


Uusia »Väline» 
Tuotteita. 
V U L K A N I S A A T T O R I 

sähköistetty yleisvirtakoje 120 ja 
220 V. jännitteille, 3:lle ky velil
le. Varmakäyttöinen. 

f 
V A L U K O J E 

yksinkertainen, käytännöllinen. 

Toimii paineilmalla. Paine sää

deltävä. 

iRURAV 

Truray etuhampaat ja Narroform Dia-

toriset täyttävät kaikki toivomukset 

protees i tö ihin nähden . 

Narroform Diatoriset ovat anatomisen 

muotonsa takia, kapeine piirupintoi-

neen, helppoja asettaa h y v ä ä n artiku

laatioon ja Truray etuhampaiden luon

nollisuus eri väriv ivahte issa ja malleis

sa tarjoo Teille arvokkaan valikoiman. 

TntnsIlikaa lajitelmaan. 

T r u R ^ 
k u l t a n a s t a 

H AM P A A T 

NARROFORM 
DIATORISIA 

T u k k u m y y j ä : 

U.\V1S, . S C H O T T L A N D E R 

& D A V I S , L T D . , 

London W. l . 

Myyjä Suomessa: 

H A M M A S V Ä L 1 N E O 

Helsinki. 



Ä r p . 0ammasieknikoi! 

Hammaskultaa 
työssä tarvitsemassanne muodossa 

saatte valmiina meiltä. 

Liikkeemme pitkäaikainen kokemus, 

nykyaikaiset varusteet ja ammattitai

toinen henkilökunta takaa luotteittem-

me laadun. 

N. 

l^uUa6cppä 

WESTERBACK 
Helsinki, Eerikinkatu 7. 

Puh. 61 626 

Jokaisen taloudellisen yrityksen menestymi
nen riippuu ratkaisevalla lavalla si itä, että ku
lutukseen tai jalostukseen käytettävät tavarat 
ostetaan oikealla hetkel lä: silloin, kun sen 
hinta on edullisin. Oikean ostohetken mää
rääminen ei kuitenkaan ole aina helppoa, se 
vaatii taloudellisen e lämän ja markkinain tun
temusta, kaukonäköisyyttä j.n.e. 

Asiakaspalvelumme tähtää myös asiakkai
demme kilpailukyvyn l isäämiseen ja taloudel
lisen aseman lujittamiseen, josta johtuen em
me halua h y v ä k s e m m e konjunktuurivaihtclui-
ta kustannuksellanne. Tätä periaatetta nou
dattaen annamme Teille erään vihjeen; suo
rittakaa hankintanne pian — rahankireydestä-
kin huolimatta. Erikoispsti keholtamme Teitä 
tarkistamaan tavaravarastonne niiden tava
roiden kohdalta, jotka ovat riippuvaisia 
luonnista. 

R u n s a s v a l i k o i m a a m e r i k k a l a i s i a 

NUFORM VERI-CHROME HAMPAITA 
s a a p u n u t 

H E L S I N K I 
Kalevankatu 3 A — Puhelimet 21 433 & 63 680 



Tervetuloa viihtyisiin suojiimme! 
Meille on juuri saapunut eusiluokkäista 

S U P E A R L -
A C R Y Y L I - P R O T E E S I A I N E T T A 

HUOM! Keittoaika 15 min. 
Pulveri erittäin pienirakeista. 
Vaatii hyvin vähän nestettä. 
Helppo prässätä. 

Käyttäkää eristysaineena C E L L O P L A S T I A . 

Y k s i n m y y j ä : 

d.Y. HAMMAS- JA SAIRASTARVIKE 
Helsinki - Unionink. 24 

Puh.: 65 757. 64 726, 37 669. 

/ 

T O I M I T U S K U N T A : 
Ernst Grönholm, vastaava toimittaja. 
Os. Unioninkatu 41. B. Puh. 65155. 
A. Hertola, P. Koivula, K. Suckman ja 
G. Koskinen. 

Hinnoittelukysymyksen viimeinen vaihe 
Kosko hiiitasäännöstely on monilla aloilla lopetettu ja ehkä meidän

kin osaltamme saattaa lähennellä loppuaan, on syytä hiukan kosketella 
tätä elintärkeätä kysymystä. 

Vakiintuneen hintatason ylläpitäminen on kaikkien vastuuntuntois
ten yrittäjien tavoitteena. Kysymys on vaan missä määrin kunkin toi
mintaryhmän taloudelliset olot vastaavat yleistä hintatasoa. 

Olettaen että nykyinen hinta- ja paikkaneuvoston vahvistama hin
nastomme vastaa suunnilleen meidän tasoamme, on todettava, että se 
suurin piirtein on yleistason mukainen, eikä näinollen anna aihetta 
korottamiseen, vaikka monet kulunkimenot kuten liikenne-, sähkö-, 
puhelin-, lapsilisä-, y.m. maksut ovatkin tuntuvasti nousseet hinnaston 
vahvistamisen jälkeen. 

Toinen hinnastoon nähden muutoksia aikaansaava tekijä on hinto
jen alentaminen. Tällaiseen toimenpiteeseen ryhdytään tavaliisesti vasta 
kun työntarjonta on riittävä ja tuotantokustannukset alentuneet siinä 
määrin, että n.s. voittomarginali muodostuu suhteettoman suureksi. Ku
luneen vuoden kokemukset ja alkavan vuoden näköalat osoittavat kui
tenkin päinvastaista kehitystä, joten hintojen alentamiselle alallamme ei 
löydy minkäänlaista todellisuuspohjaa. 

Työnvähyyden aikana tapahtuu toisinaan, että jotkut laboratorio-
omistajat ryhtyvät alittamaan voimassaolevia taksoja tarkoituksella saa
da työmääränsä lisääntymään. Tällöin unohdetaan aina, että hinnaston 
alittamiseen ei kenelläkään ole mitään yksinoikeutta, vaan ne, jotka ovat 
joutuneet tällaisen teon uhreiksi, vastaavat tavallisesti sainalla tavalla ja 
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Nykypäivien laboratorio^olot Ruotsissa 
Ruotsin Hammaslaboratorio-omistajien Valtakimnanliitto piti vuo

sikokouksensa maaliskuun 19 p:nä 1949 vanhassa, tutussa »Gillet» ni
misessä hotellissa Tukholmassa. 

Kokoukseen oli vieraiksi kutsuttu edustajia Norjasta, Tanskasta, 
Hollannista ja Suomesta. 

Suomen Hammaslaboratorioiden Yhdistys r.y:n edustajina kokouk
sessa olivat: yhd. puheenjoht. H. Koskinen ja johtokunnan jäsen E . 
Grönholm. 

Kokous alkoi lauantaina 19. 3. klo 10, jolloin Ruotsin liiton puheen
johtaja Bertil Almer lausui kaikki tervetulleeksi ja luovutti puheen
vuoron ulkomaalaisille edustajille, jotka vuoron perään esittivät kiitok
sensa kutsusta ja tervehdyksensä läsnäoleville koUeegoille. Pidemmän 
puheen piti ainoastaan Hollannin edustaja, Wilh. Tolmeyer joka, ensim
mäisen kerran mukana ollen tällaisessa pohjoismaisessa konferenssissa, 
katsoi olevan syytä jo tässä tilaisuudessa lähemmin selostaa kotimaas
saan vallitsevia oloja. 

Kokouksen työohjelmassa oli 15 kysymystä ja joukossa sellaisia 
pähkinöitä kuin säännöt ja yleisesti järjestöön kuiduvia aloitteita. Pu
heenjohtajan paikalla istui kuitenkin monissä suurkokouksissa harjaan
tunut, nopeaälyinen Anton Staflund, ja käsittely edistyi ilman hankauk
sia tai pysähtymisiä kunnes puheenjohtajan nuija pamautti kokouksen 
loppumisen merkiksi täsmälleen klo 13, jolloin ohjelman imikaän yh
teisen aamiaisen tulisi alkaa. Ulkomaalaiset edustajat puuttuivat kes-

vieläpn korkeammalla prosenttimäärällä. Pieneksi liätäapukeinoksi 
ajateltu kuje on siten aiheuttanut vyörymän, jolle on vaikeata saada 
sulkua. 

