ ,ut:1.~~A-<>--s~-g_c,.__}\_~ kww.~
~ ('A.fl ~~C\.
~c..~t
k~l
~
-C\._ ~~S&lc~e,,.....(9/Ld(;vy\_~C.
~ ~
~5..
.lu-~;Yr\M./l~
fr~o..Q.
~ ~ru.r,tok~-~
~-

JtJt~

i~

Q.0:)°tCvYv\.0:-~
Q'wl.~
IY>'\,~

n.a,"1(
;;_

/'{Y\. Q/ v\. -~

1,e~

;__tt Q .

161.c'--- r.ud-0.

Qo..z..k.
~i:t.e_k ~

~

¾CA.G./2f±ek-

~ Jz.__
cd:{l_,\_
'~

kc.Jv~lcifY\__,tVCJk.&uo\'G._

i_(.,,lA· ; () t e.J1.(""\..

A.rJLD(\-( ) I /Y~C\_

/\._'f,V-~z__ f\SJ-UOaJ2,,*

0-Q~

iir~-

f~~-C~

~Cu..vv\.~~~

01r\-~'1c._~~- ~

.l~.

~fQ

iY'rVvt ..-t~:,

r-.Q..tee.-

rc...Pt00a..r-~

k~
CV)

~~ (\.A,V~ k~ -d ~fe.

Y\CuY'-R.

AwW\.C...

0-r-r4

~~

(9-"L.'1("--~ NY\. (P/Y\.Q, '~

1

€Ä.. 1

Jz.~~,.lurJtt.MA...ttc..." (' ~~ ( ~ C<..¾tcct"
~

"

{01. !1.0..,uko....ta./ Y\
..kCA.C\..
/)'Y\_

~c..

.v.J~('-°'iu~
~ 0-<SVWJv\_
cw.~
Sev~kJ,.,.cQQ,,~~ fo.,;..
Tc...k°'-.fu.,k,:~c:_ . . . )~

