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-1Kuopio 23.2.1977
Ryhtywesäni laatimaan
tätä pääkirjoitusta
ajankohtaisesta
aiheeata
mielessäni
liikkui
kovin pessimistisiä
ajatuksia.
Kuitenkin helmikuu on jo ehtinyt
paremmalle puolelle,
ja monen mielessä alkavat
liikkua
ajatukset
tulevasta
nittelevat
kesätyöpaikkojaan
keskuksissa.

kesästä.
IV-vuosikurssin
l:andit suunhammaslääkärien
si,aisi.na
eri terveys-

Kuntapaikka-a-siamiehillä

hallitukseen
pitäisi
saada paperit
vasta huhtikuussa
saadaan varmasti

on alkanut
lähtemään,mutta
tietää,pääetäänkö

kiireet.

Lääkintö-

huhujen mukaan
ja kuka pääsee

kesäsijaiseksi.
Monet tai useimmat kunnat vaativat
kandilta
sopill'iksen jo maaliskuussa.Helsinkiläiset
kandit tekevät sopinksen
monessa
tapauksessa
ennen, kuin olllt'saanat viralliset
paperit
lääkintlhallitukKaikki kunnat eivät kuitenkaan
sustu tekemiin sopimuksia
illlan riralliaia
papereita,
joten alkaa olla kiire 1 110neasaki.Ja auhteeaaa.
"7N ale
1n kurssin
opiskelijat
ovat suunnitelleet
keaäha~joittelua,
mutta ulkomailla.
Samalla voi viettää
rattoisan
loman tutustuen
seata.

ao. maan kulttuU11iin
ja kansaan.Monella
tavalla
ilahduttavaapaa
verrattuna
johonkin syrjäseudun
terveyskeskukseen
Kainuun takamailla.
Kokemuksia kupikin
sinänsä.
/

Eipä tässä muuta kuin
kaitille
lukijoillemme
puolesta
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rattoisaa

. kevättä,työniloa

1
päätoimittaja

ja -lukuhaluja
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Tämän hetkisten
olemaan valmiit

AAU_

näkymien mukaan tulevat
opetuskäyttöön

vuoden

Savilahden

1978alusta

vuosikurssin
kohdalla
tämä merkitsee
sitä,
suhteen
m.ienYon jouduttu
tekemään erityisjärjestelyjä.

että

syystä,

tai

että

otettujen

vältyttäisiin

kurssien

pakons anelemi lta
lä muutoksia
syn osalta;
syksyllä

ajasta)

r atk a isuilta.

joi takin

pakosta
jo täksi

kevääksi

tulev at luonnollisesti
olosuhteissakinn

näimmiten

saan ut kenties

on ajoitettu.
sopivaakin

avilta
tekemäl-

ja ensi

syk-

vast a ,,

alku mielekkäämmäksi
(tai

ainakin

osa tästä

Syksyp ·1opiskeluun

ne kurssit,

jotka

Tämän kevään kurssiohjel

helpotusta

alunperin

varsin

sinne
ma on
tiukak_

2n_sii~r~t!J_szk9!n_-18~

protetiikan
kurs sis ta kruunu- hammas- j a suukirurgia
(10 t)
- röntgenologia
(27 t)
- ortodontia
(32 t)
yhteensä luentoja
ja vastaavia
ohjelmasta
115 tuntia.
Nämä·;muutnkset ··eivät

kliinisen

ratkaistu

pidettäväksi

kursseilla.

myös kaikki

jo kouluun

tämän kevään

klinikkatyöajat

tarkoitetuilla

siitä

hankaloitt

on siis

on siirretty

II

ohjelmaansa.

~e~r~ a~fi:1 ~s~it

teoreettisen

opiskelua

opiskeluvuoden

kuulumaan

"normaali

ei tarkoitettuun

jäävät

Nykyisen
opintosuunitel-

joidenkin

tilanne

kursseja

kolmannen

pois

kurssin

lukujärjestyksiin

kevään

saatu

ja muilta
Niinpä

lukien.

Näin erikoisesti

jonkin

lomauttamisilta

II vuosikurssin

ja näin

täyttämällä

ikäviltä

klinikkatilat

puolen
vaiheen

aiheuta

olemaan

enempää kuin

puolella

vuodellakin

puoli

harjoitutöitä

kokonaisuutena

opiskelussa,
osalle.

ja siltaprotetiikka

selviydyttäisiin.

katsoen

vaan varsinainen

Tuo viivästys
vuotta

on poistettu

ei mitä

kevään

viiv ästym istä

viivästyminen
todennäköisimmin

ja mahdollisuuksien

(46 t)

rajoissa

tulee
tule
on alle

~--

Uusi järjestely
hin;

ainoastaan

Laitoksen

II kurssi

millään

tava1la

saa alun toista

taholt a on tähdennetty,

naisuutena
kurssin

ei tule

katsoen

vähiten

opiskelun

haittaa

eteneminen

nsapattiaikansa"

syksyllä

että

vaikuttamaan
sataa

muihin kurssei-

tuntia

"ulkoiluaikaa•.

tämä järjestely

ja näin voidaan

toivottuun

tahtiin

-75 odotellessaan

aiheutt
turvata

IV vuosi-

- kurasihan

Savo-talon

aa koko-

vietti

jo

klinikkatilojen

valmistumista.
II vuosikurssin

kannalta

lisellä

periaatteella:

puoliin

kääntyy

ajatella

kevättä
ettei

tilannetta,

aiheujtamissa
lon luentosaliss

tilannetta

huomattavalla

kotiti

gon mukanaan - niin

voisi

että

puroissa

sitä

se nyt voine

,numero 4 ainoastaan

tuntua

että

niin

kuvitellen

kohta

tuoden

hirvittävän

tulitikkuja
senkin

tämän tyy-

talvi

ne vaan pitenevät

uittelee

vastaan,

vaikka

todennäköisyydellä

ja päivät

vaikka

katsella

ajan

pahalta

sulavan
istuisi

aurin-

lumen
Keilata-

auringonpaisteesta.

