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Näkökohtia oppilaskysymyksestä 
Ammattimme on eräs niistä käsityöaloista, joissa työntekijän hen

kilökohtaisella ämmattitaidolla on aivan ratkaiseva merkitys. Johtuen 
ammatin luonteesta, riippuu työn lopputulos pieniä yksityiskohtia myö
ten suorittajansa kätevyydestä, tarkkuudesta ja ennenkaikkea ammatin 
täydellisestä taitamisesta. Valitettavan usein kuitenkin tavataan (dul
lamme henkilöitä, jotka verrattain puutteellisesti hallitsevat esiintyviä 
asioita, yhtävähän teoriassa kuin käytännössäkään. 

Eräänä todistiik.seno ammatin tasosta voidaan pitää järjestetyissä 
työnäytteissä saavutettuja tuloksia. Kuten tiedetään, ei läheskään kaikki 
k.o. näytteisiin osallistuneista, täyden laboratorioharjoittelun suoritta
neista oppilaista, ole tulleet hyväksytyiksi. Täydellä syyllä voidaan näis
sä tapauksissa nuhteet osoittaa oppipaikkaan. Yleisesti tunnettuahan 
on, että oppilaiden harjoittelu laboratorioissa on suhteellisen yksipuo
lista ja vailla järjestelmällisyyttä. Tämän vuoksi vain harvat yksilöt 
pystyvät oppiaikanaan saavuttamaan edes näytteissä vaadittavaa päte
vyyttä 

Useista eri tahoilla tehdyistä suunnitelmista huolimatta on todettava, 
että oppilaskysymys edelleen odottaa ratkaisua ja oppilaiden koulut
taminen jatkuu entiseen tapaan hammaslaboratorioissa. Asian näinollen 
ja edes jonkinlaisten parannusten aikaansaamiseksi onkin vedottava 
työnantajiin ja heidän velvollisuuden tuntoonsa. Lähtökohtana oppilas-
kasvatuksessa olisi pidettävä ammatin perusteellista opettamista, tapah
tuipa tämä yksinomaan laboratorioharjoittelun, tai koulu- ja kurssi
toiminnan muodossa. Työnantajaa, jolla on palveluksessaan oppilaita, 
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Vapaaloppuproteesien rakenteesta 
Haminaspioteesit voidaan verrata vipniaitteisiin, joissa vipmoi-

man vaikutukset ovat eri voimalähteiden aktivisuuden seurauksina 
Tämä koskee erikoisesti n.s. vapaaloppiiproteeseja, joissa viimeistä 
poskihampaat puuttuvat joko molemmilla tai vaan toisella puolella. 

olisi iiyrittnvd mahdollisuuksien mukaan jakamaan oppiaika jaksoihin 
siten, että oppilas oppiaikanaan joutuu läpikäymään kaikki ammatissa 
esiintyvät työt. On pidettävä erehdyksenä ellei tähän anneta oppilaalle 
mahdollisuutta. Voidaan tietenkin sanoa, että löytyy oppilaita, joiden 
lahjakkuus ym. seikat asettavat tässä suhteessa rajoituksia. 

Koska alallemme on kuitenkin jfdkuva.sti pyrkimässä runsuusti yli 
tarvittavan määrän oppilaita, tuntuisi olevan jo yksistään työnantajan 
oman edunkin mukaista suorittaa tarkkaa valintaa oppilaita otettaessa. 
Ei ole vaikeaa jo lyhyenkin koeajan jälkeen määritellä oppilan kykyjä, 
niin kätevyydessä kuin yleensä oppivaisiiudessu. Jos näin meneteltäi-
siin, vain paras ja lahjakkain aines jäisi (dalle. 

Myöskin voidaan vedota siihen, että oppilasasteella olevalle ei olla 
tilaisuudessa antamaan vaativimpia töitä. Kuka silloin suorittaisi yksin
kertaisemmat työt jne? Hyvällä tahdolla tässäkin suhteessa voidaan 
varmasti saada paljon aikaan. Mikäli ei voida antaa sopivia potilas-
töitä, annettakoon harjoitustöitä, pääasiana oli.si kuitenkin pidettävä, 
että oppilaan ohjauksesta ja opettamisesta huolehditaan. 

On selvää, että oppilaan omakohtainen panos oppiaikana on ratkai
sevin. Joskin oppilaissa on paljon moitittavaa välinpitämättömyyttä, sa
moinkuin nuoruudesta johtuvaa ymmärtämättömyyttä, tuskin kuiten
kaan löytyy oppilasta, joka oppiaikansa päättyessä haluaisi olla puoli-
oppinut. Mikäli lahjattomuutta ja leväperäisyyttä havaitaan, on amma
tin edun vaatimaa suorittaa karsintaa näiden keskuudes.m. Olisi mitä 
toivottavinta, että oppilaskusvatuksesta vastuussa olevat ammattimiehet 
omalta osaltaan pyrkisivät kaikinpuolisesti kohottamaan ammattitasoa 
ja samalla arvonantoa ammattiimme. 

Lähemmin puuttumatta tässä yhteydessä tehtyihin oppisuunnitel
miin on mielihyvällä todettava Lääkintöhallituksen sekä Kauppa- ja 
Teollisuusministeriön kiinnostus oppilaskysymyksemme järjestämiseen 
ja on toivottavaa, että kysymys ensitilassa ja koko laajuudessaan tätä 
tietä saataisiin ratkaistua. 
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Vapaaloppuproteesien liikunta aiheutuu seuraavista voimateki
jöistä: 

a) pureinispainon vaikutuksesta, 
h) huuli-, poski- ja kielilihasten vaikutuksesta, 
c) proteesin omanpainon vaikutuksesta (yläleuoissa), 
d) eräitten ruoka aineiden tahmenden vaikutuksesta. 

Puremispaine on ratkaisevin tekijä, sillä h, c ja d-kohdissa mainitut 
vaikutukset voidaan hallita teknillisten vastatoimenpiteiden kantta. 
Leukavallin limakalvon kokoonpnrislns on noin 0.4—0.5 mm. ja pa
lautuu limakalvo takaisin entiseen muotoonsa kun paine loppuu, (Re-
silience), mutta jos paine on jatkuvaa syntyy (Atrophiaa). eli surkastu
minen, sekä limakalvossa että sen alla olevissa luukudoksissa. Jos taa
sen kysymyksessä olevan hampaita kantavan .satulan kiinnitys ankkn-
rihampaaseen on jäykkä, joutuu tämä tukihaminas kantamaan tavalli
sen pnremispaineen lisäksi proteesin liikkumisesta johtuvan vipiipai 
neen rasitukset. 

Koska limakalvon kokoonpnristusta ei teknillisillä apukeinoilla 
voitu välttää, keskittyi huomio ankkurihampaisiin. Laskettiin, että 
koje, joka jakaisi paineen ankkurihampaitten ja limakalvon väliin 
tuottaisi helpotusta molemmille ja supistaisi rasitukset kumpaisenkin 
kantokyvyn rajoihin. Näin syntyi paineensiirtävät kytkimet, »Stress-
hreaking Attachmants», joista vuosien kuluessa ilmestyi useita lajeja 
kuten: Dresch, Kayle, .Asch, Kerr, Roach, Snpplee, Mc Collnm sekä 
K. Chr. KoUerin nivel ja yhdistelmiä edellämainituista. 

