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ARVOISAT VALMISTUVAT KOLLEGAT Lämpimät

maslääkäreinä, Teidän tulee huolehtia omasta jatko-

onnitelut valmistuvalle kurssille! Kuopion yliopiston

ja täydennyskoulutuksestanne vuosittain. Onnek

osalta Te olettekin toiseksi viimeinen hammaslääke-

senne Suomen Hammaslääkäriseuraja-liitto sekä yli-

tieteen vuosikurssi, joka täältä valmistuu . Sinänsä

opistot ja materiaalien valmistajat tarjoavat koulutusta

surullista eikö vain. Teidän osaltanne se merkitsee

runsaasti, joten Sinun tulee olla vain aktiivinen itse.

sitä, ette i ole enää mahdollisuutta tulla tuttuun ympäristöön täydennys-

ja erikoistumiskoulutukseen.

Vielä kerran lämpimät onnitteluni valmistumisenne
johdosta ja erityisen paljon toivotan menestystä

Moni te istä onnekseen pääsee vielä suorittamaan

muuhun elämäänne, sillä perheen perustaminen ja

orientoivan vaiheen palvelusta Kuopion yliopiston

lasten kasvattaminen vaativat Teiltä vielä paljon

hammasklinikalle, jossa konsultoint i mahdollisuudet

enemmän kuin toimiminen hammaslääkärinä.

ovat varmasti parhaat mahdolliset ja potilasaineisto
on varsin monipuolinen . Käyttäkää tilaisuus hyväk-

Kuopiossa 23.5.1997

senne ja olkaa aktiivisia.
Valmistutte aikaan, jolloin eletään työmarkkinoiden
osalta ns . murrosvaihetta , joka on jo ties kuinka
mones murrosvaihe tällä vuosisadalla. Toisin sanoen
tulette mukaan työelämään, kun tämän vuosikymmenen alun taloudellinen lama alkaa helpottaa , vaikkakin suurtyöttömyys vaivaa yhteiskuntaamme edelleen. Työmarkkinoilla on tilanne, jossa työtilaisuudet
ovat entistä enemmän lyhytaikaisia ja projektiluontoisia. Ei ole juuri tarjolla turvallista pitkäaikaistatyösuhdetta , jonka varaan voisi rakentaa tulevaisuutensa
kaikkine taloudellisine suunnitelmineen . On oltava
valmis liikkumaan työn perässä ja rakennettava elämänsä sen mukaan. Tosin myös mahdollisuudet
työskentelyyn ulkomailla ovat selvästi lisääntyneet ,
joten mielenkiintoiset haasteet odottavat rohkeaa
yrittäjää. Tämä kaikki vaatii täysin uudenlaista ajattelua ja suhtautum ista elämään ja työntekoon, täysin

Jussi Toskala

erilaisen tulevaisuuden

Hammasklinikan johtaja

kuin mihin omat vanhem-

pamme ovat aikoinaan sopeutuneet.
Hammaslääketiede niinkuin muutkin tieteet kehittyvät koko ajan ja uutta tutkimustietoa ja sen sovellutuksia syntyy lähes päivittäin . Jotta voisitte pitää itseänne hyvinä, jatkuvasti ajan hermolla olevina ham
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Valmistuvan

kurssin tervehdys

Viisi pitkää mutta niin nopeasti vierähtänyttä vuotta

Kliinisten opintojen aika vei viimeisetkin rippeet aka-

on nyt takanamme . Tänään olemme tienjakajalla,

teemisesta vapaudesta: aamupäivät vietettiin klinikal-

josta kukin erkanemme omiin suuntiimme .

la ja iltapäivät pakollisilla luennoilla. Hammaslääketie-

Opiskelumme Savilahden rannalla alkoi jätesäk-

teen opiskelijoita kautta aikojen vaivannut nutturoitu-

keihin pukeutuneina kastajaisissa. Tiedekunnan lak-

misilmiö kulminoitui kurssillamme : pirteät prekliiniset

kauttamisuhan vuoksi osoitimme mieltämme Kuo-

vaihtoivat viinin vedeksi.

piossa ja eduskuntatalon rappusilla. Prekliinisessä

Kaikesta painostuksesta ja paineesta huolimatta

vaiheessa olimme vakiovieraita anatomian ilmoitus-

olemme kuitenkin varmoja siitä, että aika kultaa muis-

taulun liepeillä, kunnes viimeinenkin sai Heikki J.

tot ja tulemme kaipaamaan näitä vuosia hammaslää-

Helmisen armomerkinnän papereihinsa. Otimme hie-

ketieteen opiskelijoina.

novaraisesti huomioon henkilökunnan resurssit ja
ylenimme ylioppilaista kandidaateiksi portaittain vuo-

Taistelu hammashoitajista ja sijoituksesta assistentin serla-listalla alkaa olla ohi; me voitimme!!!

den kuluessa, ja haponsyövyttämät labratakit vaihdettiin puhtaan valkoisiin työasuihin .

SIEMPRE VIVE !!!
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To: The Staff and Students of the Faculty of Dentistry

On the behalf of Louis Chidzambwa, Shadreck
Mwashaenyi and myself I would like to extend our
special thanks to all those people who made it possible for us to have this wonderful experience and
opportunity to study at the University of Kuopio, Faculty of Dentistry .
To the rector Ossi V. Lindqvist: We thank you for
accepting our applicationsa and therefore us into
the university.
To the dean Prof. Sainio, Heikki Tuutti, Veijo Miettinen and Eino Honkala: Thank you for your tireless
efforts to ensure that our stay was as comfortable as
possible. Thank you for always being on top of every
problem; when the going got tough your words of
encouragement kept us going.
To Sirkka-Liisa Miettinen, Panu Rantanen and Sisko
Kuusela: Thank you for co-ordinating and organizing
our time-tables. Your doors were always open to us
and help always on hand.
To the Head of the Clinic Jussi Toskala and Clinic
Staff: Thank you for all the "stop-inns" at our units.
Every mistake noticed, every correction made and all
the advice given through-out the years will make us
more efficient dentists in the future.

