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PÄÄKIRJOITUS

iime aikoina lehdissä on paljon ollut esillä tiettyjen ammattien
väheneminen tai katoaminen, joihin myös hammasteknikon
ammatti on laskettu kuuluvaksi, on aiheuttanut epätietoa
ja kysymyksiä hammasteknisessä ammattikunnassa. Kaikki
alkoi, kun lehdissä julkaistiin Etla:n raportti, joka pohjautuu Oxfordin
yliopiston tekemään tutkimukseen.Tutkimus pitää varmasti paikkansa, mutta se on tehty pohjoisamerikkalaisen työelämän ja mallin
mukaan. Onneksi Suomessa hammasteknikoiden koulutus ja rooli terveydenhoidon koneistossa ei ole sama kuin Amerikan Yhdysvalloissa.
Tutkimus ei näin ollen ole käyttökelpoinen Suomen hammasteknistä
työympäristöä analysoitaessa.
Työelämässä tapahtuneet muutokset ja vauhti ovat olleet amerikkalaisissa hammaslaboratorioissa murskaavaa ja siihen on syynsä.
Suurin syy on koulutustaso ja amerikkalaisten hammaslaboratorioiden
rakenne. Pohjoisamerikkalainen koulutustaso ei vastaa millään mittareilla suomalaisen hammasteknikon koulutusta. Suuret hammaslaboratoriot ovat Atlantin tuolla puolen perustaneet suuruutensa erittäin
halpaan ja kouluttamattomaan työvoimaan. Suurin osa suurissa
hammaslaboratorioissa työskentelevistä henkilöistä on ollut niin sanottuja kadulta repäistyjä, yleensä maahanmuuttajataustaisia, yhden
työvaiheen prosessityöntekijöitä. Tietokoneavusteinen teknologia on
ollut ja tulee olemaan myrkkyä tälle työntekijäryhmälle. Tietokoneet ja
skannerit ovat syrjäyttäneet ja tehneet tarpeettomiksi nämä matalan
koulutustason työntekijät.
Suomalainen hammasteknikkokoulutus perustuu kokonaisvaltaiseen hammasproteettiseen osaamiseen niin teknisesti kuin lääketieteellisestikin. Vaikka koulutuksesta voi olla montaa mieltä ja
koulutusta onkin koko ajan pakko kehittää, kuten kaikkia muitakin
työelämässä tapahtuvia asioita, on suomalainen hammasteknikkokoulutus käytännössä maailman huippua. Jyrsimet ja tietotekniikka
tulevat muuttamaan meidänkin toimenkuvaa, mutta eivät samalla
tavalla kuin Yhdysvalloissa.
Itseäni on häirinnyt jo vuosia ulkomaalaisten hammasteknikkoluennoitsijoiden käyttämä CDT lyhenne, Certified Dental Technician.
Lyhenne on ilmeisesti vakiintunut eurooppalaisissakin piireissä kuvaamaan luennoitsijan suorittamaa hammasteknistä tutkintoa. CDT
tittelin myöntää yhdysvaltalainen järjestö NBC, National Board of
Certification. Sertifioidun hammasteknikon arvonimen saa suorittamalla NBC:n kolme testiä neljän vuoden aikajanan sisällä, järjestys
on vapaa. Kirjalliset testit koostuvat monivalintakysymyksistä ja ovat
laajuudeltaan 80 ja 160 kysymystä. Suorittamalla testit hyväksytysti
on CDT arvonimi ostettavissa. Poikkeaa jonkin verran suomalaisesta
hammasteknikkokoulutuksesta.
Mikä sitten olisi oikea lyhenne suomalaiselle hammasteknikolle
maailmalla matkustaessa? Olemme suomessa laillistettuja hammasteknikoita eli viranomaistahon valvoma ammattiryhmä. Hammasteknikon nimikettä ei saa käyttää kuin laillistettu hammasteknikko ja
sama koskee erikoishammasteknikkoa. Olen kuullut, että Helsingissä
toimisi erikoisteknikon nimellä itseään tituleeraava hammasteknikko,
toivottavasti tieto ei pidä paikkaansa. Emme kaipaa valehammasteknikkoja, emmekä vale-erikoishammateknikkoja.
Hammasteknikkolehden numeron 3/2013 artikkelin pohjalta suosittelen LDT (Licenced Dental Technician) lyhenteen käyttöönottamista.
Oikein mukavaa alkukevättä
lukijoille, kohta saa kaivaa
shortsit esille!
Anders Wollstén, päätoimittaja
1/2014

Sisältö:
Pääkirjoitus.............................3
Pienesinekuvaus
hammastekniikassa...............4
Anders Wollstén
Hammasteknikkokoulutus Turun
uuteen koulutuskeskittymään
.............................................. 12
Pasi Alander
Tansanian koulutusretki.......14
Olli Ilmavalta
Hammasteknikoiden koulutus
maailman maineessa......... 18
Ilkka Tuominen
50 vuotta sitten Hampaanhoitoa
Samoasaarilla...................... 20
Eduardo Servilado Hampula
Henkilötietomatrikkeli 20052015 .................................... 22
Anders Wollstén
Hammasteknikkoseuran kevätluentopäivät Turussa.............. 23
Teemu Oinio
www.hammasteknikko.fi..... 26
Teppo Kariluoto
EHT-liiton sivut .................... 30
Tuula Mohtaschemi

Hammasteknikko 2/2014
ilmestyy viikolla 20.
Aineisto toimitukseen
30.04.2014 mennessä

3

 Kuvat ja teksti: Anders Wollstén

Pienesinekuvaus
hammastekniikassa
Hammasteknikkolehden
numerossa 1/2007 on julkaistu artikkeli hammaskuvauksesta. Hammaskuvaus on tärkeä osa-alue
valmistettaessa korkeaa
estetiikkaa vaativaa työtä.
Hammaskuvaus on oikeilla
välineillä yksinkertaista ja
suoraviivaista toimintaa.
Onnistuneiden kuvien otto
asettaa kuitenkin varsin
korkeat vaatimukset käytetylle laitteistolle. Kamera,
käytännössä järjestelmäkamera, makro-objektiivi ja
makrokuvaukseen soveltuva
salamalaitteisto. Kunnollisen hammaskuvaukseen
soveltuvan paketin kustannukset nousevat helposti
noin 2000 - 3000 euroon.
Saattaa vaikuttaa kalliilta,
mutta kuvausvälineistöön
tulisi suhtautua samalla tavalla kuin muihinkin laboratoriolaitteisiin. Hammaskuvaukseen soveltuva kuvauslaitteisto sopii erinomaisesti
myös pienesinekuvaukseen
eli hammasteknisten töiden
kuvaukseen ja dokumentointiin.
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ammasteknisten töiden kuvaus
poikkeaa hammaskuvauksesta
merkittävästi. Potilasta ei hammasteknisten töiden dokumentointikuvauksessa tarvita. Salamalaitteistokaan ei ole välttämättömyys, valaistus on usein järkevämpi hoitaa
ilman salamaa. Hyvä ja laadukas
makro-objektiivi on käytännössä
välttämättömyys. Kuvausympäristö
eli studio voi olla vaikka oma työpöytä. Tärkeintä on vakioida kuvaustilanne, jolloin kuvaaminen muuttuu
rutiiniluontoiseksi ja on käytännössä
nopeaa. Liian moni mielenkiintoinen
työ on jäänyt kuvaamatta vain sen
takia, että kuvaamiseen ei ole ollut
aikaa. Järjestämällä kuvauspiste
jonnekin laboratorion nurkkaan, on
kuvien otto nopeaa ja vaivatonta.
Ennen kuvaamista on muutama
valokuvaustekninen termi sisäistettävä ja hallittava käytännössä. Valokuvaamisessa perusperiaatteet
eivät ole vaikeita ja nykyaikaisen

digitaalisen järjestelmäkameran
ohjelmia ja automatiikkaa voi ja kannattaa myös kuvaamisessa käyttää
hyödyksi. Hammasteknisessä pienesinekuvauksessa kuvaajan on tiedettävä mitä aukko, suljinaika, valkotasapaino ja valotuksen haarukointi
ovat ja kuinka ne vaikuttavat kuvaan,
vaikka kameran automatiikkaa hyödynnettäisiinkin kuvaamisessa.
Käyn artikkelissa läpi esimerkkien
avulla kuvausvälineistön ja kuvaamiseen vaikuttavien asioiden merkityksen.
Kamera ja kameran säädöt
Järjestelmäkamera on käytännössä minimivaatimus. Uusilla ns vaihdettavilla objektiiveilla varustetuilla
kompaktikameroillakin voi päästä
hyvään lopputulokseen, mutta ne
vaativat oman perehtymisen kyseisen kameran ja objektiivien ominaisuuksien oppimiseksi ja hyödyntämiseksi.

Valkotasapainon ja oikean Kelvin -arvon säätäminen vaikuttaa kuvan väriin merkittävästi. Kuvassa kamera on säädetty halogeenilampun värilämpötilan 3200
Kelvin mukaan. Halogeenilampun väri on lähes valkoinen ja oikealla olevan led
lampun väri on kuvassa sinertävä. Led -lampun värilämpötila on 6000 Kelviniä.
1/2014

Järjestelmäkamera voi olla täyskennolla varustettu (täyden kinofilmikoon kenno 35mm), ne ovat yleensä
ammattikuvaajalle tai erittäin kehittyneelle harrastajalle suunnattuja
runkoja. Täyden kennon kamerat
ovat myös selvästi kalliimpia kuin
ns croppikennoiset eli vajaakennoiset järjestelmäkamerat. Hyvien makrokuvien ottamiseen ei kuitenkaan
vaadita täyskennolla varustettua
järjestelmäkameraa, päinvastoin,
pienempi kenno on makrokuvauksessa jopa etu. Pienemmän kennon
kuva-alan täyttäminen vaatii pienemmän suurennossuhteen. Järjestelmäkameralla hyvien makrokuvien
ottaminen edellyttää laadukkaan
1:1 suurennossuhteen omaavan
makro-objektiivin käyttöä.

Valkotasapaino
Tärkeä kriteeri rungon valinnassa
on valkotasapainon säädettävyys.
Halvemmissa järjestelmärungoissa
valkotasapainoa ei saa säädettyä
kuin valitsemalla kameran valmiista

Kuvauspisteenä toimii edullinen ( noin 60 € ), kätevästi pieneksi salkuksi muuttuva, siirrettävä kuvausstudio. Studio on helppo ottaa vaikka kotiin mukaan ja näin
kuvauksia voi tarvittaessa harrastaa muuallakin kuin työpaikalla.

asetuksista jokin ennalta asetettu
arvo tai käyttämällä automaattista
valkotasapainon säätöä. Valkotasapainon manuaalinen säätömahdollisuus helpottaa ja nopeuttaa
kuvaamista, kun valaistuksen värilämpötila eli Kelvin -luku on tiedossa. Kamera voidaan säätää valmiiksi
kyseiseen valaistukseen sopivaksi
ja kuvista tulee valkotasapainoltaan
realistisia kuvia.

Säädettäessä värilämpötila Led -lampun värilämpötilaa vastaavaksi (6000 Kelvin), muuttuu halogeenilamppu (3200 Kelvin) selvästi keltaiseksi ja Led -lampun
sinertävyys katoaa ja muuttuu valkoiseksi.

Terävyysalue
Terävyysaluetta säädetään aukon
koolla eli f -arvolla. Suurella aukolla
(esim f/2.8) on terävyysalue pieni.
Tarkennettu kohta on terävä, mutta
tausta ja edusta muuttuvat utuisaksi
jo pienellä matkalla. Pienellä aukolla

(esim f/22) on syvyysterävyysalue
huomattavasti laajempi. Hammasteknisessä kuvauksessa, joka on
usein dokumentointia, on suositeltavaa käyttää pientä aukkoa eli suurta syvyysterävyysaluetta esim f/22.
Huomaa, iso aukko = pieni f-luku.
Pieni aukko = iso f-luku!
Suljinaika
Sulkimella säädetään kennolle
pääsevän valon määrää. Suljinaikaa muuttamalla kuvaan saadaan
pysähtynyt tai liikkeen tunnelma.
Makrokuvauksessa jalustaa käytettäessä suljinaikaa ei kannata lähteä
itse säätämään. Tässä vaiheessa
kannattaa ottaa kameran automatiikka avuksi.

Kuvat havainnollistavat
selkeästi aukon merkityksen
syvyysterävyyttä säädettäessä.

Aukon ja valotuksen esivalinta
Käyttämällä hyväksi kameran automatiikkaa helpottuu makrokuvaus
huomattavasti. Valitsemalla aukon
esivalinta A tai Av (aperture value)
toimintovalitsimesta voidaan kameran aukko säätää halutulle arvolle
ja kamera hoitaa valotuksen automaattisesti.

Kuva on otettu isolla aukolla f/5,6 kuva on terävä d.21:n distaaliosan ja laminaatin
d.22: mesiaaliosan väliseltä alueelta. Kuvan terävyysalue on pieni.

ISO (herkkyys)
ISO arvolla kerrottiin ennen kuinka
herkkä filmi on valolle. Mitä pienempi ISO arvo sitä vähemmän filmi oli
herkkä valolle. Suurella ISO arvolla
varustettu filmi mahdollisti kuvauksen hämärämmässä ilman salamaa
kuin pienellä ISO arvolla varustettu
filmi. ISO arvon kasvaessa filmin rakeisuus myös kasvoi. Digitaalikamerassa periaate on sama kuin filmikamerassakin. ISO arvon kasvattaminen digitaalikamerassa vahvistaa
kuvakennon signaalia, mutta samal6

Kuva on otettu pienellä aukolla f/36, kuva on terävä koko kuva-alaltaan
1/2014

Valotuksen automaattisella haarukoinnilla saadaan
kolme kuvaa, yksi optimaalisesti valotettu kuva, yksi
valitun korjauskertoimen
mukaan alivalotettu ja yksi
ylivalotettu kuva. Käyttämällä valotuksen automaattista
haarukointia todennäköisyys
yhdelle onnistuneesti valottuneelle kuvalle kasvaa.
Näistä kuvista kuva 2, yhden
korjausarvon verran alivalotettu kuva on laadultaan
paras.