Dresch-kytkin Kayle-kylkin 
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Nämä kytkimet, jotka sallivat proteesin liikkua määrättyyn astee
seen saakka limakalvoon päin, toimivat yhdyssiteenä proteesin ja ank
kurin välillä olkoon tämä sitten jäykkä pinne, Richmond kruunu, knl-
takriuinu tai kultatäyte. 

Kytkimien kannattajien eräänlaisena oppositiona esiintyi erilaisten 
vieteriproteesien keksijät ja käyttäjät, joista tri Jackson on tunnetuin 
Jackson-bar-proteeseissa ovat pinteet claspmetallilangalla kiinnitetty 
varsinaisen proteesikaaren keskiosaan mahdollisimman tehokkaan 
vieterivaikutuksen aikaansaamiseksi. Tähän ryhmään kuuluu taval
laan myöskin ne proteesit, joissa on käytetty »Budlong» tai muita n.s. 
jaettuja pinteitä. Vieterilangan käyttäminen pinteen kiinnittämisessä 
proteesiin tarkoitti, että paine vähitellen kohtaisi limakalvoa eikä koko 
voimallaan edes korkeimmassa potenssissaan. 

Ja miten ovat nämä laskelmat ja toivomukset toteutuäeet? 
».Stresshreaking .Attachmenttien» alkuaikana löytyi paljon innostu

neita käyttäjiä. Kun voitiin puhua jonkinlaisesta kokemuksesta oli ar
vostelu myönteinen, useissa tapauksissa jopa kiiltäväkin. Sittemmin 
havaittiin, että vaikka anatoomiset tavoitteet olivatkin kohtuullisesti 
arvostellen saavutetut, tuli vastoinkäymisiä siitä, että useampien ja 
etenkin suosiossa olevien kytkimien elinikä oli verrattain lyhyt. On 
helposti ymmärrettävissä, että tällaiset pienikokoiset, sirot laitteet, 
ruiivineen, jousineen, saranoineen ja kiskoineen eivät voi kestää pitkä
aikaista kulutusta, vaikka ovatkin valmistetut parhaimmista metal
leista kuten: kultaa, platinaa ja iridiumia. Erehdyksen välttämiseksi 
haluan tässä mainila, että kytkimien käyttö ei siiinkaad ole loppunut, 
vaan on se rajoittunut lodellisiin indikatio-tapanksiin t.s. tapauksiin. 

Jackson Bar 

j joissa niiden ominaisuudet muihin apukeinoihin nähden ratkaisevasti 
' vaikuttavat kysymyksen selvittämiseen. 

Vieteriproteesien käyttäjät havaitsivat, että kaksoiskaari antoi pe
rään ja vieterivaikutus loppui. Sitäpaitsi saattoivat vieterikaaret ank-
kurihampaat eräänlaiseen kiertopuristukseen koska joustava kaari, 
joka lähti proteesikaaren keskikohdalta, oli kiinnitetty pinteisiin dis-
taalisesti, 

! Viimeinen uutuus alalla on sveitsiläisen Iri Auguston ja tri Dora 
1 Biaggi-Bachmannin suunnittelema nivel-laite nimeltään »Biaggi-
I Gelenk». Selostaessaan tätä laitetta sanoo tri Biaggi: 

»Me olemme rakentaneet laitteen, joka ei määrää proteesin liik
keitä vaan seuraa niitä siirtämättä proteesin iiikkumisesla aiheutuvan 
rasituksen ankkurihampaisi in». 

Tri Biaggi huomauttaa lisäksi, että miltei kaikki paineensiirläjä-
kytkimet on rakennettu ainoastaan yksivartisen vivun huomioon-

I ottaen kun sensijaan vapaaloppiiiset proteesit luonteeltaan edustavat 
i kaksivartista vipua. Tämä edellyttää suurta liikkumisvapautta lait 

teessä ja onkin Biaggi-nivel konstruoitu mukautumaan proteesin liik
keisiin limakalvoon päin, (vertikaalisesti), leukavallin pituussuuntaan, 
(sagittaalisesti), poikittain, (transversaalisesti) ja pyörintäli ikkeisiin, 
(rotatioon) niin, että puremispaine ei enää voi kohdata osaa jota ei 
olisi Iässä suunnitelmassa otettu lukuun. 

Täyttääkseen kaikki edellämainitut toiminnalliset vaatimukset on 
Biaggi-nivel rakennettu seuraavasti: 

Päi ininkona on kartiomnotoinen silinteri (1), jonka seinämässä on 
aukko (10) kartion ulkopuolelle jäävän selkälevyn (4) ja sisällä ole-

J van keilatapin (2—7) yhdyspalkkia varten. Tappi on erään spiraali-
vieterin kannattimena ja neljäntenä osana on kansiruuvi (6), 

Biaggi-nivel purettuna Biaggi-nivel kiinnitettynä pinteeseen. 
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Laakeapohjaisten alaleukaproteesien 
vakauttaminen 

Aminatlikirjallisiiudessa on esitetty paljon erilaisia kiinnitystapoja 
irtoproteesien pysyttämiseksi paikoillaan suussa. Harvinaista ei kui
tenkaan ole, että laakeapohjaiset alaleuan proteesi! ovat vaikeasti 
suussa pidettäviä, koska proteesien niidelleen pohjustamisella koete
taan asiaa auttaa. Tällaisten tapausten teknillisiä mahdollisuuksia ei 
ole suomalaisessa ammattikirjallisnndessa vielä käsitelty ja tuon tässä 
esille omakohtaisia kokemuksia erään tavan teknillisestä saavutuk
sesta. 

Kun asiakkaamme teettää meillä laakeapohjaisen ja huonosti 
suussa pysyvän alaleuan, kehoittaa hän joskus meidän panemaan ala
leukaan painoksi jotain metallia, että proteesi tulisi raskaammaksi ja 
pysyisi vakavammin suussa paikoillaan. 

Tämä riittänee johdannoksi ja siirryn työvaiheeseen numeroimalla 
selvyyden vuoksi eri vaiheet. 

1. Proteesin tultua koetuksesta valmistusvaiheeseen, on ensin tuet
tava vahalla takahampaiden asennot peittämällä ne posken-
puolelta ja vaikkapa myös purupinnalta parin mm. vahviiisella 
vahakerroksella, jotla ne eivät vahingossakaan muuttaisi asen-
tojaan seuraavissa työvaiheissa. 

Kartio- ruuvi ja spiraali ovat rnostnmatlomasla teräksestä, kun 
sensijaan selkälevy ja siihen liitlyvä keilatappi ovat platin-knlta lejee-
ringistä, koska tämä on jiioleltava annkuriin (pinne tai metalli-
hammas). Koje on siksi tilaaottava, että sitä ei voida upottaa jintki-
hampaaseen tai fasettikruunuun kuten kytkimet ylipäänsä, vaan on se 
peitettävä jollakin keinoaineella suussa olevien hampaitten värin 
mukaan. Näin saadun keinoainehampaan purupinnan muodostaa siis 
kojeen kansi sellaisenaan. Miten tämä .nivel-hammas saadaan sopi
maan eri purentatapauksiin ei ole selostuksessa mainittu. 

Laitteen synfymineii ja sen kehittäminen nykyiselle tasolle on vau' 
tinut uutteraa sekä tieteellistä että käytännöll istä työtä ja toivottavaa 
on, että keksijöitten siihen kiinnittämät toiveet loteutuvat. Onko va-
paaloppuisten prcdeesien ongelma selvitetty jää kuitenkin tulevaisuu
den ratkaistavaksi. 

