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THELOOK
HAMMASKORU

Hammaskorut on valmistettu
18K kullasta, ja niitä on neljä mallia:
sydän, pisara, tähti ja kotkanpää.
Korut ovat läpimitaltaan n. 2-2,5 mm.
Hammaskoru sopii sekä miehille
että naisille.
Hammaslääkärin kiinnittämänä ja
poistamana hammaskoru ei
vahingoita itse hammasta eikä
kiillettä. Vaivaton laittaa esimerkiksi
vuositarkastuksen yhteydessä.
Kiinnitetään 2-komponenttimuovilla .

*

TROLLHÄTTEPLASTOY
PL 108, 15101 Lahti
Puh. (03) 880 970, fax (03) 880 9750

ISÄNNÄN JA EMÄNNÄN PUHEENVUORO

Oli kuulas syyskuinen tiistai-aamu vuonna 193, kun pahaa aavistamatta
aloitimme
hammaslääketieteen
opinnot
Kuopion
yliopistossa.
Selvisimme
kunnialla
ensimmäisten
vuosien koettelemuksista:
kastajaisista, kostajaisista, ruskaretkistä, pikkujouluista ja vuosijuhlista.
Toki myös opiskelimme siinä ohessa ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa,
rottatieteitä, muita luonnontieteitä ja tietenkin hampaan muoto-oppia.
Tieto hammaslääketieteen opetuksen lakkauttamisesta varjosti ja samalla
vauhditti opintojamme. "Pyssy ohimolla" pakersimme itsemme
prekliinisen vaiheen ohi kohti potilastyöskentelyä. Jokainen meistä
varmasti muistaa ensimmäisen 'oikean' potilaan, joka pääsi poistumaan
käsittelystämme jo kolmen työtunnin jälkeen, ikenet riekaleina ja paikat
puuduksissa.
Tehokkaan
ja
intensnv1sen
opetuksen
(yksi
assistentti/opiskelija) ansiosta huomasimme päivä päivältä kehittyvämme
työssämme.
Kurssillamme vieraili noin 30 opiskelijaa, joista osa vaihtoi yliopistoa,
osa alaa ja eräs jopa maanosaa. Jo alusta lähtien kurssimme jakaantui
poikien ja tyttöjen ryhmiin. Hampaihen pojat tekivät toisilleen kepposia
ja kokoontuivat lasien ääreen. Tytöt tasapainottivat tätä heterogeenista
ryhmää, ja joskus meitä jopa kehuttiin hyväksi kurssiksi.
V almistuessamme nyt hammaslääkäreiksi, voimme murheellisina todeta
hammaslääketieteen koulutuksen päättymisen Kuopiossa. Emme tule
unohtamaan niitä riemun ja tuskan hetkiä, jotka saimme viettää
hammasklinikalla.
Luottavaisin
mielin
lähdemme
maailmalle
mukanamme viimeisin kuopiolainen hammaslääketieteen tietämys.

Joutilaana vaelsin kukkaishuipulle
Päivä oli kirkas ja säteilevä
Kaikkialla taivaan kuulaassa sinessä
Valkoisia pilviä-ja kurkia lennossa.
Hanshan-kokoelmasta 600-luvulta
Suom. Pertti Seppälä