Nämä kuvat on otettu valotuksen automaattisella haarukoinnilla. Kuvassa 1 on
normaali valotus.

la lisää kohinaa. Jalustaa ja aukon
esivalintaa käytettäessä ISO arvo
kannattaa säätää pieneksi esim ISO
100, jolloin kohinan määrä on pieni
ja kuvasta tulee laadukkaampi.

Kuva 2 on alivalotettu

Valotuksen
automaattinen haarukointi
Digitaalikameran hyviä puolia ovat
monipuoliset säätömahdollisuudet.
Käytän pienesinekuvauksessa ensimmäisiä kuvia otettaessa aina
valotuksen haarukointia. Kamera
ottaa yhden oikein valotetun kuvan
ja yhden tai useamman alivalotetun
ja ylivalotetun kuvan. Näistä kuvista
voidaan valita parhaiten valottunut
kuva ja säätää valotus kohdalleen
seuraavia kuvia silmällä pitäen. Tai
sitten jatkaa kuvausta automaattista
haarukointia hyväksi käyttäen. Kuvaus on hieman hitaampaa, mutta
onnistuneiden otoksien määrä kasvaa.
1/2014

Kuva 3 on yhden korjauskertoimen verran ylivalotettu.
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Itselaukaisu
Jalustalla ja pitkällä valotusajalla
kuvattaessa, kameran laukaisusta
aiheutuva tärähdys on helposti vältettävissä itselaukaisutoiminnolla.
Tarkennus
Tarkennus on helpointa tehdä manuaalisesti.

Kuva on otettu väärällä valkotasapainoasetuksella (3200 Kelvin). Kuvan värilämpötila on väärä.

Kuvan tallennusmuoto
Kuva kannattaa ottaa aina RAW
muodossa, tällöin kuvaan saadaan
kaikki informaatio tallennettua. RAW
kuva on tarvittaessa helposti muokattavissa jpeg muotoon, mutta ei
päinvastoin.
Objektiivi
Hammasteknisten töiden kuvauksessa makro-objektiivi, eli lähikuvaukseen tehty objektiivi on kuvan
laatua merkittävästi parantava varuste. Hyvä makro-objektiivi on 1:1
suurennossuhteeseen yltävä makro-objektiivi. Makrokuvaus onnistuu
myös pokkariin tai vaikka puhelimen
kameraan saatavalla lisäobjektiivillakin auttavasti, mutta lähikuvaukseen
erityisesti tehdyllä kiinteä polttovälisellä makro-objektiivilla kuvan laatu
on selkeästi parempi.
Objektiivin f -luku eli suurin aukko
kertoo kuinka valovoimainen objektiivi on. Mitä pienempi objektiivin f
-luku eli aukko on, sitä valovoimai8

Kuva on otettu oikealla valkotasapainoasetuksella (6000 Kelvin). Kuvan värit
toistuvat luonnollisina.
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Muuttamalla valaistuksen suuntaa, voidaan kuvaan luoda
varjoja tai vähentää niitä tarpeen mukaan.

Kohde valaistu molemmista sivuista, kipsimallin keskelle jää häiritsevät varjot.

Kohde valaistu suoraan edestä, häiritsevät varjot on saatu lähes poistettua.
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sempi ja laadukkaampi objektiivi.
Esimerkiksi f/2.8 objektiivi on valovoimaisempi kuin f/5.6:n suurimmalla aukolla varustettu objektiivi.
Laadukkaat makro-objektiivit ovat
valovoimaisia. Objektiivin valovoimaisuus helpottaa ja parantaa kuvaustuloksia hämärässä valaistuksessa. Laadukkaalla objektiivilla
saadaan enemmän hyvälaatuista
valoa kameran kennolle. Laadukas
objektiivi vaikuttaa kuvan laatuun
merkittävästi ja siksi objektiivissa ei
kannatakaan säästellä. Objektiivi on
myös pitkäikäinen eli vuotuisat kustannukset objektiiville muodostuvat
vähänkin kuvatessa kohtuullisiksi.
Jalusta
Hammasteknisten töiden kuvaus on
makrokuvausta eli lähietäisyydeltä
otettuja yksityiskohtaisia kuvia pienistä esineistä. Pieni aukko tekee
käsivaralta kuvaamisen hankalaksi
ja käytännössä mahdottomaksi, jos
kuvaamisessa ei käytetä salamaa.
Kamera on siis tuettava kuvauksen
aikana ja helpoimmin se käy jalustalla. Jalustaa valitessa kannattaa
panostaa tukevaan ja jämäkkään
jalustaan. Jalustan saa taitettua nopeasti kokoon ja se vie vähän tilaa,
kun sitä ei tarvita.
Jalustana voi käyttää myös pöytäjalustaa, joka on pieni ja kätevä. Jalustaa valitessa kannattaa huomioida järjestelmäkameran ja objektiivin
paino. Jalustan on oltava tukeva ja
riittävän iso järjestelmäkameralle.
Kuvauspaikka
Kuvauspaikkana voi käyttää mitä
tahansa pöytätasoa. Tärkeintä on
oikean värisen taustamateriaalin
käyttäminen. Hammasteknisten
töiden erityislaatuisuuden, värien
toiston ja muodon vuoksi, musta
on taustan väriksi paras. Valkoinen
neutraloi ja latistaa esimerkiksi keramiatöiden värejä ja valontaittoominaisuuksia. Vihreät, siniset ja
muut värilliset taustat tekevät kuvasta rauhattoman, vaikuttavat töiden värintoistoon ja vievät huomion
itse kohteelta. En suosittele niiden
käyttöä vaikka lääketieteellisessä
kuvauksessa, hammaslääkärin vas9

taanotolla, usein käytetäänkin taustana värikkäitä potilasliinoja.
Taustamateriaalina voi käyttää
kaikkea mikä ei ole liian kiiltävää.
Musta kartonki on nopea, helppo,
halpa ja yksinkertainen taustamateriaali. Riittävän iso pala kartonkia
työpöydälle levitettynä ja kuvauskohteen taustalle nostettuna toimii
loistavasti ”kuvausstudiona”. Vain
mielikuvitus on rajana omaa kuvauspistettä rakennettaessa. Se voi olla
kiinteä tai nopeasti pystytettävissä
ja purettavissa.
Valaistus
Valaistus voi käytännössä koostua
mistä valonlähteestä tahansa. Tärkein asia valonlähdettä valitessa on
valaistuksen värilämpötila eli kelvin arvo. Värilämpötilan ollessa tiedossa
on kamera helppo säätää kyseiseen
valaistukseen sopivaksi. Jos ja kun
käytetään useampaa valonlähdettä
valaistukseen on lamppujen värilämpötilan oltava sama tai ainakin erittäin lähellä toisiaan. Käytettäessä
valaistuksessa esimerkiksi työpisteen valaisinta on lampun värilämpötilan selvittämisen jälkeen kätevää
kirjoittaa tussilla lampun kelvin -arvo
lampun kylkeen. Näin se ei pääse
unohtumaan ja on nopeasti tarkistettavissa. Kuvia otettaessa on hyvä
sammuttaa muut valonlähteet, jollei
niiden värilämpötila ole sama kuin
valaistukseen käytettävien lamppujen värilämpötila.
Valaistuksen järjestelyssä ja käytössä vain mielikuvitus on rajana.
Käyttämällä eri suunnista tulevia
valoja voidaan tarvittaessa vahvistaa varjoja tai hävittää ne kuvasta
kokonaan. Pistemäisiä valonlähteitä
käyttämällä voidaan korostaa esimerkiksi keramiatöissä esiintyviä
optisia ominaisuuksia ja tehosteita.
Kokeilemalla ja ennakkoluulottomalla asenteella voi valaistusta käyttää
erinomaisena tehokeinona.
Kuvausstudio
Valokuvaukseen erikoistuneissa liikkeissä on myynnissä pienesinekuvaukseen tarkoitettuja kuvausstudioita.
Ne ovat edullisia, sisältävät valaistuksen, kuvausstudion ja kameran
10

Kuvan rajauksella saadaan kuvaa tehostettua ja esille tuotavan asian kannalta epäolennaiset tekijät voidaan karsia
kuvasta pois.

Ositetun työmallin räikeän vihreä väri tekee kuvasta rauhattoman ja vie huomion
itse kohteesta, tässä tapauksessa laminaattihionnasta.

Kuva on rajattu niin ettei työmallin vihreä pohja näy. Kuva on selkeämpi ja rauhallisempi. Laminaattihionta nousee kuvan keskipisteeksi niin kuin on tarkoitus.

jalustan. Valaistus on halvemmissa
versioissa toteutettu halogeenilampuilla, jotka kannattaa vaihtaa led
-lamppuihin. Halogeenilamppujen
ongelmana on lämmöntuotto. Vaihtamalla halogeenit led -lamppuihin
päästään tästä ongelmasta eroon.
Lamput kannattaa vaihtaa samalla
värilämpötilaltaan päivänvaloa vastaaviin lamppuihin.
Kameran jalusta on halvemmissa

kuvausstudioissa järjestelmäkameralle käyttökelvoton.
Kuvan sommittelu
Hammasteknisten kuvien sommitelussa tärkeintä on teknisten toteutusten vaatima esilletuonti. Tiukalla
rajauksella ja keskittymällä yksityiskohtiin voidaan kuvalla kertoa enemmän kuin niillä kuuluisilla tuhannella
1/2014

sanalla. Liian kaukaa otettu kuva
ei palvele hammasteknisten kuvien
dokumentointia. Työ on pääasia, tuo
se lähelle.
Oma kuvauslaitteisto
Tällä hetkellä käytössäni on Canon
EOS 60D kamerarunko. Croppikennolla varustettu, mutta jo kehittyneemmälle harrastajalle suunnattu
kamera. Puritistien mielestä vajaakennoisella kameralla ei tee mitään, mutta makrokuvaukseen 60D
on erittäin hyvä vaihtoehto. Kamerassa on monipuoliset säädöt ja se
taipuu monenlaiseen kuvaukseen,
itselleni erinomainen valinta.
Objektiivina on edelleenkin ensimmäinen digimakrokuvaukseen
hankkimani objektiivi. Sigma 105
mm DG Macro EX. Objektiivi on
1:1 suurennossuhteella varustettu kiinteäpolttovälinen, erityisesti
makrokuvaukseen tehty objektiivi.
Sigman hyviä puolia on erinomainen
kuvanlaatu ja hinta, halvempi kuin
Canonin oma 100 mm makro-objektiivi. Huono puoli Sigmassa on
automaattitarkennuksen hitaus ja
äänekkyys. Itse en automaattitarkennusta käytä, joten se ei haittaa.
Sigma on ollut käytössä tänä vuonna
jo 10 vuotta! Hyvä esimerkki objektiivin käyttökustannuksista, noin 600
euron hintaiselle objektiiville ei tule
käyttöikä huomioiden hintaa kuin
muutama kymmenen euroa / vuosi. Sigma toimii edelleen moitteetta
ja kuvanlaatu on omaan käyttööni
riittävä.
Valokuvaaminen on kokeilua ja
jatkuvaa oppimista, aivan kuten
hammastekniikkakin. Olemalla ennakkoluuloton ja ymmärtämällä kuvan ottamisen perusteet on tuloksena kuvia, joita on mukava katsella ja
jakaa myös muillekin. Ne ketkä jo
omistavat makrokuvaukseen soveltuvan kuvauslaitteiston, rohkeasti
ottamaan kuvia. Jos et vielä omista
hammastekniseen dokumentointiin
soveltuvaa kuvauslaitteistoa niin
hanki se. Omien töiden dokumentointi on palvelus ennen kaikkea
itselle, vaikka tarkoituksena ei olisi
niitä koskaan kenellekään näyttää.
1/2014

Kuvasta näkee järjestelmäkameran ja 1:1 makro-objektiivin hyödyn, kuvausetäisyys on huomattavasti suurempi kuin pokkarikameralla tai kännykkäkameralla.
Valaistuksen ja kohteen asemointi helpottuu näin huomattavasti.

Värilämpötilataulukko
1700 - 1800 Kelvin
Tulitikun liekki
2000 - 3000 Kelvin
Auringon nousu ja lasku
2500 - 2900 Kelvin
Tavallinen hehkulamppu
3200 - 7500 Kelvin
Loistevalo
5000 - 5400 Kelvin
Keskipäivän suora auringonvalo
5500 - 6500 Kelvin
Kirkas auringonpaiste pilvettömältä taivaalta
6000 - 7500 Kelvin
Pilvinen päivä
7000 - 8000 Kelvin
Varjoisat paikat ulkona
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 Kuvat ja teksti: Pasi Alander

Turun ammattikorkeakoulun Lemminkäisen kadun toimipiste, jossa
koulutetaan mm. kaupallisia aineita sekä bio- ja elintarviketekniikkaa.