~

e,,._,' ~

~~~

~°'-

~cs-~

iC<-(L ~

0

.

h()-d:o .kGLk12.rm«k.
-

r-~ ~

-~("l-lti°Q__

~ rAt~

tUlwY\. -

to._o__
?

QC:-.6.kf..
ti c.keeJL~'r--nJM..
Ltl t> fcM.&[~ .uA. ~~ .11.9-<.).o(iQ.1i~
- k u..-~u..i~1.-;# 1s 5 1 l k.w~eu..~ l ~~t-&,wl_..- -~
l
~-~ .k.~-u) -L:-'1: , Hl'.t1Vv- "ra·f_,
·v-... f1._9~t.-~
~ ( .kc v vr1-_,,-M~.k;
11
J..e.2 J,u.1..t;
k_O..M-fc
cJkj 1 (\_M),&,;J..i_..J( Cj5 € ( fYV\..(. ,k_~~ ~ fS..1- /Yl(..{_k.u-t'fV"VYY\.Q, (Y'r\.,¼ . L-l?s°~~ ! l\_9~Q;yru ,0 fl.AiCv\ ~ \ ~5 (., ( /Yl,\mtA . .,u·~a,_ e,,_· ,K.,\·e_,11_-fi:_
-

/-i_o..,yvv YY1
..C0..

1

~- J~
1,n~~

1

)

1~:
~.·~/

~

~-

~ ~I

1/\f

Kl!TOOS
-

Li)f5rAV/A
PAIKKA ON
MEIDAN •I
OLEMME

1

~r

5

Päivi Antikainen
Nykyinen farmaseutti,
kotipaikkana
Kuopio . Kurssin karaoketähti . Ompeli
nappinsa kiinni karhunlangalla risteilymatkan jälkeen . Paron seminaarissa
kuultua: "Minä hätäpäissäni tämän kirjoitin." Potilas viiden minuutin välein
pitää tuolin lämpimänä. Täräkkä täti,
joka ei omien sanojensa mukaan koskaan toimi täydellä kapasiteetilla.

Marjo Huttunen
Alunperin kajaanilainen pieni ja vaalea
yöklinikkalainen , muttei taatusti mikään
blondi. Piti patologian
seminaarin
omasta kokemuksestaan - Kajaanin
kollegat vieläkin kauhuissaan . Rauhoittunut railakkaan prekliinisen vaiheen
jälkeen .

Sirpa Asikainen
Helsinkiläistynyt korpilahtelainen, joka
pitää omalta osaltaan VR:n pystyssä kollega ja tuleva aviomies vetävät
etelään . Kesäiset häät on jo tiedossa!
Salibandyn ammattilainen , sporttinen
tyttö muutenkin. Klinikassa tiukahko
aikataulu - "Apua , olen tänään kaksi
tuntia myöhässä" .

TapaniHyppönen
Siilinjärveläinen , joka jaksoi autoilla
yliopistolle viiden vuoden ajan. Uskollinen omalle tyylilleen ja hyvä niin.
Hillitön itsehillintäkyky . Hoitaa potilaat,
autot , maat ja mannut. Tekee kaiken
"viimeisen karvan päälle" . Luotettava
taksikuski. Oli luennoilta poissa vain
kerran.
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Outi Hyyppä
Ähtäriläinen monitoiminainen , kurssin
emäntä. Potilas ei muistanut nimeä:
"Joku lintu se oli. .. missä täällä on se
Tytti Kurppa?" Ortodontien unelma , ristiinligeerasi metrin verran kumiligatuuraa potilaan suuhun . Vietti odontologiset kolme kuukautta Belgiassa.
Osaa juhlimisen jalon taidon .

Riitta Keihäskoski
Rovaniemeläinen tuleva aikoja , joka
tunnustautuu perfektionistiksi . Ihmetellyt uravalintaansa toistuvasti. Ei tunnista kystaepiteeliä , vaikka se kävelisi
kadulla vastaan. Säihkysormi , jonka
vauhti koveni opiskeluajan edetessä.
Ikäisekseen outo musiikkimaku .

Sari lsoherranen
Valkeakoskelainen
ex-huippuhiihtäjä ,
josta seuraavaksi vaarassa tulla jämsäläinen . Taatusti kätevä käsistään,
tuloksia syntyy vaikkei niistä ääntä
pidäkään . Aina ensimmäisenä klinikassa - päivä alkaa usein juurihoidon
merkeissä.

Sari Koivunen
Kotipaikkauskollinen laukaalainen, menee myös orientoimaan kotikonnuilleen.
Omalääkäri-Villen ikuinen tyttöystävä ja
psykiatrian erikoishammaslääkäri. Braketit tarttui risteilyllä sukkahousuihin .
Kurssin sympaattinen punastuja , joka
vietti ikimuistoiset kolme kuukautta
Belgiassa.
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Mika Kokkonen
Lahtelainen ex-hammasteknikko , jota
odottaa kotona kolme kaunista naista.
Protetiikan työt varmoissa käsissä.
Veisteli morfon kurssilla kaikkien hampaat ja toim i klinikassa varaproteetikkona. Katosi golfaamaan Espanjaan.
Kurssin ainoa kesäkandi .

Timo Lampinen
Oululainen
professori hajamielinen .
Tunnetaan myös nimillä Simo, Tiina ja