To all the nurses in the clinic who have assisted us in
our work, "thank you." To Riitta Virtanen and Riitta
Myllykangas ("the two Riittas") a special warm and
heartfelt thank you to you for making every day in
the clinic a day to look forward to.
To our respective families: 1speak for all of us when 1
say: 'Thank you for your love, your support and your
belief in us; without you none of this would be possible, without you none of this would have
meaning."
Last but not least to the students: Our Classmates CLASS of 1997 - 'THANK YOU." Thank you for
always being there ready to answer our many questions, to help with translations, for being our friends.
We wish you all the best in the future and all the
success and happiness life has to offer - Good Luck.
When we return to Zimbabwe, we will carry with us, in
our hearts, many memorable moments. We will take
a piece of Finland back with us because for the last 3
years Kuopio has been our home. We will carry with
us a part of the Faculty of Dentistry, because you all
have been our family and friends over the years.
And for all that you have given us, all that we have
learned from you; we thank you.

"KIITOKSIA PALJON KAIKILLE."
Vivian Sithole

PS. "Are you SURE we don't have to know how to
ski to graduate?"
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AIJA ALATALO

Kultivoitunut, pilkuntarkka ja koti-

KATI ERÄNEN Mennä tömähti kaikessa hiljaisuu-

seuturakas (Oulu) fennomaani, joka ei jää sanatto-

dessa naimisiin kolmos- ja neloskurssin välissä. Vii-

maksi. Aijan uravaihtoehtoina äidinkielenopettaja,

toskeväänä heikko siltatilanne hermostutti Katinkin.

valtiovarainministeri tai tangakuninkaallinen. Harras-

Monistelee miehensä historiankokeita paron semi-

tuksina joulukuusten

naareihin. Tuutin suklaasilmä. Kurssin matkailuennä-

kaatelu ja Rukan afterski.

Tämän pupun paristot eivät lopu rajummassakaan

tystehtailija, päivittäin Leppävirta-Kuopio, viikonlop-

menossa.Sarkasmin ruumiillistuma ja endodontian

puisin Kuopio-Sievi-Kuopio .

ihme; täytti periodontaaliraon guttaperkalla. Dentinaaktivisti.

KIRSI HAARALA Ompelun ihmelapsi, joka auttoi

Arton naimisiin. Aamuyökliinikko nro 11.ViitasaarelailLKKA ANTTILA likka on meidän aamuyökliinikko

nen suunnistaja ja teekkarintestaaja. Käsillä-ja kielil-

nro I ja TV:stä tuttu gladiaattori. Turvallinen isähah-

läpuhuja. Ravaa raveissa. Järjestelee ihania syömis-

mo, jolle uskaltaa näyttääjäljennökset ennenkuin tar-

pirskeitä, mm. perinteiset laskiaispullabileet. Ottanut

joaa niitä assareille. Kellokoskelainen,

unissaan

elää päivääkään ilman jäätelöä.

joka ei voi

EMÄNTÄ.

tarkkuusjäljennökset

sängynpäädystä.
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PEKKA HELIN Kurssin kuopiolainen isäntä, joka tar-

SUVI IKOLA Luonnonkihara pörröpää Lapualta. Te-

joaa tuoretta leipää lauantaisin sinunkin pöytääsi.

hopakkaus ja kesäkandi. Löysi onnensa Jyväskyläs-

Tietää aina kaikesta hieman. Rakastaa avovaimoaan

tä ja kihlautui viime joululomalla. Kurssin ainoa tutkija.

ja kahta lastaan. Ei vissiin ole Vänttisen lemppari.

ARTO"ARTSI" HUOVINEN -Arto Ihanan kuolemattoKATRIINA "KAHRIINA" HUTTUNEN Heppörn Kahrin

mia lauseita: "Mie oon niin väsyny parroon", "Miun

Lapinlahdelta. Kaappihumoristi Mona Lisa -hymyllä.

mielestä leukakirurkija on ainutta kunnon kirurkijjaa".

Ollut kerran viikonloppuna Kuopiossa . Hammaslää-

Pisti piikkarit naulaan ja sanoi Tiinalle tahdon. Tiinaa

kärisukua .10-tiistain kävijä ja kampaamofriikki, jonka

kadehtivat kaikki kurssin tytöt, mutta onneksi kloo-

mielestä Jari Sillanpää on simply the best. Poltti ajan-

naus kehittyy koko ajan. Arto ei oikein jaksanut lukea

kulukseen "pääsiäiskokkoa" unitissaan. Ilmetty X-

tentteihin (E12). Uhraa itseään lääketieteelle. Jojen-

files Scully.

suusta.
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KIRSI "Klockan Fiskare" KIISKINEN

Universiumin

AIMO "AMI" MIETTINEN Suuri ajattelija Tuusniemel -

upein tukka, tietää myös hiustensa lukumäärän. Tu-

tä. Viiniasiantuntija . Ulosanniltaan joskus hieman tök-

leva apteekkarin rouva Vantaalta. Taukoamaton tur-

sähtelevä mutta osaa olla myös hurmaava herras-

bokieli , joka ei tunne pilkkuja eikä pisteitä. Ensimmäi-

mies. Kehittynyt sosiaalisesti viime vuosien aikana.

nen maantieteilijä: "Oulu on Lapin läänin pääkaupun-

Kiitettävä bailaaja, jonka hymy alkoi irrota valmistumi-

ki". Näppärä ortodontiassa; uudelleenmuotoili (silp-

sen lähestyessä.

pusi) retentiokaaren ensimmäisenä oikomisopillisena taidonnäytteenään. Auringonpalvoja. Nähty joskus luennoillakin.