Hammasteknikkokoulutus
Turun uuteen
koulutuskeskittymään
H

ammasteknikkojen koulutus siirtyy Helsingistä Turkuun Valtioneuvoston päätöksellä
(12.12.2013). Turun ammattikorkeakoulun koulutusvastuisiin lisätty
hammasteknikkokoulutus käynnistyy suunnitelmien mukaan syksyllä
2015. Turun ammattikorkeakoulu
Oy on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 2 miljoonaa euroa kehittämisrahaa vuosille 2014 ja 2015. Osa
tästä kehittämisrahasta on tarkoitettu aloitettavaan hammasteknikkokoulutukseen ja osa Turun sekä
Satakunnan ammattikorkeakoulujen
välisen liittoumasopimuksen yhteistyön aloittamiseen. Turussa järjestetään nykyisin hammaslääkärien,
suuhygienistien ja hammashoitajien koulutusta. Hammasteknikkojen
koulutuksen käynnistymisen myötä
alueelle rakentuu entistä vahvempi
kansallinen hammaslääketieteellinen koulutuskeskittymä. Lisäksi Turun alueella on ennestään vahvaa
asiantuntijuutta mm. hammaslää-
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ketieteen materiaalien tutkimisessa
ja biomateriaaliosaamisessa, joita
voidaan hyödyntää tulevien hammasteknikkojen koulutuksessa.
Uuden koulutuksen käynnistämiseen tarvitaan mukaan innovatiivisia
alan osaajia sekä työelämästä että
ammattikorkeakoulusta. Ensi vuonna alkavan hammasteknisen koulutuksen suunnittelu on jo käynnistetty. Sen tueksi on perustettu asiantuntijatyöryhmä, jonka tärkeimpänä
tavoitteena on koulutuksen opetussuunnitelman (OPS) luominen. Lisäksi sen tulee miettiä tilaratkaisuja,
tarvittavia laitteita, pääsykokeita ja
sisäänoton määrää. Alustava tilaratkaisu on jo olemassa. Opetuslaboratoriot on tarkoitus sijoittaa Tunturin
entisessä polkupyörätehtaassa oleviin ammattikorkeakoulun kemian
laboratorioihin, jotka sijaitsevat Turun ammattikorkeakoulun Lemminkäisenkadun toimipisteessä (kuva
1). Matkaa hammaslääketieteen-

laitokselle on noin puolikilometriä.
Tänä keväänä hammasteknikkoseuran kevätluentopäivät pidetään
Lemminkäisen kadulla lauantaina
5. huhtikuuta.
Ammattikorkeakoululain mukaan
ammattikorkeakoulujen tulee palvella ensisijaisesti lähialueitaan ja siksi
asiantuntijatyöryhmän yhtenä työtehtävänä on alueellisten verkostojen luominen koulutusta tukemaan.
Tällaista verkostoitumista voivat olla
esim. palvelutoiminta Turun kaupungin opetushoitolassa työskenteleville hammaslääkäriopiskelijoille,
työharjoittelu Varsinais-Suomen ja
Satakunnan hammaslaboratoriossa
ja yhteistyö paikallisten tutkimusyksiköiden kanssa opinnäytetöiden
osalta. Myös asiantuntijatyöryhmän koostumuksessa painottuu
alueellisuus. Työryhmän on tarkoitus kokoontua ensimmäisen kerran
27.2.2013 (kuvio 1). Siihen kuuluvat
seuraavat henkilöt:
1/2014

Asiantuntijaryhmän jäsenet:
•Pekka Vallittu, Turun yliopisto.
•Tuula Mohtaschemi, Erikoishammasteknikkoliitto ry.
•Matti Taiminen, Hammasteknikkomestarit ry.
•Ilkka Tuominen, Hammasteknikkoseura ry.
•Jarno Niskanen, Metropolia ammattikorkeakoulu.
•Paula Yli-Junnila, Turun ammattikorkeakoulu.
•Leila Tiilikka, Turun ammattikorkeakoulu,
asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja.
•Pasi Alander, Stick Tech/ Turun ammattikorkeakoulu,
asiantuntijatyöryhmän sihteeri.

en ideoita. Niitä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen pasi.alander@
turkuamk.fi. Olkaa aktiivisia, nyt on
mahdollisuus vaikuttaa oman alan
tulevaisuuteen.
YHTEISTIEDOT:
Leila Tiilikka (TtM)
Koulutuspäällikkö
Terveys ja hyvinvointi
Suunterveydenhuolto
Turun ammattikorkeakoulu
leila.tiilikka@turkuamk.fi
Pasi Alander
(Hammasteknikko ylempi AMK)
Tuntiopettaja (sivutoiminen)
Hammasteknikkokoulutus
Turun ammattikorkeakoulu
pasi.alander@turkuamk.fi
044-9075468

Alueellinen toiminta ei sulje pois sitä tärkeää seikkaa, että nyt alkavan hammasteknisen koulutuksen
tulee palvella koko Suomen hammasteknisen alan
työvoimatarvetta. Siksi nyt nimetty työryhmä voi tarvittaessa jakaantua alatyöryhmiin sekä kutsua lisää
asiantuntijoita kuultavaksi.
Opetussuunnitelman luominen innovaatio
pedagogiikan hengessä
Hammasteknikkojen opintojen suunnittelun haasteena
on alan teknologian nopea kehittyminen. Opetussuunnitelman suunnittelussa tulee löytää näkemys tämänhetkisten tarpeiden lisäksi tulevaisuuden osaamistavoitteista. Tähän pyrkii vastaamaan Turun ammattikorkeakoulussa käytössä oleva innovaatiopedagogiikka.
Se on oppimisote, joka määrittelee uudella tavalla
kuinka tietoa omaksutaan, tuotetaan ja käytetään siten, että saadaan aikaan innovaatioita. Innovaatiopedagogiikalla pyritään tuottamaan ammattitaitoa,
joka mahdollistaa työelämän innovaatioprosesseihin
osallistumisen. Tähän perustuva opetussuunnitelma
on joustava ja se elää työelämän muutosten mukana.
Näin työelämän tarpeet ja työelämässä vaadittavan
osaamisen muuttuminen voidaan huomioida nopeastikin ja tuloksena on valmistuneita, jotka pärjäävät ja
osaavat toimia muutoksen keskellä.
Työelämälähtöisen opetussuunnitelman kehittämistyön tueksi toivotaan hammasteknisellä alalla toimivi1/2014

Dentaurum-laatutuotteet
Ortomat-Herpolasta
Dentaurum-tuotteet edustavat oikomishoidon ehdotonta
huippua. Tuotevalikoima tarjoaa tinkimätöntä laatua, innovatiivisuutta ja käyttömukavuutta niin ammattilaiselle kuin
loppukäyttäjällekin. Dentaurumin ja muiden arvostettujen
valmistajien ortodontiset välineet myy Ortomat-Herpola.
Tutustu valikoimaamme osoitteessa www.ortomat-herpola.fi.

www.ortomat-herpola.fi • ortomat@ortomat-herpola.fi
Puh. (02) 276 4700
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 Kuvat ja teksti: Olli Ilmavalta

Tansanian koulutusretki
Sain tekstiviestin juuri ennen juhannusta: ”Lähdetkö
Tansaniaan opettamaan
keramiaa?”
Vastasin: ”Toki, koska lähden?”
Seuraava viesti tuli pian:
”Hei, tää ei oo läppä.”
Pian selvisi, että oltiin vakavissaan keräämässä
ryhmää, joka pitäisi Dar
es Salaamissa Muhimbilin
yliopistossa esteettisen
hammashoidon kurssia.
Yhtenä ongelmana oli hammaslaboratoriopalveluiden
rajallisuus. Aika pian löytyi
kiinnostuneiden ryhmä kyseiseen projektiin. Järjestäjänä oli Kuopio International
Health Oy, jonka toimitusjohtaja, hammaslääkäri Juha
Ruotoistenmäki, oli tehnyt
jo useita vuosia yhteistyötä
Muhimbilin Yliopiston hammaslääketieteen laitoksen
kanssa. Ajankohta projektillemme oli 12.-27.10.2013.
Vaasasta lähtisi toinen hammaslääkäriryhmä lokakuun
ensimmäisille viikoille.

Luennoimassa kandeille ja hammasteknikoille.

Minun tapani poistaa platinafoliota tarkkailussa.
14
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Näkymä Selusista.

R

yhmämme koostui kahdesta proteetikosta, Eine Westmanista ja
Kirsten Besuchista, ortodontti Sirpa
Artesta ja hammasteknikkona mukana olisi allekirjoittanut. Ensitapaamisesta lähtien huomasin ryhmämme olevan erinomaisen mukava ja
innostunut projektista. Paikallisesta
hammaslaboratoriosta sain kuulla,
että siellä valmistettiin lähinnä akryylirunkoisia osaproteeseja ja kokoproteeseja, ortodonttisia kojeita, akryylikruunuja ja -siltoja. Metallivalut
tehtiin saksalaisessa lähetyssairaalassa 800 km päässä Dar Es Salaamista. Kaksi hammasteknikkoa
oli paikallisen koulutuksen lisäksi
koulutettu Yhdysvalloissa, josta tuli
myös materiaaliavustuksia.
Meidän tarkoituksenamme oli
opettaa opettajia ja luoda hammaslaboratoriovalmiudet rakenteiden
toteutukseen. Tansanialaisten tarkoituksena oli auttaa itse itseään ja
pystyä myymään oppia ja rakenteita
myös yliopiston ulkopuolle, jotta kroonista rahapulaa saataisiin paikattua.
Tansanialaisten toivomus oli oppia
posliinin käyttöä hammasrestauraatioissa, joten päätimme opettaa
posliini-laminaattien preparoinnin ja

hammaslaboratoriovalmistuksen.
Kiinteään protetiikkaan siirtyminen
on kuitenkin aloitettava jostain. Tansaniassa ei ollut posliinin käsittelyyn
tarvittavia laitteita eikä tarveaineita,
joten kollegoilta saadut lahjoitukset
olivat suureksi avuksi. Itse lahjoitin
jo varastoon siirretyn, ehjän, mutta
vanhemman posliininpolttouunin.
Ideana oli opettaa posliinijauheen
käsittely, mikä auttaisi myöhemmin
myös metallokeraamisten rakenteiden valmistuksessa.
Pakkasimme saamiamme tavaroita pariin kookkaaseen laatikkoon,
koska Juha oli neuvotellut meille 40
kg henkilökohtaisen tavaramäärän
ja normaalit 8 kg käsimatkatavaroita. Perille lensimme Turkish Airwaylla
Istanbulin kautta. Saapuminen Tansaniaan tapahtui yöllä ja jatkui viisumin ostolla ja automatkalla hotellille kuumassa, sysimustassa yössä.
Asuimme aivan Darin keskustassa
hotellissa, josta oli järkevä matka
aamuruuhkaisessa liikenteessä yliopistolle. Aamulla näimme, mihin
olimme tulleet. Dar Es Salaam on
noin 4 miljoonan asukkaan suurkaupunki. Kävelyretki ulkona 32
C lämmössä kertoi kaupungissa

olevan sekä teräs/lasisia korkeita,
nykyaikaisia rakennuksia että ränsistyneitä vanhoja rakennuksia.Vaikka
oli sunnuntai, lähes joka kulmassa
oli joku myymässä jotakin. Ilmeisesti
kalpea ihonvärimme kertoi meidän
olevan uusia kylässä, joten lähes
kaikki yrittivät saada jotakin myytyä
meille.
Seuraavana aamuna suuntasimme Muhumbilin keskussairaalan
yhteydessä olevaan hammaslääketieteen laitokseen. Siellä oli varsin
vaatimattomat yleistilat ja potilaat
kerääntyivät aulaan odottamaan
hoitoon pääsyä. Periaatteessa klinikka toimi kuitenkin hyvin samaan
tapaan kuin Suomessakin vastaava.
Hammaslääketieteen laitoksen johto
ja eri osastojen vetäjät olivat kovin
iloisia saapumisestamme ja koimme
olevamme tervetulleita. Tutustuimme laboratorioon, jolla olikin hyvät tilat ja odotuksiani enemmän laitteita.
Lähes kaikki tilat olivat huonekohtaisesti ilmastoituja, joten työolosuhteet
olivat hyvät. Hammaslaboratoriossa
istui vartija oven vieressä ja ovessa
luki kielto, ettei sisälle ollut asiaa.
Vartijan piti kirjata kaikki labrassa
vierailleet varkauksien varalta.

Kirsten Besuch ja laitoksen johtoa posliiniuunin esittelyssä.

Seuraavana päivänä veimme tuliaisemme paikalle ja aloitimme posliiniuunin ja perustarvikkeiden tarkastelun. Eine ja Kirsten katsastivat fantomsalin työskentelytilat ja välineistön. Alkuperäisestä suunnitelmasta
poiketen kohderyhmäksi muodostuikin laboratoriohenkilökunnan lisäksi hammaslääketieteen opiskelijat
eivätkä opettajat. Koska toivomus
oli hands-on koulutuksesta, päätimme rakentaa koulutuksen siten,
että aamut alkoivat lyhyillä luentoosuuksilla, jonka jälkeen siirryimme
hands-on harjoituksiin. Lyhyet teoriaosuudet uudesta aihepiiristä olivat
tärkeitä työskentelyn pohjaksi. Luento-osuudet olivat suunnattu sekä
opiskelijoille että labortoriohenkilökunnalle, mikä oli heille aivan uutta.
Paikalla olleet opiskelijat oivalsivat
nopeasti, mitä saumaton yhteistyö
hammaslääkärin ja -teknikon välillä tarkoittaa. Opiskelijat eivät olleet
juuri käyneet hammaslabrassa aiemmin ja toimme heidät katsomaan
kuinka harjoittelimme laminaattien
16

Vastaava hammasteknikko Sospeter Kanaku ohjauksessa.