Hyvä keväällä 1998 valmistuva kurssi!
Te olette 25-vuotiaan Kuopion hammaslääketieteen viimeinen kurssi . Te tulitte opiskelemaan vuonna 1993, kun
neljän vuoden taistelu Kuopion hammaslääketieteestä oli lopuillaan. Vuosi tulonne jälkeen eduskunta
yksimielisesti päätti lopettaa hammaslääketieteen opetuksen Kuopion yliopistossa. Te tulitte matkustajiksi
jälkijunaan, mutta kuitenkin lähdette siitä nyt konduktööreinä.
Teidän aikananne kuihdutettiin Suomen ainoa hammaslääketieteellinen tiedekunta ja Suomen parhaaksi arvioitu
hammaslääketieteen yksikkö. Se kuoli nuorempana kuin Schubert. Nyt tuntuu syvä huoli siitä, miten Itä-Suomen
hammasterveydenhuollon käy. Valtaosa teistä opiskelijoista tuli Itä-Suomesta ja myös jäi tänne. Parin viime
vuoden aikana Helsinkiin on hakeutunut opiskelemaan kaksi itäsuomalaista nuorta, Ouluun ei yhtään.
Suuren ja pienen välillä on suuri ero, niin opiskelun inhimillisyydessä kuin tehokkuudessakin. Kun vertaan
Kuopion pientä hammaslääketieteen laitosta Moskovan valtavaan 2500 opiskelijan lääketieteellis-stomatologiseen
instituuttiin, näen helposti eron . Te yhdeksäntoista , samoin kuin täältä kaikkiaan valmistuneet 543 hammaslääkäriä
ja me opettajat ja henkilökunta olemme olleet yhdessä kuin perhe, iloineen ja suruineen. Semaskossa eivät edes
saman oppialan opettajat usein tunne toisiaan, puhumattakaan opiskelijoista . Kuopio on tuottanut näinä vuosina
Suomen parhaita hammaslääkäreitä -niin olen kuullut ystäviltäni. Pyrkimys suuriin opiskeluyksiköihin ei
välttämättä tuo parhaita tuloksia , tulevaisuuden Suomessakaan.
Muistatteko prekliinistä aikaanne? Olitte niin motivoituneita opiskelemaan, että kävitte korottamassa morfologian
väliarvosanoja, vaikkei niillä ollut merkitystä . Rita Sorvari pyysi minua olemaan hiiskumatta asiasta. Ritan, tuon
hienon opettajan suuri arvo on suna , että rakensimme koulutusohjelmajaostossa hänen avullaan
hammaslääketieteen koulutuksen alkamaan jo perusopintojen alusta lähtien. Toisin kuin yleensä muissa
korkeakouluissa . Klinikkaan tullessanne erotitte jo etuhampaan poskihampaasta ja miten kieli projisoituu
röntgenkuvaan. Suulääkäreitä teistä ei tehty, mutta kylläkin hyviä hammaslääkäreitä . Mielestäni se on ollut
tärkeää.
Muistatteko, miten hautasimme hampaan yhdessä ylioppilaskunnan kanssa Studentian pihalle , kun arvohenkilöt
juhlivat Snellmaniassa yliopiston vuosipäivää 28.3.1996?
Muistatteko klinikka-ajan, Pertti Pohjamon ja yhteiset opiskelijapalaverit, joissa joskus kovastikin ojensimme
toisiamme?
Muistatteko orientointiin tulonne, toimintanne itsenäisinä harnmaslääkäreinä hammashoitajan avustamana ja hyvän
miehen provisionne työstä? Teidän avullanne pystyimme pitämään tulomme muuttumattomina , vaikka menotkin
kyllä kasvoivat. Kykenimme kuitenkin teidän avullanne pitämään henkilökunnan työssä.
Minä tulen aina muistamaan, miten te ylioppilaskunnan kanssa tuitte vetoomuksellanne sitä, ettei opetus ja
laitoksen toiminta lakkaisi jo 1.6.1998.
Pitäkää tämä hienoon ja monisäikeiseen ammattiin saamanne oppi mukananne ja kehittäkää sitä uranne loppuun
saakka.
Ihmisinä etsikää sitä, miten tulla siksi mitä on.
Haluan onnitella teitä meidän kaikkien puolesta. Meillä on ollut hyvä yhdessä.

Ystävyydellä Kuopiossa 22.5.998

Pertti Sainio
laitoksen johtaja

Toimituskunnalta

Tässä se nyt on käsissänne, Kuopion yliopiston hammaslääketieteellisen
viimeiseksi jäävä kurssijulkaisu. Pieni, mutta kovin pippurinen toimituskunta on vuodattanut ientaskunestettä ja kyyneleitä sekä vähän hikeäkin
synnyttäessään tätä historiaan jäävää julkaisua. Halusimme tämän
julkaisun olevan osa tämän päivän ajankuvaa, myös sitten kymmenen
vuodenkin päästä, kun kesken kevätsiivouksen tämän teoksen käsiisi
löydät. Silloin mieleesi muistuvat varmasti opiskelun lisäksi ne monet
TV-sarjat, jotka kiinnostivat paljon enemmän kuin kokoproteesioppi.
Kiitos kaikille teille, jotka teitte tämän mahdolliseksi. Mainostajille
kiitos taloudellisesta tuestanne. Anja, Sirkka, Raili ja Pekka: Kiitos
valokuvista. Erityiskiitos Minnalle taiteesta. Ja suurkiitokset Kaj
Piroskalle taustatuestasi ...
Me teimme sen!
Kevät terveisin ja onnitteluin,

P.S. Rita S. , morfologian kuningatar -ikuisesti sydämissämme

TENAVATÄHDET
Tässä ohjelmassa näet miten 60- ja 70-lukujen
vaihduntahampaiston omaavista lapsista kehittyi odontologisia
unelmiaan kansainvälisestikin toteuttavia kelpo kansalaisia.