KIRSI "KÖÖSI" MONOLA Koko kurssin aurinkoinen
äitä-hengetär Haapajärveltä: Aamuyökli inikko nro 3 .
"Vamppyyri" entiseltä ammatiltaan. lkäkompleksi,
KRISTIINA KURTELIUS

Pitkä lenkkeilevä koiraval-

vaikka maitokaupassakin kysytään paperit. Kiertänyt

jakkohiihtäjä Sonkajärveltä. Rasvaprosentti 0. Ulkoi-

Eurooppaa ristiin rastiin. Horoskooppifani, julkkisten

luttaa koiraansa vaikka kesken luennon vesisatees-

tuntija, jolla uskomaton nimi-, syntymäpäivä-, ym.

sa. Luonnonkaunis Kristiina viettää kesät purskutte-

muisti. Puhuu ihmiset pyörryksiin ja hoitaa potilaansa

luliuosten parissa; duuni Olvin tehtaalla.

high bull-vedolla.
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SARI "NIIKKIS" NIIKKO Pohjois-Karjalan iloisin ja hy-

SARI MUNKKI Herttainen

hymyilevä Vähäkyrön

väntahtoisin tyttö Enosta. Henrin rengastama pilkkijä

neito, joka vetää miehiä puoleensa suurilla sinisillä

nro 1. Mahtava murre:"Mänkee vuottammaan tuon-

silmillään. Islannin geysirien ja tulivuorten ihannoija.

ne". Klinikan nope in kävelijä,jollaon kirkas ja kantava

Kastajaiset päättyivät päin pylvästä (klo 18:05). Aika-

ääni. Hermostuu hyvin harvoin ja yleensä silloinkin

taulu mättää toisinaan.

kirralla, jossa nähty joskus päivystämässäkin. Käsityöläisihme: saa mistä tahansa aikaan mitä tahansa.
Desinfioi alginaatteja varmuuden vuoksi pari viikko

SINIKKA NAVARI Vannoutunut vauhtisinkku Koke-

mäeltä. Soveltuu "kiusaamisen " kohteeksi. Matkusti
Joensuuhun

suorinta löytämäänsä reittiä; junalla

Pieksämäen kautta. Toinen maantieteilijä:"Ouluhan
on Kainuun läänin pääkaupunki" . Tekno-Sinikka
KOSTI

NIEMINEN Kotoisin Jyväskylästä . Alussa

käänsi takkinsa ja

kävi Metallican konsertissa.

uravalintaongelmia? Nähty myös kukkaisteekkarinaja

Trauma-altis naisvesipalloilija ja Susannan humanisti-

latinistina Suomen eri yliopistoissa . Huippu rento ha-

hengenheimolainen , joka uskoo miehen ja naisen

bitus. Unihiekkaa silmissä iltapäivisin? Pilkkijä nro 2 .

väliseen "vain ystävyyteen" . Saksalaistui opiskeluai-

BUENO!

kana.
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SUSANNA "Vuoden dentinalainen" PIRINEN Istui

KATRIINA "KASSU" RONGAS Ossin oma runotyttö

kiltisti (melkein) kaikki (pakolliset) luennot; silti yleisin

Kotkasta . Esiintynyt Elviksenäkin . Itseironia lähente-

tenttitulos E. Ei jaksa aina potilaitaan, joten viettää

lee taidetta. Osaa käsillä ja huulilla puhumisen tai-

viikkoja kirralla ylimääräisenä . Grunge-ekspertti, joka

don. Klinikalla varavaatetuksena violetit tuulihousut

käväisi Metallican konsertissa oman paron seminaa-

tennissukilla. Kokeili keihäänheittotaitoaan ja aloitti

rinsa sijasta. lnterreilasi Suomea maailmankartalle.

opiskelut kipsi jalassa. Säärenkierittelyn mestari ja

Terävä-älyinen nurmeslainen

elämäntaitelija, jolla

Kotikatu -fani nro 1. Menetettyjen siltojen nainen.

hanskat ja lompakko hukassa . Viuluviikari, pedo-

Perforaatiotilastojen kiistaton ykkönen ja siivooja nro

dontti ja siivooja nro 1. Kurssin ainoa vs. ylihammas-

3.

lääkäri jo kandiaikanaan.

MERVI TUOMISTO Pieni mutta pippurinen Parikkalan tyttö, joka on täynnä tarmoa. Anti humanisti ja inhorealisti. Bongasi kypsän miehen Espanjasta. Martti
V. ihmetteli käärmeennahkahousuja . Naisen tukka ei
voi enää lyhyemmäksi tulla. Merviä jaksaa askarruttaa,
mitä sillä Dentinan jäsenmaksulla oikein saa.
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TIINA TURUNEN Aina aurinkoinen Teho-Tiina, jolla

MIRA "Mirmeli, Miracle" VENÄLÄINEN Maalaistyttö

on kurssin nopeimmin vaihtuvat hiustyylit. Hellii kurs-

stadista. Maailman onnistunein ainut lapsi. Mira kävi

sikavereitaan joulupipareilla ja muilla herkuilla . Nielet-

Kajaanissa - haalarit vieläkin siellä. Suomalaiskansalli-

tää potilailleen poranteriä. Tunnollinen Kuopion oma

nen Elovena-tyttö, jonka suksi luistaa hyvin. Pistäytyi

tyttö jaaamuyökliinikko; poraamassajo puoli kahdek-

Belgiassa ja Islannissa etsiskelemässä uusia tuulia.

salta. Vietti lomatkin klinikalla? Rolle- ja Mambafani.