E r n s t G r ö n h o l m . 
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2. Kielen puolelta vuollaan nelosesta taaksepäin ontelo, jonka sy
vyys ulottuu proteesin poskenpuoleisesla keinoikenen pinnasta 
2—3 mm. ja proteesin limakalvoon päin olevasta pinnasta sa
man verran. 

3. Vuollaan tinatangosla onteloon väljästi sopiva kappale ja teh
dään pienikokoisella ruusuporalla kappaleeseen neljä noin 1.5 
mm. syvyistä reikää, kaksi tinakappaleen poskenpuolelle tule
vaan sivuun ja kaksi kielenpuolelle tulevaan sivuun. Näihin so
vitetaan kuvassa näkyvällä tavalla kielenpuoleisiin reikiin 0.8— 
1,0 mm. vahvuiset ruostumattomat teräslankapidikkeet reikien 
pohjaan saakka. 

4. Paino vahataan kiinni kielen puolelta sille varatulle paikalle 
niin, että se uppoutuu siksi paljon että kielen puolelle jää tilaa 
lopulliselle proteesiaineelle tarpeeksi valiva kerros. 

5. Nyt voidaan poistaa hampaiden asentoja varmistanut vaha 
proteesin poskenpuolelta. Sen jälkeen vuollaan proteesista va
haa pois niiltä kohdilta, joissa tiedetään tinapainossa olevan 
reijät tukilankoja varten siksi kunnes ne tulevat esille. Reikiin 
sovitetaan taas teräslankapidikkeet kuvassa näkyvällä tavalla, 
mutta on huomioitava, että niiden on oltava verrattain lyhyet. 
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HAMMAS OY toiminut 20 vuotta 

Maaliskuun 22 pnä 1927 perusti jolila ja 
Antero Hellemaa hammastarvikealan liik
keen nimellä T:mi Antero Hellemaa. 

Liike toimi 10 vuotta ensimmäisessä lii-
kehuoneustossaan Kalevankatu 11. V. 1934 
se miintettiin osakeylitiöksi Hammas Oy-
nimisenä ja Antero Hellemaa tuli sen toi
mitusjohtajaksi. Vuonna 1937 muutti Ham
mas Oy. P. Esi)lanaadi 25:een ja kuuden 
vuoden kuluttua Kalevankatu 3:een, missä 
se edelleenkin toimii. 

Koska hammastarvikealan kauppa pää 
asiallisesti käsittää ulkolaista tavaraa, 

hankki johtaja Hellemaa itselleen tietoja ja asiantuntemusta ulko
mailla, missä hän samalla solmi li ikeyhteyksiä tunnettujen tavarain 
vientiliikkeiden kanssa. 

Johtaja Hellemaa on huumorintajuisella ja optimistisella luonteel
laan luonut ympäristöönsä miellyttävän ilmapiirin ja asiakkaat tun
tevat olevansa kuin kotonaan käydessään Hammas Oy:ssä. 

Hammasteknikkoammattia kohtaan on johtaja Hellemaa osoitta
nut ymmärtämystä ja myötätuntoa. Hammas Oy on jakanut useam
pia stipendejä ulkomaanmatkoja ja kotimaassa suoritettavia tutki
muksia varten. Tämä on ollut ammatin harjoittajille erittäin terve
tullut ja hyiidyllinen apu heidän pyrkimyksissään pysyä maailmassa 
tapahtuvan kehityksen tasalla. 

Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.y:n vuosikokouksessa kut
suttiin joht. Hellemaa liiton kunniajäseneksi . 

jotta koko kappale mahtuisi vapaasti kyvettiin. Teräslankapi
dikkeet vahataan kiinni ja työ jatkuu tavalliseen tapaan. 

Jos tinapainot näin tuetaan, voidaan olla varmoja niiden paikoil
laan pysymisestä työn seuraavissa vaiheissa eikä proteesia puhdistet 
taessa ja kiilloitettaessa satu ikäviä yllätyksiä painojen esille tulemisi-
neen. Jälkityöskentelyssä voidaan lankapidikkeet joko vain katkaista 
ja jättää lankojen pää näkyviin tai vetää ne pois ja täyttää jälkeenpäin 
samalla aineella, josta proteesi on tehty. 

P a a v o K o i v u l a . 

10 

Ä n ? . gammasteknikot! 
Liikkeemme on 20 vuota toiminut hammas

teknikkoalan tuotteiden hankkijana. Tänä aika 
na olemme koettanet parhaamme mukaan saa 
viittaa hammasteknikkojen luottamnksen. 

Sola-ajan vaikeuksista huolimatta olemme 
määrätyissä rajoissa kyenneet toimittamaan alan 
tarvikkeita. Tilanne on vielä vaikea ja normaali
sia kauppasuhteita emme voi vielä toistaiseksi 
saavuttaa. Sen tiellä olevat esteet eivät ole meistä 
riippuvia, vaan sodan seuraukset tuntuvat kaik
kialla maailmassa. 

Lausumme parhaat kiitoksemme tähänasti
sesta miellyttävästä yhteistyöstä ja toivomme hy
vän yhte is työmme jatkuvan vastaisuudessakin. 

H T X M M T X S O Y 
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LABORATOKIOMOOTTOm. 

Voimakas englantilainen laatuvaliniste. 

\ Ä | W r Vaihtovirta '220 volttia. - Neljä 

kierrosnopeutta: l o O O — 3 00 0 

kierrosta minutissa. 

Hiljainen ja tasainen käj-nti. — »Stuheja» kaikkiii 

tarkoituksiin. — 12 kk:n tehtaan takaus. 

H A M M A S V Ä L I N E O Y . 

50 VUOTTA 
l i iyl t i liammaslekiiikko G ö s t a L i n d h o l m Helsingissä, jouli ikiuin 18 pmä I94ä. 
Hän aloitti uransa v. 1916 t r i O von Nandelstadfin luona ja perusti oman labora 
torionsa v. 1929. Gösta Lindholm on erittäin ansiokkaasti osallistunut tiittomme 
urheilutoimintaan, johon hänellä »vanhana tekijänä» on ollut hyvät edeltylykid. 
Maininta tästä tapahtumasta jäi valitettavasti pois edellisestä numerosta. 

Lehtemme iieiivottelukunnaii jäsen P a a v o V a a l l e , Riihimäellä, täytti tam
mikuun 8 p:nä 50 vuotta. Paavo Vaalle antautui hammasleknikkoalalle v. 1921 
aloittaen hammaslääkär i Pippingskjöldiii laboratoriossa Hämeenlinnassa. Ennen 
sitä oli hän osaltistuiuit kursseihin taideleollisuus- ja koneteknillisellä alalla. 

Ammattikasvatusrahaston toiminta 
Koska ammallikuntamme kehitys on myös riippuvainen erikoisesti sitä edistä

vistä raliavaroista, on Suomen Jelomelallilyöntekijäin Lii ton Hammasteknikkoalan 
työntekijäin ammattiosasto n:o 12:n johtokunta katsonut parhaaksi perustaa n.s. 
ammatlikosvalusrahaston.' 

Rahaston toimintapiiri on uskomattoman taaja, käsittäen eräänä toiminnan 
tiaarana jo järjestetyt kitpailul alamme oppilaille ammattitiedoista. Kun ottaa huo 
mioon, ellä alallamme työskentelevät ovat yleensä itseensä sulkeutuneita ammatti
tiedoista puhuttaessa, voimme ymmär tää tällaisen tietoja kellittävän kilpailun mer 
kityksen. Nuoret heräävät kysymään vanhemmilla työtoveteilfa miksi n i in ja niin 
tehdään, joten täten herää heille varmasti itsensä kehittämisen tai|)iimu.s, joka on 
tärkeintä joka ammatissa. 