-4HLL: ·N .TUTKINTOON LIITTYVISTÄ

Asetus

että

OPIN NÄYT':'E ISTÄ

hammasl.lisensiaa.tin
tutk.innoata
astuu
se tulee koskemaan ensi syksynä a1oittavia
Sitä

kelijoita.

ennen (koskien

KUKKO:n antamat

määräykset

HLL-tutkintoon
äidinkielellä.

voimaan tänä vuonna siten,
hammaslääketieteen
opis-

h1-opiskelijoita)

nykyia~ä

on voimassa

vaaditaan
kaksi harjoituaainet~a,
jotka
Harjoitusaine
voidaan korvata kirjallisella

esitelmällä,

jota

Harjoitusaineen

koskevat

määräykset

Harjoitusaineen

tavoitte•t

Harjoitusaineen

kirjoitettuaan

11

osoittamaan
- rajaamaan

ovat

äidinkielen

käyttämään

aiheeseen

opiskelijan

sopivaa

hyväkseen

osoittamaan

alan

Harjoitusaineen

harjoitusaineen.

(91h

seuraavaa

tulee

pystyä

taitoa

esitystapaa

aiheensa

sen käsittelyn

- käyttämään

kuin

on kirjoitettava
seminaari-

seuraavat:

käyttämisen

mielekkäästi

jäsentämään

oT&t s-.nat

KUKKO:n ■ääräykset sanovat

tavotteista

21.5.1976).

(annettu

opinnäytetutkielmista

selkeästi

tutkimuskirj

tyydyttävää

aiheesta

.allisuutta

tuntemusta"

ja laajudesta

sovitaan

asianomaisen

aineea

opettajan
kanssa,
jolle
toimitetaan
toinen kappale aineesta.
Harjoitusainen h!lväksyy ensin äidinkielen
opettja
ja vasta sen j älke en ao. aineen
opettaja.

Mainesanaa

Hyväksytty

ei aineesta

harjoitusaine

anneta,

säilytetään

kirjastossa,
ja toinen kappale jää
opettaja
ei hyväksy harjoitusainetta,
äidiakielen
Kurssin
joitus.
Erillinen

kurssille.
päätteeksi

Näitä
opskelijan

äidinkielenkoe

hyväksyminen

hammaslääketieteen

tävästi.
auorittaa

Virpi

kursseja

tullaan

järjestämään

on hyväksyttävästi

on pakollinen

vasta,

Siksi

HLLatutkintoon,
selväksi,

perehtymistä

informaatioiden

tarpe en vaatiessa

suoritettava

ainehar-

tullaan

aihepiiristä

ao.

aiheeseen

käyttäjäkursei

tulisi
Mikäli

riit-

ja voidaan

tarkastettavaksi
kirjallisuuden
siaäll1ttää
jotakin

kysy allekirjoittaneelta.
Arja Kullaa
IV-n vuosikurssin

(il-

järjestämään

on jätetty

mikå myöhemmin toteutunee.

lisäksi.

kuulustelupäivänä
määräyksiä).

harjoitusainNden

kun molemmat harj.aineet

äo. aineen opettajalle.
Harjoi,usaine
edellyttää
teella.

laaditaan

käsi-

kaikille,harjoitusaineiden

Mäen mukaan kuulusteluja

Kirjoituskoe

laitoksen

kirjoittajalle.
Mikäli äidinkielen
joutuu opiskelija
osallistumaan

Koe on valvonnan alainen
ja suoritetaan
yleisenl
mottautumisessa
noudatetaan
kuuluateluohjesäännön
Opintosihteeri

riittää.

emäntä

jäi

peruspakolli•ena

vielä

epä-

--sMAISTELTIINPAOULUA

Ja aamujen aamua! Uiin
delta

eli

toisin

listikin
Niin

sanoen

herää

vasta

sitä

lähes

sitä.

suihkussa

lfo päästiinpä

kengätkin

niin

kuhmun jälkeen
ja pääsin

saavuttiin

saapui

hyvin

~nsin

mentiin

lään

huomattu
kartan

sitten

t ai luoteeseen

Kieltämättä
siellon,
taita

viipaleen

aika
juu.

kuten

isänniltämme.

Täällä

juostiin

Tai sitten
niissä

tarttuu

veti

puhaltamaan

a muistaakseni
vähintään
runs aa sti

niin

sai.

toteamisen.

elementti

joka kerroksessa.
niit ä kahvioita

silti.

ete-

pitkin

.~-:_
por-

meidän omia

palosuihkut

siltä

ne ei olleet

palosuihkuja.

upeet

s.li t.

luentos

jos veti kantta
Olivat

niin

Kirjast

oli

yksi
ossakin

Kun
sai

ottaneet

Muuten meni kivasti.

