


HAMMAS OY 
o n 

M U U T T A N U T 
saman talon A-portaaseen. Kadun tasolta yksi 

syöksy ylöspäin, 

Hissivaikeiidet poistuneet. 

« • « ^ 

A I V . H a m m a s t e k n i k o t kääntykää 
luottamuksella puoleemme tarvitessanne alan 

tuotteita. 

.Saamme pian runsaan valikoiman amerikkalaisia 
NUFORM VERI-CHROME HAMPAITA. 

Kalevankatu 3 A. Puhelin 21 433 & 63 680 

•f^ampaai 

ovat kauniita, lujia ja ensi
luokkaisia — läpiknnitavia 

HUOni . I Väriasteikko muutettu, joten arv. tiammasteknikot: 
Teillä on mahdollisuus saada useampia eri värivi-
vahteita. Koska TENAX-hampaissa on malli- ja vä-
rivalikoima hyvin runsas, niin voitte täyttää kunkin 
hammaslääkärin toivomuksen. Posliini on kaunis 
kuten itsekin toteatte. TENAX-diatoriset artikuloi
vat hyvin ja mallit ovat kauniita. 

Tervetuloa katsomaan meitä. 

S A A P U N U T : 

Palkeita, hioma- ja putsausmoottoreita ja myymme myös kaiken
laista pikkutavaraa. 

O.Y. HAMMAS- JA SAIRASTARVIKE 

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



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

Steele'n New Hiie fasetit ovat kokonaan tyypeiltään uusia. 
Hampaan lingiialipinta heijastaa insisaalisesti valon sa
malla tavalla kuin luonnollinen hammas. Hampaan anato
minen muovaaminen on ihan uusi ja luonteenomaiset piir
teet on määrätty niin, että luonnollisen hampaan elävä 
olemus ja läpikuultavuus on saatu esiin. 
Steele's ovat hammaskorjäuksia varten ensimmäisiä vaih
dettavia fasaatteja, joissa ei ole metallia. Koskaan ennen ei 
ole ollut saatavissa tällaisia kauniita fasetteja ollen samal
la vahvoja ja kestäviä. 
.Steele"s New Hue fasetit sopivat kaikkiin kiinteisiin ja irroi-
lettaviin siltoihin. Ne toimitetaan »Anatoform» New Hue 
värikaavan mukaan. 
Sana »Steele's!> on rekisteröity tavaramerkki. 
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käyttäkää aina Steele's 
New Hue fasettien kanssa Steele's New Hue selkälevyjä. .a Ov Dentaldepot Ab. 

Yksinmyyjä Suomessa. Oy-

T O I M I T U S K U N T A : 
Ernst Grönholm, vastaava to imit ta ja. 

Os. Unioninkatu 41. B. Puh. 65155. 

A. Hertoia, P, Koivuia, K. Suckman ja 

G. Koskinen. 

Hammashoidon teknillinen puoli. 
Viimeisten, etenkin sodanjälkeisten vuosien aikana, on monella ta

holla maailmassa ahkerasti pohdittu kysymystä hammasteknikkoalan 
asemasta, sen velvollisuuksista ja oikeuksista, varsinaisen hammashoi
don piirissä. Tämä pohdinta on pääasiallisesti tapahtunut alan ammat
tijulkaisuissa, mutta asiaa on käsitelty myöskin yleisissä lehdissä. Kir
joitukset ovat järjestään ilmaisseet tyyttymättömyyttä tähän asti vallin
neeseen tilanteeseen, joka ei ole pystynyt tarjoamaan ammatinharjoitta
jille minkäänlaista turvaa, ei taloudellisessa sen enempää kuin yhteis
kunnallisessa tai lainopillisessa merkityksessäkään. Asiaa seurannut al
kaa pakostakin kiinnittämään huomiota tähän ilmiöön ja lähtee tutki
maan syitä. 