Kilpailujen järjestelystä mainittakoon, että jo noin pari kuukautta ennen ilmoi
tettiin eri kiinnekohtiin ympäri Suomea tällaisten kilpailujen olevan tulossa ja 
kehoitettiin kaikkia osanottajia valmentautumaan, ' t ämän jälkeen jaettiin oppi
laat ammatissaoloaikansa iiernsteella kolmeen luokkaan: A-, R- ja G-sarjaan, jossa 
sarja A oli n.s. »kimma» sarja. {.Ammtissaoloaika yl i ;i'/2 vuotta). Samoin määri
teltiin kunkin sarjan kysymysvaalimuksel, jotka monistettuina jaettiin oppijaille. 

Noin kaksi viikkoa ennen kilpailuja saivat kiinnekoli t i in liuottajat täliemmät 
ohjeet kilpaitiipiiiiän, -paikan y.m. määräämisestä. Kitpailuvatvojat joitte mii i i -
tama päivii ennen kilpailuja lätictettiin vietä lähemmät ioimintaohjeet ja sinetöity 
kirjekuori, jossa kysymykset olivat, avasivat sen vasta kilpaitupaikalia ja jakoivat 
jokaiselle osanottajalle oman monistetun kysymyssarjaii. Kitpailuvatvojiksi valit
sivat kiiniiekotidai vanhimpia ammatlimietiiämme, joten tiioltamus kilpailujen tä 
tiän osaan oli tiiydettiiieii. 

Vastausten arvostetulaulakunnan työ on siis alkanut ja voidaan tieti tiuoniioida. 
että A-sarja, vaikka jotkut kysymykset olivat melko vaikeita, on erikoisen kireä, 
joten on vielä hieman epävarmaa sanoa meneekö ensi palkinto Turkuun, Kemiin 
tai Ouluun, koska joudutaan tiedustelemaan vietä erinäisiä to|vpiipistcisiin vaikut
tavia amniatissaotoja. B-sarjassa kamppailevat Oulu ja Turku ja ('.sarjassa Kotka ja 
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Laboratoriearbetets vardagliga spörsmäl 
I yrkeskretsen hör nian ofta talas om arbetsprestationer, om fram-

gängar och niotgängar, om beröm och klander, alit enligt de behand-
lade fallens speciella egenheter och de sakkunniga debattörernas för
hällande tili de olika grenarna av al lmän teknik. FAt sammandrag 
av dylika impromptu-debatter, tillsamman med iakttagelser ä arbets-
fältet runtom, giver en föreställning av vad vi kalla - vär yrkes 
standard. Huruvida standarden är hög eller lag beror ej enbart pä 
arten av de arbeten respektive laboratorier ia sig förelagda, ntan dess-
mera pä den omsorg och sakligbet i detal.jer som ett rationellt arbets-
li l lvägagäende förutsätter. 

För att förtydligä denna iitsago biir det nödvändigt att gä tillbaka 
lill grunderna, sä att säga yrkets alfabet, ocb konstatera, att alit bän-
ger samman med satsen »orsak ocb verkan». 

Var ocb en bar lagt märke tili, att ett tillsynes obetydligt fel i bör-
Jan medför retsamma motigbeter i fortsättningen av arbetsförloppet. 
T.ex. ett gipsavtryck med fragment av den sönderbrntna gipsen i fo-
garna giver en felaktig bild av den ifrägavarande käken. Vid löstag-
ningen bar gipskniven gjort back i modellen ocb den färdiga prote-
sen bär spär därav, vilka irritera slembinnan. 

Beträffande avtryck är det av största vikt, att teknikern klargör 

Turku ensi liloista. Helsinkiläiset eivät onnistuneet täitä kerralla, mutta toivotaan 
parempaa valmentautumista ensi kerralla, samoinkuin runsaampaa osanottoakin-

Vastausten tiitkijatautakunlaan kuuluvat: K. J. Laine, A. Hertota, T. Montonen, A. 
Franck ja oppilaitten edustajana K. Tirkkonen, .tokaisesta oikeasta täydellisestä 
vastauksesta sai osanottaja kysymykselle määrätyn Icorkeimman iiistemäärän, va
jaasta vastauksesta tautakuiinan tiarkiiinan mukaan ja olivat pistetiiomiot yksi
mielisiä. 

Muita ratiastoii pi ir i in kytkeytyneitä toimintamuotoja ovat ainmattiesitelmät, 
ulkomaisen alamme kirjattisiinden seuraaminen ja käänlämiiieii, ulkomaisen ani-
maitivailidon edisliiniineii, iinrtiaiden oppilaiden lukeminen tiammasteknikkojen 
rekisteröimiskokeissa j.n.e. Ratiaston taloudellisesta asemasta, joka on jo lälies 
25.000:— mk:aa, olemme erittäin kiitollisia kaikille alamme loiminiiniile ja ammat-
titovereilte, jotka ovat sitä auliisti tukeneet. 

Ratiaston toimikunjta uskookin lutiimmässä tulevaisuudessa osoittavansa toiniin-
iialiaan sen tarpeellisuuden ammattikunnallemme, joten voimme myötätunnolta 
jäädä odottamaan vastaisia aiiiiiiattitasoiiinie kohottamisettsi tapalituvia toimenpi
teitä. 

14 

för sig iiär ban bar att göra med ett vanligt avtryck, utan begränsuin-
gar, eller om saken gäller med s.k. »funktiossked» taget specialav-
tryck som t.ex. »Green metoden», där avtrycket i periferin är muskcl 
trimmat ocb försett med »post-dam» tillägg ocb fofdrar en modell. 
som äterger avtryckets alla anatomiska detaljer, vilka l)ihehälla?n den 
färdiga protesen utan avslipning eller tillägg. 

Bettscbablonerna böra göras som en scbematisk utformning av de 
blivande proteserna. Ifall scbablonen göres tjock ocb kliimpig kän-
ner sig patienten ba fätt munkavle, blir nervös ocb bitcr — orätt. 
Scbablonerna böra även vara starka nog att motstä uppmjukning. 

1 fall där s.k. »radering» förekommer fär den inslipadc tanden cj 
som en vass egg intränga i tandköttet, ntan bör haisen i sin belbet 
iitöva ett lätt tryck pä slembinnan. 

Vid ingipsning i kyvett böra klamrar ocb tänder vara säkert fixe-
rade. Stoppning med »vall» är alt rekommendera sä längt det sig 
göra läter, emedan avs)cil.jning av modell och tänder oftast medfiir 
bettböjning. Där denna avskiljning pä grund av praktiska skäl ej 
kan iindvikas Itör stoppningen — säväl kaiitscbiik som konstämne — 
ske med yttersla noggrannbet ocli alli materialöverskott avlägsnas 
före kyvettens siutliga tillpressning. 

Vulkanisering ocb kokning av olika protesmaterial bör ske enligt 
materialen ätföljande bruksanvisningar, vilka uppgjorts av veten-
skapsmän och fackmän efter grundliga experiment och siällas gra-
tis förbrukaren tili förfogande i avsikt att följas. 

Ifall ett arbete efter slutförd kurering visar sig defekt beror det 
i nio fall av tio pä orätt behandling, men vi äro alltföi benägna att 
skylla pä materialet. 