Tosin kerroksia
oli

verran

oli

yllensä.

jostain.

tai

Hyvät tilat

muistuttivat

sielloli

Nimittäin

No, salmo salar.

yliopistoalueelle.

erämaa.

siellä

mikä

aikataulu

pohjoiseen

tunnin

Tai sitten

persoonakohtaiaesti

Kööpenhaminasta

Max Kainu-

:n tiukka

uudelle

että

tukkaan.

ovelasti

odottelun

paikallinen

suuresti

No joka tapauksessa

pulpeteissa

mavirran

mutta

tuli

kyllä.

tehty

Paitsi

olikin

Ja pienen

~!!•

Tosin

jotka

ja olin

saimme jopa Oulun kartakin,

oppaan perässä

monikäyttölaboratorioitamme.
että

päätellen

nousevalle

ja labroja,

muistak-

myöhemmin selvitettiin.

kymmenen kilometriä

uuden~ikaisesti

3 tuntia)

huoltoasemalla

Mutta kuski

paikkansapitävyyden

Linnamaalle

savukkeeseen

muuta unelta

jollain

hakea

ja monen muun

palavaan

Oulun puoleen.

Tässä vaiheessa

muistin

seitsemältä(±

minulle

huumorista

kaupungista

ja kirjastoja

varalta,

kahvia

edes huomaa-

Jo pihalla

en sitten

tulosuuntaan.

isännäksemme

mahdottomaksi

Tasan puoli

sielläkään.

hampaat

ja liikennemerkin

aamupäivästä

Jukka Tikanmäki.

aika

lähtöön.

Matkalta

ympäri huoltoaseman,

jälkeen

teki

puraisin

Bliw•illä

kuu-

kun normaa-

vielä

linja-aut~lruskimme

autoon.

lähdimme takaisin

No sitten

lainen

sitten

torilla

Oulua kohti.

että

että

kiertänyt

oli

törmäsin

sitten

kaan kuin,
varma,

siitä

jopa paikalleni

lähdimme

kun pesin

puoli

Meikäläinen

nyt en herännyt

Parin lyhtypylvään

jalkaan.

lauantaiaamuna

perjantai-iltana.

ei kai kukaan voi moittia

matta

oli

vaan herättiin

il-

malli-

Kahvilakin
ja alakerta,
oli

vekkuleita

- g -

kirjoja:

sellasia,

tuttivat

lähinnä

jot~a

o1i mustia

logaritm.itaulukkoja

~ia markkoj a ka-ppal=elta

rahaa kai kovin

Siellä

puutu.

pungista.

tultiin

Mutta kas,
J.

Kärjä

isiensä

Palautettakoon

Hetken pienen

jälkeen

Siinä

legojemme asuntoja.

Soluasuntoja

pieni-huone-jossa-kaksi-henkilöä.
siis

majaili

ka muistaa.

kaksi

I h an siistiä,

mahdollisuus

majailla

mutta

pientä.

syyttää

tämä toh-

latojaa).
ja suunnatt ii n

oli

yhteinen-kei

ttiö-

joka huoneessa,

mieleen;

kysykää

Perheellisillä

omiss .oloissaan.

tallusteli

kats a stama ss a ko }-

systeemillä

Vuokra ei tule

kuva kau-

Oulustahan

sakilla

Puhelinkin

henkilöä.

eksy.

jonka nimi ei mill ä~

käytiin

nämäkin

va-

ja sorkkatauti-

kulkuneuvolle

ravintolaan,

ennen ruokailua

suu-

juuri

taas

ajatus

kuulema)

voitte

kokoonnuttiin

syömään opiskelija-asuntola-alueen
muistu mieleen.

että

semmosia.

sekava

itse

ettei

ja koitti

ettei

luentoja

(virhetiedoista

Että

perin

vilisi:

mieliin,

osoitti

kaupunkiin

ja saatiin

(hyvä pitämään

on kouluumme saapunut

valitti.

Aikaa siis,

ja muis-

muutamia tuhan~

ja jotka

takaisin

ihmistäkin

opin professori

tori

sitten

paksuja

maksoivat

ne sitäkin

kaupungilla

tuttua

senttiä

koko sarja

kolme varttia.

kiepu.ttiin

mailla.

oli

Tai kyllähän

Kok0 naista

sitten

ja jotka

ja joita

LinnanreissmJä)_keen
pauden aika.

ja kolmisen

niil tä jo t-

oli

Ja päivähuoltokin

jos s a

tietenkin
oli

.

järkätty

ihaa n omaan rakennukseensa.
Syötiinpä
Sitten

sitten

varmaanki~

on lähinnä

mentiin

lääkiksen

kaksi

ekaa vuotta~

lo ja.

Aika hyvät

kiva.

Se oli

nä ylempänä

oli.

ja niinpä

niillä

måki kertoi
Koulutus

yliopiston

sielläkin
jyrkästi
potkivat

Teoreettiset
onkin

on kahden

pajatsossa,

hampaalaisetkin

vahtimestarin

kuinkas

laitoksille,

kanssa

melkein

laitokset

sijaitsevat
toisiinsa.

koulutuksesta

ensimmäisen

Suuri

niskaan.

lähes

ta-

luentosali

oli
Sii-

Ja kellarikerros-

aivan
Täällä

ne

tyhjiä

sali.

