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- Kongressimatkalta Pariisista s.8
- Kirje päätoimittajalle s.9
- Irtoproteesien aiheuttamat painohaavat s.12
- Edelleen kevytsilloista s.16
- Hammasteknikon ylempi ammattitutkinto s.20
- Hammaslaboranttikoulutus s.21
- Asiaa liikevaihtoverosta s.24
- Kokonaisprotetiikkaa s.28
- Hammashuoltokomitea on jättänyt mietintönsä s.31

Hammasteknikko 2/83
- Lausunto Hammashuoltokomitean mietinnöstä s.8
- Kirjelmät sosiaali- ja terveys- sekä opetusministerille s.11
- Ikämuutokset kokoproteesipotilailla s.13
- Proteesinkiinnitin TP-V s.17
- Käytyä keskustelua s.25
- Kevätopintopäivät Turussa s.31
- Talvikisat Oulussa s.32
- Taidetta ja hampaita, Gunnar Koskinen 75 v. s.35

Hammasteknikko 3/83
- Rehtorinvaihdos Valtion hammasteknikko-opistossa s.8
- Hammasteknikkopäivät 1983 s.9
- Ajankohtaista implantaateista s.14
- Kesäurheilupäivät Saarijärvellä s.19
- Vapaa-aika, hampaat, tietokone, mitähän niillä 
olisi yhteistä! s.22
- Työnantajasuorituksista s.25

Hammasteknikko 4/83
- Muotokuvatilaisuus Valtion hammasteknikko-opistolla s.8
- Purennan määrityksestä, korkea alakaavio s.11
- Henkilökuntaetujen verotuksesta s.16
- Vapaa-aika, hampaat, tietokone. s.17
- Suljetun suun jäljennösmenetelmästä s.20
- Ylempi ammattitutkinto s.23
- Tietokone Ranskan hammaslääkäripäivillä s.24

Hammasteknikko 1/84
- Hammashuollon työnjako s.8
- Keskusliiton rooli? s.15
- Asami Tanaka esittelee One-Bake tekniikkaansa s.19
- Suljetun suun jäljennösmenetelmästä s.23
- Lvv-komitean mietinnöstä s.26

Hammasteknikko 2/84
- Hammasteknikoiksi koulutettavien tarve selvitettävä s.40
- Hammasteknikkopäivät 1984 s.41
- Hammastekninen värinmääritys s.48
- Hiilikuidut akryylin vahvikkeena s.49
- Nykyisestä hammasteknikkokoulutuksesta s.53

Hammasteknikko 3/84
- Paikallisia hermovaikutuksia MMA:sta hammasteknikolle 
s.74
- Työsuhdeturvalainsäädäntö voimaan s.78
- Suljetun suun jäljennösmenetelmästä s.81
- Jatkokoulutusta kaivataan... s.83
- Tapahtui taas Tampereella s.85
- Purennanotto ilman vahavalleja s.87
- Tietokone pienyrityksessä s.89

Hammasteknikko 4/84
- "Valtakunnan miittinki -84" s.103
- Kuusamon Ruska- ja luentopäivät s.104
- Purentakiskot s.106
- Purennanotto ilman vahavalleja s.112
- Hammastarvike Oy:n nousu ja tuho s.119

Hammasteknikko 1/85
- AIDS — Myös hammaslääkärin ongelma s.9
- HEPATIITTIVAARA — ONKO SITÄ? s.14
- ROKOTE B-HEPATIITTIA VASTAAN s.18
- Valukultalejeeringit s.27

Hammasteknikko 2/85
- Ehtl:n tutkimus s.33
- SHK:n 60-vuotisjuhlat s.35
- Proteettinen puoskarointi s.39
- Talvikisat Rovaniemellä s.43
- Lehdistä leikattua s.45
- Valukultalejeeringit s.50

Hammasteknikko 3/85
- Hampaattomuudesta ja sen hoitoon vaikuttavista 
tekijöistä Suomessa s.64
- Kuka pettää — ketä petetään — 
Hammaslaboratorioliitto? s.66
- Yritysverotuksen uudistaminen hammasteknisen alan 
näkökulmasta s.68
- Miten välttää viat Co-Cr-tekniikassa — Noudattamalla 
poikkeamatta työohjeita s.76

Hammasteknikko 4/85
- Koboltti-legeerinkejä irrotettavia proteeseja varten s.97
- Hammasteknikoilla on jotain hampaankolossa hammas-
lääkäreitä kohtaan s.100
- Uusi tuote jalometalli-päällepolttoseoksille s.106
- Vauhdikasta kisalua Porvoossa s.115