Epäitsekkyyden huipentuma.

Kurssin kuopus.

LOUIS CHIDZAMBWA

VIVIAN SITHOLE

SHADRECK MWASHAENYI
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OPETTAJAT

-Hätähousu; hampaiden pitäisi olla poistettu jo melkein ennen puudutusta
-Hessu Hopo -nauru

HAMMAS- JA SUURKIRURGIA

ULLA "Upe" PETRELIUS
RISTO KOTILAINEN

-Jannen puolikas ; Ulla pehmeni jopa hymyyn Jan-

-Tuhat rautaa tulessa yhtäaikaa

nen hellässä huomassa

-Riston toimistossa saa vatsansa täyteen

-Kiireessä kiukkuinen mutta leikkurissa itse ystävälli-

-Pirjo hoivaa ja huolehtii

syys

-Kerrostalon kokoinen ego

-Hevoshullu traumatutkija

-Luennolla Riston kännykkä pirisee: "lsi , osta kanille
heiniä."
-Tenttikysymykset "melkein" loppuun asti harkittuja

JANNE RYHÄNEN

KARI LUOTIO

-"Mä olen sellainen ihmelapsi, ettei mun koskaan tar-

-Belgiassa luennoi nimellä Tari Lutio

vitse hakea töitä. Mulle tarjotaan niitä!"

-Otti kandit implanttikurssille; siitä kiitos!

-Ihmetteli, miksi hampaalla ei enää opiskele kauniita

-Hammaslääketiedettä rankalla kädellä

tyttöjä

-Viisuri viis minuuttia, kysta kymmenen

-Hetkittäin hyvinkin avulias

-Nys se lähtis !!!

-Otteita Jannen jatkuvasta : "Purenta edelleen päin
persettä ."
-Ullan puolisko
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OSMO HILTUNEN
-Hercule Poirot -herrasmies
-Korvanenäku

rkku keu h kosisätauti

lastenleu ka-

kirurgihammaslääkäri
-Kiltti kandeille; antoi jopa kanyloida
-Olisi voinut tulla jäädäkseen ...

KALEVI PIETARINEN
-Jaska Jokunen
-Aina leikkauspipo päässä
-Lähti lisalmeen

KRISTIINA NUORTIO
-Soveltaa leikkurissa naisnäkökulmaa

TAINA REGINA

-Käärmeennahkakengät

-Pienet ja pippuriset kirurgin kädet kokoa xxxxxxxxxs

ja aurinkolasit poliklinikalla-

kin
-Lahjakas myöhästelijä, joka myös katoaa valoa no-

JUHANI MAKKONEN

peammin

-Aseptiikan luentokurssi: "Perkele, kai te osaatte kä-

____

tenne pestä . Menkää kotiinne!"

MARKKU QVARNSTRÖM

-Ali Surakka
-"Saa lähennellä ja mielellään kiitos!"
-Hampaanpoistot käsi kädessä kandin kanssa
-Tarkka tittelistään -ja kirran VIREISTÄ vaatteista
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EHKÄISY, PORAUS JA TÄYTTÖ

LIISA SEPPÄ

SATU SPETS-HAPPONEN

-säihkysäärikerholainen

-hymy hyytyy jonotuslistan pidetessä

-kliininen kokemus rautaa - Niksi-Liisa

-tyylikkään tyyni

-tekee ienleikkaukset turbiinilla
-viihtyi Vitriinilläja kotibileissä mutta otti ja läksi Ouluun

JUKKA H. MEURMAN

HANNA PAJUKOSKI

-kulinaristi ja Suomen hammaslääkäri liiton virallinen

-alter ego: mustalaispovaaja

viiniasiantuntija

-Hannan tuntee aniliininpunaisten kenkien kapinas-

-herrrkuttelee basiliskoilla ja märrrkäpesäkkeillä

ta ja lltasanomien kahinasta

-kolkuttelee yleismedisiinistä omaatuntoa

-"reilu jätkä" ja pirskevastaava

-lähete Lambergille :"Rakas Masi - hoida!"

-häippäsi Helsinkiin heti vuosijuhlista selvittyään

-2000-luvun visionääri ja suulääkäriyden puolestapuhuja
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PANU RANTONEN

-"Meillä täällä röntgenissä saa pitää muriaa kädessä!"
HEIKKI TUUTTI

-klinikalta KYS:lle, hammaslääkäristälääkäriksija päin-

-ensimmäinen valkoihoinen tansanialainen

vastoin

-Karjalasta kajahtaa ainoa fluoripitoinen olut

-klinikan pelastava enkeli akselilla VSO-röntgen-

-heikkona ruskeasilmäisiin naisiin

sali:"Kivaa kun on tyttöjä jonossa!"

-jätti meidät Helsingin takia jo keväällä -96

-lopetti amalgaami-hommat
-kuuluu klinikan herrasmieskaartiin
-nyt HLL, LK, toimitusjohtaja, tutkija

EINO HONKALA

-piti ikimuistoisen kariologian peruskurssin ?-kielellä
SATU SNELLMAN-GRÖHN

"ätsekönt tuut änt klääsaionomeer in tö säntvits tek-

-potilaitten lempihahmo; paneutuu syvällisesti kaik-

niik"

kien ongelmiin ELI jos laitat nimesi pitkään listaan,

-änt then hii vent övei tu helssinkki. ..

tulee ilta vastaan

-charmantti

-Sadulle voi näyttää epäonnistumiset, koska hän ei
hermostu

TARJA KAAKKO

-"Kyllähän tästä ihan kivan saa tehokkaalla paron hoidolla"
-superpehmeä ääni
-muutti Seattleen, grungen kotikaupunkiin
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HELENA FORSS