Hakulinen Marjo
Marjo se vaan odotteli synnytyspolttojen alkamista farmakologian luennoilla -tyttö syntyi iltapäivällä. Loputtoman huolellinen
työskentelijä, mutta onnistui kuitenkin perforoimaan siippansa.

Helmi Johanna "Jossu"
Ex-psyko hoitsu, josta leivottiin
heti tuoreeltaan kurssille emäntä.
Omalääkärinsä
helmihammas,
jonka meno kummasti rauhoittui
aisaparin kadottua Australiaan ...

Heikkinen Timo "Norppa"
Norppa tunnetaan armottomana
porukan naarattajana (kaatajaHeikkinen). Aetosavolaenen supliikkimies, joka ei tennissukistaan luovu. 'Linikan leipoi'

Hämäläinen Piia
Seuralainen vaihtui ennen snna
kuin paitakin -tapasiko viimein
kohtalonsa?
Huulten
punaamisesta isot ongelmat ennen
ravintola-iltoja...
Liikkuuko
Piian kilpirusto symmetrisesti?

Häyrinen Anu
Jänkhän tyttö Dentinan kirstunvartijaksi. Anu harrastaa sylkihommia ja ehtii opettaa lumilautailun
saloja
-Villellekin!
Vierivä kivihän ei sammaloidu ...

Karvonen Pasi "Sponssi"
Rolle: " Laitetaankos dosentti
Karvosen lisensiaattitodistukseen
että 'Rollen suostumuksella'?"
Piikki auki koko illan, jessss !
"En tiedä oonko mä vähän perverssi, mutta musta sienet ON
kauniita!" Pasi matkasi maailmalla Oopeen kanssa.

Jäske Satu
Reipas pikku flirtti piristää .. .
Satu nauroi proteetikot pyörryksiin, mutta oli ainoa, joka sai proteesit paluupostissa
takaisin.
Syvensi tietämystään sienistä.
Kolmen M:n nainen: Mies,
Mersu ja Minkkiturkki.

Kitti Uula "Fuula"
Sai
aikaan
skandaalinkäryä
klinikalla. Pojalla on bisneksiä
siellä ja täällä, ja yksi oma kulta
Amsterdamissa. Tämä poika ei
poronsarvijauhetta
kaipaa
verenperintö jänkhältä. Yläkroppa paljaana rullaluistellen käänsi
päitä Kuopion kaduilla.

Koivunurmi Tiina
Kolmenkympin kriisi täysillä
päällä. Kurssin eläinhammaslääkäri, joka laajensi myös terminologiaamme infektoivalla orgasmilla ja eroottisilla leukanivelillä
Klinikan tietotoimisto, joka vie
Oopeen ja Vuokon mukanaan
Grönlantiin.

Lassila Lippo "Yrjö"
Tuleva Turun dosentti , joka
syntyi kitara kädessä (?) Isän
· poika, jonka yleisin kommentti
lienee:"Emmää tierä!" Maisteli
poikain kanssa viskiä klubissa.
'Hämminkiä' Hannun rappukäytävässä ...

Lappalainen Oopee
Laulun lahjan omaava jokapaikan höylä ja kurssin yleismies
Jantunen, joka osaa patologiansa
etu- ja takaperin: fiksoi itseään
nousevalla
alkoholisarjalla.
Rolle-kompleksin
ansiosta
asettelujen tekeminen vei reilut
kaksi vuotta ... Ajankäytön ihme,
joka opetti sadoille sairaanhoitajille ihmiskehon suloja koko
opiskelunsa ajan. Edusti maatamme Pasin kanssa ulkomailla.

Oinonen (os. Pokka) Meeri
Kurssin Lady-like ex-hoituri,
joka käyttää vain Gossardia.
Esiintyminen on varman selkeää
(meteorologiainesta!)
Meerillä
on oma insinööri
kotona.
Ajoasento on topakka ja varma
kun Peugeotin ratti on sylissä.

Ottavainen Vuokko "Posliini"
Liperin liukas lammasfarmari,
joka kuuluvasti kertoi potilaiden
salaisuudet koko klinikkasalille.
Tehokas tyttö: pisimmät työpäivät heti alusta alkaen! EU laittoi
Vuokon jopa palpoimaan pässin
ki veksiä.
Lähdössä myöskin
Grönlantiin.