Koska (dallamme toimii yhdistyksiä ja osastoja ovat kaikki viral
liset asiat, siis myöskin hinnaston muuttaminen, jätettävä näiden elin
ten hoidettavaksi. Silloin tulevat asiat perusteellisesti käsitellyiksi ja 
toimenpiteisiin johtavat päätökset on tehty kaikkien asiapuolien intres
sit huomioonottaen. Itsekuria ja ammattikuria on noudatettava etenkin 
vaikeana aikana, jolloin näöltään pienetkin teot voivat tuottaa vahinkoa 
kaikille kinitta koko linjan. 

T o i m. 
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kuusteluuu ainoastaan sellaisissa tapauksissa, jolloin käsiteltiin kysy
myksiä, jotka kotimaassa oli joko jo ratkaistu tai kehitysvaiheessa. 

Aamiaisen jälkeen klo 15 antoi hammaslääkäri Sam Karlström, Gäv-
len kaupungista, tyhjentävän selostuksen Pontostruktio-tekniikasta kiin-
tosilta tapauksissa, jolloin sillan tukipylväinä käytetään eläviin hampai
siin sovitettuja, pienillä nastoilla varustettuja 3/4 kruunuja ja paikkoja. 
Esitelmä täydennettiin filmiesityksellä. Esitys oli mielenkiintoinen, 
mutta menetelmä on hyvin monimutkainen ja vaatii erikoisharjoitusta 
sekä hammaslääkäreiltä että teknikoilta ja sitäpaitsi erikoiskojeita ja 
materiaalia, jotka ainakin nykyisen kireän valuuttatilanteen aikana ovat 
vaikeita maahan hankkia. 

Klo 19 alkoi samassa paikassa illallis-tanssiaiset, jotka olivat erit
täin onnistuneesti järjestetty. Aterian aikana pidettiin runsaasti puheita 
— myöskin ulkomaalaisten edustajien taholta. Puheissa viljeltiin .sekä 
huumoria että vakavuutta, joten nekin osaltaan vaikuttivat tunnelman 
kohottamiseen ja yhteishengen lujittamiseen. 

Sunnuntaina 20. 3. klo 11 lähdettiin autohussilia kaupunkia katso
maan. Kyllä katseltiinkin ja myönnettävä on, että kuninkaanlinnan — 
Spinnhusetin ja Längholmenin välillä oli historiallisia, tieteellisiä ja 
kaupallisia arvoja siinä määrin, että vanha tuttu sanonta: »Se on mi
nun, sanoi suomalainen Tukholmasta», näyttää sangen aiheelliselta, sillä 
kuka ei haluaisi kuvitella itseään tällaisen kylän omistajaksi. 

Yhteisesti nautitun lounaan jälkeen pidettiin neuvottelukokous Ruot
sin liiton, sikäläisten paikallisosastojen ja ulkomaalaisten edustajien 
kesken. Kokouksessa pohdittiin kysymyksiä, jotka koskivat: hammas-
teknikkoalan suhteita kunnalliseen hammashoitoon; opetus- ja kasvatus-
asioita, sekä vedettiin suuntaviivoja tulevaa yhteistoimintaa varten. Ko
kouksen osanottajien käsitys oli, että neuvottelu oli ollut valaiseva ja 
tuloksellinen. 

Illalla oli vielä yhteinen päivällinen, joka samalla oli viimeinen oh
jelmallinen yhdessäolotilaisuus, ja jonka aikana innostuneesti pohdit
tiin asioita, jotka kokouspäivien aikana olivat heränneet mieliin tulevai
suutta silmälläpitäen. 

Maanantaina tavattiin sitten epävirallisesti joht. B. Almerin suur-
laboratoriossa, jonka hän auliisti esitti vieraille. Siellä kiintyy huomio 
etupäässä teknillisten apuvälineiden runsauteen ja monipuolisuuteen. 
Ja kaupungissa löytyy useampia hyvin varustettuja laboratorioita, jotka 
edustavat tätä samaa luokkaa. Kaikkialla on runsaasti" töitä. Kultasil-
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kerran jälkeen seuloituivat parhaat tietäjät esille. Voittoina jaettiin kir
japalkintoja. 

Tietokilpailujen kysymykset ja oikeat vastaukset julkaistaan tämän 
yhteydessä: 

Tiedätkö — Arvaatkol 
Kysymys. 

1. Yläleuan lat. nimi. 
2. Aalaleuan lat. nimi. 
3. Suomen hammas lääke t i e t een isä. 
4 Montako elossaolevaa professoria on 

hammas lääkäre i s sä . 
5. Mikä on papitla dentis. 
fi. Mikä on huutitasku. 
7. Mikä on kutlan sulamispiste. 
8. H e n k i l ö k o h t a i s e n ja keskiarvoartiku-

laattorin ero. 
S. Kul lan kemiallinen merkki. 

10. Mistä maasta saadaan eniten hopeaa. 
11. Mikä on fraktuura. 
12. Mikä on ortodontia. 
13. Missä ihmisen hampaissa on kaksi 

juurta. 
14. Kuinka monta maitotiainmasta on ih

mise l lä . 
15. Mitä aineita käytetään postiiniham-

paan valmistuksessa. 
16. K u k a keksi postiinihampaan vatmis-

tuksen ja mittoin. 
17. K u k a keksi kovakumin vatmistusta-

van ja mittoin. 
18. Minä vuonna Suomessa atoitettiin 

t iammastääkintäopetus . 
19. Ketä maailmassa pidetään hammas-

tääketieteen isänä. 
20. Mikä on kultarahojen yleisin hieno-

kuttapitoisuus. 
21. Setvitä a) labiali, h) patatinali e) ap-

proksimaali pinta hampaassa. 
22. Mitä kipsi on. 
23. Mikä on diastema. 
24. Mitä on Hohkakivi . 
25. Jos sinulla on 10 gr 24 kr kultaa, 

paljonko saat siitä 18 kr kultaa. 
26. Minkä alkuaineen kem. merkki on Pt. 
27. Mikä on obturaattori. 
28. Missä on hampaan Cervikaalireuna. 
29. Mikä on Sternkruunu. 
30. Selitä ponttopinhampaan tarkoitus. 

Vastaus. 

1. Maxitaris. 
2. Mandibularis. 
3. Prof. Matti Äyräpää. 
4. Tammisalo, Kivimäki , Bonsdorff, 

Becker. 
o. lennysty. 
6. Huulen ja ikenen väl inen syvennys. 
7. 1064. 
8. Nivetrata mitataan henki lökohta i ses t i 

kussakin tapauksessa, nivetrata lu
kuisten leukamittausten keskiarvo. 

9. Au. 
10. Mexikosta. 
11. l u u n m u r t u m a . 
12. Hampaanoikomisoppi. 
13. 4 -f, -f 4, 7—, 6—, — 6 , — 7 , — 8 
14. 20 
15. Maasälpää, kvartsia, kaotinia 
16. Ranskalainen apteekkari Duchateau 

V . 1776 
17. Goodyear v. 1852 Amerikassa. 
18. 1892. 
19. Ranskalainen kirurgi Pierre 

Faucl iard 
20. 900/1000 
21. alahuulen, h kitalaen, c hampaiden 

vätipinta. 
22. Mineraali, vesipitoinen kalsiumsul

faatti, Ca .S04 2H2O. 
23. Hammastoma 
24. Vaahtomaiiieii vulkaaninen lasi. 
25. 13,333 gr. 
26. Platina. 
27. Tukeproteesi, avokitoihin. 
28. Hampaassa ientä lähel lä oleva alue. 
29. Plat inalevyltä tuettu ematikuorikko, 

ilman o lkapäätä . 
30. K ä y t y ä ä n metattistajohluvati ärsy

tyksen es tämiseks i !imakalvos,sa. Pos
tiini on kudosys tävä l l inen . 

Välttämättömiä uudenaikaisessa 
laboratoriossa. 

