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MATRIKKELITIETOKYSELY 90-VUOTIS JUHLATEOKSEEN

Hyvä hammasteknisellä alalla työskentelevä: 5. Historiikki- ja henkilömatrikkeli 2005-2015 on tekeillä.

Suomen hammasteknikkoseura ry on alan järjestöjen kanssa koonnut toimikunnan ja antanut sen tehtäväksi 
tuottaa Suomen Hammasteknikkoseuran 90-vuotis juhlajulkaisuksi alamme viidennen juhlateoksen, 
Historiikki- ja henkilömatrikkelin 2005 - 2015.

Järjestöt ovat nimenneet matrikkelitoimikuntaan seuraavat jäsenet: 
Ammattiliitto Pro, Marja Brunou                                                       p.040 569 5952 - marja.brunou@gmail.com
Erikoishammasteknikkoliitto, Juha-Pekka Marjoranta          p.044 5566010 - juha-pekka.marjoranta@edu.hel.fi
Hammaslaboratorioliitto, Eero Aho                          p.050 3543 717 - eero.aho@hammaslaboratorioconfident.fi
Hammasteknikkomestarit, Hanna Ahonen                             p. 0400 645170 - hannakaarinaahonen@gmail.com
Metropolia, Jarno Niskanen                               p. 040 485 0092 / 040 766 7614 - jarno.niskanen@metropolia.fi
Stadin ammattiopisto, Hanna Poutiainen                                        p.050-4013058 - hanna.poutiainen@edu.hel.fi
Suomen Hammasteknikkoseura, Anders Wollsten                                     p.0500 683 928 - anders@impladent.fi

Useat alansa asiantuntijat ja oman ammattikuntansa taitajat ovat lupautuneet kirjoittamaan aiheeseen sopivia 
artikkeleita historiikkiosaan. Omat järjestömme ja oppilaitos tarkastelevat kirjoituksissaan kulunutta kymmen-
vuotiskauttaan. Teoksen toimittaa Teppo Kariluoto ja taittaa Hammasteknikko -lehden taittaja Eero Mattila.

Toimikunta kerää hammasteknisen alan henkilöstöltä matrikkelitietoja sähköisellä lomakkeella internetissä 
(www.hammasteknikko.fi - Matrikkeli) sekä oheisella henkilötietolomakkeella. Tietojen kerääminen, 
koostaminen ja julkaisu tapahtuu henkilötietolain 17 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti. Lomakkeessa kysytään 
vain sellaisia tietoja, jotka julkaistaan juhlateoksessa, lukuunottamatta Matrikkelikirjan ennakkotilausta sekä 
tietojen tarkistamista varten pyydettävää puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta. Henkilömatrikkelin tietoja ei 
julkaista internetissä, eikä tietoja käytetä markkinointitarkoituksiin! Mikäli et halua antaa jotakin kysyttyä 
tietoa, kohdan voi jättää täyttämättä. Mikäli henkilö ei palauta lomaketta eikä käytä kielto-oikeuttaan, 
toimikunta julkaisee asianomaisen nimen, syntymäajan, ja -paikan, kotipaikan sekä suoritetut tutkinnot, siinä 
määrin kuin ne ovat tiedossa. Tällöin käytetään tietosuojan sallimissa puitteissa Valviran rekisteriä Suomessa 
laillistetuista terveydenhuollon ammattihenkilöistä (HT:t ja EHT:t) 

Toimikunta pyytää positiivista ja myönteistä suhtautumista matrikkelitietojen keräämiseen  paikkakunnittain 
siten, ettei kukaan alalla työskentelevä järjestöihin kuulumatonkaan jäisi vaille mahdollisuutta olla mukana 
tässä ammattihenkilöiden matrikkelissa. Toivomme, että kaavakkeen saavat ovat aktiivisia ja monistavat 
lomakkeen tarvittaessa esim. alalla työskentelevälle opiskelijalle, sairauslomalla olevalle, muussa ammatissa 
toimivalle, ulkomailla asuvalle tai eläkeläiselle.

Paperilomakkeen voit palauttaa oheisella palautuskuorella. (Postimaksu maksettu)  
(Osoite: Suomen Hammasteknikkoseura ry, matrikkelitietoja, Mannerheimintie 52 A1, 00250 Helsinki.)

Huom! voit myös täyttää lomakkeen, liittää valokuvan ja ennakkotilata kirjan internetissä: 
www.hammasteknikko.fi - Matrikkeli

Teos rahoitetaan ennakkotilauksin ja suuri tilausmäärä alentaa hintaa. Tämä on myös ammattiin kuuluva kulu. 
Kirjoittajat ja toimikunta ovat luvanneet tehdä työnsä korvauksetta. Toivomme runsaasti ennakkotilauksia! 
Ennakkolaskutus tapahtuu siinä vaiheessa, kun teos on valmis toimitettavaksi kirjapainoon.

Toimikunnan puolesta 
Matrikkelitoimikunnan puheenjohtaja, Teppo Kariluoto 
p.040 588 1023 - teppo.kariluoto@hammasteknikko.fi