ELENA TOSKALA

-svenskspråkig säihkysäärikerholainen

-säihkysäärikerholainen

-rokkaa bileissä professorimaisella ryhdillä -ja pitkään

-opiskeli, lisääntyi ja opetti

-erottuu massasta räiskyvillä paidoillaan

-johtajan rouva

TUIJA PALIN-PALOKAS

RAILI SALOVAARA

-endon ekspertti

-työskentelee ylä- ja alakerrassa

-Arlan äiti -milloin saadaan perheeseen Valio?
-vangitsee katseet iloisilla korvakoruillaan

HELI ANTILA

-Pikku-Myy

-hymisi, tuoksui ja katosi
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PARAPROBLEM: KIVEÄ, VAI KARHEUTTA
.~

VUOKKO KONTTURI-NÄRHI

MARTTI "Martti"VÄÄNÄNEN

-"Kyllä minäkin olisin mieluummin Metallican konser-

-rauhallisen lupsakka savolaanen

tissa kuin paran seminaarissa!"

-pedagoginen lahjakkuus: saa kandin uskomaan it-

-lopputarkastuksessa:"lhan hyvä tilanne mutta pien-

seensä

tä karheutta vielä dd.18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,

-"No mitteepä tiiät ?"

21,22 ... "

-Vuokko elää Lindhen mukaan
-Antaako Vuokko ryhmäsähköshokkeja alaisilleen?

PERTTI ''Vertti"VÄISÄNEN

SAMI RYHÄNEN

-pyörremyrsky, joka haihtuu tarvittaessa savuna il-

-Samin on vaikea poistua kandin unitista

maan

-"Voithan sinä kysyä assistentiltä!"

-oliko Pertin monisteessa PANOVIRHEPAHOLAI-

-tikkaa kuin ompelukone hammasta ympäri:''Tää vuo-

NEN vai LUKIHÄRIÖ

taa vielä, ei voi lopputarkastaa!"

-"Paran tasosta ei tingitä!"

-vakiintui parolle: otti permanentin

-Gore-texiä kiireestä kantapäähän
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AIRA TORVINEN
PETRI HIPPI

-kandiaika tuoreessa muistissa;osaa suhteuttaa suo-

-muutti paron alkutarkastukset röntgenanatomian ja

ritteita

farmakologian tenteiksi
-"Mikä on kupletin juoni?"
-piinasi bileissä keskustelemalla tuntikausia d.47:n
juurihoidosta
-Petri kieltäytyi kiharoista ja katosi korpeen!

®

bi ne
HAMMASTAHNA SUUVESI

ORALBALANCE

antibakteerinen,
alkoholi* sisältää
fluoriaja ksylitolia
ton,
fluoriton
* suojaa
hampaita
ja ikeniä
* sisältää
entsyymejä
ja
luonnollisilla
entsyymeillä
ksylitolia
* antaa
pitkävaikutteisen
* puhdistaa
ja raikastaa
aransuojan
* auttaa
kuivansuunongelmissa kinsuunkirvelemättä
* suojaa
hampaita
ja ikeniä
* sopiikokoperheelle
kuivansuunongelmilta

*

*

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

Biotenetoimiikellonympärihammasja iensairauksia
vastaan.
Markkinointi
: TAM-DRUG
OY,Vantaa
, puh. 02044511
Rajatorpantie
41 B,01640VANTAA

APTEEKISTA
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JÄLJENNÖS- JA TRIMMAUSOSASTO

VEIJO LASSILA

PERTTI POHJAMO

- Lipan oma hammashoitaja

-Mummojen hurmaaja

- neloskurssifani

-"No päivää ...."

- hiljaiset luennot; tarjoaisi kandeille kuulolaitteet

-Hyvällä tuulella hyräilee ......

- Mara-walk11

-Labran Katin kanssa saumatonta yhteistyötä
-Purkka ja konjakki maistuu
-Löytyy kirrantoimistosta tai kahvihuoneesta tai ei
löydy!

ESA KLEMETTI

-kierosilmä vitsailija
- kp-alkutarkastuksessa kuultua:"Mihin laittaisit pinteet?" "Sementointimerkinnän

saat vasta lopputar-

kastuksen jälkeen"
-Henk. koht. lusikoista:"Tiedätkö sinä mikä on vaah-

ROLF "ROLLE" LAPPALAINEN

tokarkki?"

-"Ettehän

-XS-hanskoista:"Minulla on gynekologin kädet''

edes perunoita kasvattaa"

-Esa:"Olen tässä 33 sentin päässä"

-Yksinäinen Osmon lähdettyä

-Kandi:"Mulla olis tässä yks ranka ........

-Osaa viheltää Äänisen aallot vastavirtaan, timpuri-

Esa:"Jaa, mitäs teit omille hampaillesi?"
-Hmmmm, no nythän on niin ...
-20 minuutin luentosessioita

te

perkeleen

biohammaslääkärit osaa

mestari
-"Olipa hyvä, että hait just minut''

unitissa roteettisista

-" ...olkoon menneeksi, muttasurkeahan se on, vois-

ongelmista

han tämä mennä säälistä läpi"

-Tunnustus Esalle: Klinikan modernein näkökulma

-Vainoaa kandeja, joilla henkilökunnan takki

protetiikkaan.Kiitos kärsivällisestä ja hyvästä opetuk-

-Asettelujen arvostelu surkee, karmee, hirvee

sesta!!!!