Tapani. Harkittu , hillitty ja hymyilevä
vaaleaverikkö . Löysi vaimon proviisorikurssilta. Yksityiselämässään myös ansioitunut akvaarioharrastaja . Ensimmäinen korttihai .

Suvi-Päivikki Kortekangas
Joensuulainen supermimmi , jolla muljahteleva peukalo ja paukkuvat leukanivelet. Suvilla Murphyn laki toimii ja
toteutuu - siitä huolimatta positiivinen
optimisti ja varsinainen tehopakkaus .
Tekee tentit silloin kun kukaan muu ei
niitä tee . Kipsihuoneen pelastava
enkeli.

Tiina Linna
Sanavalmis nainen Perhosta , jonka
ahkera sukkulointi kotiseudulle tuotti
tulosta: jäämme odottelemaan hääkellojen soittoa . Klinikassa topakka kandi,
jolla työtakki minimallia . Ottaa myös
juhliessaan ilon irti elämästä.
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Tuomo Nalli
Pohojosen poika Aavasaksalta , joka ei
pääse hoosta eroon : "Menhään peilaamaan." Ei löytyne urheilulajia , jota
Tuomo ei harrasta. Tehokas kliinikko ,
varmat otteet etenkin ortodontiassa .
Syventävät samasta aiheesta seilasivat
Atlantilla. Luennolla usein kuultua :
"Joo, pidetään tauko ." Toinen korttihai.

Juha Oittinen
Alunperin Joutsasta , nyt enemmänkin
Helsingistä. Ex-hoitaja KYS:n teholta.
Essi-koiran isäntä. Hiustenhalkomisen
mestari, ei jätä mitään asiaa selvittämättä. Tiedemiesainesta. Temperamenttinen luonne ja aina muodikas
kampaus. Kolmas korttihai .

Päivi Pelto
Tumma neito Oulusta , jonka päivä
alkaa parhaiten papiljoti lla otsakiehkurassa . Jukkiksen oma suklaasilmä.
Luontainen tyylitaju huipussaan , tosin
Päivi itse tietää ettei hänestä koskaan
tule hienoa naista. Hersyvä nauru ja
hauskat jutut.

Eeva-Maria Peltonen
Harjavallan lahja maailmalle. Eeva
räiskyy, roiskuu ja rappaa. Toivoo
ihmeainetta , joka kerralla pruitataan
kaviteettiin. Mielipide steriliteetistä: "Ja
paskat!"
Patenttibailaaja
parhaasta
päästä, jonka hiukset ei himmene
kovassakaan vauhdissa.
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Tiina Sutinen
Tehokas kliinikko Pielavedeltä, keräsi
eniten monisteita opiskeluaikanaan.
Joutui oikojien verkkoon ja hankki
täydellisen hymyn . Kurssin hillitty ja
hiljainen työmyyrä , jonka on kerran
kuultu sanovan ruman sanan klinikkaaikana . Saanut vakavan jumppakärpäsen pureman .

Aira Torvinen
Ex-hammashoitaja Kuopiosta, lukemattomien muovikruunujen ylpeä äiti .
Pätevä ja varmaotteinen toimissaan.
Pitää sekä potilaat että assistentit
kurissa ja Herran nuhteessa , ainakin
Petri Hipin . Kurssin paras parodontologi.

Sanna Säkkinen
Sonkajärveläinen määrätitoisen toiminnan taitaja ja Vilma-koiran emo. Nähty
eräänä vappuna "kunnolla katollaan" ,
jolloin antoi kurssikaverilleen maltaisen
kylvyn. Järjesti Markonsa kanssa unelmahäät kesällä -95. Sannan autokyydit
Neulamäkeen tyttöjen pukuhuoneen
kysytyimpiä.

Elena Toskala
Ravitsemusterapeutti Kuopiosta. Tehopakkaus , joka tehtaili lapsia ja suoritteita samaan tahtiin . Tekee illanistujaisiin ruoat , salaatit ja kakut taidolla.
Suosittelemme tulevan vastaanoton
mainontaa omalla kuvalla varustettuna.
Liian täydellinen ollakseen totta?
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Marika Vain io
Venytte lyn asiantuntija ja kotisiivous alan ammattilainen Turusta , joka osaa
terveht iä savolaisittain : "Päivää!" Kotikiele nä kuitenkin turunmurre , arkiston
luona kuultua: "Onks mulkukka soittanu ?" Mega-Marika ja SM-Vainio
(Stress i-Marika), jolla pohjaton mahalaukku ja varma mahahaava. Käänteli
kesän mummoi Ruatsiss .

Veli Matti Vartiainen
Kurssin isäntä Kuopiosta , joka rentoutuu kesät Niuvanniemessä. Ex-sairaanhoitaja ja supliikkimies , kysyy luennolla