Kun varsinainen hammashoitotyö koulutettujen lisensiaattien suorit
tamana alkoi, edellytettiin, että hammaslääkäri suorittaisi kaikki ham
mashoitoon kuuluvat työt itse. Pian kävi kuitenkin ilmi, että ne työt, 
jotka suoritettiin potilaan poissa ollessa, vaativat huomattavassa mää
rässä aikaa, sekä sellaista kätevyyttä metallien ja muiden tarveaineiden 
käsittelyssä, jota hammaslääkäri, suhteellisen lyhyen harjoitusajan jäl
keen, ei kaikissa tapauksissa ehtinyt saavuttamaan, sillä olihan yliopis
tossa opittava paljon muuta kuin tekohampaitten vcdmistamista. Voi
dakseen omata aikansa jakamattomasti potilaiden käsittelyyn, ham
maslääkäri otti itselleen apulaisen, joka huolehtisi erilaatuisten teko
hampaiden valmistamisesta, t.s, hammashoidon teknilli.sestä puolesta. 
Alalle tuli siis toinen tekijä, joka sai tehtäväkseen tärkeän ja vaikean 
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<iniin<itilliseii työn, mutta jonka asemaa tässä työnjaossa ei millään ta
valla määritelty. Niin kauan kun hammaslääkärikunta oli vähälukuinen, 
ylläpiti jokainen oman laboratorionsa ja palkkasi teknikkonsa. Tällai
nen järje.stelmä kävi kuitenkin mahclottomak.si kun hammaslääkärien 
lukumäärä nopeasti kasvoi ja teknilliset työt jakautuivat epätasaisesti 
näiden kesken. Useat hammaslääkärit luovuttivat laboratorionsa tekni
koilleen ja näin syntyi eräänlainen pienteollisuushaara, jota Amerikassa 
kiitsiilaan »Laboratory Industry^> nimellä. Tätä teollisuushaaraa on 
eräiltä tahoilta yritetty vastustaa perusteella, että sillä ei ole olemassa
olo-oikeutta, mutta loogillisesti ajatellen tietäisi tällaisen katsantokan-
nan seuraaminen koko hammashoidon teknillisen osan likvidointia. La
boratoriotoiminta on hammashoidon asettamien vaatimuksien tulos eikä 
mikään vieras elementti, jota voidaan hyväksyä tai hylätä safnnnais-
ten mielijohteiden mukaan. Kehitys kulkee eteenpäin. Uusia tarveai
neita keksitään. Uudet, parannetut työmenetelmät näkevät päivänvalon 
eri puolilla maapalloa. Edesvastuuntuntoiset teknikot yrittävät kaikin 
voimin pysyä ajan tasolla. Tällöin kiintyy ensisijassa huomio opetus- ja 
kasixdustoimintaan, johon välittömästi liittyy pyrkimykset saada amma-. 
tille lain turvaa. Sak.sassa on ammatti lailli.sesti tunnustettu. Oppilaiden 
tulee i — 5 vuoden harjoitu.sajan jälkeen läpikäydä teknikkotutkinnon. 
Työskenneltyään vielä 5 vuotta hyväksytyssä laboratoriossa seuraa mes-
tarikokeet ja tutkinto, ja va.sta sen jälkeen teknikko oikeutetaan omista
maan tcn johtamaan laboratorion ja kouluttamaan oppilaita asian vaa
tiessa. Tämän järjestelyn on myöskin hammaslääkärikunta hyväksynyt 
ja ylipäänsä ollaan siihen tyytyväi.siä. 

Amerikassa on" useamman vuoden aikana laadittu pohjaa tulevalle 
ojietustoiminnalle, jolloin on ajateltu eräänlaista hammasteknillistä kor
keakoulua, ja on j)ohjasivistykseksi ehdotettu jojja yliopjnlastutkintoa-. 
kin. .Jarruttavana tekijänä on siellä kuitenkin ollut edellämainittu lain-
turvan puute. Eräät valtiot ovat hyväksyneet lakialoitteita teknikkojen 
ja laboratorioiden rekisteröimisestä, mutta toisissa valtioissa on tällaiset 
esitykset hylätty. Esteenä on useammis.sa tapauksissa ollut A.I)..A. (Ame
rican Dental Association), joka ei ole katsonut rekisteröimistä tarpeelli
seksi. Tämän liiton mielipide kuvastuu myöskin »the Pierre Fauchard 
.Academy» nimisen institution koko .Amerikkaa käsittävän »Dental Sur-
ivaijr lehden maaliskuun numerossa julkaistun Gallup-tiedustelun tu-
lokses.sa, jolloin 71 % hammaslääkäreistä puolsi teknikko-ojjetuksen jär-
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jestämistä yliopistojen yhteydessä, mutta kysymykseen .Olisiko yliojns-
tokurssin suorittaminen laskettava meriittinä teknikon tuleva.isa toi
minnassa, äänesti 56 % »ei». 