19

OSMO HUUSKONEN

AILA-MARIA MÄKELÄ

-Rollen bestis

-pistää niin kandit kuin potilaatkin järjestykseen

-Deodorankki petti

-"Uhmaatko sinä painovoimalakia???" (potilasaika klo

-Työtakki lyhythihainen ja neljä numeroa liian pieni

8.00)

-Siirtää sujuvasti kädet taskusta suoraan suuhun

-"taikaviitta"

-Ei malta pysyä poissa klinikasta

-yksi niistä harvoista opettajista , joilta saa spontaania
kiitosta
-syöttäisi potilaille aina käynnin jälkeen särkylääkettä

PEKKA VALLITTU

- kuuluisa, mutta harvoin nähty
- opett i peruskurssin fantomtöissä kaikki muinaiset
jäljennösmenetelmät
- kuitumies

1

1

Hammaslääkäreiden
yhteisvastaanotto
KEILATALON
HAMMASLÄÄKÄRIT OY
Puh. 017-261 8119
Puijonkaru 26
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.hengi
50 mg,.;
LAPSILLE

<

300mg
. AIKUISILLE
KERRAN
PÄIVÄSSÄ

j

"-

HINNALTAAN
EDULLINEN
:
UUDEN

POLVEN
,

MAKROLIDI
.

-

®

10n

ROKSITROMYSIINI

PAKKAUKSET
JA HINNAT
(VMH+ ALV)

KÄYTTÖAIHEET
Ylempien
ja alempien
hengitysteiden
infektiot.non~onokokkaalinen
ureiriitti,
iho-ja pehmytkudosinfektiot.

50 mg

10!abi.
20tabl.

37,72
63,83

150mg

15tabl.
20 tabl.
100!abi.

119,64
150.26
636,01

300mg

7 tabl.
10tabl.

112,45
150.26

ANNOSTUS
Lapsille(50mg)5-8 mg/kg/vrkjaettunakahteen
antokertaan.
Hoitoaika
ei
saaylittääkymmentä
päivääTabletteja
ei suositella
alle4-vuotiaille
lapsille
Roksitromysiini
tuleemieluimmin
ottaaennenaterioita.
Aikuisille1 tabletti(150mg)2 kertaavuorokaudessa
(joka12.tunti)tai 1
tabletti(300mg)kerranvuorokaudessa
7-10päivänajan Potilaille.joiden
maksan
toimintaonselvästiheikentynyt,
1 tabletti(150mg)kerran
vuorokaudessa.

INFEKTIOLÄÄKKEET
Katsolisätiedot:Pharmaca
Fennica

·
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KOJEET JA KAARET L. HAMPAAN OIKAISUOPPI
_j_

RISTO "VÄNÄ" VÄNTTINEN

PAULI KILPELÄINEN

-mumisee ja jättää kandin selittämään

-woody allen -look

-tenttien arvostelukriteerit kaipaavat kalibrointia

-aina hämillään

-hellyttävä jörö

-jätti käytännön työt kandeille, siirtyi itse johtotehtä-

-nähty

törmäilemässä

koripallokentällä

ja lrkku-

viin

pubissa
-alter egona joulupukki

ANJA IKONEN

-pois alta, jos Anja on huonolla tuulella
-taivuttelee kaarilankoja niin, että kandia huimaa
-vihasi klinikan labraa

ARMANDO GALE

-avulias ja sympaattinen aikoja Hondurasista
-"Mite kulu? Su kini, su auki."

TELLERVO LAINE-ALAVA
-sai professuurin,

MARJATTA PURANEN

pakeni maasta ja otti mukaansa

Ullan ja Jussin

RIITTA PAHKALA

-sairaan nopea
-Riitalta saa hyviä neuvoja, jos ehtii ymmärtää kuulemansa
-äitiyslomalla

AT ASHKARI & DAL!LI
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KUDOSLEIKKEET JA SÄDETYS

SERGEI KOLMAKOW

PERTTI SAINIO

-näkee kaikissa nivelpäissä fasettimuodostusta

ja

-Sainion ironiaa: "Olishan se tietysti hyvä, jos viimei-

subkondraalista skleroosia

senä vuonna olisi muitakin modernia hammaslääke-

-levottomat kädet harmillisen usein kiinni kandityttö-

tiedettä opettamassa kuin minä ja Lassila."

sissä

-teki klinikkapalavereista perinteen

-kävi Helsingissä ja muuttui mukavaksi

-nähty uimassa Velj'miespatsaalla

-kysy Sergeiltä viimeisimmät blondi-vitsit

-suurten asioiden mies, joka jaksaa paneutua opiskelijan pieniinkin murheisiin
-saa kandin aina hyvälle tuulelle

JARI KELLOKOSKI
-rationalisoi röntgenopetuksesta

pois pahimmat mui-

MIRJA PURANEN

naismuistot (syntivihko)

-tohtorisoitui

-hyviä neuvoja vakuutusasioissa

-mukava ja asiantunteva opettaja

-kaikki tiedämme nyt, mikä on multippeli myelooma

yksityisyrittäj ältä
paras palvelu ©
Kulzer tuotteet,
timantit, j älj ennösaineet
meiltä edullisimmin!

EEVA LINKOSALO

-elämäntaiteilija
-jätti tyhjiön, jota ei ole helppo paikata

ir tilaa tuoteluettelomme

~

Dentalagent Oy
09-6849855
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Valitse

instrumentiksi

HAMMASLABORATORIO

TEKARIKY

Ergonominen.
lloisenvärinen.
Suomalainen.

PUIJONKATU 16, 70100 KUOPIO
PUH. 261 3163, 261 3053

Kaikista

hammastarvikeliikkeistä.
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PYKÄLÄ JA TILASTO ry.