kun kukaan muu ei kysy. Tietää , ettei
HIV asu valokovettajassa. Ihailtavat
diplomaatin kyvyt, on kurssin taloudellinen ja viihteellinen primus motor.

Liisa Ve rronen
Oulula inen käsityöihme, joka leipoo
kurss in parhaat pullat. Sai huomautuks ia työtakeistaan. Kaino ja vieno
sympp is, jolla alituisesti tekee mieli
suklaat a. Kukaan ei oikein tarkkaan
tiedä milloin se elämän mies löytyi .

Anne Ylisirniö-Kemppanen
Alunperin posiolainen , kurssin salapera1s1n nainen . Kahden pojan äiti.
Ammatiltaan myös proviisori , opiskeluvuosien määrä melkoinen . Kenkä- ja
hattufriikki , joka on löytänyt oman yksilöllisen tyylinsä.
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Jukka Meurman
- "pilvin pimein" -mies
- Gaussin käyrä ahkerasti käytössä
- ZACK ! FUTUM !
- kulinaristi
- Opiskelijat ryhdistäytykää !
Satu Spets-Happonen
- Lady Cool
- ergonomian ihme - ryhti balettikoulusta?
Panu Rantonen
_ poikahammaslääkäri .
_ kuulemma toistaiseksi vapaa
.
- tahdistaa vapaa-aikanaan Amalgaam1orkesteria

<

Heikki Tuutti
- "yleensä juurihoidettavat hampaat
paranevat hoidosta huolimatta .."
- pitää raittiin helmikuun koska se on
kaikkein lyhin
- "hyvät jatkot"
Hanna Pajukoski
- Suomen Eartha Kitt
- potilaan suusta: " Eikö se mummu tuu
enää kattomaan ? "
- opiskelijajuhlien konkari
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Liisa Seppä
- selkeät linjat ja näppärät niksit klinikan kestosuosikki
- katselee nykyään maailmaa avarammin
silmin
- kantava ääni - myös muut oppivat naapurikandin
virheistä
- holiday on eyes

Satu Snellman-Gröhn
- tarkimmista tarkin , mutta kiltti
- Satu Satanen
- paisui ja paisui
✓-'"

\

\2 \

Heli Antila
- tyttöhammaslääkäri
- Mikä on Helin hiusten oikea väri ?
- tuoksua tulvillaan
Onks sulla kynää ? "
- ain laulain työtäs tee 1
-

11

mukana menossa :
Tuija Palin-Palokas
Raili Salovaara
Tarja Haapala
Eino Honkala

C

Tarja Kaakko
pikkutohtori "
- lohenpyrstö edelleen suosiossa
-

11
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Vuokko Kontturi-Närhi
- "Tuolla on KIVAN näköistä hammaskiveä."
- sondeeraa silmät kiinni
- rakastaa minikyrettejä
- kaikki kyllä paranee kunhan juurenpinta on sileä. ..
- Lindhe-fani

Petri Hippi
- milloin Petrin hiustyyli oli muodissa
/ tulee muotiin ?
- paran alkutarkastukset lähes röntgententtejä..
- bimanuelli palpaatio on in !
-H!
- JUPPIHIPPIPUNKKARI

"Rejected again, huh, Murray? ... Have you heard
about this new breath-treshening toothpaste?"
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Pertti Väisänen
- ota kiinni jos saat
- aika visaiset lopputenttikysymykset
- muotitietoinen
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Martti Väänänen
- osaa asiansa
- " Chevy van man "
- " luettele kivet "

Tuija Palin-Palokas
- sukkuloi kahden osaston välillä

Heleena Markkanen
- ymmärtää kandia
- hävisi Singaporeen

parolla tavattuja :
Kari Palokas
Ari Pahkala
Seija Rantala
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Aila-Maria Mäkelä
- "Aamua!"
- "Ei kun minä ite."
- "Kaikille hyvvää-hauskaa!"
- "Jäikö tämä nyt kaikille harvinaisen
epäselväksi?"
- erikoistunut puruleluihin

Veijo Lassila
- biometriset pisteet suosiossa
- lopputenttiin pääsee, jos käy kerjäämässä
- luennoilla pärstäkerroinlista mukana

Pertti Pohjamo
- mummojen seniorisuosikki
- "No, mitäs ne tytöt on täällä tehneet?"
- Kari Salmelainen -look
- A 3,5 - varma valinta
- Pure Jenkki!

Esa Klemetti
- artikuloi oikein
- rautalangan puutteessa piirtää paperille