Samma gäller metaller. Olika legringar reagera pä olika sätt efter 
smältningen. Tiden ocii sättet för avkylningcn bestämnier molekyler 
nas förhällande tili varandra och avgör huruvida det gjutna eller 
lödda stycket bar de egenskaper dess funktion förutsätter. 

Det kan förefalla onödigt att offra spaltiitrymme [tä sä .självklara 
detaljer som i det föregäende framlagts, men det är just bär nötkär-
nan ligger. Det är noggrannbet i detaljer som karakteriserar alit kva-
litetsarbete ocb bjälper att bygga upp vad vi alla önska — en god 
standard. 

E r n s t G r ö n 11 o 1 m. 
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GUSTAF LUNDELL 70 är 
70 äi- fyllde den 18 oklobci tandteknikern G ii s l a f I . ii n-

<1 e 11. Är 1884 koni han som eie\ l i l l laiKlliikaren Ernst Wase-
nius" tahoratoriuni, vilket löreslods av en tysk lekniker, Kater-
maiiii. Dä denne Ire är senarc ityttado tit l Amerika, hlev Gustaf 
I.uudett första tekiiiker i näninda lalioratorium. Pä denna tid 
lirakliserade i Hctsiiigfors iiiigefäi it—10 tandtäkarc. octi hadc 
var och en av deiii ätmiiistoiie en lekniker i sin Ijänst. Ar lOltl 
övcriog Gustaf Liindett tahoratoriet, octi tiar .sedän dess värit 
iigarc titt drtsamma. I scktels liörjan Idrelog tian en studieresa 
utoiiilaiids. Dä Tandteknikersättskapel tiildades, var han under 
en tid kassör i detsamma. Efter det teknikenia understätldes 

medieiiiatstyretseii verkade tian som expert i frägor rörande yrket i nämiida verk. 
t i l i utgäiigen av föregäende är. Sedän är 1942 är han tiedersinedlem i Finlands Taiid 
tek nikerlörhund. 

limassa oli kevättä, rinnassa myöskin. 
< )li " tiioltainen kuulakas kevättalven 
aamu vuosia sitten. Raitiovaunu mennä 
jyskytti, rinnassa myöskin jyskytti . Me, 
Matti Mammanpoika, olimme matkatta 
op|)ipaikkaamme »Hampulaii» taborato-
l iooi i . Mukana meillä oli hotilavaii val
koinen työtakki ja mamman viimeiset 
ohjeet. 

Uudesta itimcettiseslä aiiiiiiatistaiiinie 
tiesimme verrattain vätiäii. tai ei oikeas
taan sitäkään. .Toka tapauksessa iiieittii 
oli miellyltävii kuva siitä. Uskoimme 

tiampurin» ammatin olevan jonkinlai
sen hyvin tierraskaisen homman. Samoin 
uskoi .\it imiiiekin. Tutisimme saavuila-
niaaii kaverien kunnioituksen ja arvon
antoa tiitieii silmissä..Suunnitelmat oman 
pikku sHamputan» perustamisesta olivat 
oiiiiikääii jo otemnssa. 

Noputus ovelle ja sisään. Monenmoisel 
takapihan tuoksut tulvahtivat tervetulial-
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siksi vastaamme. Uteliaita katseita, ou
toja naamoja ja pientä hihitystä. Näin 
se alkoi. 

Me olimme jo alkanut kotiutua. — jos 
niin voisi sanoa — ja tunsimme olomme 
verrattain niiellytläväksi. kunnes eräänä 
päivänä se sattui. Herra »Hampuri», 
jonka puheessa oli paljon ärriä ja jonka 
iiäiii miiistiitii ukkosen jytinää ja hevo
sen hirnuntaa, — ilmoitti meille, että 
olimme pässinpää, . . . punkka, sittiäinen 
jne. ja siunatuksi lopuksi, emme ole
vamme muuta kuin paholaisen lähettä
mä saastainen liasilti. Se oli »Hampiilan » 
iiäiii ja se tuotti meille sietnltista tur
miota. Herkkä mielemme ei enää otluf 
Itoincn ja hilpeä eikä takkimme valkoi
nen. Päivät alkoivat olla harmaita ja 
pilvisiä. 

Unissa näimme painajaisia. Hampaita, 
tiampaita ja kaikki ne irvisletiviit meille 
tiävittömästi piiin naamaa. Niin se jatkui 

Aika kului ja me ajan mukana. Me 
kasvoimme viisaudessa ja taidossa ja mc 
vantienimnie. Suuiinitetmal iiiuiitluivat 
ja meiniiiki.l myös. Tulipa aika, jolloin 
iiieiiiiiikejä taitettiin laittisiksi ja laitto
miksi, mutta me emme ollut emmekä ole 
lurtian tarkka. Olemmepa vaan saman
lainen harmaaparla oppilas kuin muut 
k i l i , — olemme ikuinen oppilas. 

NEW HUE 
V A I H D E T T A V I A F A S E T T E J A 

, ivvpemään uusia-

sirs..»- , ,̂„„, 

Vksinmysl-' ^ ' 

Ti ikki imyyji i : The Aiiialganiuted Oental Co. Ltd.. 7. Sivatloiv Sir.. Lontoo \V. t. 
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Mallikipsiä 
Kovak ips iä 
Calsite upotusmassa 
Stellon proteesi-ainetta 
Aurora etuhampaita 
De Trev'n takahampaita 
S t e n s s i ä . erilaisia 
Kautsukiv iä 
Ash'in vahaa & kautsua y.m. 

varastossa! 

L U O T E T T A V I A T A V A R O I T A 

K O H T U U L L I S E T HINNAT 

M O I T T E E T O N H U O L T O 

OY. DENTALDEPOT AB. 
E . Ranta 2 — Puh. 20 601 

Kirjelaatikko 
Koska ajaliis, ctlu Haiiiinasleknikko-lehclessä avattaisiin kirjelaatikko syysko

kouksessa vitkkaasti kannatettiin, on»asia nyt tässä numerossa toteutettu. Samatta 
kun kellottamme arv. tiedontialuisia käyt tämään hyväkseen tätä osastoa vastaamme 
katiteen jo saapuneeseen kysymykseen. 

Nimimerkki »A.H.» kyysyy: 
— Mitä tarkoitetaan > Gaiige»-san!ilta. joka loisinaan esiintyy ongi. kiel. teks

teissä'? 

— »Gange» (tausutaaii geidscti) on Brown & Sctiarps'iii vatiiiistania mittalcvy 
lankojen ja levyjen vativmismillausta varten. Se on pyöreämuotoinen ja reunassa 
on reikiä ja lovia. Siinrin on N;o 5, joka on i.5 mm. ja pienin N:o Sti = 0.t;t mm. 
.los esim. joku levy sopii N:c 12 loveen sanotaan, että se on vativiiudetfaan 12 gau-
ge ( — 2.0 mm.) 

V , 

Nimimerkki »Maaseutulainen» kysyy; 
— Onko Richmond kruunun ja fasettikriiiiniin välillä eroa? 

— Richmond kruunu on lengaskapalla varustettu nastalianinias. joka on saanut 
tvcksijänsä nimen. Tällainen rengasnastatiammas on useimmiten varustettu posliini-
taseiilla ja silloin se on Hiclmiond-fasettikiunnn, ilman rengasta vaan faseftikruunu. 
Muita yhdistelmiä ovat: Rictimond-Davis kr., Ricliiiioiid-piillcitiaiiiiiias tai metallista 
kokonaan valettu Richmond-kriiunu 'favaltisen (reiikaattoniaii) nastatiampaan nimi 
on »Darby», vaikka sitä on kiiyletiy meikein yksinomaan vain Amerikassa. 