C Y L I N D E R 

10 11 12 

R O U N D 

13 14 31 32 

R O U N D B U D F L A M E 

20 R 20 B 

Esitämme valikoiman jyrsimiä 
jotka poikkiuurretun pintansa 
ansiosta leikkaavat erittäin hy
vin. Ash'in hienoteräs jyrsimet 
akrylitöitä varten leikkaavat no
peasti ja tasaisesti. A'alikoiman 
monipuolisuus yksinkertaistaa 
proteesien viimeistelytyön. 

Muodot l—ti ja 31—32 ovat 
poikkiuurteisia. Muodot 20R, 20B 
sekä liekkimäinen ovat vain pit-
kittäisuurteisia. 

A S M 
H I E N O - T E R Ä S 

J Y R S I M I Ä 
AKRYLITÖITÄ VARTEN 

Valin. Englannissa. 

Yksinmyyjä: OY D E N T A L D E P O T AB 
T H E A M A t . G A M A T E D D E N T A L C O M P A N Y L T D . , L O N D O N , W . l . 



Veri-Chpome värien luonnollinen kauneus 
on eräs V E H I - C H R O M E hampaiden j a N. l .C. Diatoristen mo
nista eduttisista ominaisuuttsista, jotlia y h d e s s ä ovat Iiioncel 
e tävännäl iö i sen hainmastaadun. 

Myyjä Suomessa: 

yksinmyyjä: 
S o y . 

H E L S I N K I 
D A V I S , S C H O T T L A N D E R & D A V I S , L T D . , L O N D O N VV.l. 

Tässä työraut iaanime Itailienjpisten 
häiritsevien seikliojen ilmapiiriin tuti pie
ni vatonpitkkukin. 

.Se tuti Torniosta. 

.Ia keskeltä talvea. 
Pohjois-Pohja tehden viime jouhikmin 

1 p:n numerossa oti seuraava kirjoitus: 
Hammashoidon alatta on Torniossa 

oiclfu käytäntöön eräitä uulunksia. jotka 
inni. jossakin miiäriii voivat alentaa 
liammaslioidoii kustannuksia, kertoi 
Pohjois-Pohjalle l i ammas lääkä i i Soini 
Ka ihar ju ticdustellessamme hammashoi
don nykyis tä tilaiinetfa. 

— Voinee näin julkisuudessakin ker
toa, haastatetlavainino totesi, että Tor
nion h a m m a s l ä ä k ä r i t ovat yhteisesti pe
rustaneet täysin uudenaikaisen hammas
laboratorion. Voi sanoa, että sen väl ineet 
nn onnistuttu saamaan kaikki vi imeistä 
huutoa olevia. t'>äs alatorniolaineii, joka 
on 3 vuotta oltnt Tukholmassa suomatai-
sitte sotainvatiideitte järjestetyittä kurs
seitta, tulee toimimaan latioratorioii tek
nikkona apulaisenaan henki lö , m y ö s 
omapaikkakuntalaineii. joka m y ö s pian 
\atmistunee teknikoksi. Latioraloriossa 
koetetaankin järjestää jatkuvasti yttdette 
tai parillekin paikkakuntalaiselle tilaisuus 
saada hammasteknikon opin. Iloinen uu
tinen on potilaille se, että eräiden uusien 
menetelmien avutta voidaan täysin kor
vata kuttatöiden käyt tö hammassitloissa 
Jne., mikä hionnottisesti alentaa kustan
nuksia. Yleensähän monetkin ovat pe
länneet tiammashoitoa sen sulitecttiseii 
kalleuden vuoksi. T ä m ä katteus johtuu 
lähinnä siitä, että trammastääkärien on 
käytet tävä miltei yksinomaan ntkotaista 
materiaalin. Eräitä tarvikkeita — tosin 
lähinnä vain instrumentteja, on kyitä vii
me aikoina ruvennut saamaan Suomes
sakin, mutta kuitenkin kaikki tärke im
mät lääkkeet ja materiaali on edelleenkin 
kallista ntkotaista. 

Käsitettyään kansakoululaisten ham-
inashoitoasioita lausuu haastatettava lo
puksi: 

— Samoin suuren y l e i sön hammas-
tilanteen voi sanoa tältä hetkeltä olevan 
heikon, m i k ä nyt johtuu juuri edettä-
inainitsemastani kustannusten petosta. 
On varmaa, että täys in nykyaikaisin vä
linein ja nykyaikaisin menetelmin tilan
netta voidaan h a m m a s l ä ä k ä r i e n yhtei
sesti perustaman hammaslaboratorion 
avulla parantaa . . . 

Hammaslatmratoriot Hels ing i ssä ja 
inuuattakin Suomessa ovat e teenpä inpyr-
k in iyks i s sään havitelleet t y ö h u o n e e n s a 
täydentämis tä uudenaikaisitta välineittä, 
luntta valtion tisenssitoimikunta on osoit
tanut hyvin puuttuvaa y m m ä r t ä m y s t ä 
asiaan n ä h d e n . Doltarivatuuttaa ei ote 
m y ö n n e t t y lähes kahteen vuoteen ja vii
me elokuusta tätitien ovat Englannin 
punnatkin olleet kiven takana. Hainmas-
liirvikekauppiaat ovat sentakia pyytänee t 
asiakaspiirinsii edustajia iniikaanvaikut-
t.iinaaii, että mainittujen tisenssiherrojen 
cto valuuttapussien suusta hieman hel-
lyisi. Täl la i s i ssa olosuhteissa on tornio
lais i in innostus täysin ymmärre l täv i s sä , 
sillä esim. juuri kullan tcorvikkeeksi vat-
misteliit •Chrom-Cobatt leijeerausten vii-
ineisel itsetoimivat sähkökojec t , mate
riaalilleen, lisenssilleen, maksavat noin 
12,00:— dollaria. Kun tämä kuitenkin 
vaan muodostaa osan laboratorion va-
iiisteista ja kaikki on v i imeis tä huutoa, 
niin m y ö n n e t t ä v ä on, että laboratorion 
periislajia todetta on onnistanut. 

Haastattelun jatkuessa todetaan että 
.'! vuotta (?) Ruotsissa kursseitta otteelle 
oppilaalle annetaan hammasteknikon ar
vonimi ja sama fitteti suodaan m y ö h e m 
min parille muntte paikkakunnan »henki
lölle», asetuksista ja Lääkintöhal l i tuk
sesta riippumatta h y v ä n onnen merkeis
sä, kun kerran rouva »Fortuna» on siih-
laiilunut asiaan suopeasti. 

.Saavutus on saavutus, jotta aina on 
oma arvonsa. 

Tiedonhatuisitte hammasnikkareille 
avautuu ilahduttava perspektiivi. E i tar
vita kalliita a ikaaviev iä ulkomaanmat
koja opintotarkoituksessa; vaan rautatie
lippu Tornioon ja hieman pidennetty vii
konloppu-aika riittää. Paikan päättä 
saamme n ä h d ä uneksimamme mattitabo-
ratorion värähtetevine pöytä tevy ineen , 
iinutaitteet upotustekniikassa. automaat-
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Kertomus eräästä joku oli 
oma hammasteknikkonsa 

Nykyisestä hajanaisesta hammasteknikkokoiilutuksesta johtuu, että 
taso ammatinharjoittajien keskuudessa on kovin erilainen, mutta mihin
kähän luokkaan sellainen henkilö sijoitettaisiin, joka on tehnyt hammas
proteesin itselleen käyttämättä mitään tavallisia työ- tai apuvälineitä 
työssään? Näin valmistettu proteesi on kuitenkin nähnyt päivänvalon 
naapurimaassamme ja kolleega-lehden toimitus, jolle ko. proteesi esi
tettiin nähtäväksi, kirjoittaa siitä seuraavasti: 