Ylläolevasta näkökannasta eroavia mielijnteitä laboratorio-alalla vai-., 
litsevien epäkohtien jjoistamiseen nähden, on esitetty monelta taholta. 
Niinpä kirjoitti hammaslääkäri A. B. William Suter, Dental Laboratory 
Revieiv'n viimevuoden lokakuun numeros.sa artikkelin, missä hän käsit
teli laboratorioky.symy.stä jjsykologi.sesti ja tieteelli.sesti. Eräänlaisena 
yhteenvetona hän lausui: On joskus väitetty, että laboratorio on ham-
maslääkäriammatin ilehtolapsi». Olkoon tämän väitteen kanssa miten 
tahansa, niin tosiasia on, että ellei olisi hamma.dääkäreitä, niin ei myös
kään olisi laboratorioita. Hammaslääkäri tarvitsee laboratorion ja labo
ratorio tarvitsee hammaslääkärin. Mikä on enemmän omiaetn edistämään 
molempien ryhmien ammatillisia pyrkimyksiä kuin läheinen yhteistoi
minta olosuhteissa, jos.sa molemmat ovat (dallaan tyytyväi.siä. 

Lääketieteen eri haarat; lääkärit ja sairaanhoitajattaret ovat läheises-
.sä yhteistyössä, lääketehtaat ja apteekit ovat hyvin järjestettyjä. Tämä 
lisää heidän toimintakykyään terveydenhoitotoiminnassa ja herättää se
kä ylläpitää kunnioitusta koko alaa kohtaan, mikä ixditettavasti ei tule 
hammaslääketieteen osalle ennekuin sen eri haarat ovat tarkoituk.ien-
mukaisesti järjestetty asiallisksi kokonaisuudeksi. Jotain on tehtävä, jot
ta pätevästi hoitedut laboratoriot saavuttaisivat aseman.sa lain edessä ja 
samoin on jotain tehtävä niiden miesten hyväksi, joille laboratoriotyö 
on elämäntehtäväksi muodostunut. 

Koko kysymyksen ydin piilee siinä, että hamma.steknikko aikoinaan 
joutui työntekijänä osallistumaan hammashoitoon, mutta jäi lain ulko
puolelle. Seuraava aika jolloin laillistaminen olisi voitu heljmimmin lä-
piviedä oli se vaihe, jolloin hammaslääkärit suuremmassa määrässä luo
puivat laboratorioistaan. Mutta silloin ei ollut ketään a.siaa eteenpäin 
viemässä — ja niin se jäi. Tie eri asiapuolia tyydyttävään ratkaisuun on 
tietenkin yhä auki, vaikka alan valtava ka.svu on tehnyt sen mutkikkixik-
si. Hajoittavia vaikuttimia on paljon, mutta hyvällä tahdolla ja ennakko
luulottomalla suhtautumisella asiaan pitäisi neuvottelutietä lojnillise.fti 
päästä yhteisymmärrykseen eri intressiryhmien kesken ja samalla va-
kiintuneisiin olosuhteisiin. j,^^^^^ Grönholm. 



Hammasteknikko-oppilaskurssi. 
16/8. —28/8. 1948. 

Ko.skii hammasteknikko-oppikurssi vuonna 1947 osoittautui tarkoitus
taan vastaavaksi ja pyrkjiöitä oli kaksi kertaa niin paljon kuin kurssille 
voitiin ottaa, päätettiin myöskin tänä vuonna toimeenpanna samantapai
set kurssit. 

Pitkäaikaisen neuvottelun jälkeen saatiin Kauppa- ja Teollisuusmi
nisteriöstä tietää, että sama avustussumma kuin viime vuonna, 
200,000:— mk., opettajien palkkoja ja tarveaineiden ostoa varten, liite
tään Ammattienedistämislaitoksen määräralioihin kurssia varten. Pe-
rusrahasto, joka viime vuonna oli 119,000:— mk., karttui tänä vuonna 
32,000:— mk:lla, josta O.Y. Dentaldepot A.B. lahjoitti 22,000:— mk. 
ja Hasa O.Y. 10,000:— mk. Näillä varoilla on hankittu ja hankitaan 
edelleen, sen mukaan kuin liikkeet pystyvät toimittamaan, pora- ja hio
makoneita, rikittin ynnä muita välttämättömiä varusteita. Se mitä näil
lä jo pidetyillä kursseilla on puuttunut, on korvattu lainatuilla välineillä. 

Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.y:n johtokunta valitsi kurssille 
järjestelytoimikunnan, johon tulivat: A. Hiltunen, E. Grönholm. K. J. 
Laine, A. Hertoia ja H. Koskinen. 

Näyttelytoimikimtaan tulivat: E. Grönholm. G. Koskinen, P. Koivula, 
S. Niirlo ja K. J. Laine. 

Opettajatoimikuntaan tulivat: E. Grönholm, G. Koskinen, P. Koivula 
Ja A. Herlola. 

Kurssin johtajaksi valittiin E. Grönholm. 
Keväällä käännyttiin Suomen Hammaslääkääriliitto r.y:n juioleen 

pyynnöllä, että mainittu liitto hyväntahtoisesti nimittäisi kaksi luennoit
sijaa kursseihin. Pyyntöön suostuttiin, mutta kun kurssiaika oli käsis.sä 
kävi ilmi, että vain yksi luennotisija oli tilaisuudessa osallistumaan. 

Kurssiin oli hyväksytty 31 oppilasta, mutta kahdelle tuli vaikea sai-
ruustapiiiis esteeksi, joten kurssin suoritti 29 oppilasta, joista In maaseu
dulta ja 14 Helsingistä. 

Opettajakunta oli valinnut seuraavan työohjelman: Kokopurennan 
asetlelu auatoomisesti; kahden hampaan kautsulevy suojuslevyillä (toi
nen tehty valamalla ja toinen juottamalla), sekä kahdella pinteellä va
rustettuna; 5-hampaan silta (-7 meistattu kruunu, -5 Richmond, kram-
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ponkifasettineen, -3 Brechus, väliosina -4 Steelen fas. ja -6 valettu metal-
lihammas); ja »Nesbett» Inkisiltä yhdellä putkihampaalla. Lisäksi teh
tiin 5-hampaan tiikiprot. vahausasteeseen saakka. 

Harjoitustöiden lukumäärä oli pienempi kuin viime vuoima, koska 
kokemus oli osoittanut, että suurempi työmäärä aikaansaa liiallista hosu
mista opilaiden taholta ja vaikeuttaa opetustyötä. Viime vuonna pystyi
kin vain kaksi oppilasta suorittamaan työnsä loppuun, kun sensijaan 
tänä vuonna enemmistö oppilaista selviytyi ohjelmastaan ja vieläpä laa
dullisesti paremmalla tuloksella kuin silloin. 

Oppilaat oli jaettu kahteen vuoroon: aamuvuoro klo. 8-15 ja iltavuoro 
klo. 13-20. Käytännölliset työt suoritettiin klo. 8-13 ja 15-20 välillä. Lu
entoja pidettiin klo. 13-15 välillä kaikille oppilaille samanaikaisesti. 
Lueimoilsijana toimivat: 

Hammaslääkäri B. Rautakorpi, liampaiden muoto-oppia. 
Hummastekn. E. Grönholm, ammattiteoriaa. 

» G. Koskinen, kuparielektrolyyttiä. 
Työnjoht. E. Sundström, koneiden ja työvälineiden hoitoa. 
Elokuun 16 p:nä klo. 8 aamulla kokoontuivat kaikki osanottajat ja 

opettajat Ammattienedistämislaitoksen kolmannessa kerroksessa sijait
sevaan luentosaliin, jossa kurssin johtaja E. Grönholm lyhyesti luon
nehti yhdessäolon tarkoitusta ja lausui osanottajat tervetulleiksi. Tämän 
jälkeen siirryttiin samassa kerroksessa sijaitsevaan työhuoneeseen, jol
loin havaittiin, että jo talvella tilatulta porakoneita ei oltukaan pystytty 
toimittamaan ja sopimuksella tilatut lainakoneetkin voitiin kesälomien 
takia saada vasta samana aamupäivänä. Kipsi oli varastossa pilaantunut 
ja uudet palkeet eivät toimineet tyydyttävästi. Nämä pienet vastoinkäy
miset eivät kuitenkaan jiystyneet mielialaa madaltamaan, vaan reippaasti 
käytiiiusellaisiin töihin käsiksi, joita edellämainitut apuvälineet eivät 
koskeneet. 