Suomen Jalometallityöntekijäin Liiton Hammasteknikkoalan 
työntekijäin ammattiosasto N:o 12:n tiedoitnksia: 

Vuoden 1947 toiniihcnkitöl ja osoilleel: 

I^uheenjohtaja T. Montonen. Punavuorenkatu 22 t 36. Puh. 35 601 (H. Koskisen la 
boratorio). 

Sihteeri M. Kalliovaara, P.RobeLlink. 10, as. 16. Puh. 60 350. 
Rahastonhoitaja A. Franck, Dötielnink. 3 B 29 Puh. 37 324, (työp..) 
Ulkom. kirjeenvaihtaja Ä. Eriksson, IV linja 20. Puh. 73 353. 
Urlieilu- ja l invitoimlkii i i la: K. .Skaren, Sinionk. 12 B 29. Puh. 35 601 (työp.) 
Ammattikasvatm-rahasto: K. J. Laine, Hämeentie 34 B 39. Puh. 72 357. 
Helsingin Kertiotoimikunla: J. B. Wallenius, Kirkkok. 4 B t l . Puh. 33 019 
Osaston pääluottamusmiehet: K. J. Laine ja S. Toivonen, Pitkänsil lanranta 9 Puli. 

72 810 (alipalkkaus-, työseisaus- ym. asiat). 
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Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.y.n tiedoitnksia: 

Toimikiintien, jaostojen ym. osoitteet: 

Johtokunta: 
Puheenjohtaja Aimo Hiltunen, Siltasaarenk. 11 B 38, puh. 75 954 
Sihteeri Pertti Alho, Siltasaarenk. 11 B 38, puh. 75954, kotiin 88442. 
Rahastonhoitaja A. Semenius, Malmink. 38, puh. 37324. 

Edustajamme Lääkintöhall ituksessa: 
Ernst Grönholm, Unionink. 41, puh. 65 155, kotiin 04 264. 

Työnantajain jaosto: 
Kokoonkutsuja V. Manner, Kasarmink. 16 A, puh. 69 831. ' 

Työntekijöiden jaosto: 
Piih.joht. A. Blom, Munkkiniemenk. 19 G 25, puh. työp. 32415. ko 

tiin 75576. 
Oppilasjaosto:' 

Puh.johl. P. Kerovaara, Meritullink. 7 A 14, puh. työp. 32415. 
Urheilutoimikunta: 

Puh.joht. J . Meritähti, Töölönk. 56 B 36, puh. työp. 35601. 
Kehoitamme kaikkia niitä jäseniä, joiden osoite on muuttunut tai 

muuten virheellinen ilmoittamaan ja oikaisemaan se Liiton sihteerille 
mahdollisimman pian. 

Koska Kansanhuoltoministeriön kautta mahdollisesti jaettavien 
tarvikeaineiden jakelua varten eivät kaikki laboratorionomistajat ole 
vielä tehneet henkilövahviiusilmoitusta, kehoitetaan heitä tekemään se 
ensi tilassa sihteerille, muussa tapauksessa tullaan jakelu suoritta
maan saapuneiden ilmoitusten perusteella. 

Liiton vuosikokous 
pidettiin tanimitiuun 26 p:nä liotelli Klaus Kurjen »Gradin» salissa. Osanotto oli 
runsas ja kolionaisvailtutus myönteinen. Nuorempi polvi oli lutiuisasti läsnä, mutta 
pysytteli miltei Ivoltonaan ttuuntelijana. Eliltä kunnioitus varttuneempia kolitaan on 
liian vaikuttava. Nuorten pitäisi kuitenkin lausua ajatuksensa ju lk i etenkin kysy
myksissä, jotka koskevat tulevaisuutta. Maaseutu oli sensijaan lieikosti edustettuna 
mikä on valitettavaa, siltä juuri maaseutulaisten mielipiteet ja elidotukset muodos
taisivat jotitokunnalte liyvän avun monenlaisten järjestely- ynnä liuoltoasiain käsit
telyssä kokousta seuraavana aikana. Ehdotamme siis, että maaseutulaiset järjestä
vät pääkaupunkimatkansa aina liiton yleiskokousten aikana jotta heidänkin panok
sensa asioitten käsittelyssä tuntuisi ja näistä tilaisuuksista tulisi kongressin luontoi
sia tapahtumia. 
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Hammaslaboratorioiden Yhdistys r.y. 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiih 16 p:nä helmikuuta. Kokouksen yhteydessä 

pit i hammaslääkäri B. Ekensteii esitelmän aiheesta: Keskiarvo ja henkitökohtaineit 
artiknlatio ja hammaslääkäri J. Tuomaala esitti katsauksen alamme tarvikctltaii-
teesta. 

Erovuoroisten johtok. jäsenten tilalle valittiin uudet jäsenet, .lohtokuutaan kuu
luu puheenjohtajana 1. Koivula muina jäseninä H. Koskinen, U. Maaniemi, U. Lahti
nen, A. Vesanto, J. K. Elminen, B. Rautakorpi, A. Salingre ja A. Raij. Sääntöjen 
määräämien asioiden lisäksi antoi johtokunta selostuk.sen toimenpiteistä joihin on 
ryhdytty työhinnaston nostamiseksi siitä »kuopasta» jossa se nykyisin on. Käyte
tyissä puheenvuoroissa korostettiin, että olisi käytettävä tarkoin kaikki mahdolli
suuden työhinnaston koroittamiseksi koska laboratoriot eivät ole nykyisillä työ-
hinnoilla kannattavia. Poikkeuksena entisistä ajoista oli, että erikoisesti maaseutu
laisia huolestutti nykyinen tilanne vaikka siellä ei tehdä samassa määrässä alhai-
sesti hinnoitettuja metallitöitä kuin pääkaupungissa. Toivottavasti Hinta- ja palkka-
neuvostossa parhaillaan oleva hinnastonkoroitusanomiis antaa tuloksia. 

SHL:n urheilutoimintaa 
Lumeton talvi on estänyt hiihdon harrastuksen ja on ollut erittäin edullinen jää-

palloitulle, ja sitä onkin nyt ammattikuntamme keskuudessa harrastettu tavallista 
enemmän. On pelattu otteluita laboratorioiden kesken ja helsinkiläinen yhdistetty 
joukkue on pelannut muutaman ystävyysottelun. 

Ensimmäinen peli pelattiin yhdistettyjen lab:n — H. Koskisen laboratorion vä
lillä, päättyen yhdistetyn velttoon 7—4. Sitten innostuivat eri tat)oratoriot ottele
maan keskenään, Keskuslaboratorion voittaessa A. Hiltusen lab. 6—5 ja Salingreii 
lab 6—4, mutta hävitessä viime ottelun H. Koskisen labrlle 11—ä. joten H. Koskisen 
Iab:ssa taitaa olla parhaat jääpalloilijat. 

Näiden ottelujen jälkeen Liittomme yhdistetty joukkue pelasi Suomivalimoa 
vastaan, ottelun kulkiessa »ineikätäisten» merkeissä ja voittaessamnie 5—3. Seu
raava peti oli jatkapaltoklistakuinppaniamme kultaseppiä vastaan, jotka osoittautui 
vat jääpallossakin paiemniiksi. voittaen 2—1. ollen ottelu kuitenkin erittäin tasa
väkinen, kuten tuloksestakin voi arvata. Jääpalloinnostus onkin nyt suuri, ja tämän 
lehden painoon mennessä on tulossa ottelu tehdasyhtymä Sliömliergiä vastaan. 