Parjanen Sirkku "Parsan en"
Kurssin kuopus, kuten näkyy.
Desinfioi kliinisen uransa aluksi
potilaaltaan
sekä ylä- että
alapään.
Kurssimme
sympaattinen
punastelija, jolla hymy herkässä.
Kunto
kasvanut
sitten
kastajaisten ...
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Pakarinen Riikkaleena
'Riikkis' on suonenjokelainen
mansikkatyttö,
jolla
kurssin
pisimmät koulumatkat.
Auto
kuitenkin vaihtui tiuhaan. Uuras
ex-farmaseutti,
joka
ampais1
ensimmäisten
joukossa
työelämään .

Sätilä Johanna
Univormut kiehtovat- edessä ura
armeijassa inttipoikain viisurinkiskojana? Asentoooo -lepo!
Kurssin
ryhdikkäin
namen,
(ergonominen ortodontti)
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Taipale Teemu "Konstaapeli"
Kurssin isäntä, ja Sirkka-Liisan
virkaveli, jonka tiedostamattomat
eleet ja ilmeet ovat vertaansa
vailla. Oma konsultti kotona.
Kitaraa soittava viskiklubilainen,
ja mies, joka osaa myös
miellyttää kaikkia.

Vesanen Hannu "Pyllerö"
Hannun järjestämän mökkireissun muistaa varmaan jokainen
mukana
ollut.
Tulevaisuus
turvattu: vaimo hahu ja appi
teknikko. Ensin tupa ja takka,
sitten... Päättäjäisistä
ehjänä
kotiin?

VIERAILIJAT -nämä eivät kestäneet
tahdissamme; matkan varrella
tippuneita

Tiainen Suvi
Kurssin harvoja ortodontiaan
ihastuneita.
Tarkan
markan
opiskelija, jolle oma mielipide on
hyvin tärkeä. Melkein jäätyi Ga
ryytyi) Rukalla. Seminaareissa
koepalan ja biopsian analogia
hukassa .

Heikkilä Merja
* Aikuinen nainen mä oon ... , Benetton veti
puoleensa
Katri Manninen
* iloinen körttimummo , joka harrastaa
avantouintia
Lehtimäki Jarmo
* Mersu-mies, survival-mies ...
Lehtinen Minna
* laskuvarjohyppääjä , nyt lienevät hypyt
hypätty-kotrrouvana
Lehtola Salla
* "Otetaanko Sallalle?!" -lukuisien maljojen
aihe
Melkko Petri
* yksien kokoproteesien pituinen
hammaslääkärin ura
Moilanen Heidi
* vuosisadan rakkaustarina vei lopulta
Australiaan
Moilanen Merja
* Kajaanin tyttö, sirrtyi suurine
suunnitelmineen Ouluun
Pesonen Ville
* Salibandy-kingi , pulssi 32!
Väisänen Anne
* Anatomiat läpi pullakahveilla ...

"KAUNIIT JA
ROHKEAT" (ortodontia)

Pauli {Thorne) Kilpeläinen
* proffaksi proffan paikalle
* kiltti kuin sika pienenä
* laitoksen ainoa proffa, jonka listassa
on nimen perässä sydämiä
* Kilpeläisen nootti viime metreillä
Risto (Eric)Vänttinen
* Santa Claus- Forrester
* 'ortodontia on biologiaa , ei
fysiikkaa'
* kleptomaaniksi Tallinnassa
* artikulaatio-ongelmia? -mutinaa
Färshad (Ridge) Dalili
* Ridge
* oikoi kurssin pojat ja teki kipeää
Armando (Clarke) Gale
* Positioneri-ekspertti
* 'mittaa 3-3 väli, mene kaapille, ota
oikea koko, pistä suuhun, kassan
kautta kotiin!'
Riitta (Brooke) Pahkala
* puhetykki II
* sairaan nopee
Marjatta (Stephanie) Puranen
* Omat kamat taskussa
* jättää kandin sekavaan mielentilaan ...
potilaasta puhumattakaan

"POLIISI-TV" (röntgen)

Pertti Sainio
* Professor i, jonka hampaat ovat
nähneet elämä ä ja maailmaa.
* Vaimot ihmettelevät kielenharj austa
* Luotsaamassa uppoavaa laivaa
loppuun asti ; loikannee itse itärajan
taakse
* "desantti"