tekoa. Hammasteknikot puolestaan
pääsivät katsomaan hionta- ja jäljennösharjoituksia. Paikallinen opetus,
joka luentoineen oli varsin kattavaa,
kaipasi selvästi käytännön harjoit-

teita. Pyrimme saamaan kandit ja
teknikot kyselemään: miksi näin jne.
Oma aikani meni labrassa, jossa
pyrin teettämään mahdollisimman
paljon harjoitteita. Skandinaavinen
1/2014

tapa, että aloitetaan aamulla ja työskennellään tehokkaasti koko päivä,
oli paikallisille ehkä totutusta poikkeavaa. Kuitenkin palaute, jonka henkilökunnalta ja opiskelijoilta saimme, oli
rohkaisevaa. Opetus vastasi odotuksia
ja labra toivoi lisäkursseja.
Viikonlopuksi varasimme safariretken. Lensimme pienkoneella Selousin
luonnonpuistoon, jossa asuimme ”teltoissa”. Telttojen ympärille oli rakennettu kehikko ja telttamajoituksessa
oli suihkut ja vesiwc:t. Maastoautossa
meillä oli yliopistossa koulutettu erinomainen opas, joka pystyi kertomaan
eläimistä ja kansallispuistosta varsin
kattavasti. Ensimmäisenä päivänä
kiertelimme ja löysimme mm. impaloita, kirahveja, virtahepoja, krokotiileja
ja leijonia. Hieno retki jatkui seuraavana päivänä jokiristeilyllä luontoa
ihaillen. Viikolle sattuneena vapaapäivänä menimme vartioidulle rannalle
ja nautimme lämpöisestä merestä ja
valkeasta hiekasta.
Koska olimme vain Darissa, meillä
ei ollut vaikeuksia löytää ruokapaikkaa
tai tarvitsemiamme palveluita. Kukaan
meistä ei sairastunut eikä meitä yritetty ryöstää. Tosin iltaisin taksi oli välttämättömyys. Darissa oli silmiinpistävän
paljon vartijoita ja taksista katsotut
rakennukset olivat suojattu muurilla,
jonka päällä oli sähkö tai lasimurska.
Autokanta oli oikeanpuoleisen liikenteen vuoksi Japanista tuotujen käytettyjen autojen valtaama. Liikenteessä
näkyi myös uusia Land Cruisereita kuin
Range Rovereitakin, mikä kieli melkoisista tuloeroista. Yhtään nälkiintyneen
näköistä ihmistä en nähnyt, osan oli
kuitenkin vain tultava toimeen kaupustelulla ja polkupyöräriksalla tavaroita
kuljettaen. Valkoisena koin edelleen
olevani etuoikeutettu, kolonialismin
perintönä.
Kiitokset erikoisesti hammasteknikko Petri Sjöstedtille, Hammaslaboratorio Lindentille, Hammaslaboratorio
Timo Ylitoloselle, Hammaslaboratorio
Confidentille, Hammaslaboratorio Oulun Uusihampaalle sekä Hammasvälineelle, joka pyrki hinnoittelemaan
viemämme tuotteet matkan hengen
mukaisesti.
1/2014

Hammaslääketieteenlaitos ,Muhumbilin sairaalan yhteydessä

Illallinen Tansanian illassa. Vasemmalta Eine Westman, Olli Ilmavalta, Kirsten
Besuch ja Sirpa Arte

Pitkän etsinnän jälkeen löytynyt elefantti lauma.
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Hammasteknikoiden toiminta
kansainvälisesti on aktiivista, nyt
Afrikkakin on mukana
Hammasteknikoiden koulutus Suomessa
on hyvin monipuolinen. Suomalainen hammasteknikon perustutkinto sisältää laajaalaisesti hammasteknisiä opintoja, tämä
monipuolisuudessaan laaja koulutus hakee
vertaistaan maailmalla. Peruskoulutuksessa
opetetaan hammastekniikan kaikki osaalueet, näin asia ei ole esim. useimmissa
Euroopan maissa.

S

uomessa hankittu hammasteknikon tutkinto on
korkeakoulututkinto ja hammasteknikon tutkinto lukeutuu laillistettuihin ammattinimikkeisiin kuten
hammaslääkärin ja lääkärin tutkintokin. Hammasteknikoiden ja hammaslääkäreiden yhteistyö jo opiskeluaikana on maailmanlaajuisesti ainutlaatuista ja luo
pohjan toimivalle tiimityölle työelämään siirryttäessä.
Tämän tiimityön kautta ainutlaatuisia valmiuksia antava
koulutusyhteistoimintamalli on ollut suomalaisena koulutusvientituotteena jo pitkään. Vietnamin yliopistolle
Ho Shi Mingin hammaslääketieteelliseen tiedekuntaan
on kopioitu suomalaisen hammasteknikkokoulutuksen
ainutlaatuisia oppimismalleja jo vuonna 2002. Suomalainen hammasteknikon opetussuunnitelma oli pohjana
kun Viron hammasteknikkokoulutuksen taso nostettiin
korkeammalle koulutustasolle eurooppalaisessa viitekehysjärjestelmässä vuonna 2005.
Suomalaiset hammasteknikot ovat harrastaneet
koulutusvientiä ja –tuontia jo vuosikymmenten ajan.
Koulutusvientiä ja –tuontia on 2000-luvulla harrastettu
Eurooppaan, Afrikkaan sekä Lähi– ja Kaukoitään, ainoastaan Australian ja Amerikan mantereet eivät ole olleet
koulutusyhteistyösaralla mukana muuten kuin sieltä
Suomeen saapuneina luentopäivien luennoitsijoina.

Suomalainen hammasteknikon koulutus hakee vertaistaan monipuolisuudessaan. Mikäli saamme Turun
ammattikorkeakoulussa alkavassa koulutuksessa kädentaitojen monipuolista harjoittamista edelleen kehitettyä, on suomalainen hammasteknikkojen peruskoulutus
maailmanlaajuisestikin yksi maailman parhaista. Suomalainen hammasteknikon perustutkinto antaa hyvät
valmiudet hammastekniikan asiantuntijana toimimiseen
työelämään siirryttäessä.
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Stadian ja Metropolia AMK:n
KV-toiminnan kirjauksia
1996 1 opettaja Skotlannissa, 2 vko
1996 2 opiskelijaa Skotlannissa, lukukausi
1998 2 opiskelijaa + 1 opettaja Skotlannissa,
opiskelijat lukukausi
1999 1 opettaja Kreikassa, 2 vko
1999 2 kreikkalaista opiskelijaa vaihdossa
Suomessa, lukukausi
2000 1 kreikkalainen opiskelija vaihdossa
Suomessa, lukukausi
2002 1 opettaja Vietnamissa, 2 vko
2003 5 opettajaa Vietnamista Suomessa, 2 vko
2005 5 opettajaa Vietnamista Suomessa, 2 vko
2005 Konsultaatiota Viron oppilaitokselle
opintosuunnitelmasta
2008 1 opiskelija Italiassa, 12 vko
2011 2 virolaista opiskelijaa vaihdossa
Suomessa, 15 vko
2011 3 opiskelijaa Vietnamissa, 12 vko
2011 2 opiskelijaa Israelissa, 12 vko
2012 1 opiskelija Saksassa, 12 vko
2012 1 opiskelija Unkarissa, 12 vko
2012 1 skotlantilainen opettaja
oppilaitosvierailulla, 1 vko

Hammasteknikoiden ammattikunnan
KV -toiminnan kirjauksia
2013 syksy,
rahoitus Ulkoministeriöstä,
organisoijana Hammaslääkäriliitto.
Koulutusvienti Tansaniaan, kahden viikon paikallisten hammasteknikoiden koulutusjakso. Teemana
hammaslääkärin ja hammasteknikon yhteistyö tiiminä.
2004
Koulutusvientiä Mongoliaan, mm. Lars Nordberg ja
Timo Nieminen

 Teksti: Ilkka Tuominen
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IvoBase Järjestelmä
®

Uutuu

Uusi innovatiivinen proteesinvalmistus järjestelmä
Kudosystävällinen
minimaalisen jäännösmonomerimäärän <1 %
ansiosta

Kontrolloitu
ruiskutusmenetelmä takaa
täydellisen istuvuuden
proteeseille

Helppoa
täysin automatisoidussa työskentelyprosessissa (ruiskutus- ja polymerointivaiheet) vettä ei tarvita polymerointivaiheessa.

TÄYDELLISTÄ LAATUA ALTA AIKAYKSIKÖN.
Sinun ei tarvitse enää odottaa tekniikkaa, jolla valmistat proteesit tehokkaasti ja tarkasti:
IvoBase järjestelmä on täällä. Sen avulla voit valmistaa erittäin laadukkaita ja bioyhteensopivia proteeseja.
Lisätietoja verkkosivuiltamme.

www.ivoclarvivadent.se
Ivoclar Vivadent AB

Sales Representative Finland: Mikko Lindfors, gsm 040 519 41 41 l Reijo Heinonen, gsm 040 511 59 90
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 Hammasteknikko 50 vuotta sitten –

on juttusarja, jossa julkaisemme
Hammasteknikko-lehdessä ilmestyneitä
artikkeleita vuosien takaa.
 Toimitus

N:o 1: 19. vuosikerta 1962

Hammasteknikko Eduardo Servilado Hampula

Hampaanhoitoa Samoasaarilla
miehellä - kuten minulla - on espanjalainen isä, niin naisen
lämpösäteily vaikuttaa vielä noin 15 kilometrin säteellä! Ja
San Diego, USA.
- Niin pitkälle kuin silmä kantaa on vain parakkeja, telttoja, sitten vain “kamelin” selkään! Tarkoitan sanalla “kameli”
hyppytorneja, juoksevia tai laahustavia alokkaita, lähteviä hevosta, joiden kanssa sivumennen sanoen en ole koskaan
ja laskeutuvia lentokoneita ja lämpömittari varjossa 42 tullut toimeen.
Ja nyt sitten taas “intelligentti” ammattikuntamme jäsen
Celsiusastetta. (Tietysti taas joku ammattikuntamme “neropatti” kähisee kuin kummisetäni Isaskar: “Mitä helkkaria kysäisee: Eikö edes tammojen kanssa?
No, tutkani oli jälleen kerran oikeassa. Donna Loula oli
sinä siellä varjossa seisoit?”)
“No no”, sanoi varis kun nokka katkesi. Olinhan en- kyläkaivolla juottamassa hevostaan juuri auringonlaskun
nenkin nähnyt tällaista päätöntä touhua, joka aina edeltää aikana. Voi, hyvät veljet! Miten minä häntä kuvailisin,
jotain suurta hyökkäystä. Entä sitten tuo outo jännitys! jottei tämän lehden nuorimmat lukijat saisi vaikeita estoja
Moottoripyörälähetit kurvailevat esikunnan pihassa ja pi- eli komplekseja ja jottei vanhemmat joutuisi epäpuhtauden
täen ilmettä kuin tietäisivät kumpi syntyi ennen, muna tai tilaan! Koetan nyt antaa hänestä sellaisen neutraalin kuvan,
kana! Ohimennen vain mainitsen, että olin vanhana sota- sillä painokanne lehteämme vastaan on toki tarpeeton!
No, hän oli 165 senttimetriä pitkä, sinisenmusta tukka
sankarina nopeasti saavuttanut upseerien arvonannon ja että
tiukasti kammattuna päätä myöten ja takaa
kouluttajana minua vihasi jokainen “mokkeri”
kiinnitetty espanjalaisilla soljilla. Nenä suo200 neliökilometrin alueella!
huulet
olivat
ra, aristokraattinen, kuten sanotaan. Suuria
Tämähän on normaali juttu, joten ei siitä sen
sinisiä silmiä varjosteli tuuheat silmäripset,
enempää. Mutta koko sydämestäni haluan kerkauniisti
joten hän katseli minua aivan kuin “pustoa teille, hyvät lukijani Donna Loula dy dias y
muodostuneet, kasta”. Hänellä oli hieman liian suuri suu,
Aregonista!
huulet olivat kauniisti muodostuneet,
Niin kuin kaikki tietävät ovat donnat naisia!
hieman aistilliset mutta
hieman aistilliset ja niiden takaa loisti mitä
Ja oikein tarkkaan sanottuna naimattomia naisia.
Juu, minä kamalasti ihmettelen näitä tutkia ja ja niiden takaa ihastuttavin hammasrivi (vastaten mallia
Luxodent, väri 15, malli R.3).
muita kaikuluotainlaitteita. Niihinhän uppoaa
loisti
mitä
Hänen ihonsa oli tuollainen maailmanvain miljardi miljardin perään verovaroja ja vain
kuulu espanjalainen kermankalpea, jota nyt
tuhoamisen vuoksi. Mutta minulla on ihan ikiihastuttavin
auringon laskun viimeiset säteet hyväilivät
oma tutka, josta on jotain hyötyäkin!
hammasrivi
hänen istoessaan jalorotuisen arabialaisNiinpä heti ensimmäisenä iltana, kun olin saanut ylleni Amerikan laskuvarjojääkärien univor- (vastaten mallia ratsunsa selässä, joka hiljalleen litki vettä kylän juoma-altaasta (ei se selkä, vaan
mun ja lanteelleni roikkumaan 45 kaliperisen
Luxoden!
“kameeli”).
Smith & Vessonin. tunsin oloni jo kotoiseksi.
Hän oli pukeutunut mustiin, tiukkoihin
Tutustuttuani ryhmääni he kaikki pääsivät ilmasäämiskähousuihin ja pieniin jatsarimallilomalle (taisikin olla kova paikka Geronimolle!).
No, pistin nokkani ulos parakista ja keskustelin hieman siin saappaisiin, jossa hopeiset kannustimet kilahtelivat
“tutka-asemani” kanssa. Nuuskin ilmaa ja kysyin sitten silloin tällöin. Häinellä oli myös yllään tiukka musta silklempeästi: “Täällä lennonjohto, missä lähin kaunis nainen? kipusero, mihin oli kauniisti istutettu kultaisia nappeja,
Mieluummin tumma! Hetken kesti, ja sitten te tuli: “12 kera suvun vaakunakuvin. Kevyt “Bolero” suojeli hänen
kilometriä, 400 metriä itäkaakkoon, kyläkaivolla!!” En hartioitaan iltakylmää vastaan, mikä näillä seuduilla tulee
minä nyt ryhdy pitämään esitelmää sielujen sympatiasta aina yllättävän nopeasti.
tai muusta sellaisesta hölynpölystä, totean vain, että jos
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Olen nyt tässä pikkuisen kuvaillut niin kuin tunnelmaa
ja ympäristöä, mutta mennäänpä taas asioihin! Haluaisin
kuvata tuota silkkipuseroa. Ja sanonpa, rakkaat veljet, että
sen sisällä oli muutakin, kuin pelkät olkatoppaukset!
Sisälläni tikitti “elektronilaskija”: 100, 101, 102, 103 sm
ja sitten se meni epäkuntoon! Verrattuna hänen hoikkaan
vyötäröönsä en voinut muuta kuin räpytellä silmiäni. Kyllähän te pojat tiedätte, mitä on ensirakkaus ensisilmäyksellä,
joka kestää 5 minuuttia! Ensin minua palelti oudosti, sitten
rupesivat ihokarvat säärissäni nousemaan pystyyn ja sitten
ne vain nousivat ja nousivat, tarkoitan ylöspäin, kunnes
niskakarvanikin olivat kuin siilin piikkejä!
Vaihdoimme lopulta nuo pakolliset muodollisuudet ja
elämä tuntui jo ihan ruusunpunaiselta, kun se tapahtui!
Señorita Loulan, jota tästä lähtien nimitän “Luluksi” yksinkertaisuuden vuoksi, jalorotuinen arabialainen ratsu päästi
oudon hirnahduksen ja pyörähti ympäri näyttäen halveksuvasti takamustansa Amerikan armeijan oriille. “Kameelini”
pelästyi ja karkasi pystyyn ja minä lähdin lentomatkalle
nopeampaa vauhtia kuin Juri Gagarin! Alastulonikin oli
kovempaa! Tulin pää edellä pirunmoiseen kivikasaan. On
se vaan kumma, että vaikka tommosilla kivikasoilla on tilaa
maapallolla, vaikka kuinka paljon niin aina ne koettaa olla
paikalla silloin, kun ihminen putoaa jostain!
Siinä minä sitten, Hampulan poika, “suomalaisen sisun
ja espanjalaisen hurmaustaidon inkarnatio, makasin tajuttomana rakastamani naisen edessä!
Pitkään tuota pimeyttä kesti, mutta vihdoin taas nousin
pinnalle, joku outo ääni kiusasi ja kesti hetken, ennen kuin
ymmärsin kukon laulavan.
Tutkin tilannetta sotilaallisen rauhallisesti. Olin sängyssä, aurinko oli nousemassa, ilmeisesti nukuin jonkun naisen
huoneessa, koska isot peilit reunustivat toista seinää ja lilan
värisiä tavaroita oli siellä sun täällä!
Mutta sitten seurasi shokki! Olinkin ihan ilkosillani, au
naturell, sanovat ranskalaiset, “nakupelle” sanovat suomalaiset! Kierrosluku päässäni, noissa harmaissa soluissa,
nousi 2800 kierrokseen minuutissa!