OYKS:n vieressä
isäntämme

sen minkä tiesi.

vuoden aikana

joka

ympäri

porrastettu.amfiteatterimainen
seuraavia

muuten.

oleskelevat

on. -LUudennäkö is tä.

tunneliyhteys

myös oululaisten

aulan
teoreettisille

ja jossa

Siellä. ...:mentiin
tilat

istuvat

ja hävittiin

aluetta

hivenen

kin siellä

se.

lounaat

Tikan-

Ja tiesihän

samanlainen

kuin

-~täällä.

meillä

Tosin he kulkevat

(omaa henkilökuntaa
meidän.

yksi),

Ja kliini@n

oikein

sulat~

ja vehkeet

mutta

vaihe

sitä,

että

prekliinisen
silti

sitten

kurssit

Turussa.

Oulun yliopisto

kun t aa s turkulaiset

vaiheen

joutuvat

ovat

lääk i ksenmukana
samanlaiset

Kuulema eivät

kuin

turkulaiset

antaa

oululaiaille

kaikki

pelit

yhäti

maksamaan i~strumenttins

a

itte.

~

No mitäs.

Laitoksilta

Yliopistollise

hammasklinikan

jo syksyllä

-78.

Eipä

nyt ollaan

huost aansa

ja kertoil

mapul an takia.

Sairaal

ge ni t j a välinehuolto

paikoissa

ettei

Niitä

vaan koodin

Mutta muuten oli
lometri
sairaalasta

Jotta

honkin kartanonn.

lisää

siellä

eikä

Mutta oli

edes kahviotkaan

saatais

oli

tekstiä

Ja nyt vihdoin

sai

siellä

sekaan.

Me tehtiin
työvoi-

Potila

shuo~

ja

Labroisoppaan yri-

ja sielloli
Katettiin

pari

oli

vielä

m~i-

me rönt-

omis tettu

käytetty.
kulk•maan

me niitä

potkulautojakin.

eri

osaa-

väsy k in kun muutama ki-

lopuksi
sitten

suu-

saatu

pirun

kokonaiskuvaa

iso luentosali,

auki.

niin

mentiin

päästiin

sieltä

kahvioon.

Terveysmessuille

Messuilla

J

Sielloli

yiestBjä

sitten

loppujen

Niitä

sairaalassa.

lauantai

koskaan

sinne-

suljettu

teholla.

~oi~ta

Ja nähtiin

Kyllähän

käytäviä

ollenkaan.

huh. Eikä ollu

pitkin

valitsemalla.

kivaa.

laukattiin

jota

oli

ei pyynnöistä

me mahduttu

vaan ei oltu

putkipostijärjestelmä,

toille

keska

sairaa-

jotakin

käytäviä.

tahansa

meitä

ja leikkaussalitkin,

j a leukakirurgialle~

kiva

melko vajaalla
kuin missä

opas meidät

(tai

jotk~

J
)

vieressä

laitoksessa.

siinä

oululaiset

numerotietoja

sairaalan

Oulun

Puut.

virallinen

osastoja,

kuljetettu,

pirusti,

nytkin.

kaikkia

pitkin

että

yli

teoreettisten

kymmenes porukka

siis

kiinnostavissa

niin

oli

Siell ä otti

tyhjiä

samanlaiset

n huolimatta

ta poruko ita

siinä

hiiviskeli

a pyöri

mieleen,

siinä

luentos a lissa

ä pitkin

suunnilleen

:t-yksistäkää

toesa

mont a kymmentä kilometriä
siell

mµissa

OYKS:ssa.

päivänä

rutiinikierros

sa tai

pystyssä

i ensin

Siit ä vaam pihan

pystyssä

et tä me oltiin

päi ,1) , j oka sinä
kä yt ä viä olikin

Tulipa

olevan

silti,

siis

la sta . Esimerkiksi,

nee t oli

laitoksille.

en ~eskussairaalaan.

kuvittelevat

Jaha,

mentiin

oli

jokaik-

)

..

- ki poukat
sairaat

mukana:
etc.

pätkäksi

Syöpäyhdistys,

Hammasl ääkäri t olivat

yh teen

saliin.

ten ekahampaista
tapoja

ja karkinsyöntiä

Sitten

me saatiin

vat hommanneet
sai
ti

ostaa

Just

paketoitiin

päin

kaupunkia.

leipi ä ja nakei,

et tä saatiin

huumorinlah

myös l au luyht ye Tukisukat

jansa

ja otettiin

voitto

lä.

viimeinen

kittasi

Toivot an hyviä

aikoja!

Illan

ta näyttävä

kotiin

ehdoton

hillittömän

littömämmän

kertomuksen
kyynelehtien,

ta

Tikanmäki

Bsitys

päättyi

sitten

sitten

yhdennellätoista

Kuul t iin
kil pai -

ha rjoit

alkon

ta r k,1utaja l -

solmion

Jokainen

jopa isäntämmekin,

nyt o s oit•

hyviä

kera.