Eeva Linkosalo
* Kova jätkä , lämmin sydän!
* kompakysymysten mestari
* nauttii ansaituista eläkepäivistä
täysin rinnoin
Jari Kellokoski
* "Jos olisit Amerikassa, olisit saanut
hoidoistasi syytteen!"
* Liekö luvattu valssitaito hallussa?
* Simply the best -ainakin omasta
mielestäni!
* bileissä loppuun asti
* tenttaa kandia kuin K.Tervo
Sergei Kolmakow
* Sai kandityttöjen posket
punoittamaan ... mutta ahdistelija
joutui ahdistelun kohteeksi : Meerin
nyrkistä päähän!
* " aika hjuuva!"
* ...ja taustapeilistä näkyi Tiinan
panssari vaunu
* 'subkondralista sklerosiaja
fasetimuodostusta'
* Playboy ajankuluna työpaikalla
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"IHMEIDENTEKIJÄT"
(suukirurgia)
Risto Kotilainen
* milloin nähty viimeksi?
* yliopiston oma seremoniamestari
* tenttiarvosanat lonkalta
* ohjasi supervauhdilla syventäviä
Markku Qvarnström
* "kjuu"
* intensiivinen katsekontakti -tytöt
hepulissa!
* yleissairauksien
erikoishammaslääkäri
* klinikan 'busy' doctor
Kristiina Nuortio
* aina bileissä viimeisenä
* aina myös tip-top: 'minkkiturkki,
liskokengät, aurinkolasit, tupeeraus,
meikki , ja HUULET ...hmmm,
valmiina töihin!'
* ihana nainen
* nykyisin 'norske jente'
Janne Ryhänen
* totisesta torvensoittajasta iloiseksi
vitsinkertojaksi
* opetti puudutusta hahuille -liiton
vihat niskassa
Ulla Petrelius
* pelotti aluksi pelkällä olemuksellaan
* mikä sulatti Ullan syömmen?
* Jannen ja vauvan myötä irtosi jo
hymykin ...
Kari (Amalgaama) Luotio
* Elimäen kingi
* ensin olut-sedaatio -ja potilas kotiin
Alkon kautta!!!
* atraumaattinen poisto -alle 2min !
* Osfix -elämänpituinen unelma
Kalevi Pietarinen
* Nallekarhu

Pekka Leskinen
* vieraileva stara
* missä hermot kulkee -n. alveolaris
inferior kädessä ...

"NITRO KABINETTI"
(protetiikka)

"SYDÄN TOIVOA
TÄYNNÄ" (kliininen
purentafysiologia)

Veijo Lassila
* Imupimu '97
* luennoilla luomi tuet tarpeen ...

Aila-Maria Mäkelä
* 'aa-ämmä'
* työpaikalle yöpaidassa T-paidan
sijaan
* pitää suosikkilistaa
* pojat on sällejä!
* erikoisala hukassa, kaikkea on
kokeiltu
* hoito alkaa relaksaatiolla -kiskon
korkeus 3 cm

Rolf 'Rolle' Lappalainen
* hygienia paranee loppua kohden:
pesee pian nahkatkin käsistään
* 'Helevetinmoinen hökkyrä, mutta
kyllä tuolla vielä matikkakeittoo
purroo!'
* Katri-Helena radiossa: 'Anna edes
vähän ...'
Rolle: 'Soitanko Rajalalle, että anna
ees p***le vähän!!!'
* viherpeukalo
* boikotoi pikkujouluja
* "enhän minä protetiikasta mitään
tiedä ..."
Pertti Pohjamo
* tunteet kuin tuuliviiri
* päivän fiilikset näkee jo
kulmakarvojen asennosta
* Jenkki-hymy, ja mummot tykkää!
* pärjää loistavasti vaikeidenkin
potilaiden kanssa
Jussi Toskala
* uudistusmielinen klinikanjohtaja
* pettämätön charrni
* ääni kaikuu klinikassa
* nipotti klinikka-ajoista
* 'tohtori Tuskala'
Esa Klemetti
* katosi juuri silloin kun eniten olisi
tarvittu
* hionnoista: 'tämähän on kuin
lapanen!'
* hauskojen juttujen isä

"BA YW ATCH"

(kariologia ja ehkäisevä
hammaslääketiede)
J.H. Meurman
* käväisi Kuopiossa ja hankki
professuurin
* 'Pidän kovasti laihoista naisista'
* preppasi kurssia yleislääketieteessä
Helena Forss
* Potilaalle: " ...noh, eipäs heretä liian
tuttavallisiksi !"
* Luokitteli Kosmoskynän jäljet
limakalvolla patologiseksi
muutokseksi
* Kaupitteli Fiatia
Satu Spets-Happonen
* Tuorein tohtoreistamme
* 'Petsi'
* pedodontian ihme
* Mrs. Chlorihexidine
* 'Hmmmm .... niin .... '
* onlay-kurssilla suuttui poikain
jutuille
Satu Snellman-Gröhn
* Ja jono senkun kasvaa ...
* ergonomian ihme
* vanurullia ja puustia
* ikipositiivinen, eikä sano pahaa
sanaa kenestäkään
* erikoistuu ja tekee lapsia
* ...ja hymyä riittää!