- klinikan palomies
- "Nythän on niin että. ..jo muinaiset
roomalaiset. .."
- osaa piirtää puumerkin
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Rolf Lappalainen
- "helevetti"
- roteetikko, kalastaja, rakentaja, viljelijä, kemisti ja pikkulintujen asiantuntija
- osaa myös visertää
- ei jätä koskaan pulaan

Pekka Vallittu
- mummojen juniorisuosikki
- Hammaslääkärilehden "pää"toimi ttaja
- katosi Norjaan - NIOM nielaisi

Osmo Huuskonen
- klinikan isoisähahmo
- kertaus on opintojen äiti ...
- "No, mikä ettei ."
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Pertti Sainio
- "Mitä yhteistä on kuolleella lehmällä
ja sivarilla? - kumpikaan ei ammu."
- ei erota työtakkia ja yöpaitaa toisistaan
- "Tupakoitsijoilla on vähemmän
Alzheimerin tautia."
- vetelee puukenkiä perässään ja
keittelee kalloja kattilassa
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Paramecium humor

Sergei Kolmakov
- rtg-lausuntoa häiritsevä tekijä: käsi
polvella
- kännykän orja
- "Oh ... kaksi blondia kerrallaan ... tämä
on minun onnenpäivä!"
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Helena Forss
- rouva näpsäkkä
- pärjää molemmilla kotimaisilla

muita:
Varpu Miettinen
Mirja Puranen

- "Suomen neito"
- kaikkien kandien äiti
- anatomista patologiksi: "No näytä
nyt Pertti meille se histiosyytti."

Eeva Linkosalo
- ekologisesti orientoitunut elämäntaiteilija
- kaatelee hanhen selkään vettä harva
se päivä. .. läksytti jokaisen vuorollaan
- Osallistui viimeisiin kandijuhliin!
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Risto Kotilainen
- sympaatti
- ote Riston päiväkirjasta: Risto, muista
mennä jouluksi kotiin .
- työmyyrä
- humaani ihminen
- lopputentin pihtausmestari

Ulla Petrelius
- nätti ponnari
- hutkiin ensin ja tutkii sitten
- "Vieläkö täällä nitkutellaan?"

KAND \
TUR.AA
TAAS...

Janne Ryhänen
- itse varmuus
- Luotien oppipoika
- "Yläviisurin poistoon ei mene kuin
korkeintaan minuutti."
- "Joko kandilla on hikipisarat otsalla?"
- kärsivällinen, auttavainen

Kari Luotio
- "Nyt se onnistus!"
- "Lisääntykää sillä aikaa , kun
vaihdan vaatteet."
- "Kaikkea saa tehdä , kunhan ei
jää kiinni." - eikä kukaan ole vielä kuollut!
- luennolla opiskelijat lähes i.v. sedaatiossa

Kristiina Nuortio
- kenkämalli
- lyhyet luennot, mutta pätevä kliininen opetus

"Pull out, Betty! Pull out! . .. You've hit an artery!"

Kalevi Pietarinen
- alias Pietari Kalevinen
- osaa myös rotetiikkaa
- itse rauhallisuus

Markku Qvarnström
- Sir Kätevä
- harrastaako ristipistotöitä vai koruompelua?
- Leikkurissa kuultua: "Nyt saa lähennellä."
- co-operoi lasten , kirran hoitajien ja
kandien kanssa

Heikki Korhonen
- hyvät meetingit!
muut:
Juhani Makkonen
Taina Regina
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Tellervo Laine-Alava
- "nuorikko"
- Miss Maaninka living in America
- tietää nenänsä läpimitan ja
iImavirtausnopeuden

Risto Vänttinen
- murisee vastaukset
- tarkistaa kynnenaluset
- A I ei ole diagnoosi vai?
- mies joka kulkee omia polkujaan

Anja Ikonen
- ei pärjää ilman kännykkää
- eksyi hetkeksi ortodontiasta kariologian poluille
- puhuu suu vaahdossa , mutta homma
hoituu siitä huolimatta
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Riitta Pahkala
- kierrosjako toiselta planeetalta - puhekin
puolta nopeampaa
- kuin rasvattu salama
- Dg: hypertyreoosi?

Pauli Kilpeläinen
- "Kokemus on nimitys omille virheille ."
- "~isto ei olisi antanut tästä yhtään
pistettä."
- Herää Pauli!
- nähty usein klinikassa eksyksissä
potilaslista kädessään

Armando Gale