Eino Leinon runoudesta

viski pul loista.

ja sitten

l lä nopeude ll a. Nä in ~e il-

li i vipuvussaan

tulkinnan

oli-

Mann be r g , joist a var -

ol i kuitenk in lähinnä

tyy l ikkäässä

Isännät

kaljanjuonti

kaljakolmikolle:

vetonaula

miekkonen

aikaisemminkin.

hämmästyttävä

harjoitteluaikoja

heppu esitti

sinkerroin

pullonsa

Kil l an

ja esittäjänäkin.

luss a joukkuee ll a Kari Kokko , Pit kä -Hes su , Risto
s inkin

llisen

iltaa.

Tää ll ä J.

meitä

aloittamas-

pahin nälk ä pois

apeakerina

harjaus-

ja etsiydyttiin

Lääketietee

vietettiin

las-

meidän olevan

kumijalkaan

kalj a a ja l onke r oa omaan tahtiin.

eittämättömät

ker toen

tiu.kkasivat

ilmoitti

järkätty

Sitten

äideille

kun joku Dändi oli

takaisin

joka oli

sydän-

filmi ä non-stop-

meiltä

,

emo Tikanmäki

ksylitolipurkkaa.

jossain

pa ri

tar koitettu

Ja bammashoitajat

illanviettoon,

kämpä lle

järjestäneet

ne oli

kunnes

sa ohjelm a ansa meidät
seuraavaksi

Lähinnä

ja si llai.

diabeetikot,

hammaslääkärit,

oli vat

maanmainioon

_h..ys c:ln er1

ja vielä

hi l~

nauroi

kak -

l äsnäo lija

jotka

t el u-

jutut

kuulleet

esitykseen

mata doris -

ja härästä.
Lysti

loppui

ka. Matkalla

ei tapahtunut

laul oivat . Käytiin
Muut a en muistakkaan
piota

me kyllä

kui kaksi
jollain

. Pikkuhiljaa

ja määkin oli n kotona

hetkellä

hiukka

asiaa:

ja kotia

toiset

huoltoasemalla
tiput eltiin
yli

kohti

nukkuivat
kahvilla

ihmisiä

sitten

kolmen sunnuntaiaamuna.

minun sielulleni.

Kari

alkoi

mat-

ja toiset
välillä.
ympär i" Kuo~auha
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r.'aluttaisi
täss t: laatia
oikein
pidempikin
jcJ värikkä.äopi
~uttu kaikieta kuu1umisista
sitten
viime numeron ilmestymisen,
vaan kuL näkyy
tu ota rii t ·-ävän ty öt ä muutenkin,
niin täytyy vain tcdeta
asiat
melko
lyhyesti.
Ensimmäiseksi
menen tämful kevään opetusjärjestelyihin.
Lienee ainakin
jo j onkinlaisena
huhuna lii kkunut tieto,
että
IV-vuosikurssilla
p~tenisi
päivittäinen
klini kk a-ai ka peräti
iltaseitsemään
saakka . Jotain perää tällä
blhulla
onkin. 1,;imittäin,
kun pyrkimyksenä
on, että
vanhin kurssi
sais i kliiniset
opintonsa
su uri mmalta osalta
pä ä tökseen
en ~i jouluun
mennes sä . J ota in teoreettista
puolta,
seminaareja
sekä
l9pputenttejä
saattaisi
vielä
jäädä seuraavan
vuoden alkupuolelle.
Jotta
tuohon tavoit te e seen - työt val miiksi
tulevaan
jouluun
mennes sä - päästäisiin,
tarvitaan
vanhimmalle
kurssille
jostain
noin kol mensa ~an kliinisen
työtunnin
lisäys
tämänvuotiseen
suunniteltuun
.:yöaikaan.
Tähän on laskettu
pi.ästävän,
jos päivittäistä
työaikaa
jatket a a n ffiaalisklan
alusta
vuoden l9ppuun kolmella
tunnilla
ja tämä
li näys kokonaisuu dess aan kä ytetä ä n vanhimman kurssin
hyväksi.
Täs tä s u ur.LD.itelmasta
on keskusteltu
sekä sen toteuttamisen
edellyttäm
~is tä rah oitusja henkilökuntalisäyksestä.
Käy tännön on ge lmana ~aattaa olla rahoituks
enkin mahdollisesti
jär je s tyessä
lisähen ki lökunnan
saanti
sekä vuorotyön
tuomat hankaluud et n:- ky iselle
henkilökunnalle.
J·oten eipä nuolaista
ennen kuin tipahtaa.,
vaan k2.tr ,otaan maaliskuulle
.
Ede ll: ~ s elvi tett yyn järjestelysuunni
t teluun
lii ttyy n:y.ö~ rqkyisen
toi Ben vuo s ikur ~sin opi ske lun järjestäminen
ensi syk synä. Itsestään
selvää
on , ettei
se voi aloit taa kliinistä
t y ös kentelyä
vielä
syk syl lä,
jo s vanhi m?::alle kur ss ille
suunnitellusta
työajasta
pidetään
kiinn i , eikä nykyisen
kolmannen vuo 8i kurss in j o täll äkin he~kellä
vä hi?.i s estä työaja s ta rapsaista
jotakin
pois . 1..;iinpä onkin ~:uunnitel tu, että
jotakin
"opet uspaketteja"
siirretään
toisen
vuosikurssin kevätkaude lta tsiis
kuluma ssa oleva kausi)
ensi syksyyn ja vastaavasti
syksyn ohjelma3 ta kliii'.~isten
töic 1en kanssa rinnan
kulkeviksi suunnitellut
lrurs it syksyyn 1~78 tai resurs s ien lop et taj ie n ennen kai i-;:
k ea! J mukaan kevä tlu..K:u.lrn.
u~ een l lj'(ö • .di .r: · mahdolli s taisi
toisaalta
v 2nhi r.o an kur 2s in mit ä to d ennäköi s immän kliinisestä
harjoittelusta
poistumisen
vuoden 1978 alkupuolella
ja toisaalta
myös öavilahden klinikan
val mi stumi sen je käyt töön oton vuoden 1978 alkupuolella.
1
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Tä-ll~in