pari kappaletta “Klimmiä”, joukkue Uudenmaan jääkäripataljoonasta ja pari raskasta sinkoa.
Minä en ollenkaan syytä teitä, rakkaat kolleegat, jos ette
heti huomaa “villakoiran ydintä”. Olin siis aatelisnaisen
makuuhuoneessa ilkosillani (olin siis häväissyt “Lulun”
maineen!) ja kahdeksan raivopäätä veljeä etsi “hyvitystä”!
Totuus iski minuun kuin nuija. Nytkin alkoivat karvani
nousta pystyyn, mutta päinvastaisessa järjestyksessä! Sain
silmänräpäyksessä ihopaidan ylleni ja asevyön kiinni kun
tuo kamala metakka alkoi. Käytävästä kuului huutoja,
kirouksia, manauksia ja lyönnin läimäyksiä! Kuten sanottu, minulla oli ylläni ihopaita ja Amerikan armeijan 45
kaliiperin automaatti! Roikuin jo ikkunasta ulkona kun
makuuhuoneen ovi rysähti sisään ja mustanpuhuva spanjuuri poikkisahattu haulikko kourassa teki kuperkeikkoja
lattialla! Annoin automaatin puhua ja ammuin pois ensin
hänen korvakorunsa! Tuli siinä pikkuisen katsottua kaverin naamaakin, joka oli yhtä yllättyneen näköinen kuin
suomalaisilla vanhemmilla, jotka ovat saaneet tiedon, että
esikoinen on päässyt oppikouluun!
Olihan kaverilla iso nokka, tukka tumma, arpi oikean
silmän yläpuolella ja noista silmistä hohti vain pelkkä
murhanhimo! Eikä tällä hepulla ollut mitään turhautumia,
eli komplekseja, hän oli täysin tietoinen, että olisin voinut
hajoittaa hänen aivosolunsa pitkin “Lulun” makuukamarin
seiniä!
Pudottauduin alas pitkin kasviristikkoa (lukijat kai suovat
anteeksi, etten ehtinyt havaitsemaan kasvoiko siinä krasseja
vai kalloja!). Juoksin yli hiekkateiden, jotka osittain olivat
päällystetyt valkoisilla marmorisirpaleilla, edessäni oli
korkea muuri, jolla kaikki varakkaat espanjalaiset suojaavat
yksityiselämäänsä! Olin juuri kiipeämässä muurin yli, kun
takaani kuului kauhea pilkkanaurujen kuoro! Loukkaannuin syvästi, sillä olihan tri Seleste aikoinaan Helsingissä
sanonut antaessaan minulle vitamiinipistoksia, että “teillä
on kaunein miehinen takapuoli, mitä minä olen koskaan
nähnyt”! Sitten minä pudottauduin muurilta syvyyteen
takapuoli suolarakeitten hakkaamana! Kuinka nyt käykään
Hampulan pojan? Se selvinnee ehkä ensi numerossa.

Niinkuin lukijat huomaavat en ollut vielä oikein kunnossa. Tavallinen kierrosluku päässäni on näet 6.000!
Ovi avautui hiljaa ja jännittävästi naristen. Valmistauduin taistelemaan “poikuuteni” puolesta viimeistä edelliseen hengenvetoon!
Tulija olikin vain lihava keski-ikäinen
nainen aamiaistarjottimen kanssa. Koetin kysellä häneltä missä olin, mutta
Julkaisija: Suomen Hammasteknikkoseura ry • 69. vuosikerta • No 1/2014 • ISSN 0780-7783
vastaus oli aina sama: “No gompredo,
no gompredo”, en ymmärrä!
Päätoimittaja: 		 Laskutusasiat:
SHtS ry:n Hallitus
Anders Wollstén		 Juha Pentikäinen
Puheenjohtaja:
Söin siis rauhassa paahtoleipää, ja
Puh: 0500-683 928		 Puh: 050-413 6199
Ilkka Tuominen, Helsinki
konjakilla terästettyä appelsiinimehua
Toimituksen osoite:		 Taitto: Eero Mattila
Jäsenet:
heittelin innolla pullien perään, kun
Mannerheimintie 52 A1		 Puh. 0400-790 889
Teppo Kariluoto, varapj.
jotain meni äkkiä väärään kurkkuun!
00250 Helsinki		 Toimituskunta:
Kirsi Raunio, Seinäjoki
shts@hammasteknikko.fi		 Kirsi Raunio, SHtS
Heidi Koskela,
Silmäni olivat osuneet isoon valokuvawww.hammasteknikko.fi 		 Tapio Jokela, SHtS
Tapio Jokela, Helsinki
suurennukseen, jossa oli “Lulu” isänsä
Puh: 09-278 7850		 Henry Salmelainen, HL-liitto
Varajäsenet:
ja äitinsä kanssa! Sekä 8 veljeä, (kahFax: 09- 436 2131		 Tuula Mohtaschemi, EHT-liitto
Teemu Oinio, Turku
deksan) ja noilla veljillä oli sellainen
Paino: Kirjapaino Uusimaa 				
Jukka Salonen, Kerava
naamataulu, ettei heitä vastaan NäkinHammasteknikko on Suomen Hammasteknikkoseura ry:n jäsenlehti, joka jaetaan jäsenille jäsenmaksua vastaan. Lehden artikkelit ovat valistusaineistona vapaasti lainattavissa. Lähde mainittava.
kujalla olisi pärjännyt mikään muu kuin
1/2014
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HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM!
Henkilötietojen kerääminen Matrikkelia varten
on alkanut. Käy ilmoittamassa henkilötietosi
sähköisellä lomakkeella osoitteessa:
http://www.hammasteknikko.fi.

HAMMASLABORATORION
TOIMIHENKILÖT ry

Ammattiliitto Pro
JÄSENYYS JA JÄSENEDUT
(09) 1727 3440 ma-pe klo 9-15

Tes-asiamies / Työsuhdeasiat
Työsuhdeasiamies
Sopimusalavastaava Tanja Luukkanen
Ammattiliitto Pro
PL 183, 00181 HKI
puh.(09) 1727 3432
gsm 050 574 2003
e-mail tanja.luukkanen@proliitto.fi
Puheenjohtaja
Satu Koskela
gsm 040 835 1401
e-mail satukoskela@luukku.com
Sihteeri/Taloudenhoitaja
Paula Näveri
gsm 050 320 0901
email paula.naveri@luukku.com

simply perfect.
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Hammasteknikkoseuran
Kevätluentopäivät
5.4.2014 Turku AMK
Lemmikäisenkatu 30 20520 Turku
Luentosali: Joukahainen
09.00-9.15

Hammastekniikka päivien avaus pj. Ilkka Tuominen
Oppilaitoksen tervehdys
09.15-10.15 Eht:na Euroopassa, Kansainvälinen toiminta / Eric Engelbrecht, IFD President
10.15-11.15 Käytännön vinkkejä kiinteiden oikomiskojeiden valmistukseen/ Ht Janne Alanne
11.15-12.30 LOUNAS
12.30-13.30 Kaaret ojennukseen - parempi lopputulos Inman Aligner ja muita menetelmiä 		
esteettisessä preproteettisessa oikomisessa / Hll Kaj Karlsson
13.30-14.15 Zirkonia purennassa / Laboratoriopäällikkö Lippo Lassila
14.15-15.00 Monoliittinen zirkonia ja muut keraamit sementoinnin kannalta/
Prof. Pekka Vallittu
15.00-15.45 Hammasteknikon polku / Ht (yamk), Pasi Alander
16.00- 17.00 Kokoukset (SHtS ry ja EHT-liitto ry)
YHTEINEN ILLANVIETTO LUENTOJEN JÄLKEEN RAVINTOLA TERRACESSA KLO 18 ETEENPÄIN.
Yhteistyössä: Suomen Hammasteknikkoseura, Erikoishammasteknikkoliitto, Hammaslaboratorioliitto ja Hammasteknikkomestarit.

Luentojen hinnat : 95€
jälki-ilm 125€/17.3. jälkeen
ei jäsen 155€

Caribian Juhlabuffet
44 €/hlö

Luennoille ja iltaruokailuun voit ilmoittautua
netissä www.hammasteknikko.fi
tai sähköpostilla sihteeri@hammasteknikko.fi
15.3 mennessä.
Majoituksen jokainen varaa itse. Seura on neuvotellut
sopimushinnat kahteen hotelliin.

Original Sokos Hotel Hamburger Börs
Kauppiaskatu 6 , 20100 Turku		

Huonemäärä 20 yhden hengen huonetta
Huonehinta/yö 72€				

Huonemäärä 20 kahden hengen huonetta
Huonehinta/ yö 82€

Huonehinta sisältää runsaan buffetaamiaisen (alv 14 %), huoneosuuden alv:n (10 %), sekä saunan ja uima-altaan käytön.

Huonevaraukset tehdään 13.03.2013 mennessä myyntipalvelustamme.
Myyntipalvelumme palvelee varausasioissa ma-pe klo 8.30-16.30,
puh 02-337 3800, fax 02-2311010, sähköposti: myyntipalvelu.turku@sokoshotels.fi .
Varausta tehtäessä on mainittava varaustunnus ”Hammasteknikkoseura” erikoishinnan takaamiseksi.
1/2014
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Suomen Hammasteknikkoseuran
viikonloppu Turussa 4.-6.4.2014
Majoitu mukavasti Break Sokos Hotel Caribiassa:
yhden hengen Standard huone (18 m2) 109 €/ huone/vrk
kahden hengen Standard huone (18 m2) 134 €/ huone/vrk
Mahdollisuus myös seuraaviin huoneisiin:
Superior-huoneen (25 m2) lisämaksu 30 €/ huone/vrk
Junior Suiten (37 m2) lisämaksu 100 €/ huone/vrk
Huonehinnat sisältävät buffetaamiaisen sekä
kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön.
Saatavuus tarkistettava varausta tehdessä.
Huoneet käytössänne saapumispäivänä klo 15.00 alkaen.
Luovutus lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00.
Huonevaraukset varauskoodilla ”Suomen hammasteknikkoseura”
Break Sokos Hotel Caribian myyntipalvelusta arkisin klo 8-16 puhelimitse
numerosta 020 1234 602 tai sähköpostilla myynti.turku@sokoshotels.fi
Tarjous on voimassa 4.3.2014 asti tai niin kauan kuin huoneita riittää.
Lämpimästi tervetuloa Caribiaan !
Lisätiedot ja varaukset: 020 1234 602 myynti.turku@sokoshotels.fi

SOKOSHOTELS.FI >

Osallistu yhteiseen illanviettoon
Break Sokos Hotel Caribian Ravintola Terracella

5.4.2014 klo 18 eteenpäin!