Proteesin tekijä on ammatiltaan metsätyöläinen ja hänen »toimi
paikkansa» sijaitsi jossain Taalainmaan sydänseuduilla, kaukana kai
kesta sivilisaatiosta. Aika läheni, jolloin metsämiehemme aikoi jälleen 
palata katsomaan asuttujakin seutuja ja arveli olevansa sitä ennen »siis
tiytymisen» tarpeessa. Ensimmäiseksi hänen oli siis hankittava teko
hampaat, koska yläleuassa ei ollut jäljellä ainoatakaan »piikkiä». Ettei 

hänellä ollut ainoatakaan valmis
ta tekohammasta käytettävissään, 
ei huolestuttanut metsämiestäm-
me vähimmässäkään määrässä. 
Rikkinäisestä posliinilautasesta-
han sellaisia voitaisiin muovail
la — ja rikkinäisiä posliiniastioi-
ta oli vaikkj\ millä mitalla! Otti 
tietysti oman aikansa suuren tah
kon avulla saada hampaan nä
köisiä kappaleita muovailtua: 
ensiksi kaksi isompaa keskelle 

eteen, kaksi hieman pienempää näiden kummallekin puolelle. Sitten 
tehtiin kulmahampaat, niiden tuli olla hieman terävämmät. Takaham
paat eivät olleet niin tärkeitä, koska ne eivät kuitenkaan näkyisi, ne 
tehtiin siis paksummiksi, jotta purenta olisi vahvempi. Hyvin yksinker-

tiset kuuineiiiius-sulamis ja valukojeel 
yhdis te t tynä, sekä rtiiskuluspurislimia 
keinoaineiden käsi t te lyä varten. Käynnin 
jä t tämä h y ö t y on sitä suurempi kun esit
tely tapatituu omalta kielettä, joten ky

se lyjäkin voidaan tehdä asioiden selvit
tämiseksi . 

Se oli se Tornion valopilkku. 

< - Hampaankolon peikko: 

U 

taistal Multa nyt tuli pulma eteen. Miten saada hampaat muodostetuksi 
oikeaksi hammasriviksi? No mitäpäs muuta, otetaan mitä on saata
vissa: sopivankokoinen messinkipellin palanen muovailtiin hammas-
valliin sopivaksi, ja sen reunoihin taivutettiin kapea kouru, johon ase
tettiin itsestään kovettuvaa selluloosaa ja siihen sijoitettiin valmiit »tal-
rikki-hampaat»! .Selvä! Mutta entä sitten, miten saada vehje pysymään 
suussa? Metsäläisemme keksi juottaa messinkilistaan kitalaenmuotoisen 
pellinpalasen, mutta sekään ei auttanut — huono imuvoima. Täytyy 
olla jotain muuta, joka paremmin imeytyy kitalakeen. Eureka, tuos
sahan on pari vanhoja pieksuja, joiden nahkaisista »kielisiä» voitiin 

leikata sopivankokoinen palanen. Syl
jen ansiosta se kai paremmin sopeu
tuisi kitalakeen! Oli nyt vain saatava 
tämä nahanpalanen kiinnitetyksi »pro
teesiin». Keksittiinhän sekin lopuksi: 
ohut messinkilanka pujotettiin nahan 
ja pellin lävitse. Näin saatiin ompelus, 
joka täydennettiin tinajuotoksella! 

Harjoiteltuaan jonkun aikaa uuden 
klaviatuiirinsa» käyttöä, metsämie

hemme katsoi olevansa valmis näyttä
mään muillekin kaikkien aikojen hie

noa »talrikkihymyään» ja painui aikomalleen reisulle. Ja koska hän 
garnityyriään eräälle kolleegalleinme, saadakseen kiitosta taitonäyttees-

tään. Kollegamme kertoi »pro
teesin» tehneen häneen niin 
valtavan vaikutuksen, että hän 
pyysi saada pitää sen. 

Jotta arv. lukijamme ei 
syyttäisi meitä mahdollisesta 
palturinpuhumisesta, julkai
semme tässä kaikkien niin 
»uskovien» kuin »uskomatto
mien» nähtäväksi kolleegal-
tamme lainaksi saamamme 
valokuvan tästä kaikkien ai
kojen »talrikkiproteesista». 
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Proteesin kuva ruotsa

laisesta »Taudteki i ikeru» 

tetidestii ja pilakuvat eug-

tautitaisesta »Ttie Dentat 

Tectiniciau » tetidestii. 

Tavallisuudesta poikkeavia tapahtumia 
Kun ollaan näin jouduttu keskelle ihmiskunnan ihmeitä, niin kerrot

takoon, miten ihmisille, näille nykypäivien, voi kasvaa — kolmannet 
hampaat. 

On harvinaista, mutta niinkin voi tapahtua, että tavallinen ihminen 
saa uusia hampaita irronneiden tilalle täytettyään kaksikymmentä 
vuotta. Mutta tälläkin alalla on saavutettu ennätyksiä. Krään espanja
laisen naisen kerrotaan saaneen kokonaan uuden hammasrakenteen 62 
vuoden ikäisenä, mutta rouva Bonsfield Tynesidesta, Englannissa, on 
nyt saanut täysin uudet hampaat täyttäessään 83 vuotta. Nykyajan en
nätys lienee kuitenkin eräällä tshekkiläisellä naisella, jonka ilmoitetaan 
saaneen useita uusia hampaita sadan vuoden ikäisenä. 

Nämä ovat tapauksia, jolloin uusien hampaiden saaminen vanhalla 
iällä on tapahtunut vain kerran, mutta englantilaisesta Desmondin krei
vittärestä, joka kuoli kuningatar Elisabetin aikana, kertoo ei sen vähäi
sempi auktoriteetti kuin itse Francis Bacon, että hän menetti ham
paansa ja sai uudet luonnolliset hampaat ainakin kolmesti pitkän elä
mänsä aikana. 

Sillä tavalla. Jos tällainen hammastelu tulisi yleiseksi niin irtoham-
paita ei tarvittaisi ja hammasnikkarit saisivat muuttaa ammattia, 
te 

Hygienic dental dam 
Näyttää siltä, että Hygienic Dental Dam on lyönyt itsensä läpi alal

lamme n.s. apuinatei iaalinii, ensin valmistajamaassa .\inerikassa ja sit
ten levinnyt sieltä Eurooppaan Skandinaaviaa myöten. Mutta lienee vä
hemmän tunnettu Suomessa, josta syystä käyn alla lyhyesti selostamaan 
sen käyttöä eristysaineena valmistettaessa proteeseja acrylihartsista. 

Oletamme, että meillä on käsillä yläleuan proteesi 14/— joka on si-
säänpeitattu erikoisesti aciylihartsi proteesitöissä käyttämäämme kyvet-
tirasiaan. Asetamme kyvettirasian. huuhtomis- (spuulaus) kasariin, jossa 
oleva vesi on + 90^ C. Annamme kyvettirasian olla vedessä 5 minuut
tia ja nostamme sen sitten työpöydälle, jossa se saa olla vielä 2 minuut
tia ja vasta sen jälkeen avaamme kyvettii-asian varovaisesti. Otettakoon 
huomioon, että tässä tapauksessa olemme käyttäneet erikoista acryli-
hartsitöihin soveltuvaa normaalikokoa isompaa kyvettirasiaa. joka 
luonnollisesti ottaa suuremman ajan lämmitäkseen, sekä toiseksi, .so-
vitusasteelia olleen proteesin levy on valmistettu n.s. hase-Iakka levystä. 
Normaalikokoista kyvettirasiaa ja stenssiä käyttäen liittänee 3 miniint-
tia lämmittämiseen + 90 G vedessä sekä 2 minuttia pöydällä. Jatkam
me käsittelyä, huuhdomme eli spuulaamme vahan ja irroitamme varo
vasti levyn. Sitten otamme puuvillavaniitiikon, jonka kastelemme ace-
tonissa (^H.^.CO.CHg ja pesemme tällä mahdollisesti huuhdonnan jälkeen 
jääneen vahan pois. Tämän jälkeen asetamme kyvettirasian osat kyl
mään veteen ja annamme olla 10—15 min, jotta ne kunnolla ehtivät 
jäähtymään. Sen jälkeen otamme ylös kyvettirasian puolikkaat ja kui
vaamme veden. Otamme jälleen vanutukon ja kastelemme sen calsium 
cloridissa Ca.Gl^, vanutukkoa siveltimenä käyttäen annamme kipsipin-
tojen imeä cälsiiim cloiidia. Tuokion kuluttua sivelemme kahteen eri 
kertaan 40"/o:lia vesilasilla senpuoleisen kyvettirasian kipsipinnat, jossa 
hammasrivi on kiinnipeitattuna, eli tulevan proteesin ulkoiset pinnat. 
Tämän jälkeen tapahtuu täppäys acrylihaitsimassalla tavalliseen tapaan 
koepuristuksineen sellofaaniliuskaa eristysaineena käyttäen. Kun näin 
on saatu proteesiniateriaälille sen oikea vahvistus ja ylijäämä poistettu 
otetaan esille Dental Hygienic Dam-pakkaiiksessa oleva liimanauharulla. 
Leikataan 1/" levyisestä nauhasta sopivan mittainen pala, pingoitetaan 
kyvettirasian ulkosivulle sen ympäri kuva I osoittamalla tavalla, siten 
että nauliaii liimaineu pinta tulee ulkoiseksi. Liimanauha kiertää nyt 
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yhden kerran kyvetin ympäri ja sen pää menee noin 1 yli, muutoin
han ei liimanauha rengas pysy haluamassamme asennossa kyvetin ym
pärillä. Sitten leikkaamme 3 V-i" levyisestä Dental Hygienic Dam eris-
tyslevystä, joka on erittäin oluitta ja venyvää talkkijauheella pintakäsi-
teltyä kumia 3 Yi" pituisen palan. Pingoitamme sen kuva 2 osoittamalla 
tavalla yli kyvettirasian tartuttamalla sen reunoista kiinni kyvettirasian 
ulkoistapintaa kiertävään liimanauhaan. Asetamme .kyvettirasian osat 
paikoilleen ja puristamme kiinni. Keittäminen ja jälkikäsittely tavalli
seen tapaan. Näin valmistettu acrylihartsi proteesilevy on helppo pois
taa kyvettirasiasta, sisäpinta on vapaa kipsistä ja sopentuvaisuus lima
kalvoon on ihanteellinen. Menetelmää ei voi käyttää kautsuproteeseja 
valmistettaessa. 