- hyväsydäminen
- "su auki - su kiinni"
- langantaivutuksen mestari, braketit
taatusti paikallaan!
Ulla Minkkinen ja Jussi Koponen
- nuoret uranuurtajat
- nykyään mieliruoka Kentucky Fried
Chicken
meitä opettivat myös:
Riitta Kärkkäinen
Ritva Eskeli

LASTEN PURENNANHOIDON MATERIAALIT

921-230 6900
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Heikki Simpanen
- "Hammas irtoaa kun vähän polkasee ,
tai kakskymppisiltä kun sinne päin
vilasee ."
- jaa - miksiköhän kirran naiset nauraa?
- "Sormet lipsuu kuin mummolla uuninpankolle kiivetessä."
- pikkutuhma
Sirkka-Liisa Miettinen
- Sirkkeli
- pulssi ainakin 90?

Matti Närhi
- heikkona hermoihin

Veijo Miettinen
- aulis hieroja - "Mieluummin rintapuolelta."
- ruokalassa haarukka toisessa ja
' kännykkä toisessa kädessä
- persoonallisuudesta puheenollen - minkä
kokoinen on auto?
- pyörittää kirjekerhoa
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METSAT - HYVINVOINTIMME PERUSTA
Puu on uusiutuva luonnonvara.
Suomen metsät kasvavat enemmän kuin niitä hakataan.
Luonnonläheinen metsänhoito turvaa metsien monimuotoisuuden
ja kestävyyden.

Enso Oy jalostaa suomalaista puuta ja rakentaa hyvinvointia
luonnon ehdoilla.

(G

ENSO M ETSA
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VUORIKATU 36 - KUOPIO
PUHELIN 971-2623866- FAX 971-2627171

HAMMASPROTETIIKAN PALVELUKESKUS
Meillä on ensimmäisenä suomalaisena hammaslaboratoriona
käytössä ISO 9000 -standardiin perustuva laadunvarmistusjärjestelmä.
* Vitallium -rankaprotetiikka
* Empress -keraamiset kruunut ,
laminaatit ja täytteet
* Golden Gate -siltaprotetiikka

TERVETULOA ASIAKKAAKSEMME !
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"Mr. 0 sbom e , may I be excuse d1· My brain is full."
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Kerää vain mukavia matkamuistoja.

Ota ikävien
varalle matkavakuutus.
Matkasi maailmalla

ja kotimaassa

turvaat parhailen

jatkuvalla Sup c rEuro-matkavakuutuksella.
riittävyyd e n vaikeissakin
Oman järjcstösi

tilanteissa

neuvottelemana

- ja 111yiisedullisimmin

SuperEuro

sattuivatpa

varmistaa

kukkarosi

nl' sitten sinulle tai matkatarnroillesi.

saat sen helposti ja halvemmalla

kuin uskotkaan.

Tee turvallin e n päätös jo t:iniiän ja ota yhteytt:i Pohjolaan . Varmuuden
Postila oheinen

lipuke tai soita ilmaiseen

numeroomme

PuhelinPohjolaan

vuoksi .
palvelu-

9800-28(100 .

Saat lis,itietoja ja jatkuvan SuperEuro-matkavakuutuksen ottamiseen
Pohjolan

tarvittavat paperit.

Kysy sama lla 111yiis

monista keski1t:i111is- ja kanta -asiak:iseduista!
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PuhelinPohjola
9800-28600
neuvoo ja palvelee
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ITI-implanttihampaatImplanttihampaateli keino-

••••

Ja

juuret ovat hieno ratkaisu.
Niiden avulla saat pitävästi
istuvatproteesit,"omathampaat"tai puuttuvanhampaan
tilalleuuden.

PAASET•• ••
••
VAHEMMALLA

Menestystä uusille hammaslääkäreille!

Valitessasi
ITI-implanttiham- SuomenKeinojuuriklinikalla
paatpääsetvähemmällä,
kos- ITI-implanttihampaatasenka ainoastaanITI-implantti- taa erikoiskoulutuksensaahampaatasennetaanyhdellä nut suukirurgileikkaussalisleikkauskerralla.
Tämä mer- sa. Protee!tisenhoidontekee
kitseepikaistaparanemista
ja aina erikoishammaslääkäri.
mikä parasta,pääsetkäyttä- Tämä merkitsee hoidon ja
mään uusia hampaitanope- lopputuloksenkannalta paammin.
rasta mahdollistaratkaisua.

Kysylaatuaja helppouttaja tule SuomenKeinojuuriklinikalle.Muista,vainyksi leikkauskertariittää.