Läliestyvieu hiihtokilpailujen takia urtieilutoiinikunta käsitteli kokouksessaan 
luokittelun ottamista käytäntöön yleisessä sarjassa. Tarkoitus olisi samanlainen kuin 
yleisurtieituii 6-otletussa. luokiletla kiipaitijai A- tai B-tuokkaan. niin voisivat suu-
iiuiitaihiitiläjätklu päästä palkiiinoiiie." Luokkarajan määrääminen on kuitenkin 
erittäin vaikea tehtävä, maaston erilaisuuden ym. huomioonotettavien tekijöiden ta
kia. Uitieitutuimikuiita päätti siirtää liiokitteiiiu tasaiseksi ja seurata paljunko osaii-« 
ottajia tulee k.o. sarjaan. Pääteltiin kii i leukii i jakaa useita yllätyspalkintoja, ei si-
joituspalkiiitojcn saajille. 
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rasanmukaiset syyskeilailul järjesteltiin 15. 10. -46 Riiusulaiikadiin keilahallissa, 
tiilen osanottajia 19. Parhaat tulokset olivat: 

1. S. Toivonen 818 pisl.. tasoitus 75 pist. 
2. A. Semenius 793 ,, ., 60 
3. O. Lindholm 773 ., .. — ,. 
4. K. Enqvist 7Ö6 „ ,. 100 ,. 
5. P. Koivula 687 „ ,. 125 ,. 

Urheitutoimikuula ilmoittaa lopuksi, että kevätjuhlat järjestetään toukokuussa, 
ja toivomme, että jäseuemine seuralaisineen saapuisivat sinne runsaslukuisina muis
telemaan talven jännittäviä kilpailumuistoja. Tilaisuudessa suoritetaan palkintojen 
jako tatviurtieitukitpailuista ja juhlista ilmoitetaan erikseen kirjetniällä. 

Urheitutcrvelsin URHEILUTOIMIKUNTA. 

Talviurheilukiipaitut pidettiin 1—2. 3. -47 Helsingissä. Luistetukilpaitut olivat 
Stadionitta ja hiihtokilpailut Huopalahden—Pasilan välisessä maastossa ja oli osan
ottajia tuisletussa 19 ja hiitidossa 33. 

Parhaimmat tulokset: 
Luistelu: Yleinen sarja 500 m. 1.500 m. pist, 

1. J. Meritähti. H. Koskisen lab 53.0 2.57,4 112.1 
2. G. Levander. H. Koskisen lab 54.2 3.01,9 114.9 
3. O. Kokko, A. Hiltusen lab. 55.4 3.03,1 116.4 
4. E. Linkoheimo. A. Hiltusen lab 56.7 3.17.2 112.43 
5. P. Alho. A. Hiltusen lab. 56.8 3.17.0 122,46 

tkämiehel 500 m. 1.500 m. pist. - f 
ikähyvitys 

1. A. Hertota. H, Koskisen lab. 1.01,8 3.37,3 134.2 
2. P. Koivula. P. Koivulan lab 1.08.7 3.45.2 135.5 
3. O. Lindholm. O. Lindliolmin tai). 1.10.4 4.03 137.7 
4. K. Suckman. P. Koivulan lab 1.32.0 4.57.1 168.9 

Nuorten sarja •''00 '"• 
1. .lokinen. Hammas- ja Teräslab 1.05,5 
2. Nordlierg, Salingren lab. 1.08,5 

Hiihto: Yleinen sarja 10 km. 
1. R. Rehell, E. Mäkelän lab.. Lahti 48.01 
2. M. Koivula. P. Koivulan tai). 52.48 
3. E. Mäkinen. L. Virtasen lab.. Lahti i'3.54 
4. Laakkonen. Raij lal).. .Joensuu 55.48 
5. P. Ranlataineu, P. Koivulan tai) '. 56 05 

Ikämiehet: (aika.ikähyvityksiueeu) 10 km. 
^ 1 . P. Koivula. P. Koivulan lab .53.55 

2. A. Hertota. H. Koskisen lal). 55.43 
.3. E. Lappi. Salingren bal • -56.28 

22 

Nuorten sarja: ök m. 
1. A. Oikkoia. L. Viria-sen tai).. Latiti 26.56 
2. L. Nordtierg. Salingren lab. 31.28 
3. \ . Koivunen. H. Koskisen tai) 32.00 

Joukkuekilpailu: 
1. P. Koivulan iaiioralorio 52.34 
2. H Koskisen latioratorio 62.35 

Urheituterveisin URHEILUTOIMIKUNTA. 

AMMAniOSASTON TALVIURHEILUA. 

Haramastckiiikkoatan työutekijiilii ammattiosaslou latviiirheluu ensi askeleet 
ovat nyt tulleet otetuiksi. Maaliskuun 1—2 p:nii Helsingissä suoritetut luistelu ja 
hiihtokilpailut ovat tästä näkyvänä esimerkkinä. Osanottajamäärä ei tosin ollut 
niin runsas kuin oli toivottu, mutta kilpailujen tienki ja innostus olivat silti hyvät. 
Ehkä .jo ensi vuonna saaminekin nälid)i ammattiosaston jäsenet iniesiukuisasti edus-
lettuina jäältä ja iaduila. 

Paihaimmal tulokset: 

Liiisleiii: Yleinen sarja .500 m. 1.500 m. pist. 
1. G. Levander ,54.2 3.01.9 114.9 
2. H. Hiigg 59.2 3.22.4 126.7 

Ikämiesten sarja: 
1. A. Hertota . . . . J 1.01,2 3 .35.1 132.9 
2. O. Lindholm 1.03.4 3.39.2 136.4 

Hiihto: Yleinen sarja 10 km. 
1. R. Heti 48.01 
2. E. Mäkinen 53.54 
3. G Levander .59.22 

Ikämiesien särje: 5 km. 
1. A. Hertota 27.12 
2. E. Lappi 28.04 

Naisien sarja: 5 km. 
1. T. Nikkanen 1.11,32 
2. H. Haahti 1.12,02 

Kuluvana talvena on myös petattu useita jääpaiio-olieiuja hammasteknikkojen 
kesken ja eräitä toisiakin ammattikuntia vastaan. Niissä peleissä ovat ammattiosas
ton jäsenet olleet runsaslukuisina mukana ja onkin uriieiiuioimiknnnan lähimpänä 
tavoitteena nyt oman jääpaiiojoukkueen muodostaminen, joka eiikä piankin aniaa 
kuulua itsestään. 

Urlieiluterveisin Ainiiialiosaslon Urheiliiloiinikiinta. 
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Säännöt »FONTSUN» pokaaliUe 

Pokaalin on lahjoitlanut Suomen Hammasteknikkojen Liitolle '27. 8. 1945 ham
masteknikko A. Ö s t e r m a n Lahdesta. 

1. 
Pokaali asetetaan kilpailtavaksi joukkueiden välisenä kiertopalkintona S.H.Lur 

kesäurheilupäivien 6-otlelussa. jossa kilpaillaan seuraasis.sa lajeissa: 100 m. juok.ui. 
kuulantyöntö, pituushyppy, korkeushyppy, keihäänheitto ja iOO m, juoksu. 