Kokopurennan asettelussa havaittiin, että muutamat oppilaista tunsi 
tasapainopurennan vaatimukset, mutta eivät oikein pystyneet sovellutta
maan tietojaan asettelussa. Toiset tiesivät asiasta vähemmän ja muuta
milta puuttui teoreettiset tiedot kokonaan. Parin päivän ahkeran työn 
jälkeen päästiin kuitenkin huomattaviin tuloksiin, niin että kaikki ase-
letut purennat votiin hyväksyä arvostelulautakunnan esitettäväksi. 

Osaproteesin valmistelussa tuotti suojuslevyjen teko eräille oppilaille 
vaikeuksia, koska olivat tottumattomia metallitfiihin. Vaikka mainittu 
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proteesi olikin verrattain yksinkertainen, ei joukossa löytynyt ainoata
kaan virheetöntä suoritusta. Tämä johtui ehkä osaksi siitä, että asiaan 
suhdaututtiin liian kevyesti. 

Siltatyö oli muodoltaan ja laadultaan tavallinen. Siitä selviydyttiin 
verrattain hyvin. Toiset, joilla oli jo melkoisesti praktiikka takanaan, 
suorittivat työnsä alusta loppuun ilman erikoisneuvomista, mutta eräillä 
oli vastoinkäymisiä ja he joutuivat tekemään osia kaksi jopa kolmekin 
kertaa uudestaan. Siitä huolimalta erikoinen tunnustus on annettava 
niille, joille metallityö oli outo. Suurella tarmolla ja väsymättömällä uut
teruudella ponnistelivat he kohti lopputulosta. Työaineet, mesinkiä ja 
siihen kuuluvaa juotosta, olivat siinä määrin epäkiitollisia, että kaikkien 
työsuoritukset siitä kärsi. Valitettavasti ei tälläisissa harjoitustöissä voida 
jalometallilaatuja käyttää. 

Viimeinen työ oli 1-hampaan Inkisiltä (Nesbett), kahdella pinteellä, 
joka tehtiin valmiiksi, sillä suurempaa valutyötä ei olisi käytettävissä 
olevilla varusteilla voitu suorittaa. Vielä käsiteltiin 4-hampaan tukipro-
teesi teoreettisesti ja tehtiin vahausasteeseen saakka. 

Töiden arvostelun suoritti opettajakunta yhdessä Hammasteknikko-
liiton ja Ammattiosaston puheenjohtajien A. Hiltusen ja K. J. Laineen 
kanssa. Arvostelijat olivat hyvin yksimielisiä ja toimitusta seurasi myös
kin Ammattienedistämislaitoksen johtaja teoll.neuv. V. Valkola. Loppu
tulos oli seuraava: 
Kokopurennan asettelussa sai 3 kiitettävän arvosanan 

» , » » 1 2 tyydyttävän » 
» » » 13 välttävän » 
» » » 1 heikon » 

Osaproteesityössä » 3 kiitettävän » 
» » 16 tyydyttävän » 
» » 1 0 välttävän » 

Metallityössä » 4 kiitettävän » 
» » 1 1 tyydyttävän » 
» » 1 1 välttävän » 
» » 3 heikon » 

Lauantaina 28 p:nä kurssityön päätyttyä kokoonnuttiin luentosaliin. 
jossa teollisuusneuvos Valkola lausui vakavia, varteenotettavia sanoja. 
korostaen opetnkstn tärkeyttä ammatillisen toiminnan kehityksessä ja 
toivotti oppilaille menestystä ammattiuransa taipaleella. Hän esitti vielä 
kiitoksensa kurssin toimihenkilöille, sekä jakoi todistukset. 
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Kurssin johtaja, E. Grönholm, loi katsauksen kurssiajan tapahtumiin. 
Hän huomautti vaikeuksista, jotka kurssitoiminnassa esiintyivät kasva
tusopillisten pyrkimysten tiellä. Oppilaiden on näinollen erikoisesti kiin
nitettävä huomiota niihin pitkäakaiseen kokemukseen nojautuvien neu 
voihin ja ohjeisiin, joita opettajat, puutteellisten opetusvälineiden ja ma
teriaalin kautta, olivat oppilaille vilpittömässä mielessä antaneet. Hän 
kiit t i kurssilaisia erinomaisesta käytöksestä ja ahkeruudesta, sekä toi
votti heille menestystä pyrkimyksissään saavuttaa tunnustusta ansaitse-
vampaa ammattipätevyyttä. 