~~~~i~~URIKLINIKKA
OY
Puijonkatu35, II krs., 70100 Kuopio,puh. (971) 263 2603
Tapiontori1, II krs., 02100 Espoo, puh. (90) 455 2205

Hammasväline

8oy
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Xylocain®
Citanest®
Carbocain®

Suomen Asiro Oy , Eteloinen Solmi lie, 02430 Masala, puh. (90) 29 651

HAMMASLÄÄKÄRIJUSSITOSKALA
ONNITTELEE VALMISTUVAA KURSSIA

lf[I~~7'
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PIDAITSESTASI
,1 ,., ..,;
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HUOLTA
PARASTA

MAHDOLLISTA
HOITOA
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bi
HAMMASTAHNA SUUVESI
sisältää
fluoriaja ksylitolia
suojaahampaita
ja ikeniä
luonnollisilla
entsyymeillä
* antaa
pitkävaikutteisen
suojan
* auttaa
kuivansuunongelmissa
* sopiikokoperheelle
*

*

antibakteerinen
, alkoholiton,fluoriton
* sisältää
entsyymejä
ja
ksylitolia
* puhdistaa
ja raikastaa
arankinsuunkirvelemättä
* suojaa
hampaita
ja ikeniä
kuivansuunongelmilta
*

ORALBALANCE
* pitkävaikutteinen
, suuta

kosteuttava
geeli
antibakteerinen
sis. antimikrobiproteiineja,
ksylitolia
ja aaloeveraa
* lievittää
punoitusta
ja
arkuutta
ikenissä
* myöshammasproteesin
käyttäjä!
le
*
*

Biotenetoimiikellonympärihammas-ja iensairauksia
vastaan.
Markk
inointi: TAM-DRUG
OY,Vantaa
, puh. (90)851011

APTEEKISTA
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Kansainvälinen

~ Plandentoy

menestyiä

Asentajankatu 6, 00810 Helsinki, puh. (90) 759 05200, fax (90) 7590 5222
Puijonkatu 26, 70110 Kuopio, puh. (971) 263 3344, fax (971) 263 3346
Kauppurienkatu 31 A 1, 90100 Oulu, puh. (981) 370 181, fax (981) 370 181
Koskikatu 7, 33100 Tampere, puh. (931) 214 6280, fax (931) 222 9420
Linnankatu 11 Ale, 20100 Turku, puh. (921) 251 2537/251 2228, fax (921) 250 1992

-

"C'mon, Sylvia ... where's your spirit of adventure?"