mylSs n y kyinen
'

kolmas

vuo s ikurs

s i pää s i s i kirimään

umpeen

klii•

nises sä harjoittelu
ss a olevaa vajausta . 1:ykyinen toinen vuo s i.ku.rs s i
taasen
p2.äsi s i h eti täy s i pa in oi se ( n kliinise
en työ skent elyyn.
As ia ei ole ku itenkaan
a iva n täll ä päättelyllä
selvä.
llimittäin
~avilahden
klin i kka ei p elaa viel ä tä mänhetki s ellä os a s t orl h enk ilökuntaja opettajamäärällä,
vaan tarvitaan
roima s ti li s ä ä . ~orkeakoulun valtuu s to s r,a on to s in hyväksytty
26 uutta virkaa ja _tointa
hammasl ää ketieteen
osastolle
vuodelle
1978, mutta .:saada hä"tätil.apuheilla
hekumoivat
ja keinottelevat
hallitu s herrat
Hel s ingis sä tajua maan, e ttä n ~_rr_ävirat
t a rvit a an todella,
että ky s einen lukukin on
jo a laka n tissaan
j a h ellittämään
valtion
kukkaron nyöre j ä olisi
todellinen
saavutus.
~i tarvitse
muuta kuin pa l auttaa
mieliin,
e t tä
kok o maamme ko : keakouluiaitok
s ille kaavaillaan
hallitukse
n toimesta
noi n 50 uut t a virkaa
ja tointa,
niin ta j uaa, ett ä tar ·,, itaan vielä
kov e mpia puhuj i a j a selit t äjiä ku i n mi s t ä maa mme hallitus
koo s tuu .
Joten todetaanpa
vain,
et tä ~oivos s a on hyvä elää kuten lapamatokin
sanoi.
Viel ä olisi
sit t en pari asiaa,
joista
piti mainitsemani.
Yk s i on
t ämä ortodontian
professuuri,
vai olisiko
se ollut
ppulaisprofess
uuri. Huh ut kun k erotavat
ett ä vaaka Hel !=l
in g i s i:-ä olisi
ka lli s tunut
sen puolelle.
Mene ja tiedä,
toivottava
s ti.
Toinen a s ia on sitten
tuohon edelli s een l i ittyen
kariologian
pr ofessorin
tai apulaisprofessorin
virka.
~en kun piti
ol eman s euraa va na t ä r keysj ärje s t yk s e s sä niin o sa s tomme intre s sei s s ä kuin t 2t ä
t eh de n my ö s k ok o kork ea kou lus oa . lii i nh~n me t yh.merr.mä
t luuli mme,
kun s ek2. korkea koulun r ehtor i j a s i h teeri
e t tä os a st omme e s imie s ,
a s i a n puole ~ta oikein kirjalli
s e s ti vaku uttelivat.
Viimei s in vaihe
t äse ä a s ia ss a on ni mit t äi n se , et ,ä jouluku un puoli vä lis sä Helsinki i n l ähe tet ys~ ä virkaehdotu
s luett elos 2a vuo ä elle 1978 professorinvirkoina
hamn::as l ä ä k eti et e en os as t olle e s i tetään
tä rk ey Gj lir j~s t yk s e s sä ens i 1"1äi se nä s uu patolog ian ja pu r enta f y s iologian
apulaisprofe
ss uuria l ~) ja toisena
röntg enol ogiaL apul a i s profes s uuria . Kariologian/
ortodontian
t edusk:unnan päät ök ~e s tä vu odelle 1977 ri i ppuen) pro f e s s uuri s i is yht äk kiä putosikin
po i s, i käänk uin menetti vielä
s yksyn
alu sr:-a pa i n ot etun t ä rk ey ten sä . Kirjoitin
t u os oa e l.,ell ä "yht äkk i ä "
k o ska v ie l ä mar rasku un p uoliv äl i s E;ä ol l e scani
j onk i nl ais ena opi Gkeli j oi den edu f:taja na kesku ste l ema ss a pr of es r or e it t emme kan ss a 0avila hd en tilante
Es t a ja t ä s s ä y h teydessä
myös vuoden 1978 virkaehdotuksista,
oli kariologian/
ortodontian
profes ~uuri en s immäisenä a 1·_ottavien
li s talla.
Mutta voi han olla kyllä niinkin,
että kariologian/

---

ortodontian
opetus on suunni~eltu
jollain
muulla tavoin
järjestettäväksi kuin..:tl.ällä
paikan
päällä olevan
apulaieprofe
se orin johdolla,
joten tärnä n ai h een os alta kirjoitelma
n i s aatt aa oll a a i van
tarp e ettomasti
pitkitelty.
Eipä s ii s muuta kuin hyvää kev ä än odotu s ta kai k ille.
Ensimmäiselle
vuo ~ikurssille
esitän
ant ee k s ipyyntöni,
kun en osannut main i ta mitään teitä
kosk evaa. Tä s sä vaiheessa
teillä
on kai
ainakin
opiskeluun
liittyvät
asiat
ok ja kliiniseen
vaihee s ean päästyänne varmasti
yhtä hyvin.