KIRJALLISUUTTA. 
Suomalainen Kirjakauppa on jättänyt meille arvosteltavaksi vi i 

me vuonna ilmestyneen kirjan nimeltä: Pratical Full Dentnre Prost-
hesis, jonka on kirjoittanut Dr. .Joseph S. Landa, New Yorkin y l i 
opiston odontologisen laitoksen professori, sekä monen muun oppi
laitoksen opettaja. 

Prof. Landa käsittelee kirjassaan kokopurennan anatomiset ja 
psykologiset tosiseikat ja sen näkökahdat käytäntöön sovellettuna. 
Ainetta käsitellään monivuotisesta opetustoiminnasta saadulla va
kuuttavalla asiantuntemuksella ja tietoperäisellä ymmärtämyksellä. 
Kirja ei ole minkään erikoisen artikulaatiomenetelmän tai tekniikan 
esipuhujana, vaan käsitellään siinä kokopurennan probleemaa kaik
kine haaroineen kokonaan tieteellisellä pohjalla, vaikka teknillis-teo-
reettisia tosiseikkoja selvitellessä onkin apuvälineenä käytetty Ha
naan artikulaattoria. Kirjoittaja alleviivaa juuri objektiivisen suhtau
tumisensa vallitsevien menetelmien propagandakulkiiun, mainitsemal
la, että parin viimeisen vuosikymmenen aikana ilmestyneet lukuisat 
menetelmät ja tekniikan viitteet, joissa pienten ja käytännöllisesti 
katsoen mitättömien muutosten väitetään merkitsevän käänteenteke
vää kehitystä, itse asiassa ovat vain omiaan aikaansaamaan hämmfn-
kiä ja epävarmuutta koko kysymystä kohtaan. 

Kirjan loppuosa käsittelee olituraattoriproteeseja halki olevien k i 
talakien korjaamiseksi. Erilaatuisia ehdotuksia esitetään määrätyn 
alan tekijöiden osviitaksi. 

Valitettavasti oli painoksesta vaan viisi kappaletta saapunut Suo
meen ja kaikki jo myyty, mutta kysynnän johdosta on kirjakauppa 
ryhtynyt toimenpiteisiin lisäkappaleiden hankkimiseksi. 

E. G. 
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Kuparistanssi aparaatti. 

Kuparistanssi n valmistus. 

Uutena työmenetelmänä on ammattiimme tullut ns. kuparitanssien 
valmistus. Tämä menetelmä ei ole uusi, mutta meille se on tullut vasta 
sodan jälkeen. 

Yleensä kestää kauvan ennenkuin hyväkin työtapa saa jalansijaa 
työssämme. Ehkä on niin että vanhoillinen luonteemme ei hyväksy 11-
manmuuta mitään uutta, vaikka se olisi hyväkin. Ehkä myöskin arkuus 
uutuuksiin johtuu siitä, että usein kovalla melulla mainostettu uutuus 
onkin osoittautunut vain hetkelliseksi muotiasiaksi, johon on jouduttu 
uliraamaan varoja. Tällaisista ensikohinan jälkeenunohdetuista jää la
boratorioon kalliita kojeita käyttöä vaille. Tämä luonnollinen syy estää 
hammasteknikkoja ryhtymästä liian hamakasti kaikkiin uutuuksiin. 
Näin voi jäädä hyväkin työmenetelmä pitkäksi aikaa tuntemattomiin 
ennenkuin se hyväksytään käyttöön. On tapauksia, joista ei mainosta 
tai esittelyä ole lainkaan pidetty, kuten on tässä tapauksessa laita. Tämä 
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johtunee siitä ettei alamme liikkeillä ole nyt ollut mahdollisuuksia 
hankkia asiaan kuuluvia aparaatteja ja tarvikkeita ulkomailta. Koska 
nyt on virinnyt mielenkiinto näitä kuparitanssia kohtaan ja koska täl
laisen aparaatin voi itsekkin valmistaa niin esittelen tässä kuparitanssin 
valmistuksen. 