Valmistaja: The Hygienic Dental Rubber (ki., Akron 8, Ohio, USA. 
Askernndissa, tammikuun 10 p:nä 1949. 

Paavo Kerovaara. 

SHLin tiedoituksia 
Vuosikokouksessamme 29. 1. 49 valittiin jälleen liittomme toimihen

kilöt vuodelle 1949. Niiden sekä eri jaostojen ja toimikuntien puheen
johtajien osoitteet ovat: 
Puheenjohtaja: Aimo Hiltunen, H:ki, Siltasaarenk. 11. B. 38, puh. 75 954. 
.Sihteeri: Pertti .\lho, H:ki, Siltasaarenk. 11. B. 38. puh. 75 9.54. kotiin 

478442. 
Rahastonhoitaja: A. Blom, H:ki, Tukholmank. 19. C. 25, puh. työ 32 415 
Edustajamme Lääkintöhallituk.sessa: Eirnst Grönholm, H:ki, Unionink. 

41, puh. 65 155. kotiin 84 264. 
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Työhuoneenomistajain jaosto: H. Koskinen, H:ki, Lönnrotink. 3, puh. 
65 645, kotiin 47 191. 

Tvöntekijäin jao.sto: A. Blom. H:ki, Tukholmankatu 19. C. 25. työpuh. 
32 415. 

Opjjilasjaosto: V. Lehtinen, H:ki, Humalistonkatu 1. B. 31. puh. tvöp. 
63 056. 

Urheilutoimikunta; O. Syvänen, H:ki, Viipurinkatu 27. A. 8. 
Työnvälityshenkilö: M. Koivula, H:ki, Eerikink. 3. B, puh. työp. 63 056. 

Tiedätkö velvoUisuutesil 
— Jos olet valittu johonkin toimikuntaan tai jaostoon on velvollisuutesi 

silloin myös toimia ja suorittaa ne työt, joita mainittu tehtäväsi 
edellyttää. 

— Koska ole ammattikuntamme jäsen, on velvollisuutesi toimia koko 
ammattikuntamme eikä vain hetkellisen oman etusi hyväksi, sillä 
vain siten saamme sellaisen voimakkaan ja yksimielisen ammatti
kunnan, joka takaa meille jokaiselle paremmat elinehdot. 

— Jos asut maaseudulla, luulet ehkä, että Sinun on tyydyttävä vain 
niihin päätöksiin, joita »pääkallonpaikalla» tehdään, mutta erehdyt, 
sillä velvollisuutesi on silloinkin, vaikkapa kirjeellisesti, tuoda esille 
omat mielipiteesi ja suunnitelmasi ammattikuntamme kehittämi

seksi ja jos mahdollista olla yhteisissä kokouksissa läsnä. 
— Jos olet tyytymätön johtokuntamme toimintaan tai sen tekemiin 

päätöksiin, niin silloin on velvollisuutesi ilmoittaa kantasi eikä hau
toa niitä päässäsi. Näin helpotat johtokuntamme toimintaa ja autat 
ammattikuntaamme eteenpäin, sillä myös johtokuntamme tietää, 
että sen velvollisuus on koko ammattikuntamme kehittäminen ja sii
hen se tarvitsee jokaisen jäsenemme tuen. 

SHLn talvikisat 
pidettiin Lahdessa 26—27. 2. 49. Lauantaina suoritettiin hiihtokilpailut 
kauniin aurinkoisen sään vallitessa. Osanottajia oli vähänlaisesti, ylei
sessä sarjassa 6 ja ikämiehissä 3. 

T u 1 o k s et : 
10 km:n hiihto, yi. sarja: 

1) B. Hell, Mäkelän lab. Lahti 44.49 (5 km. 22.103 
2) J . Rajamäki, Tampere 47.26 (21.57) 
3) E . Mäkinen, Virtasen lab. Lahti 48.37 (23.14) 
4) O. Kautto, Hiltusen lab. Helsinki 53.21 (26.05) 
5) M.Kiskonen,. Hiltusen lab. Helsinki 53.23 (25.56)-
6) U. Holthöfer .Salingren lab. Helsinki 57.58 (27.08) 
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Suomen Jalometallityöntekijäin Liiton 
Hammasteknikoalan Työntekijäin Am.os. n:o 
12:n, 4:nen toimintavuoden varrelta 

Kuten tunnettua on osaston toiminta kohdistettu pääasiassa alan 
työntekijäin elintason kohottamiseen ja siinä mielessä oli esim. työehto
sopimus otettu esille. Tässä kysymyksessä oli huomattavaa Hammas
laboratorioiden yhdistyksen työnantajille ominainen asenne: ei tahdot
taisi myöntää työntekijöille varmuutta parannuksien y.m. asiain oikeu
dellisuudesta, vaan tahdottaisiin säilyttää sellainen hyvän isännän asen
ne, joka myöntää h y v ä n t a h t o i s e s t i joitakin etuja työntekijöil
leen, jättäen k.o. edut riippumaan hetken tilanteesta. Luonnollista on 
ettei tällainen olotila tyydytä ajan pitkään työntekijää, kun hän huomaa, 
että on myöskin sellaisia työnantajia, jotka eivät myönnä työntekijäl
leen muuta, kuin ne alimmaisedut, johon he ovat pakotettuja. Siksi työn-

5 km. ikämiehet: 

1) E . Lappi, Salingren lab. Helsinki 27.27 
2) A. Hertola, Koskisen lab. Helsinki 28.41 
3) E . Mäkelä, Lahti 34.05 
Luistelukilpailut pidettiin urheilukentän jäällä kovan tuulen ja sa

kean lumipyryn haittaessa tuloksia. Osanottajia ilmaantui yleiseen sar
jaan 5 ja ikämiehiin 2. 