Terveisin

Viljo Nyys stinen ,
Dentin a ~ opintoasiallnhoitaja

-11-

Kur s sin tavoitteet:
- rer·e hdyttä ä ja valmists.a
~uleva hammas lääkäri
i t senäiseen
ja
te .h okkaaseen työskent el y:,n lähinnä
yksityisell
ä sektorilla.
~- luoda valmiuden hyväksi.käyttää
erilaisia
yhteiskunnan
tarjoamia palvelumuotoja,
esill oikeusavustajaa.
Kurssikirjana
perusteisiin

on vanha

I-III

tuttu

Graas Jurpiaisen

Johdatus

alkeiden

1874 (VSOF).

Luento 1 : Fotilastyöskentelystä
(P idetty
aliup see rikerhon
suuremmassa
1976 klo 21.15.)

luentosalissa

15.12.

I Fotilasmateriaalin
bankk1minen vastaanotolle
.
a) jotta
ko. seikka onni s tui s i hankaluuksitta
ja tehokkaasti,
on ensiksi
yritett
ävä kumota kaikki omi s ta työskentelytavoi s ta peräisin
olevat ~uhut.
b ) lehti-ilmoitusten
ja lentolehtisten
käytt ö :
- iskevä mainosteksti,
esi.m.
- Hyvin paikattu
on parem p i kuin uusi.
-T ä llä v i ikolla
poistoista
ryhmäale.
,-1.iaksa nyt - poistata
;J.y5hemmin.
-Yli 80-vuotiaat
vanhe~ p iensa seura s sa puolella
hinnalla.
-Jokaiselle
kokoproteesien
(kp / kp) ostajalle
pakkaus
hammaslankaa ilm a ise k si.
-Kokoprotee s ien pohjauksen
mukana 2 kk:n fluoripurskutteluliuokset
(vain kp/kp).
-Rankojen kiilloituksia
edullisesti.
-Peruutuspaik
koja halvalla,
tarjous
voimass a vain rajoitetun ajan.
I I Potilaan
lähe s tym i nen v as taanotol l a
- t ä rkeät ä varmat ja rauha~:iset
otteet
a) poliisiote
- erittäin
s ovelias
autettaes s a po tilasta
hoitotuoliin
b) ri s tivyö
- oivallinen
kriisitilanteiden
rauhoittamiseksi
c ) koko- tai puolinelson
- huom: kokonelson
vaatii
kuitenkin
hamma shoita j an mukan a olo n j a ho ito ry:!::uaän ~aumattom an yhteisty ön

_-12.~

onnistunutta
tysmoaentti:

läh.est;yaistä
auttaa
usein
miel. takaapäin
ja hiljaa.

ratkaisevasti

yllä-

lioitovaihe
- jos tuo ~o itotilanteen
ka,nnalta niin oleellisen
tärkeä
osanen
eli potilas
saadaan elävänä vastaanottohuoneeseen,
saati
sit~en hoitotuoliin
(oletetaanpa
että näinkin
suotuisasti
sattuu käymään) , alkaa varsin .ainen hoi tovaihe .. Joissain
tapauksi ss3 tulee .kysymykseen joko heti hoitotapahtuman
alus s a tai
sen kestäessä
potilaan
kiputunnon
vähentäminen
eli analgesia.
(Erota:
eutanasia,
jota u se in tarvitaan
vasta hoidon lopussa. )
Nykyinen lääketiede
tarjoaa
täll ä saralla
lukuisia
eri vaihtoehtoja,
kuten
a) kemialliset
aineet
- esiD sprayt ja injektiot
b) akupunktio
- eri maissa omat sovell~tuksensa:
s uomalainen
naula päähänmenetelmä ja ranskalainen
vielä tunnetumpi
menetelmä vain
muutamia mainitakseni.
c) hypnoosi,
jossa potilaalle
yritetään
tolkuttaa,
että hän
on syvässä rauhallisessa
unessa.
Uraansa aloitteleva
hammas lääkärintaimi
voi kuitenkin
aloitta a yksinkertaisella,
mutta niin verrattoman
tehokkaalla
. vanhalla
keinoll a (vrt.
jo muinaiset
suomalaiset):
d ) koivuhalko
täss ä pit äyd ymmekin yksinomaan täh än menetelmään
ja käsittelemme
sitä hieman yksityiskohtaiselllillin:
- edut
1) lähes jokaisen
saatavilla
2) erittäi
n edullinen
ja riittoisa
3) he lppo ja yksink ert ainen käyttö
4) nopeavaikuttein
en: l ähes välitön
relaksaatio
potilaalle
5) tehokas terapeuttinen
leveys (yl. 10-15 cm) helposti
määritettävissä
6) kestä ä pitkäa ikaist akin varastointia
( vaatii
kuitenkin
kuivat
liiteritilat
)
- ha it at (vain muutam i a)
1 ) pientä
jälkisärk:yä
ja t urvotu sta voi joskus esiintyä
2) saattaa
vaikuttaa
hä iritse väst i potilas-lääkäri
- suhteeneen