Hammasteknikko 5/85
- Squashkilpailut s.129
- Hammastekniikkaa meillä ja muualla s.131
- Hammasproteesien merkitseminen s.134
- Hammastekniikan syysluentopäivät s.137
- Allergiset reaktiot hammashoitomateriaaleista s.142



Hammasteknikko 1/86
- Hammastekniikkaa meillä ja muualla s.10
- IAZ:n kongressi Hollannissa s.14
- Eerikin synttärit s.16
- Allergiset reaktiot hammashoitomateriaaleista s.20
- Professori Kalervo K. Koivumaan muotokuva s.30

Hammasteknikko 2/86
- Kollegat, onko proteesitöiden ulkomaisen halpatuonnin 
vaikutuksia todella harkittu? s.39
- Pienteollisuuden keskusliiton avauspuhe s.41
- Laavulta — Luennolle s.45
- Liittomme talviurheilupäivät s.48
- NIOM-uutisia s.54
- Yrittäjävakuutus — kenelle ja minkälainen s.62

Hammasteknikko 3/86
- Aidsin etiologia ja epidemiologia s.70
- HTLV-III-infektion kliininen kuva s.74
- Virushepatiitti s.79
- Vastaavan hammasteknikon pätevyysvaatimukset s.84
- YEL turvaa toimeentulon sairauden, työttömyyden, vanhuuden 
ja kuoleman varalta s.90
- Maksamismääräysmenettely saatavan perimiskeinona s.93

Hammasteknikko 4/86
- Lääkintöneuvos Helmer Nordlingin juhlapuhe Valtion hammas-
teknikko-opiston Kuopion sivuosaston avajaisissa s.101
- Metallikeramia teleskooppirakenteissa s.106
- Materiaali ja -työtekniikasta aiheutuvat virhelähteet 
jalometallitekniikassa s.116

Hammasteknikko 5/86
- Paljon olisi nuijalla töitä s.133
- Posliinimassan kerrostus erikoisnestettä ja esipoltettua 
posliinijauhetta käyttäen s.134
- Oikomishoito ja siltaprotetiikka — käyttökelpoinen yhdistelmä,  
kun purenta on muuttunut s.141
- Hammasteknikoiden SM-kisat, yleisurheilu s.148
- Etuhammasalueen posliinilaminaattipäällysteet: Kliiniset ja 
laboratoriotoimenpiteet s.152
- Sulo Nurto, 75-vuotias s.159

Hammasteknikko 6/86
- SHK: n sääntöjenmuutos hyväksytty s.163
- Valuhelmien sijoittelun vaikutus vetolujuuteen liitettäessä 
yhteen muovia ja valuosia s.163
- Vinkkipalsta s.170
- Leukavamma- ja kasvoproteesit osana kuntoutusta s.172
- Juhlapuhe — Korkean ammattitaidon juhla s.180
- Keskusliiton uusi olemus s.185

Hammasteknikko 1/87
- Hammashuollon koulutusjärjestelmä selvitettävänä s.4
- Kun tiliasiakas on konkurssissa s.6
- Soittamisen mahdollistava koje kokoproteeseja käyttävälle 
puhallinmuusikolle s.8
- Labiaalikaaren taivutus s.10
- Uutta oikeuskäytäntöä tuloverotuksesta s.13
- Laboratoriotekniikasta Branemarkin implantaattitöissä s.14
- Vinkkipalsta s.29

Hammasteknikko 2/87
- Pakollinen potilasvakuutus s.35
- Yksittäisten hampaiden korvaaminen implantaatilla s.40
- Erikoishammasteknikkoliitto ry:n vuosikokous ja EHO-
päivät Kuopiossa s.45
- Kevytsilta s.49
- SHK uudistuu s.59

Hammasteknikko 3/87
- Mitä on tuoteturvallisuus? s.68
- Onko irrotettavien osaproteesien suunnittelu harhaisesti 
rankautunut? s.70
- Hintavalvonnasta vapaampaan kilpailuun s.84
- Hammasposliinin liittyminen metalliseoksiin s.87
- Lämminhenkinen venemöötti s.89

Hammasteknikko 4/87
- Suun limakalvo HIV-infektion ilmaisijana s.96
- Huuliherpes — Yskänrokko s.102
- Ksylitoli ja eräät uudet makeuttajat kansainvälisessä 
tutkimuksessa s.107
- Tartuntavaaratyöt hammaslaboratoriossa s.114
- Hammashoitopalvelujen käyttö eri väestöryhmissä s.116
- Epidemiologisia ja kliinisiä tutkimuksia hammasteknikkojen 
työssään käyttämän metyylimetakrylaattimonomeerin (MMA) 
toksisista vaikutuksista s.122