T u l o k s e t : 
Yleinen sarja: ^ 
1) O. Kokko, Hiltusen lab. H:ki 500 m. ,58.0, 1500 m. 3.21.3, 

125,1 pist. 
2) G. Levander, H:ki 500 m. 59.0, 1500 m. 3.26,2, 127, pist. 
3) O. Kautto, Hiltusen lab. H:ki 500 m. 1.12.3, 1500 m. 3.34.1, 143,6 

pist. 
4) R. Hell, Mäkelän lab. Lahti 500 m. 1.16.2, 1500 m. 4.14.0, 160.8 

pist. 
5) M. Kiskonen, Hiltusen lab. H:ki 500 m. 1.28.2, 1500 m. 4.31.4 

178.6 pist. 
Ikämiehet: 
1) A. Hertola, Koskisen lab. H:ki 500 m. 1.20.0, 1500 m. 4.10.0 

163.3 pist. 
2) E . Mäkelä, Lahti 500 m. 1.35.2, 1500 m. 5.18.3, 201.3 pist. 
Urheiluterveisin: 

Urheilutoimikunta. 
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tekijäin on toimittava yhteisvoimin siihen suuntaan, että kaikki olisivat 
pakotettuja seuraamaan vahvistettuja alimmaisetuja turvaavia mää
räyksiä työehtosopimuksen muodossa. 

Sitkeä kysymys on myöskin oppilaiden kasvatus, sekä ammattimme 
olemassaolo. Ne kysymyksethän ovat olleet jo vuosikymmeniä ammatti
kuntamme pääkysymyksiä. On todettava, että osastomme tartuttua asiain 
kulkuun on jo saatu jonkinlaisia tuloksia aikaan, kuten esim. oppilaiden 
täydennyskurssit, mutta ovat nekin olemukseltaan tilapäisiä niin kauan 
kuin ei saada aikaan ammattilakia, joten siihen asiaan on osastomme 
kiinnittänyt koko tarmonsa, kuten okoko ammattikuntakin. 

Suuri tappio oli johtokunnalle Taisto Montosen sekä K. Skarenin 
muutto Helsingistä inaa.seudulle, ollen perustajajäseniä he tarmokkuu
dellaan olivat suurena panoksena toiminnassamme. Johtokunnan an
sioksi on katsottava tiedoitussuhteidcn parantaminen työvaliokunnan 
ryhdyttyä julkaisemaan tiedoituslehtistä, joka tarpeen vaatiessa jaetaan 
jäsenille. Johtokunta toivoo, että kaikki osoitteiden vaihdokset sekä 
myös muutokset työtilanteessa ilmoitettaisiin sihteerille. 

Jäsentilanne on osoittanut paikallaan pysyväiseksi (183:ssa) vaik
kakin oppilaita on työnvähyyden vuoksi siirtynyt muille aloille, ovat 
uudet jäsenet korvanneet syntyneen vajauksen. Huomioitavana seik
kana on pidettävä sitä, että irtisanomisia on tapahtunut enimmän nii
den keskuudessa, jotka odottavat työnäytetutkintoon pääsyä. Syy on il
meinen: pelätään, että joudutaan maksamaan suurempaa palkkaa asian
omaisen läpäistyä työkokeet, joten kun tilanne on sopiva, niin pannaan 
pois, sittenhän voidaan kevään tullen ottaa uutta halvempaa ainesta 
tilalle. Tähän asiaan olisi saatava myös korjaus aikaan, jotta ennen 
alalla työskennelleet otettaisiin takaisin työtilanteen parannuttua. 

Huvi- ja urheilutoimikunnan toiminta ei vastannut sille annettuja 
toivomuksia, mutta G. Levander osoitti toiminnallaan, että hänet oli 
valittu oikeaan tehtävään. Shakkikilpailut ovat astuneet uutena kil
pailumuotona päiväjärjestykseen R. Virran lahjoitettua tarkoitukseen 
sopivan kiertopalkinnon. Hammasteknikkojen rouvien lahjoitusten 
turvin on toimikunta voinut parantaa palkintojen laatua, joten toivom
me tänä vuonna runsasta osanottoa urheilukilpailuihin. 

Kerhotoimikunta piti kaikkiaan kaksi kerhoiltaa, yhden keväällä, 
toisen syksyllä. Nuolenheittopokaalin omistus on vielä ratkaisematon. 

Ulkomainen kirjeenvaihto on ollut yksipuolista, sillä osaston kirjel
miin emme ole saaneet vastauksia. Olemme sangen kiitollisia Ruotsin 
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Hammasteknikkojen Liiton lehdelle siitä pirteästä ja ammattikunnan 
etua ajavasta hengestä, joka siinä ilmenee alamme asioita käsiteltäessä. 
Se osoittaa, että samat ristiriitaisuudet ja etukysymykset ovat sielläkin 
päivänpolttavimpia kysymyksiä. 

On merkillepantavaa niin meidän osastossamme kuin muissakin 
järjestöissä, että suurimman osan jäsenistöstä muodostaa n.s. välinpitä
mättömät. Ahdetaan muutamien eturivien miesten tehtäväksi kaikki 
mahdolliset vaatimukset, mutta kuu tahdottaisiin toimintaa jakaa tasa
puolisemmin, niin nämä loistavat kokouksissa poissaolollaan ja kiel
täytyvät jos minkälaisilla verukkeilla kaikista muista toiminnoista 
paitsi arvostelusta. Olisi jo heidänkin aika ymmärtää, että näin pienessä 
ammattikunnassa ei ole tilaa nukkujille, vaan on heidän oman etunsa 
vuoksi ainakin seurattava kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa yh
teisiä asioita sekä myös toimittava tarpeen vaatiessa. 

Osaston johdon taholta on myös erikoisesti huomioitu eri puolilla 
maata lehdistössä olleita kirjoituksia ja annettuja haastatteluja, joissa 
useinkin saatetaan antaa aivan harhauttavia ja yksipuolisia lausuntoja 
ammattialastamme. Tämä jos mikään on alamme yhdistysten valvon
taan kuuluva asia, jota ei voida vaitiololla sivuuttaa, mutta kumminkin 
se on jäänyt yksinoman osastomme tehtäväksi muitten hiipiessä 'sukka
sillaan'. Huomautettakoon tässä ohessa, että osaston tehtävänä on ai
nakin valvoa ja kehittää ammattikuntamme etuja. Vaikka osaston jäsen-
verkosto onkin laaja, pyydämme siitä huolimatta kaikkia ammattitove-
reita huolehtimaan siitä, että mikäli jossakin paikkakuntanne lehdessä 
on jokin aminattialaamme koskeva haastattelu t.m.s., lähettämään k.o. 
lehtiosaston tarkastettavaksi. 

Tänä vuonna osasto toivoo jä.seniltään ripeätä toimintaa, jotta sai
simme kaikki käsillä olevat uudistukset yhteisvoimin pois päiväjärjes
tyksestä. 

J O H T O K U N T A . 

Puheenjoht. K. J . Laine, Hämeentie 34 B 39, puh. 72 357. 
Varapuheenjoht. M. Kaliiovaara, F . Robertink. 10 as. -6, puh. 60 350. 
Sihteeri Rolf Virta, Hakaniemenkuja 8 A 36. 
Rahastonhoit. Atle Frank, Vaasanrinne 3 as. 16, puh. 37 324. 
Antti Hertola, Flemingink. 6 B 20, puh. 35 601. 
Äke Erikson, IV linja 20 B 34, puh. 73 353. 
J . B. Vallenius, Kirkkokatu 4 B 11, puh. 33 019. 
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OLAVI JOHANNES SOINOLA 

kuoli maaliskuun 16 p:nä 1949. Vainaja oli syntynyt 
14. 4. 1918 ja aloitti hainmastekn. oppilaana 15. 3. 1932 
hainmastekn. Armas Nordforsin laboratoriossa. Vuon
na 1936 — silloisen pula-ajan vaikutuksesta - - hän 
iniiutti alaa ja toimi aiitoasenlajana kunnes v. 1943, so-
tainvaliidina, palasi takaisin liammasteknikkoalalle. 
Hän tidi sittemmin rekisteröidyksi ja toimi teknikkona 
kunnes kohtalo, jonka ankaruutta hän oli saanut ko
kea, lopuksi yHäinainittiina päivänä katkaisi hänen 
elämäntiensä. 