Valmistettaessa Richmond kappoja ja kruunuja valumenetelmää käyt
täen vaatii tämä työ suurta tarkkuutta sen jokaisessa yksityiskohdassa. 
Richmondit, kruunut ja sillat valmistetaan metalliinvalettujen pilareiden 
varaan. Näiden pilareiden yksityiskohtainen tarkkuus on oltava e h d o 
t o n . Juurenpääjäljennösten ehdoton täsmällisyys onkin kehittänyt tässä 
työssä stanssien valmistusmenetelmän joka on paras mahdollinen ja 
se on galvaaninen menetelmä. N.s. kuparistanssiaparaatissa galvaanis
ta menetelmää käyttäen kasvatetaan kuparikerros juurenpäästä otet
tuun jäljennökseen. 

Ryhtyessämme valmistamaan kuparistanssia voitaisi rengasjäljennök-
sen käsittely ennen sen kupariomiskylpyyn asettamista jakaa selvyyden 
vuoksi eri vaiheisiin. Ennenkuin kuitenkin aloitamme työn olisi paikal
laan huomauttaa, että kaikissa tulevissa työvaiheissa olisi oltava erikoi
sen huolellinen jos mieli saada työ onnistumaan. 

1 vaihe saatuamme kuparirengasjäljennöksen tarkastamme onko 
.siinä heikkoja reunoja tms jota täytyy varoa jäljennöstä kä
siteltäessä. 

2 pulidistamme kuparirenkaan pohjan liiasta jäljennösinas-
sasta mutta varotaan koskemasta jäljennöksen puoleiseen 
päähän. 

3 renkaan pohja viilataan suoraksi »plaanataan». 
4 juurenpääjäljennös öljytään kasvisöljyllä ja sivellään öljyä 

myös renkaan ulkoreunaan. 
5 vaihe öljy kuivataan varovasti pieniä pumpulipaloja käyttäen 

tarkkaan pois, niin tarkkaan ettei öljyä näy missään. 
6 puuteroimme jäljennöksen kuparipulverilla samoin myös 

renkaan yläreunaan pannaan kuparipulveria. 
7 leikataan ohuesta vahasta (paksuus 0,55 mm) sopivan levyi

nen siirto joka taivutetaan renkaan ympäri. Vaha taivute
taan renkaan ympäri siten että kaksi (2) milliä vahaa jää 
renkaan jäljennöksenpuoleisen pään yläpuolelle. Vaha kier
retään varovasti ja täsmällisesti kuparirenkaan ympäri ja 
saumataan hyvin. 
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8 puhdistetaan galvaniseerauspiipiin taso johon kuparirengas 
kiinnitetään. 

9 vahataan näin valmistettu kuparirengas galvaniseerauspiip-
puun kiinni, tässä on vielä katsottava ettei mitään roskaa 
ole renkaan ja tason välissä joka estää sähkövirran yhdisty
mästä kuparirenkaan ja piipun välillä. 

I. kuparijäljennös II. jäljennöksen käsillelyn Vr.s vaille III . 7;s vaitie vallattu kupa
rirengas IV. 8:s vaihe galvaniseerauspiippu puhdistettu V. 9.s vaihe valmis asetetta

vaksi kiiparoimis kylpyyn VI. paperikarlion sovitus VII. kuparitanssi valmiina VIII . 
apuanodi asetettu paikoiiieen. 

Päästyämme näin pitkälle, jatkamme stanssin valmistusta upotta
malla kuparoimisnesteeseen valmiiksi vahaamamme piipun ja yhdistä
mällä sähkövirran. Kun piippu on näin upotettu nesteeseen on meidän 
heti tarkastettava ettei jäljennökseen jäänyt ilmakuplia vaan eitä neste 
todella täyttää koko jäljennöskuopan. Syvälle kuopanpohjaan teräviin 
kuvioihin jää helposti ilmakuplia. Nämä poistetaan siten, että otetaan 
nestettä pipettiin ja nesteessä ollen pumpataan jäljennökseen samaa 
nestettä niin ilmarakkulat irtautuvat. Jos ilmarakkula jää jäljennök
seen on selvä että stanssi on pilalla, sillä kupariketon muodostuminen 
stanssissa kasvattaa kuparisillan ilmarakkulan yl i ja niin jää rakkula 
myös stanssiin. 
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Toinen tarkastus on kun jäljennökset ovat olleet kylvyssä jo jonkun-
aikaa niin nostetaan ne ylös ja katsotaan miten kuparointi kehittyy jos 
näkyy että vaalea kaunis kupari peittää jäljennöksen, niin pistämme 
piipun takaisin paikalleen, mutta jos näkyy mustia läikkiä niin on se 
merkki että siinäkohdin ei ole kuparipulveria sivelemme näillekohin 
pulveria ja pistämme piiput uudelleen kylpyyn. Kylvyssä saavat jäljen
nökset olla 10—12 tuntia. 