Tuija Palin-Palokas
* Smile! !! -hymy ei irtoa
* Urakehitys laskussa? -Hausenin
oppiin Ouluun, nyttemmin
pieksämäkeläinen ...
* ehkäisy hallussa
* venyi arvosanoissajopa T4:ään
Liisa Seppä
* näppituntumaa endodontiaan
* käytännön kliinikko
* osasi myös juhlia railakkaasti
Raili Salovaara
* optimisti
* ei paikan paikkaa ilman eristystä!
Panu Rantonen
* rumpali-Panu
* oireileeko ikäkriisi?
* kiteytti ortodontian: 'hammaslääkäri
ei tykkää, vanhemmat ei tykkää,
lapset ei tykkää ... -miksi sitä sitten
täytyy tehdä?'
* Viskiklubilainen
* 'en oo mittäänjuonu!'
* monta rautaa tulessa
Hanna Pajukoski
* Ääni kuin viskiklubilaisen, vaikkei
siihen kuulunut
* otti ja lähti -Helsinkiin
* tutki potilaat aina seisoen
* golfaaja

Sari (Laminaatti) Vuorenmies
* 'No, onhan tää sinnepäin ...'
* Keramia hallussa
* positiivinen ja reilu kädet taskussa
tepastelija
Elena Toskala
* tunnollinen ja aina yhtä luotettava
* johtajan rouva
* hillitty ja hallittu
* ainoa assari, jota työajat sitoivat
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"X-FILES"
(parodontologia)

Vuokko Kontturi-Närhi
* Vuokko jopa harkitsi kiharoita
* Milloin näemme Vuokon halfpipessa ???
* jeps, jeps
* talvisin saunasta suoraan hankeen
* nihilisti -isti
* kissat sydäntä lähellä
* "Oonks mä vielä antanut sulle
erinomaista?"
Ulla Tamminen
* palasi parolle ja kihartui
* pieniin päin, odottelee Jojensuussa

Pertti Väisänen
* "Kyllä nämä ovat luonnonkiharat! !!"
-uskoo ken tahtoo
* "After-Ski är inte sex på svenska"
* Euroopan nopein parodontologi

Martti (Mortti) Väänänen
* otti ja lähti -säilyikö kiharat?
* työrukkaset aina suoraan taskusta Hyh hyh!
Aira Torvinen
* Asiat tärkeysjärjestykseen! "Kyllä
minä sinuna ..."
* päätöksenteon vaikeutta ...
* Fisteli-Torvinen
Sami Ryhänen
*" ... onko homma hanskassa?"
* ollako parodontologi ..., kirurgi ...,
parodontologi ... , kirurgi ...
*tiedonjano valtaisa: bongattu jopa
orton luennoilta
* kaupparatsu Frangen (NiTi mies)

Petri Hippi
* 'Maitoohan saa, vaikkei lehmää
omistakaan!'
* laajensi terminologiaamme: -lingua
scrotalis
* geometriset hiukset, jätti
mieluummin paron osaston ja liittyi
poro-osastolle (Rovaniemi)

"FAKTA HOMMA"
(Vastaanotto- ja
suunnitteluosasto)

"ILTALYPSY" (hoitajat)
* Kiitos kaikille

yhdessä ja erikseen!

Pirkko (Pirre) Rautkorpi
* Näyttelijänlahjoista riittää iloa
opiskeli joillekin
Tuula (Hansu) Hartikainen
* VSOn tiukkis
* kuullut taatusti kandien parhaat
selitykset unohdetuista VSOvuoroista

"AVARA LUONTO"
(avustava henkilökunta)

"KARPOLLA ON ASIAA"
(opetushoitaja)
Sirkka-Liisa Miettinen
* ylikonstaapeli Miettinen
* puhetykki I
* ylityöllistetty ja korvaamaton
* intohimona golf

"SEXODUS"

(labra)

* Pojat

'korjasivat' hoitajien
pullaveitsen :" Tässä on Samin pää
ja Mikon varsi ... "
* kovat jutut ja pienet teot -siitä puhe,
mistä puute!