Hammasteknikko 5/87
- Suun terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet s.128
- Aikuisten suun terveys eri väestöryhmissä s.139
- Quo vadis, hammasteknikkokoulutus? — Hammasteknikko-
opiston rakennemuutos s.144
- Allan Raij 80 vuotta s.146
- Kesäkisat Kuusamossa s.148
- Dentechnica -87 s.150
- Ajankäytön ja työnjohtaminen hammaslaboratoriossa s.154



Hammasteknikko 1/88
- Tutkimus akryylihampaiden kiinnittymisestä proteesiin s.5
- Tarkan työn ja työympäristön valaiseminen s.8
- Tuottavuus terveyden tae s.11
- Hammaslääketiede 88 s.16
- NIOM'in laatuvaatimukset hammashoitomateriaaleille ja niiden 
tarkastus s.24
- Kulta talteen jalometallijätteistä s.30
- Virvoitusjuomat vähemmän haitallisia kuin yleensä 
luullaan s.31

Hammasteknikko 2/88
- Ihmisen papilloomavirus suun limakalvomuutosten 
aiheuttajana s.37
- Purennan kipudysfunktiot — hammaslääketieteellinen 
Damokleen miekka? s.42
- NIOM:n lista, jatkoa ed. numerosta s.51
- Vuoden Hammasteknikko s.53
- Hampaantekijät Tampereella s.54      

Hammasteknikko 3/88
- Savuton tupakka — vaara terveydelle s.65
- Vuosilomasäännöstöt s.70
- Interferenssit ja purentaelimen toimintahäiriöt  
siltaproteesipotilailla s.73
- SUTEKO s.75
- Hammasteknikkotapaaminen Tallinnassa s.80
- Ensimmäiset hammasteknikot Kuopiosta s.85     

Hammasteknikko 4/88
- Muutokset vahvistavat motivaatiota s.92
- Alginaatit kruunu- ja siltaprotetiikassa s.96
- TurHan kesäkisat "Turuus" s.100
- Terveiset kesäpäiviltä! s.103
- Uudistuva työlainsäädäntö s.104
- Työntekijän työsuhde s.105 
- Liukuva työaika s.110
- Pienten lasten hoito s.111
- Tilapäinen ja osittainen hoitovapaa työelämän uudistuksen 1988 
osana s.113

Hammasteknikko 5/88
- Hinnoittelu ja maahantuonti s.120
- Lääkesiirappien aiheuttamat hammasvauriot s.128
- Etualueen posliinilaminaattipinnat s.134
- Professori Kalervo K. Koivumaa s.138

Hammasteknikko 1/89
- Muutoksia s.4
- Sairasvakuusetuuksien kehittäminen jatkuu s.6
- Hammasväki kokoontui Oulussa s.18
- Jatkoa hammashoitoalan rakennemuutokselle s.22

Hammasteknikko 2-3/89
- Hammaslaboratorio Abu Dabissa s.4
- Lakiasiaa vuosilomista s.6
- Pienyritysten rahoitusselvitys s.8 
- Proteettisissa töissä käytettävät materiaalit s.10

Hammasteknikko 4/89
- Harjoitteluajan palkasta voitaisiin luopua kokonaan s.4
- Opistot ja laboratoriot tiiviimpään yhteyteen s.6
- Harjoittelun merkitys koulutuksessa kasvaa s.8
- Jatkokoulutukseen voi vielä hakea s.10
- Hammasteknikko sopisi opiston rehtoriksi s.10
- Opisto täyttää 30 vuotta s.10
- Harjoittelupaikkoja eestiläisille s.11
- Sapattivapaalle arkenakin s.11 
- PTK antoi neuvoja eurooppalaistuville yrittäjille s.12
- Alakohtaisten hinnastojen tulevaisuus vaakalaudalla s.13 
- Syrjintä on kielletty työhönotossa s.14 

Hammasteknikko 5/89
- Uusi toiminnanjohtaja lähikuvassa s.4
- Eero Martin haluaa parantaa opetuksen tasoa s.6
- Hammasteknikko-opiston 30v. juhlat s.8
- Uusia tuotteita s.10
- Eestiläisille etsitään lisää harjoittelupaikkoja s.11
- Koulutuskorvausta haettu s.12
- Koulutusta hinnoitteluun s.13
- Helmikuussa juhlitaan s.14

      