Caribian Juhlabuffet 44 €/hlö
VIHERSALAATTIA JA GRANAATTIOMENAA
PEKONILLA MAUSTETTUA CAESARSALAATTIA
LIMETILLÄ MAUSTETTU KATKARAPU–COUSCOUS–MANGOSALAATTI
SEESAMINSIEMENILLÄ KUORRUTETTUA BATAATTI–PINAATTITERRIINIÄ
MUSTASILMÄPAPU–MAISSISALSAA
KANA–YAKITORIVARTAITA, ANANAS–CHILI–KORIANTERISALSA
KYLMÄSAVULOHTA NOILLY PRAT
NAUDAN PAAHTOPAISTIA VITELLO TONNATO
LEIPÄVALIKOIMA JA TUOREJUUSTOLEVITE
CHIMICHURRILLA MAUSTETTUA JA GRILLATTUA KOTIMAISTA HÄRÄN FILEETÄ,
PUNAVIINIKASTIKE
KOLMEN MAKKARAN LAJITELMA, DIJON SINAPPIA
KANANPOIKA–KASVISJAMBALAYA
PERUNAGRATIINI
KAHVI/TEE
LIMEPOSSET JA MINTTUMARINOITUJA MARJOJA
SUKLAATA KAHDELLA TAPAA
VIINISUOSITUKSET
ALKUUN: VEUVE DU VERNAY BRUT, RANSKA 7,00 €/ 10 CL
VALKOVIINI: NEDERBURG SAUVIGNON BLANC, ETELÄ–AFRIKKA 7,50 €/ 12 CL
PUNAVIINI: NEDERBURG SHIRAZ, ETELÄ–AFRIKKA 7,50 €/ 12 C

SOKOSHOTELS.FI >

WWW.hammasteknikko.fi
Nettisivut uusiksi,
oliko siitä mitään hyötyä?
Suomen Hammasteknikkoseuran
nettisivustot uudistettiin pohjia
myöden reilu kaksi vuotta sitten,
loppuvuodesta 2011. Hyötyä on
todellakin ollut! Kävijämäärät ovat
kasvaneet huimasti ja sivuston tarjontaa on hyödynnetty laajasti. Viime
vuoden toukokuussa alkaneet ikävät
Metropolia -uutisoinnit ovat osoittaneet ajantasaisen tiedonvälityksen
tarpeellisuuden. Tämä tapahtuma
näkyy selvänä käyntimäärän (7763
käyntiä/kk) piikkinä vuoden 2013
tilaston pylväsdiagrammissa. Loppuvuodesta ei uutisointi, eikä mielenkiinto ole suinkaan vähentynyt.
Staattisemmatkin aihepiirit, esimerkiksi ladattavat lehdet ja artikkelit
keräävät jatkuvasti lukijoita. Tietyillä
tiedostoilla on vetovoimaa vuodesta
toiseen. Huimat kävijämäärät ovat lisänneet loppuvuoden latausmäärät
yli kymmenen gigatavun kuukausitason.
Kustannukset alas ja
kävijämäärät ylös!
Nettisivujen vaihtelevat päivitys- ja
ylläpitokustannukset tippuivat uudistuksen myötä reilusti.
Uudistusta edeltäviltä viideltä
vuodelta keskikustannukset olivat
n.760€/v.
Rahaa uudistukseen, eli uusien
nettisivujen pystytykseen kului noin
700€. Nyt seuran kiinteät nettikustannukset ovat n.150€ vuodessa.
Yksittäisten kävijöiden määrä on
vuodesta 2010 nelinkertaistunut ja
sivukäyntimäärä noin kahdeksantoistakertaistunut. Vuoden 2013
lokakuussa on sivustoilla vierailtu
jopa 9100 kertaa.
Tämähän on jokaisen nettinäkyvyyttä kaipaavan sivuston ylläpitäjän
päiväuni! Miten tähän on päästy?
Tarvitaan aktiivista talkoohenkeä
ja intoa. Sivuston omistaja tietää
parhaiten mitä sisältöä nettisivut voi26

- Vuonna 2014 SHtS sivuilla on yhteensä 620 MB tavaraa
- Vuonna 2014 sivustoilla on 36 sivua
- Yksittäisten kävijöiden määrä on vuodesta 2010 nelinkertaistunut ja sivukäyntimäärä noin kahdeksantoistakertaistunut.
- Vuonna 2010 sivuja oli surffattu keskim. 1854 kpl./kk.
- Vuoden 2013 keskiarvo oli 34074 kpl./kk.
- Vuonna 2010 surffaaja kävi keskim. 1.67 sivulla per käyntikerta. - Vuoden 2013 keskiarvo oli 7.3 sivua per käyntikerta.
- Vuonna 2010 ladattiin tiedostoja 1,15 GB /kk. - Vuonna
2013 ladattiin 7,46 GB./kk.
- Suomalaisten lataamat gigatavut ovat kolmen vuoden
aikana yli kuusinkertaistuneet!
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vat tarjota käyttäjille. Tarjonta luo kysyntää. Monipuolinen ja hyödyllinen
nettisivuston sisältö toimii riittävän
hyvin sisäänheittäjänä nettisivuille,
eli maksullisia hakukonemainoksia
ei tarvita.
Sisältö ratkaisee
Hakukoneille tarkoitettuja metadatahakusanoja ei juurikaan enää huomioida, joten se oikea aito sisältö
on edelleen se juttu, jolla sivustot
huomioituvat edukseen hakukoneissa. Suomen Hammasteknikkoseuran nettisivuilta on tarkoituksella
jätetty metadata -hakusanat pois.
Jatkuvasti uutta ja mielenkiintoista
asiaa tarjoavat sivut kuten esimerkiksi ”Uutiset ja tiedotteet”, ”Jäsenilmoitukset”, ”Kurssit ja tapahtumat”
yms. sivut saattavat aiheuttaa käyttäjille jopa jokapäiväisen tarpeen
käydä kyseisillä sivuilla. Suomen niin
sanotusti eksoottinen kieli ja vielä
eksoottisempi ammattimme luo
aivan uniikin tilanteen nettimarkkinoilla, etenkin silloin kun myydään
palveluita vain suomalaisille. Suomalaisen erikoishammasteknikon
tai hammaslaboratorion näkyvyys
on puoliautomaattisesti aivan uskomattoman hyvällä tasolla nettimaailmassa. On todellakin aivan eri asia
kun haetaan tietoa proteeseista
englanniksi tai suomeksi. Sanalla
”Denture” löytyy n. 2,62 milj. hakutulosta kun sitten taas suomeksi
”Hammasproteesi” -sanalla saadaan
n. 14 900 tulosta. Ja tästäkin ryhmästä erottuu kohtuullisen helposti
hakukoneiden silmissä edukseen,
jos sivustoilla on jotain muutakin sisältöä kuin vain sivuston omistajan
yhteystiedot. Ihmiset ja hakukoneet
huomioivat yksilöllisen sisällön.
Millä tavoin ja millä sanoin
Vuonna 2013 67,6 prosenttia vierailijoista hakeutui sivustoille suoralla
nettisivuosoitteella, kirjanmerkillä
tai linkillä sähköpostista. Vastaavat määrät viime vuosilta olivat
2011 - 41,9%. 2012 - 61,6%. 2013
- 67,6%.
Loput surffaajat saapuivat sivuistoille hakukoneen tai muun nettisivulinkin avulla. Sivustoilla vierailijat
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ovat siis vakiintumaan päin olevaa
käyttäjäkuntaa. Kävijöiden suomalaisuusaste on pysynyt jokseenkin
samoissa vuosikymmenen ajan.
Vuonna 2002 sivukyseluistä 60%
tuli Suomesta ja viimevuoden kaikista ladatuista gigatavuista 63%
ladattiin Suomeen.
Vuonna 2002 yleisin hakusana
oli “suusyöpä”, toisena listalla komeili ”Hammasteknikko”. Nyt noin
kymmenen vuotta myöhemmin,
vuosina 2010 -2013 hakusanana
“Hammasteknikko” on reippaasti
ohittanut edelleen hyvin pintansa pitävän “suusyöpä” -hakusanan. Vakavasta asiasta tiedon janoa sammuttamaan on noin kaksi vuotta sitten
julkaistu suun limakalvomuutoksia
kattavasti käsittelevä Arja Kullaan
artikkelisarja.

Suosituimmat ja ladatuimmat
Kymmenen suosituimman sivun
joukossa on vanhoja tuttuja ja positiivisia yllätyksiä. Jos etusivua ei
lasketa mukaan, jaetulla ensimmäisellä sijalla ovat ”Uutisia ja tiedotteita” sekä ”Jäsenten ilmoituksia”
-sivut. Vain hammastekniselle alalle kohdennetut jäsenilmoitukset
ovat pitäneet tilastossa kärkisijan
hämmästyttävän hyvin, kun otetaan
huomioon että esimerkiksi vuoden
2013 uutisoinnit ovat olleet muidenkin kuin hammasteknisen alan
ihmisten mielenkiinnon kohteena.
Yli vuosikymmenen takainen kestosuosikki ”Kurssit ja tapahtumat”
on kolmannella sijalla. Koulutukset
ja tapahtumat ovat olleet aina kiin-

Hakusanat 2013		
Hakua
hammasteknikko		1412
suusyöpä		1006
oireet		572
hammasteknikkoseura		 261
leukoplakia		257
hammaslaborantti		222
valkoinen		220
sanasto		186
kielessä		179
suusyövän		167
hammasteknikkolehti		 167
huulisyöpä		156
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nostuksen kohde. ”Hammasteknikko -lehti” -sivun neljäs sija saattaa
osin aiheutua sivuston rakenteesta.
Tätä sivua käytetään todennäköisesti reittinä ”Lehti- ja artikkeliarkisto”
-sivulle, joten ”Hammasteknikko lehti” -sivun suosio on joiltain osin
”Lehti- ja artikkeliarkisto” -sivun
ansiota. ”Hammasalan sanastot” sivun suosio perustuu suurelta osin
kestosuosikin, eli Tapio Suonperän
laatiman Hammasalan englanti-suomi sanakirjan vetovoimaan (HT2_
2008_sanakirja.pdf).
Ne positiiviset yllätykset ovat heti
sivustouudistuksen jälkeen tulleen
kahden sivun yllättän hyvässä suosiossa. ”Minäkö alalle” -sivu, jonka
tarkoituksena on esitellä kattavasti
hammasteknistä alaamme uusille
mahdollisille hampaantekijöille on
jopa kuudenneksi suosituin sivu.
Toinen yllätys on ”Tietoa hammaslaboratorioon” -sivu. Kohtuullisen
monipuolinen hammastekniikkaan
liittyvän sekalainen tiedon arkisto
on viidennellä sijalla.
Suosituimmissa hakusanoissa
kiinnostuksen kohteet viittasivat
limakalvomuutoksiin, tämä näkyy
myös tiedostojen lataustilastoissa.
Seitsemän kärki koostuu Arja Kullaan suun terveydenhuollon ammattilaisille suunnatuista tärkeistä
tietopaketeista. Ladatuimmista tiedostoista vuoden 2002 hammastekniikan perussanakirjan sisältävä
lehti HT_2000_1.PDF oli suosituin
tiedosto. Kyseinen lehti on ollut
myös viimevuosina kärkipaikoilla
latauslistalla, mutta uudempi 2008
versio sanakirjasta HT2_2008_sanakirja.pdf on tietenkin kiilannut
suosiossa ohi. Hyödyllisille sanastoille on kysyntää. Hiljattain lisätty
suomi-suomi/latina-suomi on myös
osoittanut tarpeellisuutensa. SanastoSuSuLa.pdf on hammastekniikan
sanasto, joka on peräisin 2009 valmistuneesta opinnäytetyöstä Hammastekniikan Perustöiden Opas:
Työkalu Opiskeluun. (Tapio Jokela,
Jonne Repo). Tapio Tuomisen metalli-artikkelit ovat myös mielenkiinnon
kohteina. Kenties Iridium_Rodium.
pdf. artikkelin vetovoiman aiheuttaa
neljä maankuoren harvinaisimpaa
metallia: rodium, rutenium, iridium
28
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Seuran sivustoilla on yli kolmekymmentä sivua. Tässä kymmenen
suosituinta (Ykkössijaa pitävä Etusivu on poistettu listalta)
Kymmenen suosituinta sivua		 Osumat
- Uutisia ja tiedotteita 		 12864
- Jäsenten ilmoituksia 		 12425
- Kurssit ja tapahtumat 		 8029
- Hammasteknikko -lehti 		 7213
- Tietoa hammaslaboratorioon 		 6936
- Minäkö alalle? / Minustako hampaantekijä? 		 6019
- Lehti- ja artikkeliarkisto 		 5358
- Hammastekniikkaan liittyviä linkkejä 		 5043
- Hammasalan sanastot / sanakirja, sanastot ja lyhenteet		 4783
- Yhteystiedot 		 4378

Vuoden 2013 ladatuimmat tiedostot
Osa 4. Suun alueen kasvaimet ja
kasvaimen kaltaiset muutokset
Osa 6. Kielen muutoksia
Suun limakalvomuutoksista
Osa 7. Suun hiivasieni-infektiot
Osa 5. Suun limakalvon haavaumat
Osa 2. Vaaleat muutokset suun limakalvoilla
Osa 3. Punoittavat muutokset
HT2_2008_sanakirja.pdf
SanastoSuSuLa.pdf
Akrylaatit_allergia.pdf
Iridium_Rodium.pdf
Titaani.pdf
HT2_2013_0606.pdf
syvapurenta_vanbeek.pdf
HT_1998_1.PDF
Tukeprot.pdf
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ja osmium. Perässä seuraa Titaani.
pdf ja vain puolisen vuotta ladattavissa ollut Metropolia AMK Oy:n
uutispommi, Hammasteknikkokoulutuksen lopettamista käsittelevä, kesäkuussa julkaistu Hammasteknikko
-lehti HT2_2013_0606.pdf.
Joitain lisäajatuksia ja vinkkejä
nettisivujen pystyttämiseen tai uudistamiseen saattaa löytyä artikkelista: “Mikä puree Internetissä?
SHtS -nettisivujen rakennemuutos”
Artikkeli löytyy WWW-Historia -sivulta
tai osoitteella:
http://www.hammasteknikko.fi/
arkisto/pdf/www_4_11.pdf

Osumat
6549
6149
5091
3709
2985
2786
1550
1528
1044
906
787
775
613
555
519
502

 Teksti: Teppo Kariluoto
29

erikoishammasteknikkoliitto tiedottaa

Haastaako SOTE-uudistus suun
terveydenhuollon muutoksiin ?
O
n ehkä liian aikaista puhua SOTE-uudistuksen vaikutuksista,
mutta on varauduttava rakennemuutokseen, jolla voi olla myös merkittäviä vaikutuksia hammastekniikan
palvelutuotannossa.
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa ja tehtäväkenttää ollaan rajaamassa niin, että
kaikki päivystystoiminta ja erikoissairaanhoito siirtyy ”keskuskuntiin”,
jolloin nykyiset aluesairaalat tuottaisivat nykyisen terveyskeskuksen
tasoista hoitoa.
Jos myös hallinto siirtyy keskuskuntaan, on seurauksena että hankinnat ovat nykyistä suurempia, jolloin pienillä yrittäjillä mahdollisuus
osallistua hankintakilpailuun voi
vaikeutua.
Jos taas hammasprotetiikka luokitellaan erikoissairaanhoidoksi, voi

seurauksena olla, että julkisen suun
terveydenhuollon kaikki hammasprotetiikka valmistetaan keskuskunnissa. Päivystystoiminnan siirtymisellä keskuskuntiin on vaikutusta
myös suun terveydenhuoltoon.
Tulevaisuuden toiminta vaatii
palvelutuotannossa yhä suurempia
kokonaisuuksia. Toisaalta harvaanasutuilla seuduilla olisi rakennettava toimivampia yhteistyökuvioita
ja parannettava matalan kynnyksen
palveluita.
Suun terveydenhuollossa on tapahtumassa suuria muutoksia, kun
yksityisellä puolella markkinat ovat
siirtymässä suurien ketjuuntuneiden yritysten haltuun. Esimerkkinä
viimevuodelta Oralin 15 % markkinaosuus.
Kehitys tähän suuntaan on lisääntymään päin. Syynä kehitykseen kat-

 Tuula Mohtaschemi

sotaan olevan vaikeuden julkisen
puolen palvelutarjonnassa, sekä
vaativien hammashoitojen lisääntyminen.
Kun SOTE-uudistuksen tavoitteena on löytää myös ne ihmiset,
jotka tähän asti ovat jääneet ilman
säännöllistä hoitoa, on julkisen terveydenhuollon kuormitus yhä suurempaa.
Hoidon tarpeen lisääntyessä
hammastekniikka tulee näkyä yhä
vahvemmin suun terveydenhuollon
palvelukokonaisuudessa. Olisi luotava uusia tiimityömuotoisia toimintakuvioita.
Erikoishammasteknikoiden kliinistä osaamista tulee hyödyntää laajemmin joka mahdollistaa matalan
kynnyksen palveluiden parempaa
saatavuutta.