"TEAM AHMA" (huolto)

* laitteiden

hajotessa yhä useammin,
olivat alati tarpeen
* Turvallista matkaa!

KYSY HAMMASLÄÄKÄRILTÄ!
Asiantuntijat vastaavat

Hampaamme kolahtivat yhteen suudellessani ensirakkauttani. Olenko nyt
raskaana?
-L.L. ,Hollywood

Oleellisintahan tässä asiassa on, osuivatko yhteen mesiaaliset vai peräti linguaaliset
kuspit, ja oletetun prekontaktin frekvenssi sekä duraatio. Kehoittaisin kyllä sinua
hakeutumaan pikaisesti raskaustestiin ja muistathan jatkossa, että vakaan parisuhteen
perusta on aina parodontaalisesti terve ja vaaleanpunainen gingiva.
Lobelia Ala-Tuhero , naistentautien erikoishammaslääkäri ,KYS

Rakas Lobelia,
Olin vappuna paikallisessa yökerhossa. Tahtomattani ajauduin täysin yllättäen
tilanteeseen, jossa lähikontaktia oli mahdoton välttää. Tilanne kehittyi niin
nopeasti etten professorini hyvää tarkoittavista neuvoista huolimatta ehtinyt
ottaa SM-testiä. Olenko nyt ns. 'miljonääri'?
-Epätietoinen HLK, Kuopio

Hih, kyseisen yökerhon infektiotiskihän on minullekin niin tuttu opiskeluvuosiltani.
(Oi niitä aikoja ... ) Sinuna olisin kyllä huolissani aivan muista patogeeneista! Onko se
naisten WC:n automaattikinjo poistettu kun tuollaista pääsee tapahtumaan? 0
tempora, o mores !! ! Pistäydypäs saman kaupungin tyttönä täällä KYSissä, niin otetaan
selvää, onko huoleen todella aihetta.
Lobelia Ala-Tuhero, naistentautien erikoishammaslääkäri ,KYS

Epäilen, että viime yönä takapihalleni laskeutui vierailijoita maapallomme
ulkopuolisista kulttuureista. Meillä oli hauskaa!!! Voisiko syynä tähän
yllättävään yhteydenottoon olla takahampaideni runsaslukuiset amalgaamipaikat? Onko minun syytä vaihdattaa näitä paikkoja? -Jahn af Kran, Sysmä

Hyvä Jahn, ongelmasi ei ole mitenkään yksiselitteinen. Asiaa tarkoin selviteltyäni,
olen vakuuttunut että suussasi täytyy olla paranormaalia leukoplakiaa. Sekundaarisäteilyn johdosta värähtelytaajuutesi on labiili. Hoitona käytetään yleisesti yläleuan
stabilisaatiokiskoa, mutta keskivaikeaa hankalammissa, mutta toki sangen
harvinaisissa tapauksissa, kirjallisuudessa esitetään hoidoksi aivojen mantelitumakkeen poistoa.
Virginia Kornelius, umpieritykseen ja toksikologiaan erikoistuva HLL

Sikaosasto
-klinikalla kuultua ...

Potilaan suusta:
" ... rankkakouranen akka!"
" Helevetin pelle!"
"Taisit sittenkin hammaslääkäri olla, kun sen paikan suuhun sait."
" Kukas täällä on se potilasvahinkoasiamies?"
" En tiedä mitä teit, mutta sydämeni veit.. ." (kirjeessä kandille)
"Tämän jälkeen ei tartte tulla päivää sanomaan!"

Kandin suusta:
" Mitäs jos rouvalle laitettais tän rangan sijasta seittemän implanttii?" (3.kurssi)
" Pannaanko pakettiin vai otatteko suuhun" (usein)
"Outiii, tulisitko kuvaamaan kun on nyt niin semmonen ..." (päivittäin)
" Helvetin helvetti!" (yleisesti)

Assarin suusta:
" Tuokiinko tiältä pitäs mualimalle laskee?"
" Kandiko se ei tännään protetiikkoo teekkään? Kiltti tyttö!"
"Mmmmphmghhhh ... brakthhnghhhh .... "
"Kiinnitäensinbraketitjataivutakaariniinsittenliitätniskavedonjaotakolmenviikonp
äästäkontrollijajosonongelmiakysyanteeksmunpitääjoollatoisessapaikassa"
" Olo on kuin sveitsiläisellä susikoiralla" (proffa ,uituaan)