HANNU HAUSEN

SATU LAHTI

-"ovatko kaikki hml-opiskelijat epidemiologian luen-

-farkkuhammaslääkäri

noilla, yleensä he ovat lähettäneet bulvaanin"

-lehahti Ouluun

-Jeffrey Rouse -fani

-suhdetoiminta sujuu suht' suveneeristi

-käsittämättömien käsitteiden mies

KLINIKAN EX-JOHTAJA

SAKARI "KAULAOTE" KÄRKKÄINEN

VEIJO MIETTINEN

-ryhmätyöfriikki

- patoumat esiin muutaman drinkin jälkeen

-ensimmäisen luennon aihe : Sakari Kärkkäisen saa-

- "saaks vähän koittaa"

vutukset hammaslääketieteen saralla
-''Tämähän on VALTAVAN mielenkiintoista!"
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JUHLATALON
HAMMASHOITOPALVELUT:
Ti, To klo 8-15 hammashuoltaja
KATJA IKÄLÄINEN -hammaskiven
poisto-hampaiden puhdistus
Ma, pe erikoishammaslääkäri
MARJATTA PURANEN
-korjaavat hoidot-oikomishoito
Rautalammintie 11 B
Suonenjoki SOITA 513 777

Uusi Nokia 8110 GSM-puhel in on kaareva, niin kuin
kasvosikin. Ja liukukannen ansiosta aina oikean
kokoinen .
•
•
•
•

Digitaalinen GSM-tasku puhelin
Pieni j a kevyt - 151 g - sopii taskuun kuin taskuun
Pituus säädettävissä haluamaksesi
9600 bit/s sähköposti, fax, tiedostojen siirto, lnterneL.

NOKIA~

Onnittelemme valmistuvia
hammaslääkäreitä ja
järjestämme tarvittaessa
tilaa vielä yhdelle .

~

C ONNECTING l'EOPLE

.Al74!'!1'16.I/Wlfl

l"§Q:!T

.fflL:fl!TITO&-

TOIMISTOAUTOMM TIO OY
Tulliportink. 46-48, 70110 KUOPIO
Puh. (017) 265 5000

'Hädän' hetkellä muista: "The Force is with
you ..."
Onnea ja menestystä uusille
lisensiaateille! !

/.~

\

l

I
1
:

w
l

/

SIILIN
HAMMAS
Kuiluntie 2, Siilinjärvi
FONTANELLA, II KERROS

017-462 5257
Tiesitkö ....
että nyt on suun vuoro

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

PETOSEN
HAMMAS
PYÖRÖNKAARI 3 E 70820 KUOPIO
P.3634757

V
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HENKKILÖKUNTAAAAAA .....
TÄRPÄ TTIÄÄÄ!!!!!!

~~-

\

MIRKKA MYKKÄNEN

-nuorin ja tehokkain
SIRKKA-LIISA "SIRKKIS" MIETTINEN

-jaksaa juosta kandilta unohtuneita tavaroita

-puhetykki
-kantoi huolta suoritteista ja tenttikurista

LEENA VALTA

-lasten kanssa ilmiömäinen
SIRKKA KUUSALHO-ST JERNA

-paras jäljennösaineiden sekoittaja
- vinkkejä joka lähtöön

TUULA HARTIKAINEN
MIRJA LAITINEN

-VSO:n kantava voima

-pitää langat käsissään protetiikan osastolla

.

-

Röntgeniri ihanat, avuliaat hoitajat OUTI JA ELINA

kirran IRJA ja EEVA ja IRMA

27

potilastoimistossa PÄIVI ja MARJATTA

BRITA ja MINNA

arkistossa AULI

-

HELENA RÖNKKÖ

orton avuliaat ANJA, PIRJO

RIITTA VIRTANEN

PIRKKO

VIRPI

l
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labran kandiystävälliset teknikot

'

..

1~

/

paron iloiset INKKU JA ANNA

'
L

väl inehuolto

Hammaslaboratorio
Varkauden Hammas Oy
Onnittelee tulevia hammaslääkäreitä
Varkauden Hammas Oy
Kauppakatu 40
78200 VARKAUS
Puh. 017/5527192
Fax 017/5527191

.

/
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OYFINFEEN

p~

Jaakonkatu 2
01620 V ANTAA

puh 09-530 56 530
fax 09-530 56 535

oy implantonaltd
FINLAND
PUH. 09-323 3201
FAX 09-323 546

VASTAANOTTORATKAISUT

IMPLANTTI
(KEINOJUUW)
HOIDOT
- pysymättömien
kokoproteesien
hoitoon
- yksittäisten,puuttuvienhampaiden
korvaaminen
- keinojuurikantoiset
sillat

LISÄKSI
KAIKKI
HAMMASHUOLTOPALVELUT

DENTAALIPALVELU
OY
HAMMASI.ÄÄKÄREID
ENYHTEISVAST
AANOTTO
Puijonkatu41 A, 70100Kuopio
Puh.(971)2624443

----

---

HLL PETRI HUTTUNEN
HLL KARI ANTIKAINEN
HH MIKA UTRIAINEN
Puh. 017-2614726
Puijonkatu 22 B, 3-kerros, 70110 Kuopio

Kuopion yliopiston opettajien vastaanotto .

HAMPAAT
OVAT
OSATERVEYTTAMME!

Palveluksessanne
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Kun elämä kolhii ja purettaa,
lihakset turpoo ja surettaa
muista silloin:
Aila-Maria Mäkelä
HLL;EHL kliin.purentafys.
P.017-2615477
Tulliportink. 26 B
70100 KUOPIO

LASTEN PURENNAN
HOIDON MATERIAALIT

MIN4 i::>4TY1TÖYS12ittf ...
kAJ.IP€N HEJP,,fNkUISTIL-

lMN,,. SYL€/UM/ViG:,..