III
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- indika a -ciot
1) rauhaton potilas
2) angstinen
potilas
-sa adaan helposti
aikaan noitraali
tila
3) jälkihoito
- lähinnä laskutus
- kontraindikaatiot
1) vahvempi tai aseitautunut
potilas
(ehdoton kontraindikaatio)
2) nyrkkeilij
ä , painija
tms.
3) potilas
tai hänen lähisukulaisensa
tuomari,
poliisi
tai verovirkailija
- menetelmä voi vaatia
joskus tuekseen esilääkij;yksen,
esim. Koskenkorva 4 cl x 5 joka 15. sekunti 10 minuuttia ennen hoitoa (kuuri loppuun ) . Sil loin tällöin
potilaat
ovat jo itse huolehtineet
esilääk:ityksestään.
Täll öin ko. analgesiamuodosta
käytetään
nimitystä
kokovartalopuudutus,
jossa yliannostelu~aara
on ilmeinen.
IV Muita hoidossa huomioitavia
1) potilaan
huuto
a)

kts.

seikkoja

III d

b) •kiristys
side kaulaan
- asetetaan
regio vertebrae
cervicales
V-VI (tiukasti)
- : indisoitu
ill.
yös pään alueella
sattuvissa
verenvuodoissa
(nenäverenvu odot, hampaanpoistoj en jälkivuodot
yms)
2) potilaan
kunto
- huonokuntoinen
potilas
laskutettava
ennen jokaista
hoitokertaa
3) turb i inin terän j ää hdytys
- ehdottomasti
riittävä
vesijäähdytys,
ettei
kallis
terä kuumenisi käyttökelvotto
maksi
4) tehoimurin
käyttö
- huomattakoon,
että kieli
saa jäädä potilaan
suuhun
5) eristysaineista
- eristy snauhan käyttö eristysaineena
vain tarkoin
harkiten
V ~otivaatiovaihe
- vaikeina
yleensäkin
saada potila
tokertaan
suostuvaiseksi.

s puhutuksi

seuraavaan

hoi-
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J
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VI Hankaluuksia
potilastyöskentelyssä
a) lasku jhä maksru:..atta
- konsultoidaan
lähintä
poliisiviranomaista
q) poti1~~
~arka~ ~e~~P ~9i~on
- lisätään
annostusta
kts. III d
- vastaanottotilojen
ovet ja ikkunat
suljettava
huolellisesti
- hB.DlI:lashoitajan valintaan
kiinnitettävä
erityistä
huomiota
(miel. entinen painija
tai vastaava)
o) häiriintyvät
naapurit
- vastaanottotilat
äänieristettävä
muista tiloista
huolella
VII Fotilaskortistosta
~ potilaiden
henkil ötiedot
ja osoite
erittäin
tarkasti
- laskun perimisen
helpottamiseksi
samaten lähisukulaisten,
maisten ja perikunnan
nimet ja osoitteet
- valokuva
- potilaan
tunnistaminen
laskutuksen
vaikeutuessa
helpottuu
- po ;:ilaan
entisöiminen
hoidon jälkeen
helpottuu
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Tätä luentosarjaa
koskevat
kysymykset
ja huomautukset
on lähetettävä
31 .1 2.1976 mennessä (mainittu
päivä mukaanlukien)
tämän lehden toimitukseen
käyttäen
sitä varten painettua
lomaket ta, joka on tämän lehden viimeistä
seuraavalla
sivulla.

ilkää kuitenkaan
unohtako kurssin
seuraavia
luentoja
a ikoja:
29 . 02 .1.977 klo 23 .15 ··.: Lakimiehen hankkiminen
31.04.1977
-": Oikeudenkäynti
tekniikkaa
31 • 09 . 197'7
: Uudelleenkoulutus
.-ainoa
oikea
-"~uentopaikat

ilmoitetaan

hyvissä

ajoin

luentojen

ja niiden

j ·a
vaihtoehto.

jälkeen.

DEiffiftK UUSI HALLITUS
Hanna Pajukoski

pj.

Viljo

Nyyssönen

vpj.,opintoasiat

Hannu

Kuivalainen

opintoaeiat

Harri

Tulla

harrastus

Maarit Koskinen
Heli Suomalainen

u:Lkoasiat
sihteeri

Irma Matinlauri

opintoasiat

Ari-Pakka

taloudenhoitaja

Parviainen

KITNTAPA
IKKA-ASIAMIEHET
Merja

Vartiainen

Anj a Ikonen
IIMOI TUKSIA

SHDL:N liittokokous
yhteydessä ) .

Helsingissä

19.3.1977

Ha!!!maslää käripäivät
ilmoitustaululla.

Helsingissä

17-19.3.1977.

KuoSO:n denttarien

opintokerho

Huuh.ankadun kerhohuoneella
Mikäli

Kyösti

olet kiinnostunut
Oikariseen
puh.

klo

kokoontuu
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kevään
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harjo i ttelusta
921-33 5533

aikana

tiistaisin

1 )
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yht eyttä
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