Hoitajien suusta:
" Jäljentäminenkö muka vaikeeta? -No, ei meillä lasketa, mutta olipahan jo
kuudes kerta !"
" Joko sitä nyt saa kotiin mennä?" (klo 18.00)
" Joo, tulen ihan kohta." (35 min.) "Vielä menis vähän aikaa, odotappas ... "
(22 min . ) "Hyvänen aika, jokos sinä sen teit? Kyllä sinä oot HYVÄ!"
"Moe!"
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Klinikaltamme
jatkuvaa
koulutusta OSFIX implanttijärjestelmästä kiinnostuneille
hammaslääkäreille
OSFIX HAMMASLÄÄKÄRIT
Kari Luotia - likka Anttila
Elimäki puh. 05-377
7126
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åAlaproteesiongelmiin
åYläproteesiongelmiin
• Vähintään3hampaan
aukkoihin
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Asemakatu 22-24, 4. krs
70100 Kuopio
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HAMMASIMPLANTTIJÄRJESTELM
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Onnitellen kurssikavereitamme
... maaseudussa on tulevaisuus ...

.____
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Päkän lihhoo,
iliman villoo ja
villojen lisäks' ...

Best of breeding!
Skylark Stud

LIPERIN LAMMASKy
Vuokko Ottavainen
___, p. 050-599 0934

Tiina Koivunurmi
p. 0500-578 787
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HAMPAISTON KEHITYSVAIHEET OVAT:
- maitohampaat
- pysyvät hampaat (rautahampaat)
- hyvin hoidetut huonot hampaat
- tekohampaat
- implantaatit

Plandentoyj
http://www.plandent.com
Asentajankatu6, 00810Helsinki
puh. 0204595200
Kauppakatu39 A, 70100Kuopio
puh. 0204595640

" Lapinlahden virallinen
Jcoeporausasema onnittelee
uusia Jcallonporaajia ! "

Neljään ensinmainittuun emme ota kantaa,
mutta implantaateista voimme kertoa
enemmänkin

KLINIKKA YHTYMÄ
Niiralankatu 9C7, 70600 Kuopio
p. 017- 2811222

T: Hammaslääkäri Ville Vierola
Lapinlahti

HAMMASHOITOPALVELUT
KARTTULAN HOITOKESKUKSESSA
Hammashuoltaja
KATJA IKÄLÄINEN
Erikoishammaslääkäri
MARJATTA PURANEN
Hammaslääkäri
PANU RANTONEN

soita 3831707

Onnittelemme valmistuvia
hammaslääkäreitä ja järjestämme
tarvittaessa tilaa vielä yhdelle .

Menestystä uusille
hammaslääkäreille!

PuiJÖN
I HÄMMÅs

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

Hammasväline Soy
HAMMASLABORATORIO

ALLIHAMMAS
Puijonkatu 9 B 17 70100 KUOPIO Puh. 040-5481 563

LEIRAS
Leiras Oy
Maistraatinportti 4 A
00240 HELSINKI
Puh. (09) 708 8237
Faksi (09) 708 8334
GSM 040 556 2812

Laktoositon
Utanlaktos

e-mail:minna.loukusa@leiras.fi

1111111111111111111111111111111111111111
*515098*

Onnea ja menestystä uusille
lisensiaateille! !
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SIILIN

! HAMMAS

\J L)

Kuiluntie 2, Siilinjärvi
FONTANELLA, 11KERROS

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

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

PURENNAN
HOIDON MATERIAALIT

02-230 6900
@~©@@~

t 8:J®[r(p©□@

PETOSEN
HAMMAS
PYÖRÖNKAARI 3 E 70820 KUOPIO
P.3634757

PARHAIMMAT ONNITTELUMME
VALMISTUMISEN JOHDOSTA
TERVETULOA
ASIAKKAAKSEMME

ASEMAN HAMMASLÄÄKÄRIPALVELU
· Haapaniemenkatu
Heikkelä Eija
Kellokoski Jari
Kilpeläinen Pauli
Ovamström Markku
Spets-Happonen Satu

38 B III krs. KUOPIO

-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

~SAVDN

IIJ\)IHAIVIIVIAS
Vuorikatu 36
70100 KUOPIO
puh. (017) 265 4400
fax (017) 262 7171

Nuijamiestenkatu 20 Linja-autoasema, 3. krs.
57100 SAVONLINNA
50100 MIKKELI
(015) 535 5000
(015) 368 738
(015) 535 5033
(015) 368 228

Sähköpostiosoite : savon.hammas@co .inet .fi