Merkkipäiviä 
6(1 vuotta täytti lielmikiiun 6 iiaiii ammatliveljenime Akseli B ä c k -

m a n Helsingissä. 
Kuten elämänhaluiset ja loimeliaat nuorukaiset yleensä lähti Akseli 

Bäckmankin nuorena tutustumaan maailmaan ja joutui tällöin rapakon 
toiselle ])uolellekin. Kotikontu veti kuitenkin puoleensa ja niinpä hän 
1911 antautui hainmastyön tekijäksi ensiksi harjoittelijana ja palkka
työläisenä eri laboratorioissa ja sittemmin oman työhuoneensa isäntänä. 

Hammasteknikkoseuran ja liiton perustamisesta lähtien on ammatti
kunta saanut nauttia hänen monipuolista kykyään hoitaa erilaisia tehtä
viä johtokunnassa. Alati hyväntuulisena ja .sanavalmiina hän on saanut 
osak.seen .seurapiirissä jakamattoman suosion. »Hamniasteknikkokin» 
toivoo »Many happy returretums». 
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Englannissa tehty lakiesitys hammas-
teknikkoammatin harjoittamisesta 

Lakiesitys, joka on julkaistu kokonaisuudessaan englantilaisessa 
»The Dental Technician» lehdessä, käsittää 11 pykälää ja 28 momenttia. 

Ensimmäisessä pykälässä säädetään m.m., että hammasteknikko-
ammatin harjoittaminen kielletään kaikilta muilta jiaitsi niiltä, jotka 
on rekisteröity tämän lain lai vuonna 1878, 1921 ja 192;5 hainmaslää-
käritoimen harjoittamisesta annettujen lakien mukaisesti. 

Hammaslalmratoriota ei saa hoitaa kukaan mini kuin liammaslää
käii tai rekisteröity hammasteknikko. 

Henkilö, joka rikkoo näitä määräyksiä vastaan, voidaan asettaa 
syytteeseen ja syylliseksi havaittuna tuomita korkeintaan 100 punnan 
sakkoon kerrallaan. 

Poikkeus näistä määräyksistä muodostavat oppisopimuslain mukaan 
otetut oppilaat. 

Toisessa pykälässä määrätään ammattilautakunnan kokoonpano ja 
toimintamuoto. Siihen tulee kuulumaan hammasteknikkoja ja hammas-
lääkäreitä. Terveydenhoitoministeri asettaa lautakunnan ja nimittää sil
le puheenjohtajan ja rekisterin pitäjän (sihteerin) hammasteknikkojen 
yhteisön kanssa tapahtuneen neuvottelun jälkeen. 

Kolmannessa pykälässä määrätään, että lain voimaantulon jälkeen 
terveydenhoitoministeri kehoittaa kaikkia asiankuuluvia lähettämään 
rekisteröimisanomuksensa ammattilaiitakunnalle, joka päättää liyväsy-
misestä. Vaatimuksena on: ikä vähintään 21 v., hyvä maine sekä vähin
täin 5 vuoden opetusaika tai työskentely ammatissa. Ne, jotka ammatti-
lautakunta ei katso voivan.sa hyväksyä teknikkoluetteloon, merkitään 
oppilasluetteloon. 

50 vuotta täytti hainmastekn. .John S a n d s t r ö in Helsingissä tou
kokuun 5 p:nä 1948. 

John Sandström aloitti uransa Dentallaboratoriossa 15 p:nä tammi
kuuta 1918 ja pysyi paikallaan vuoteen 1949 asti, jolloin vastaperustetun 
laboratorion toisena osakkaana lähti kantamaan omistaja-esiniies vas
tuuta. 

Ammattimiehenä ja toverina on »Jonkka» kantta vuosien ollut malli
kelpoinen. Hyvänahkaisena ja huumorintajuisena, älykkäänä ja vikkelä-
tuumaisena hän on lisäksi kätevyytensäkin ansiosta kulkenut kärkijou
kossa jos asia sitten on koskenut laboratoriotöitä tai veikkausta y.m. 
henkistä vireyttä vaativia voiman ponnistuksia. 

Lehtemme maininta tästä 50-vuotispäivästä tulee hiukan myöhästy-
iK^enä, mutta jos tunnemme Jonkan oikein, niin panee hän tämänkin 
asian leikiksi. 
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Neljännessä pykälässä määrätään, että ainoastaan rekisteröity ham
masteknikko saa käyttää ammattinimeä. Lalioratorionsa tai asuntonsa 
liMinusteeksi hän saa käyttää sellaista kilpeä tai nimitystä, joka laissa 
on hänen ammatistaan säädetty. 

Henkilö, joka käyttää hammasteknikon nimeä olematta rekisteröity, 
voidaan asettaa syytteeseen ja tuomita korkeintaan 20 punnan sak
koon. 

Esityksessä käsitellään laajalti lain sovelluttamiseen kuuluvia asioi
ta, joilla enimmäkseen on paikallista mielenkiintoa. Lehden kommen-
laariot kuvastavat ylipäänsä tyytyväisyyttä lakiesityksen aikaansaami
sesta. 

Hammasteknikko Yrjö Laakso, 
(nyk. Georg Dahl) 

joka lähti Amerikkaan v. 1927. kävi kotimaassaan maaliskuussa. Ko
vasti oli maanmieheltämme äidinkieli unehtunut, mutta parin viikon 
kuluttua täällä palasi se huomattavassa määrin muistiin. Mr. I^aakso 
on koko ajan ollut haminastyön kimpussa ja toimii nykyään erän suu
rehkon »Vitallium» laboratorion johtajana Hartfordin kaupungissa, jo
ka sijaitsee Connecticutin valtiossa. Olemme muualtakin saaneet tietää, 
että ammattitoverimme on siellä menestynyt, on edullisesti tunnettu ja 
varsinaisen työnsä ohella hoitanut eräitä luottamustehtäviäkin. Ammat-
tioloista hän kertoi, että alalla on vilkasta. Uusia ideoita ja menetelmiä 
syntyy tiheästi ja niistä otetaan parhaimmat talteen. Oli kuin satua 
kuulla kaikesta runsaudesta tässä meidän köyhäs.sä, rajoitetussa toi
mintapiirissämme. 

E . G. 
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Watson 

KINGSVVAY 
R ö n t g e n k o n e 

Röntgenkuvien otto on yksinkertaista ja varmaa 
»Kingsway» koneen avulla. Kuvat ovat kaikissa yk
sityiskohdissa selvät j a paljastavat kudoksissa esiin
tyvät viallisuudet. Valaiseminen on automaattisesti 
säädet ty ja s isältää vain yhden vaihtelevan tekijän 
— ajan, mikä on määrät ty valaisemistaulukon mu
kaan. 

• Kingsway» röntgenkone on englantilainen tuote. 
t:mi Walson & Sons (Elektro-Medical) Ltd:n vtd-
mistama. Mainittu t:mi on tuottanut röntgenkonei ta 
erikoisvaJmisteena sitten 1921 ja on maailman suo
rimpia alallaan. 

TUKKUMYYJÄ: 

DAVIS, S C H O T T L A N D E R & DAVIS. Ltd . , 

24—30, Great Titchfield Street, 
L O N D O N , W. 1. 