ONNITTELEMME MERKKIPÄIVIÄÄN VIETTÄVIÄ
50 vuotta

04.05.2014		
t

60 vuotta

28.03.2014 		
24.04.2014		
15.05.2014		
04.06.2014		

65 vuotta

09.06.2014		
14.07.2014		
17.07.2014		

Holma Leena Eht

Kuusirati Vesa Eht
Oksanen Lassi Eht
Selin Kristiina Eht
Lepojärvi Sakari Eht
Porali Pekka Eht
Vainik Alexander Eht
Linqvist Jukka Eht

70 vuotta

16.06.2014		

75 vuotta

01.05.2014		
25.05.2014		

80 vuotta

20.05.2014		

85 vuotta

28.07.2014		

Koskinen Klaus Eht
Wikström Valter Eht
Forsberg Altti Eht
Poikolainen Kauko Eht
Hedman Heikki Eht

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY
Elimäenkatu 27
00510 Helsinki
Puh. 09- 1496306
Fax 09- 1496300
erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi
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JÄSENPALVELUTUOTTEET
NUMEROSTA 050-406 8853.
MARKETTA RAUTIALA VASTAANOTTAA
JA POSTITTAA TILAUKSET.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
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Join the

EVolution
Uusi

ASTRA TECH Implant System™ EV
– nyt saatavana
Learn more

www.jointheev.com

Tämän edistyksellisen järjestelmän perustana on ainutlaatuinen
ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex,
jonka on osoitettu ennustettavasti tuottavan pitkäaikaisen
marginaaliluun säilymisen ja esteettiset tulokset.
www.dentsplyimplants.fi

VANHA MESTARI
LÄHTEE LEEDILLE

Mestareiden syntymäpäivät vuonna 2014
60v.

Vesa Vuoristo

20.6.2014

65v.

Jaakko Granlund
Esko Hakkarainen

11.1.2014
25.4.2014

75v.

Seppo Miettinen

2.4.2014

75v.
80v.

Samuli Ruppa
Elli Räisänen

11.4.2014
10.2.2014

Syyspuolella viettävät 75v. päiviään
Kalervo Ingalsuo
Kalervo Hynninen
Matti Kuorikoski

30.8.2014
2.9.2014
20.10.2014

Luovutan laboratorioni jatkajalle ilmaiseksi
( 1 euro ) koneineen, laitteineen, materiaaleineen, työvälineineen ja kalusteineen (erio-kalusteet). Olen tehnyt 30 vuotta pelkästään kr- ja
siltaprotetiikkaa, eli koneet, laitteet ja materiaalit ovat sen mukaiset. Ei kopiosorvia, skanneria
eikä e-max uunia. Tilaa on liikehuoneistossa 60
neliötä katutasossa hyvällä paikalla Länsi-Helsingissä. Tarkoituksena olisi suorittaa vahdinvaihto 1.7.2014. Tällä hetkellä on kaksi työpistettä, mutta tilaa on helposti laajennettavissa
2-3 lisää, tai EHT vastaanottotilat. Ehtona on,
että toiminta jatkuu samassa tilassa (vuokra
1090 e/kk, ei vesimaksua).Tila on talon päädyssä ja uloskäynti myös pihanpuolelle.
Tiedustella voi numerosta 09-485 434.
Matti Savolainene

Hammastekniikan perustutkinto (hammaslaborantti)
oppisopimuksella
Stadin aikuisopisto käynnistää hammaslaboranttikoulutuksen 15.9.2014. Oppisopimuksena koulutus kestää
noin kaksi vuotta. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla alan soveltuva työnantaja, jonka kanssa oppisopimus
solmitaan. Hammaslaborantin tutkinto suoritetaan oppisopimuksen loppuvaiheessa näyttötutkintona. Oppisopimuksen solmimisesta saa tietoa kuntien oppisopimustoimistoista. Tietopuolinen koulutus järjestetään Stadin
aikuisopistossa, osoitteessa Vilppulantie 14, 00700 Helsinki (Malmi).
TIEDUSTELUT OPPILAITOKSESTA
Arja Isokoski
puh. 050 563 0098
arja.isokoski(at)edu.hel.fi
paikkatiedustelut ja sopimusasiat
Juha-Pekka Marjoranta
puh.040 334 6103
juha-pekka.marjoranrta(at)edu.hel.fi
opetus
Tietoa oppisopimuksesta
http://oppisopimus.net
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HALUATKO OSALLISTUA
ERIKOISHAMMASTEKNIKKOKOULUTUKSEEN?
Metropolia Ammattikorkeakoulu harkitsee erikoishammasteknikkokoulutuksen järjestämistä täydennyskoulutuksena. Koulutus alkaisi syksyllä 2014 ja se kestäisi noin vuoden. Koulutus olisi Metropolia Ammattikorkeakoulun täydennyskoulutusta ja se järjestettäisiin Helsingissä.
Koulutus toteutettaisiin monimuoto-opetuksena, joten opiskelu työn ohessa on mahdollista.
Koulutuksen laajuus sekä opiskelun kustannukset osallistujille selviävät myöhemmin.
Mikäli olisit kiinnostunut osallistumaan erikoishammasteknikkokoulutukseen, voit tehdä alustavan ilmoittautumisen Jarno Niskaselle. Ilmoittautuminen ei sitouta mihinkään, tarkoituksena on kartoittaa koulutuksen
mahdollista ryhmäkokoa.
Jarno Niskanen
040 485 0092
jarno.niskanen@metropolia.fi

SHtS ry
Vastauslähetys
Osoite
Postino

Vanha osoite (osoitteen muutoksessa)

Osoite
Postino
Postitmpk
Puh

Uusi osoite tai uuden jäsenen osoite

Jäsennumero		

Syntymäaika

Jäseneksi liittyminen
Nimi

Osoitteen muutos

EHT-liitto
SHtS ry
Hammaslab.liitto

HT-lehden palvelukortti

postimaksun

E!
IVUUMM
FI
U KOTIS
TUTUST
KNIKKO.
MMASTE

SHtS ry
maksaa

WWW.HA

Leikkaa irti ja sujauta postiin

JÄSENET ILMOITTAVAT
..................................................................
MYYDÄÄN
..................................................................
Eläkeikä lähestyy. Myytävänä Kajaanissa Hammaslaboratorio Kainuun Hammas Oy.
Yli 30 v, 2 - 3 henkilön työllistänyt labra vuokratiloissa.
EHT-tilatkin on.
Seppo Vesterinen 050 386 2505
tai kainuunhammas@tendent.com
..................................................................
FARO 90 kohdevalaisin
Dentatus artikulaaattori ARS
Dentatus artikulaattori ARH
Pieni kipsivibraattori
Ritva Viholainen
040-3583285
..................................................................
Myydään erikoishammasteknikon kotivastaanoton
jäämistö. Runsaasti työkaluja, tarvikkeita sekä tuhansia hampaita.
Yhteydenotot: Ville Franck 050-3799520
ville.franck@gmail.com
..................................................................
Myydään edullisesti potilastuoli Fimet F1, vetolaite
Erkoform RVE Erkodent
Tiedustelut vesa.valkealahti@elisanet.fi tai 0500449327
..................................................................
Kavo evl jynssi ja Basic Wood kahden työntekijän
työpöytä.
Tekaritupa Oy / Eila Toivonen, Puh. 040- 7031647
..................................................................
PAIKANHAKIJOITA
.................................................................
Moi! Minä olen Nataliya Ukkonen.
Olen valmistunut hammasteknikko( Metropolia Ammatikorkeakoulu - 18.01.2010 ) Leikkasin
töissä(Dentaurus Oy-irtisanominen taloudellisista ja
tuotannollisista syistä) ja olen nyt etsimässä työtä
hammasteknikko. Minä voin tehdä koko- ja osaprotetiikka, muovityöt, purentakiskot, korjaus, pohjaus
ja paljon muuta. Olen ahkera ja vastuullinen. Minulla
on seitsemän vuotta työkokemusta hammasteknikko
Suomessa.
Jos kiinnostuit voit ilmoittaa minulle sähköpostitse:
natalia.ukkonen@gmail.com tai minulle puhelimitse:
0451367141
Terv.Nataliya Ukkonen
..................................................................

Oppisopimuspaikka haussa
Olen 30-vuotias nainen Helsingistä. Etsin hammaslaborantin oppisopimus- työpaikkaa, ensisijaisesti Helsingistä tai Espoosta. Koulutus alkaa syksyllä 2014
ja kestää 2 vuotta. Koulutukseltani olen keramiikka- ja lasialan artenomi (AMK). Olen työskennellyt
Helsingissä sijaitsevalla keramiikkapajalla vuodesta
2006 asti. Työtehtäviini kuului keraamisten tuotteiden valmistus, kipsityöt, opetus sekä myyntityö.
Uskon että minulla on hyvät edellytykset alalle.
Jos kiinnostuit ota yhteyttä! Kaisa Lahti
044-293 1834 kaisalla@gmail.com
..................................................................
Etsin hammaslaboratorioalan yritystä tai yrittäjää,
joka olisi kiinnostunut ottamaan hammastekniikan
perustutkinnon oppisopimusopiskelijan alkaen viimeistään elokuussa 2014.
Lisätietoa nina.isoherttua@gmail.com tai puhelimitse 0503091838.
..................................................................
Vastavalmistunut hammasteknikon alku etsii vakituista tai osa-aikaista työtä alueelta Helsinki, Vantaa,
Kerava. Myös muut lähialueet ovat mahdollisia. Olen
ahkera ja halukas oppimaan lisää.
Otathan yhteyttä, Petra Lindström 0400-668137
petra.lindstrom@luukku.com
..................................................................
Tarvitsetko hammaslaboratorioon motivoituneen
ja huolellisen työntekijän? Olen vastavalmistunut
hammasteknikko ja valmis aloittamaan koko- tai
osa-aikaiset työt pk-seudulla vaikka heti.
Otathan yhteyttä pian. Sami Pohjola / 040 824 4880
/ sami.pohjola@gmail.com
.................................................................
PALVELUKSEEN HALUTAAN
.................................................................
Hammaslaboratorio Hammastekniikka V.Vuoristo
Oy Jyväskylässä hakee hammasteknikkoa/hammaslaboranttia.
Tiedustelut: Vesku Vuoristo p. 014-612 106/
iltaisin 040-5612 106
.................................................................
Hammaslaboratorio Vaasasta kaipaisi lisää tekijöitä.
Hammasteknikolle olisi paikka vapaana. Pääasiassa
keramiaa/implanttitöitä, mutta kaikkea muutakin
tehdään.
Ja jos tunnet halua yrittäjyyteen, niin kaikenlaiset
järjestelyt mahdollisia. Toimivaan labraan vähäisellä
riskillä ja pääomalla...
Jos kiinnostaa, niin otapa yhteyttä.
Pekka Laine Pekudent oy pekka.laine@qnet.fi
050-409 5242

Tämä palsta on tarkoitettu SHtS -seuran jäsenten omille hammastekniikkaan liittyville ilmoituksille.
Lähetä jäsenilmoitus sähköpostiosoitteeseen: jasenilmoitus@hammasteknikko.fi
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H A M M A S T E K N I S E N

Lehden julkaisija:
Toimituksen osoite:
Puhelin: 		
Sähköposti:		
Kotisivu:
Päätoimittaja:		
Taitto:			
Mainosmyynti:		

A L A N

E R I K O I S L E H T I

Suomen Hammasteknikkoseura ry
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki
09 - 278 7850
shts@hammasteknikko.fi
www.hammasteknikko.fi, email: webmaster@hammasteknikko.fi
Anders Wollstén, puh. 0500 - 683 928, email: paatoimittaja@hammasteknikko.fi
Eero Mattila, puh. 0400-790 889, email: taittaja@hammasteknikko.fi
mainosmyynti@hammasteknikko.fi

Laskutus:		
Juha Pentikäinen, email: sihteeri@hammasteknikko.fi
Puhelin: 		050-413 6199
Laskutusosoite:		
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki
Levikki: 		

n. 1 000 kpl

Lehden koko:		
Palstan leveys:		
Painopinta-ala:
Etusivun ilmoituskoko:
Ilmoitusaineistot:
Painomenetelmä:
Painopaikka:		

A4, 24 - 36 sivua, 4 - väri
1 palsta 57mm, 2 palstaa 120 mm
182 x 280 mm
132 x 195 mm
Sähköinen aineisto , väriprofiili Fokra 39
Offset, paperi MultiArkSilk 115 g,
Kirjapaino Uusimaa, Teollisuustie 19, Pl 15, 06151 PORVOO, puh 020 770 3648

Ilmoitushinnat:
Koko 			
4-väri
		
1/8 		 245 euroa
		
1/4 		 375 euroa
		
1/2 		 700 euroa
		
1/1 		1 400 euroa
		
Alennukset:			

Toisto- ja paljousalennukset sopimuksen mukaan

Maksun saaja:
SHtS ry
Pankki: 		IBAN: FI54 1021 3000 5023 90 SWIFT: NDEAFIHH
Ilmoituksen peruutus:
Reklamaatiot:		

Kirjallisesti aineistopäivään mennessä
Kirjallisesti14 päivän kuluessa tarkistuskappaleen vastaanottamisesta

Ilmestymisaikataulu:		
N:o
Ilmestymisviikko
Aineistopäivä		
								ilmoitukset
1.
2.
3.
4.