02-230 6900
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Jos TYÖ!\llslÄT

ASEMAN HAMMASLÄÄKÄRIPALVELU
Haapaniemenkatu 38 B 111
krs. KUOPIO
Heikkelä Eija
Kellokoski Jari
Kilpeläinen Pauli
Qvarnström Markku
·Spets-Happonen Satu

-EHT, protetiikka, purentafysiologia
-HLT
-EHL, oikomishoito
-EHL, suukirurgia
-EHL, ehkäisevä hammashoito
ja paikkaushoito

Vuorenmies Sari

PUH. 017-261 6535
TOIVOTAMME VALMISTUVALLE KURSSILLE PARHAINTA
ONNEA JA MENESTYSTÄ

KIELESI ULOS
.JOKSIKll-l

AIKAA , tvll"I
SE. KUIVUU
l<OKE.ILE !

!
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Menestystä uusille
hammaslääkäreille!

~uiio•
fl~,-4,
Okkittelee
11NtulJM kuH,i4!

PuiJot-l
r HÄMMÅs

Puijonkatu
35, 11krs, 70100Kuopio
, puh. (017)2615757

Hammasväline

8oy
HAMPAAN HAUTAJAISLAULU
BY KIRKUVAT PORAT 1996

31\11
Paikkamateriaalit

Päivä vain ja hetki kerrallansa
klinikalla vielä raadetaan.
Ossi meidät heitti huomastansa
siksi Ouluun pian matkataan.
Ossi luuli, että meidät vaihtais
vaikka Hesan eläinlääkikseen
mutta tyhjän Savilahden rannan
Ossi vain nyt saikin palkakseen.

Millä kohta puree Savon kansa
rukihista muikkukukkoaan.
Mummo ilman tekohampaitansa,
~asten suissa reiät ammottaa.
Kyllä sitten ikävöitte meitä
hampaat suussanne kun mätänee.
Hautakumpu muistuttaa nyt teitä,
että vastuussa on OSSIV!!!!!!!!!!!!!
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Kolopallon säännöt
1. Pelaaja saa käyttää vain omia välineitä pelissä. Tavallisesti vain yhtä mailaa ja
kahta palloa. Välineet on puhdistettava ennen peliä ja kentän omistajan tulee tarkastaa ja hyväksyä välineet.
2 . toisin kuin tavallisessa golfissa pelin tarkoituksena on saada maila reikään ja
pitää pallot sen ulkopuolella. Kentän omistaja pidättää oikeuden säädellä varren
pituus, jottei kentälle aiheutuisi vahinkoa.
3. Pelitehon lisäämiseksi mailan varren tulee olla jäykkä. Kentän omistajan tulee
tarkistaa mailan jäykkyys ennen pelin alkua.
4. Pelin tarkoituksena on käyttää niin monta lyöntiä kuin mahdollista, kunnes kentän omistaja on tyytyväinen. Pelaajia muistutetaan pelaamaan oikeaa reikää, jonka
kentän omistaja osoittaa.
5. Pidetään huonona tapana pelata reikää heti kentälle saavuttua. Kokeneet pelaajat ihailevat ensin kenttää, kiinnittäen erityistä huomiota hyvin muodostuneisiin
bunkkereihin. Poikkeuksellisen hyvänä pelitapana pidetään reiän pelaamista
useampaan kertaan ottelun aikana.
6. Pelaajia kielletään mainitsemasta muita kenttiä, missä he ovat viime aikoina pelanneet.
7. Mikäli kenttä on väliaikaisesti kunnostettavana, on pelaajan etsittävä muita pelitapoja.
8. Pidetään pelin etiikan vastaisena paljastaa pelin tulos muille pelaajille. Samoin
kuin kertoa pelanneensa kentällä.
9. Kentän omistaja on ottelutuomarina valittaessa parasta pelaajaa. Kentän omistaja määrittää myös pelimaksun.
10. Pelaajien jotka eivät tunne kenttää ennastaan, on syytä käyttää suojaa mailansa päällä kentällä liikuttaessa. On myös varmistettava, että kenttä on vähintään 16
vuotta vanha, jotta viheriö on ehtinyt nurmettua kunnolla.
11. Kentällä pelaa korkeintaan yksi pelaaja kerrallaan. Mikäli kysymyksessä on
joukkue, kukin joukkueen jäsenistä pelaa kentän läpi vuorotellen, tällaisessa tapauksessa kentän omistajan tulisi kiinnittää erityistä huomiota kentän kuntoon, siisteyteen ja viihtyisyyteen.
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Cursus Helin
1992-1997

Valmistujaisjuhla

23.05.1997

Ohjelma
Tervetuliaissanat
Malja valmistuville
Musiikkiesitys
Therapia-kvartetti

fuhlapuhe
Laitoksen johtaja,

ap.professori

Val1nistuvan
Isäntä

Pertti Sainio

kurssin puheenvuoro

Pekka Helin

Musiikkiesitys
Louis Chidzamblja

ja Shadreck Mwashaenyi

l~urssimatrikkelin

luku

Vuoden Hammaslääketieteen

opiskelija

Tuija Palin ..Palokas, Suomen Hammaslääkäriseura

Dentina

ry:n tervehdys

Suvivirsi

*** ***
l(ahvitarjoilu

Suvivirsi

1. Jo joutui armas aika/ ja suvi suloinen
kauniisti joka paikkaa/ koristaa kukkanen
Nyt siunaustaan suopi / taas lämpö auringon
se luonnon uudeks luopi / sen kutsuu elohon.

2. Taas niityt vihannoivat / ja laiho laaksossa
puut metsän huminoivat / taas lehtiverhossa
Se meille muistuttaapi / hyryyttäs Jumala
ihmeitäs julistaapi / se vuosi vuodelta.

3. Taas linnut laulujansa / visertää kauniisti
siis eikö Herran kansa/ Luojaansa kiittäisi
Mun sieluni sä liitä/ myös ääneks kuorohon
ja armon Herraa kiitä/ kun laupias hän on.