Sanoja ja selityksiä... 
-Arvoisa lukija saattaa tuntea eräänlaista hilpeyttä huomatessaau lä-

luäu lehden kansisivulla uiaaliskiiiiu uiiueu iliuestymisajaksi. Sitäpaitsi 
tarkka havaitsija — ja kaikki iiikijaiuiue ovat tarkkoja — luioiuaa. että 
sisältö, vaikka se onkin liauska ja luieleukiiutoiueu 1 ou hieiuau uiiu-
kiiiu ajaslaau jälellä. Kysymyksessä oieva teksti oli kyllä aikataulun 
uiukaiueu silloin kuu se kirjoitettiin, mutia sitten tapalitui sellaisia 
asioita, jotka aina selityksissä ailieiiltavat »multa» sanan kiiyttiiä. Toi
mitustyö oli suurin piirtein suoritettu hehuikiiuhuu mennessä ja lehti 
olisi ilmestynyt maaliskuussa ellei kirjaltajalakko olisi tullut väliin. Jo
kainen tietää, että kuu joku määrätty työala ou julistettu lakouälaiseksi. 
uiiu seisahtuu työ kiiiu vetämättä jäänyt kello. Jokainen tietää myöskin, 
että lakko ei päättynyt seuraavana viikkona ja kuu se vihdoin päättyi, 
oli kirjapainossa ruuhka; oli keskeneräisiä töitä; oli fäloudellises.sa mer
kityksessä tärkeitä töitä, uiiu että kului viikkoja euueukuiu lehtemme 
— poloinen joutui käsittelyvuoroou. Älykäs lukijamme tietysti tuntee 
kirjapaiuotuotteideu syutymisvailieet. .los kiiiteukiu sattuisi uiiu, että 
niitä ei tuuueta, tulkoon mainituksi, että ensin ladotaan koko teksti 
ilman olsakkeihi. Ensimmäisessä oikovedoksessa ou luiljooua iiaiuovir-
hettä, jotka korjataan. Toiueu oikovedos ou jo aika siistin uäköiueii. 
etenkin kuu se esiintyy otsakkeilla varustettiiua ja tailettiiua. Taittami
sen jälkeen selviää: onko tekstiä liikaa vaiko liian vähän sivutukiiiiu 
uälideu. .Asia korjataan. Täliäu touhuamiseeu menee luvaltoiuau paljon 
aikaa. Kuu siihen liitetään lakon ja seii seiiraiikseu aiheiitlama ajan
hukka, uiiu maaliskuu muuttuu toukokuuksi ja aikoinaan ajankohtai
sella tiiutiiva tarjoiltava saa hieiuau ylöslämmityu tuoksuu. 

Olemme aikaisemmin, ties kuinka uioula kertaa, kehoittaueel ain-
mattiveljiämme kyhäämään kokoon lelidessäiume paineltavaksi tarkoi
tettuja kirjeavustuksia. Alku näyttää olevan äärettömän vaikeaa. Kaikki 
riippuu kuiteukiu lottuiuukseista uiiukuiu eutiueu mies sanoi pelaslut-
tuaau hirttokuolemasta. 

— Oliko vaikeata olla hirsipuussa'? — kysyttiin —. 

— Eiisiii oli vaikeaa, mutta kuu vähän alkoi tottua tuutiii se muka
valtakin, — oli vastaus —. 

.Sama ou kirjoittämiseukiu laita — siis, tarttukaa vaäu hirttonuoraan 
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Ammattipätevyystutkinto 
pidettiin taas 7. 3.—13. 3. välisenä aikana Hammaslääkäreiden Keskus
laboratoriossa. Hakijoita tutkintoon oli 45 ja kuu ainoastaan 15 voitiin 
lyöpöytieu ääreen sijoittaa oli tutkijalautakuuualla, johon kuuluivat 
hammaslääkärit H. Rautakorpi, N. Salmelin ja J . Roschier sekä ham
masteknikot H. Koskinen, R. Hindsherg ja A. Hertola, vaikea lehtävä 
valita tästä joukosta nuo 15 »onnellista», koska hyläfyt aina tuntevat 
kärsineensä vääryyttä. Ilahduttavaa oli todeta, että ammattitaito kokei
siin pyrkijöiden keskuudessa oli kohouuut ja taso olikin tällä kertaa 
parempi kuin aikaisemmin. Niinpä tiitkijalautakuuta hyväksyikiu ko
konaista 12 uutta hammasteknikkoa nimittäin K. Friman Turusta, A. 
Färdig Tampereella, A. Holopaiueu Kotkasta, E . Joussou Varkaudesta, 
V. Muurauto Seinäjoelta, S. Ojanen Mikkelistä, I. Virkkula Rovanie
meltä ja O. Riuteenpää, K. Rautava, .\. Rosisi, E . Vuori ja U. Kokko Hel
singistä. Kuten ylläolevasta selviää ou hyväksyttyjä vähän joka puolelta 
Suomea ja tämä olikin kaikkein paras todistus siilä, että myöskin maa
seudulla aletaan kiiuuitläiuääu yliä suurempaa huomiota oppilaan am-
matlitaidou kohotlami.ieeu eikä lähetetä oppilasia, kuten tähän asti 
valileltavau usein ou tapahtiiuiil, hyviukiu alkeelisella ammattitaidolla 
kokeisiin pyrkimään. Tason iiousuiiii ovat myös kahtena kesänä pidetyt 
oppilaskurssit vaikuttaneet sillä täällä ovat he saaneet havaita heikkouk-
«iaau joita sitten työ|)aikoissaau ovat voineet korjailla uäiu täydentäen 
aiumattilaitoaau. Toivottavaa olisi, että jo ensi kesänä saisivat myöskin 
toisen ja koliuauueu vuoden o|)pilaat tilaisuuden näille kursseille lii
toon, jota tähän asti ei tilan puulleen takia Auimattieiiedislämislaitok-
.sella ole voitu järjestää. Tämä olisi näille nuorille oppilaille hyviukiu 
tarpeellista. Niille o|)pilailU' jotka jo ovat olleet ammatissa yli 4 vuotta 
ja aikovat tiitkiiitooii hakea, unitta eivät ole oppilaskiirsseilla olleet, an
taisin sen iieuvou että ensiksi tulisitte kesällä järjestettäville kursseille 
tarkistamaan aiiiiuattilailoamie ja vasta sitten aiiiiiiattipälevyystutkiii-
löoii näin säästyisitte ehkä pahaltakin pettymykseltä. 

Ja vielä lopuksi teen erään ehdotuksen jos siellä iiiaaseiidiilla luulette 
siitä hyötyä olevan. Pistäkääpä siellä pystyyn yhteinen paikkakunta 
tällä alalla työskentelevien kokous ja tähän tilaisuuteen jiyvtäkää Haiii-
mastekiiikkojeu Liiton johtokiiuiialta joku hieiiiioitisija joka voisi siellä 
teidän kaussauue selvitellä yhteisiä asioita ja m.m. näitä tutkiiiuossa 
suoritettujen iiäylelöideii virheitä. Luulisiu liiton kukkarosta löytyvän 
»määrärahankin» lueiiuoilsijaii matkaan. \ He la. 

— ci, kuu kynään.tarkoilauuiie, ja saatte palkkana nauttia hyödyllisen 
työsuoritukseii aiheuttaman tyydytyksen. Se, joka ou hiukan kaiikouä-
köiueu, varmistaa samalla myöskin lehden tiilevaisiiudeii. Toim. 

2.i 

Huomioi 
Älkää koskaan antako asiaankuulumattomien seikkojen 

vaikuttaa ostoksiinne. 

Pitkäaikainen kokemuksemme, mitä parhaimmat ulko

maiset liikesuhteet ja erinomainen huolto helpottavat 

tätä ongelmaa. 

Tuotteemme ovat hintansa arvoisia ja nimemme takaa 

laadun. 

Kääntykää luottamuksella puoleemme. 



T e k n i i k k a 
t e h o k k a a m m a k s i ! 

llaiuinaslaboratoriossa työskente levä joutuu useiu sovellainaau eri 
ineuettelytapoja. Mutia, olkooupa tämä m i k ä tahansa, on aina 
muisteltava, että tehokkain, kestävin ja mukavin proteesi saadaan 
käyttämäl lä »Anatoform» Ne\v Hue 20° Posterior hampaila. 
E i ole mi tään väliä mihin tekniikkaan turvaudutaan 20° Posterior 
hampaita käytet täessä , niin kauan kun se soveltuu oikeaan tie
teelliseen periaatteeseen ja tulos on mukava ja tehokas. Näin 
on laita käyte t täessä »Anatoform» Ne\v Hue 20° Posterior ham
paita - - jotka ovat täydel l isest i mukautuvaisia tehon alenematta. 

" A N A T O F O R M " N E W H U E 
20° P O S T E R I O R H A M P A A T 

T H E A M A L G A M A T E D D E N T A L C O M P A N Y , L I M I T E D , L O N T O O , VV.L 

, .Sana »Anatoform» on rekisteröity tavaramerkki. 

Y k s i n m y y j ä : 
O Y D E : N T A L D E P O T A B 

H e l s i n k i 