9. viikko
20. viikko
38. viikko
51. viikko

11.02.
30.04.
03.09.
03.12.

Aineistopäivä
artikkelit
04.02.
22.04.
27.08.
26.11.

Kurssit ja tapahtumat keväällä 2014
STB-menetelmä LOW COST- PASSIVE FIT - STB-menetelmän MALLINTAMISKURSSI kaikille implanteille
Ongelmia isojen implanttitöiden valmistuksessa? Käytät sitten titaania tai zirkonia, valmistat työn itse tai käytät
alihankintaa, STB-malli on ainut, mihin voit luottaa.
Kurssipaikka: Hammaslaboratorio Muotohammas, Hämeenlinna Kurssille mahtuu maksimi 8 henkilöä.
Aika: sovittavissa
Hinta: 150 euroa Lisätiedot Kari Syrjänen, puh. 0500-458444, kari@finntitan.com
HAMMASTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO (hammaslaborantti)
oppisopimuksella
Stadin aikuisopisto käynnistää hammaslaboranttikoulutuksen 15.9.2014. Oppisopimuksena koulutus kestää
noin kaksi vuotta. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla alan soveltuva työnantaja, jonka kanssa oppisopimus
solmitaan. Hammaslaborantin tutkinto suoritetaan oppisopimuksen loppuvaiheessa näyttötutkintona. Oppisopimuksen solmimisesta saa tietoa kuntien oppisopimustoimistoista. Tietopuolinen koulutus järjestetään Stadin
aikuisopistossa, osoitteessa Vilppulantie 14, 00700 Helsinki (Malmi).
Tiedustelut oppilaitoksesta
Arja Isokoski
puh. 050 563 0098
arja.isokoski@edu.hel.fi
paikkatiedustelut ja sopimusasiat
Juha-Pekka Marjoranta
puh.040 334 6103
juha-pekka.marjoranta@edu.hel.fi
Tietoa oppisopimuksesta: www.oppisopimus.net
HALUATKO OSALLISTUA ERIKOISHAMMASTEKNIKKOKOULUTUKSEEN?
Metropolia Ammattikorkeakoulu harkitsee erikoishammasteknikkokoulutuksen järjestämistä täydennyskoulutuksena. Koulutus alkaisi syksyllä 2014 ja se kestäisi n. vuoden. Koulutus olisi Metropolia Ammattikorkeakoulun
täydennyskoulutusta ja se järjestettäisiin Helsingissä.
Koulutus toteutettaisiin monimuoto-opetuksena, joten opiskelu työn ohessa on mahdollista.
Koulutuksen laajuus sekä opiskelun kustannukset osallistujille selviävät myöhemmin.
Mikäli olisit kiinnostunut osallistumaan erikoishammasteknikkokoulutukseen, voit tehdä alustavan ilmoittautumisen Jarno Niskaselle. Ilmoittautuminen ei sitouta mihinkään, tarkoituksena on kartoittaa koulutuksen mahdollista
ryhmäkokoa.
Jarno Niskanen
040 485 0092
jarno.niskanen@metropolia.fi
FORESTADENT - Hammastekniikan kurssi
Pe 7.3.2014 Luento klo 9.00-18.00
La 8.3.2014 Luento klo 9.00-14.00
Koulutuspaikka: Hammaslääketieteen laitos, Helsinki
Sammakkokoje – molarien distalointi koje Hybridi RME -koje Slider-koje
Kurssin kieli on englanti.
Kurssi sisältää lounaan ja kahvitarjoilut.
Ilmoittautumiset
Kurssin hinta on 270 euroa (sis. alv. 24 %) sisältää käytettävät materiaalit.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 10.1.2014
Eija Haltsonen, eija.haltsonen@hammasvaline.fi tai p. 050 310 8560.
Lisätiedot: http://www.hammasvaline.fi/koulutukset_ja_tapahtumat/
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IPS EMAX CERAM MASTER-KURSSI
27.–28.3.2014 Helsinki (Tarkempi paikka selviää myöhemmin)
Kurssilla tutustumme IPS e,max Ceram materiaalin mahdollisuuksiin kerrostusmateriaalina ja karakterisointimateriaalina. Kerrostamme 3-yksikön Zr-sillan, pohdimme rungon muotoilua ja muita asiaan kuuluvia vaiheita. Samoja
oppeja voi myös soveltaa IPS e.max CAD/Press materiaaleille.
Kurssin hinta on 500€ (sisältää 2xlounas ja päivällisen)
Kurssille voit ilmoittautua sähköpostilla mikko.lindfors@ivoclarvivadent.com
Lisätietoja saat numerosta 040-5194141/Mikko
SHtS Kevätluentopäivät
5.4.2014 Turku AMK
Lemmikäisenkatu 30 20520 Turku
Yhteistyössä: Suomen Hammasteknikkoseura, Erikoishammasteknikkoliitto, Hammaslaboratorioliitto ja Hammasteknikkomestarit.
Luentosali: Joukahainen
09.00 Hammastekniikka päivien avaus pj. Ilkka Tuominen Oppilaitoksen tervehdys
09.15 Eht:na Euroopassa, Kansainvälinen toiminta. Eric Engelbrecht, IFD President
10.15 Käytännön vinkkejä kiinteiden oikomiskojeiden valmistukseen. Ht Janne Alanne
11.15 Lounas
12.30 Kaaret ojennukseen - parempi lopputulos Inman Aligner ja muita menetelmiä esteettisessä preproteetti
sessa oikomisessa. Hll Kaj Karlsson
13.30 Zirkonia purennassa. Laboratoriopäällikkö Lippo Lassila
14.15 Monoliittinen zirkonia ja muut keraamit sementoinnin kannalta. Prof. Pekka Vallittu
15.00 Hammasteknikon polku. Ht (yamk), Pasi Alander
16.00 Kokoukset (SHtS ry ja EHT-liitto ry)
Yhteinen illanvietto luentojen jälkeen ravintola Terracessa klo 18.00 eteenpäin.
Luentojen hinnat:
95 € (SHtS -jäsen) / 125€ (ei jäsen)
Jälki-ilm. 17.3. jälkeen 125€ (SHtS -jäsen) / 155€ (ei jäsen)
Ilmoittaudu luennoille ja iltaruokailuun 15.3 mennessä.
Ilmoittaudu http://www.hammasteknikko.fi tai sähköpostilla sihteeri@hammasteknikko.fi
Majoituksen jokainen varaa itse.
Seura on neuvotellut sopimushinnat kahteen hotelliin.
Lisätiedot: http://www.hammasteknikko.fi/tiedostot/HT1_2014_Turku.pdf
IPS e.max Press Implant solution kurssi
pe 6.6.2014 Turussa
Kurssilla valmistamme ruuvattavan ja sementoitavan (yksilöllinen jatke +kruunu) kruunun Ti-Base jatkeen päälle.
Lopuksi sementoimme kruunut Multilink Hybrid HO sementillä Ti-Base jatkeen päälle.
Kurssin tarkoituksena on saada varmuus implanttikruunujen prässäykseen ja niiden sementointiin. Harjoittelemme
asiaa kurssilla, ettei harjoittelu siirry laboratoriotyöskentelyyn…
Paikka: Turku, Hammaslaboratorio Design Hammas Oy
Aika: Pe 6.6.2014 klo 9-18
Paikkoja: 6
Hinta: 300€ (sisältää mallin, 2x Ti-Base, lounaan ja virvokkeet)
Kurssin vetäjinä toimii Toni Lumme / Design Hammas ja Mikko Lindfors /Ivoclar Vivaddent
Lisätietoja Tonilta (040-5858 224) tai Mikolta (040-519 4141).
Sitovat ilmoittautumiset mikko.lindfors@ivoclarvivadent.com
MC-Dental 2014 - Plandent
Kesäkuussa 2014, Lahdessa. Katso: https://www.facebook.com/groups/211053112270391/
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HALLITUKSET JA TOIMIKUNNAT 2014
SUOMEN HAMMASTEKNIKKOSEURA RY
NIMI
GSM
Puheenjohtaja Ilkka Tuominen
040-540 4880
Varapj.
Teppo Kariluoto
040-588 1023
Hallitus
Heidi Koskela
040-8449821
Kirsi Raunio
050-303 0871
Tapio Jokela
040-579 7641
Varajäsenet
Jukka Salonen
050-594 3638
Teemu Oinio
045-6732109
Päätoimittaja Anders Wollstén
0500-683 928
Kirsi Raunio
050-303 0871
Tapio Jokela
040-579 7641
Taittaja
Eero Mattila
0400-790 889
045-6732109
Virkistys tmk Teemu Oinio
Jooa Rissanen
045-885 9740
Kirsi Raunio

		
KOULUTUSTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja Esko Kähkönen
Jukka Salonen
Ilkka Tuominen
Sihteeri
Juha Pentikäinen

050-303 0871

E-MAIL
TOIMIKUNTA
puheenjohtaja@hammasteknikko.fi Kv ja kotim. toiminta
webmaster@hammasteknikko.fi
www-sivut
heidi.koskela@hammasteknikko.fi
kirsi.raunio@hammasteknikko.fi
tapio.jokela@hammasteknikko.fi
jukka.salonen@hammasteknikko.fi		
teemu.oinio@hammasteknikko.fi
paatoimittaja@hammasteknikko.fi
kirsi.raunio@hammasteknikko.fi
tapio.jokela@hammasteknikko.fi
taittaja@hammasteknikko.fi
teemu.oinio@hammasteknikko.fi
puheenjohtaja
virkistys@hammasteknikko.fi
kirsi.raunio@hammasteknikko.fi

050-371 1200
050-594 3638
040-540 4880
050-413 6199

puheenjohtaja
koulutus@hammasteknikko.fi
jukka.salonen@hammasteknikko.fi
ilkka.tuominen@hammasteknikko.fi
sihteeri@hammasteknikko.fi		

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY
NIMI
GSM
Toiminnanj.
Tuula Mohtaschemi 050-436 6640
Puheenjohtaja Ilkka Garaisi
040 560 0400
Hallitus
Korkeala Tapani
050-5984734
Pauli Nurmi
050 557 0399
Yrjö Rautiala
050 511 9052
Pekka Juurikko
040 541 8921
Varajäsenet
Terho Parikka
0400-712 151
Komujärvi Tuula
040-7658916
Raija Savolainen
040 777 6606
Vesa Valkealahti
0500-449327
Sihteeri
Juha Pentikäinen
050 413 6199
Jäsenpalvelutuotteet: Marketta Rautiala

E-MAIL
TOIMIKUNTA
ukihammas@uusikaupunki.fi
Kv toiminta, viestintä
ilkka.garaisi@alueenhammas.fi
Kv toiminta, eettinen
tapani.korkeala@hammastaja.fi
pauli.nurmi@kopteri.net
Eettinen
yrjo.rautiala@pp.armas.fi
Markkinointi
pekkajuurikko@dlc.fi
Eettinen, Koulutus
terho.parikka@pp1.inet.fi
tuula.komujarvi@luukku.com 		
raija.k.savolainen@luukku.com
Viestintä
		
vesa.valkealahti@elisanet.fi
teejii-tuloste@kolumbus.fi
050-406 8853
Markkinointi .

HAMMASLABORATORIOLIITTO RY
NIMI
GSM
E-MAIL			
Toiminnanj.
Markku Annaniemi 040-720 9855 markku.annaniemi@hammaslaboratorioliitto.fi
Puheenjohtaja Mia Niemi		
mia@dentalteam.fi
Varapj.
Henry Salmelainen 040-513 0511
teknodent@co.inet.fi
Hallitus
Eero Aho
050-354 3717
eero.aho@hammaslaboratorioconfident.fi
Olli Ilmavalta
0400 401212		
Markku Sinisalo
040 5449825
Ilkka Tuominen
040 5404880
Anders Wollsten
0500 683928
Juha Venäläinen
		 Aki Lindén
0400-648540
lindent@tendent.com
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Ratkaisu kaikkiin haasteisiisi.
Kaiken kattava keraaminen

järjestelmä.
joustavuus

c l a s s i c

yksilöllisyys

e x p e r t

tuottavuus

IQ one

Onpa työssäsi suurin haasteesi sitten joustavuus, yksilöllisyys tai tuottavuus,
Initial keraaminen järjestelmä tarjoaa vaihtoehdon kaikkiin haasteisiisi. Jos haluat
työskennellä nopeasti ja taloudellisesti tai luoda täydellistä estetiikkaa yksilöllisesti:
Initial GC:ltä, kaiken kattava keraaminen järjestelmä kaikkiin indikaatioihin.

GC NORDIC AB
Finnish Branch
Vanha Hommaksentie 11B
FIN-02430 Masala
Tel. & Fax. +358.9.221.82.59
info@finland.gceurope.com
http://finland.gceurope.com