Joukkueiden suuruus riippuu laboratoriossa työskeiitelevieu .S.H.L:n kuuiuvieii 
17 vuotta täyttäneiden uiiespuoiisleu työntekijöiden iukitniäärästä seuraavasti; 

ti ja sitä vähemmän asellaa 3 )uieiiis:'ii joukkueen 
9 „ „ „ „ 4 .. .. 

13 ,. ,. „ „ 5 
17 „ „ „ „ 6 
21 „ „ „ „ 7 
25 „ „ „ ., 8 

29 ,. ,. ., . , 9 „ .. j.n.e. 

3. 
Ikämiehet voivat osallistua joukkuekilpailuun suorittamalla 6-otteluu lajit, j o l 

loin heidän lopulliseen pistemääräänsä lisätään pisieiiyvilysiä iäsiii riippuen seu
raavasti: 

35 vuotiaille 5 Vo 
36 „ 6 „ 
37 „ 8 „ 
38 .. 9 „ 
39 „ 11 „ 
40 ., 12 „ 
41 „ 14 „ 
42 „ 15 „ 
43 „ 17 ,. 
44 ., 18 .. 
45 „ 20 „ 

sekä jokaisesta seuraavasta vuodesta 2 "/o lisäys. 

4. 
Yhden kiinnityksen pokaaliin saa se joukkue, jonka keskiarvoinen pisteniäärii 

on korkein ja pokaalin omakseen se, joka ensiksi .saa siihen kolme (3| klinnilystä. 
Helsingissä 28. (>. 1946. 

S.I1 L:n Urheilutoimikunta. 
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K O R J A U S 

T H E R M O L I T E 
Keittoaikii vain 15—20 minuuttia. 

Tavallista kokoproteesi Thermolitea saatavana jälleen 

kolmen kokoisina pakkauksina sekä väreissä: 

Medium, Deep ja Natural. 

Miuor pakkaus - 215 gr. jauhetta 14—16 

Master „ 1250 „ ., 90—100 

Magnum 2500 „ ., 180—200 

Lyhennetty keittoaika 35—40 minuuttia. 

5' k s i n m y y j ä 

O.V. HAMMAS .IA S A I R A S T A R V I K E 
Helsinki. Unioninkatu 24. Puli. 05 757. 64 726. 37 669. 



Alamme ammatlilailo hankitaan 
työpöydän ääressä, mutta ilman 
tietoa sitä ei saavuteta. 

Hammastekniikan oppikirja 
ei ote loppuunmyyty. Sen voi ostaa 

tarvikealamme liikkeestä tai tilaa

malla kustantajalta 

HAMMASLABORATORIO Y H D I S T Y S r.y. 

Annankatu I 6 B 4 1 . Helsinki 

H A M M A S T E K N I K O T ! 

T y ö k a l u o s a s t o l l a m m e on 
m y ö s k i n T e i l l e sopiva 

T Y Ö K A L U J A 

igtgfefeO H K I , 
.\ L E K .S A N T E Jt I N K A 1 I I 4 8 — P U H E L I N 0 1 7 3 8 V A I H D E 

S I N K I 

UUS/ 

..RITTER 220 V" 
tasavirralla, halutaan vailitaa 125 v:n vaili-

iovirran moottoriin, samaan tai vastaavaan. 

V-ast. t.i. toimitukselle nimim.: 

»Vaihto». 

Olemme saanet jonkun tynnyrin oi

keata amerikkalaista mallikipsiä. 

Se on 50 kilon tynnyreissä. — 
Saa tietenkin vähemmänkin 

.Siiatavana myös VIKING-liiomakiviä. Harjoja, Kan-
gaslaikkoja, Vaha- ja kipsiveitsiä sekä kipsilusikoita 
Hyvää vahaa, kaaviolevyjä. kyvettejä. byygeleitä y.m. 

T e r V e t n I o a t a i o o n 

Lnionink. 24. Puh. 65 757, 64 726, 37 669. 



^rv. 0ammastekmkot! 

Hammaskultaa 
työssä tarvitsemassanno muodossa 

saatte valmiina meiltä. 

Liikkeemme pitkäaikainen koke

mus, nykyaikaiset varusteet ja am

mattitaitoinen henkilökunta takaa 

tuotteidemme laadun. 

N. 
TiuUaöeppä 

WESTERBACK 
Helsinki. l'erikinkatii 7, 

Puh. 61 626 

<S^ri'. <äHammaste^nifiot. 

Tarjoamme Teille varasloslamme seuraavia alan 
tarvikkeita: 

CUHVLITE-proteesiainetla, amerikkal. 
Kautsua, pun., rosa. valk. ja »VELA» 
Kyvettejä 
Kyvetin kelliä 
Kautsuviiloja 
Kipsiveitsiä 
Vahaveitsiä 
Artikulaattoreita 
Puhdistusharjoja 
Stikkeleitä 
Spriilamppuja 
Hiomakiekkoja 65 m ja pienempiä 
Rapidol kiilloitusainetta 
Borit-Iiuosta proteesitöitä varten 
Randolf-lankaa 
Vahvikelankaa 
Vahvikeverkkoa 
Nastalankaa 
Purentavietereitä 
Purentasaranoita 
Kasettien taustakiskoa 
Hammasankkureita * 
Klamniareita 
Imukammioita 
Imukammion kumeja 
Dentura valua 
Glaudis-juolosta, valkoinet.seos, terästöitä varten. 

sulamispiste 850. 
Hiomamoottoreita y.m. 

H A M M A S O . Y . 
H E L S I N K I — K A L E V A N K A T U 3 B 

Puh. 21 433 



STELLON'lN E R I K O I S P I I R T E E N Ä ON AINUTLAA
TUINEN N.K. SÄÄDETTÄVÄ MUOVAILTAVUUSTILA 

yOIDAKSEEN iiienestyksclliscsti käyt . 
• tää acryli-aineita on tiedettävä mil
loin aine on oikeassa muovailtavuits-
tilassa puristusta varten. 

K.AIKKI on telity tämän .säädettävän 
tilan saavuttamiseksi .Stelloiiissa ja tä
mä kysymys saatiinkin Iielposti ja var
masti ratkaistuksi mikä tekijä on an
tanut Stcllon'ille sen johtavan paikan. 

»S I K I . I . ON» C 
Perusvärit täytteitä, jackel-kriiu 
nuja ja hampaita varten. 

»STELLON» varinkorostnjia 
jokaista hammaslihaväriä varten 
acryliproteeseissa. 

I'UR1STETTUNA oikeassa muovailtn 
vuuslilassa Stellon tunkeutuu täydelli 
sesti ja tehokkaasti valumuotin kaik
ki in koloihin ja kovettuu myös .sopi-
vaslri. Tästä johtuu acryliprofeesien 
vahvuus ja kestävyys. 

Tavallisessa lämpötilassa Slellonin 
säädettävä muovailtavuustila esiintyy 
sekoittamisen jälkeen tarvitsematta si
tä kauan odottaa. 

CTELLON 
\Rek. lavaTamerkkil 

proteesi-aine 
Y k s i n m y y j ä S u o m e s s a : 

O Y I>157N^X7^ I > K I * 0 r A . B 
E. RANTA 2 - HELSINKI 

r 11 k k u m y y j ä : The Amalgamaled Dental Co. Ltd., Rontoo W. 1. 

Helsinki HH7. Kiriap«ino Oy. S .( N .V 