Jäljennösten oltua tarpeellisen ajan kylvyssä nostetaan ne pois ja 
huuhdotaan puhtaalla vedellä. Senjälkeen kuparirenkaat irroitetaan 
piipuista ja kuivataan. Emme irroita kupari-stanssia renkaastaan vaan 
jätämme sen paikoilleen siksi kunnes metallijuuri on siihen valettu. 
Tasaamme nyt vahareunan yl i pursuneen kuparin niin ettemme vioita 
varsinaista stanssia. Stanssit kuivataan nyt hyvin, kuoppa kuivataan 
palloruiskutta tms aivan kuivaksi, tämän jälkeen sovitamme paperista 
tehdyn kartiomaisen tötterön stanssiin, sulatamme hetpostisulavaa me
tallia ja valamme juuren Itaatamatta tötterön täyteen metallia. Tämän 
jälkeen poistetaan paperi ja avaamme kuparirenkaan ja nyt on meiltä 
kädessä valmis kuparistanssi. Vähän siistimme sitä vietä ja viitaamme 
juureen tason tai sivun joka ohjaa kipsimallissa tapin oikeaan asen
toon. 

Saatuamme kuparoitavan kappaleen siihen kuntoon että se on valmis 
asetettavaksi kylpyyn, on meidän tiedettävä mitä kylvyssä tapahtuu. Ku-
paroimisaparaatissa kulkee sähkövirta vastuksen kautta kylpyyn + 
pooli anoodiin ja — pooli katoodiin. Kuparoiluminen tapahtuu siten 
että kuparisutfaattisuotoja ja rikkihappoa sisältävä neste irroittaa säh
kövirran avutta anoodista, joka on elektrolyyttistä kuparia, pieniä me
tallihiukkasia, molekyylejä, jotka syöksyvät katoodiin jossa muodostuu 
kuparikerros esittäotevan metallin pinnalle. Anoodi siis kuluu ja onlun 
.sen ottava tukeva että se jonkunaikaa kestäisi. 

Katoodissa kupari keräytyy metallin pinnalle, mitä kauvemmin esine 
on kylvyssä sitä paksumman peitteen se saa. Metallin muodostumista 
kuparoitavan kappaleen pinnalle voi kiihdyttää tai hidastaa sähkövir
taa lisäämällä ja vähentämällä. Kuitenkin jos liikaa kiihdyttää kuparm 
kasvua niin tulee slanssista hauras ja heikko. Sellaisissa aparaateissa 
joissa ei sähkövirran määrää ote erikoisesti jaettu kutakin piippua kohti 
on kuparoitumista seurattava. Stanssin kehityksen aikana kyttä huo
maa milloin virta on oikea; jos virtaa on liikaa niin kuparikerros on 
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Anatoform New Hue Pontic-hampaat. 
Tulemme tässä liirjoitutisessa esittelemään Anatoform New Hue pon-

tic-liampaat ia niiden ttäyltömatidottisuudet. Pontic-nimitys on jolidel-
tavissa tatin, sanasta pons, pontic = silta, siis jxintic-tiampaat = sitta-
tiampaat, multa on nimitys joutunut tartioittamaan nimenomaan juuri-
tisätrtceettä varustettuja fasetteja. 

Niiden valmistaja on pyrlrinyt tuomaan tiampaan, joka täyttäisi tiy-
vättä sittatiampaatta vaadittavat ominaisuudet. Näitä ominaisuuksia on 
useita: tulkoon mainituksi kauneus, tiygieenisyys ja toimintakelpoisuus, 
mutta erittäinkin tuo niin tärkeä kudosystävällisyys miltä tarkoitetaan, 
että ei synny ärsytystä tiampaan koskettaessa atveotiin. 

Olkoonpa tiammas miten täydellinen tiyvänsä, esiintyy kuitenkin teki
jöitä, jottta omatta osattaan vaikuttavat ratkaisevasti liyvän lopputulok
sen aikaansaamiseksi, kun on kysymyksessä alveolin varaan asetettu 
tiammas, nimittäin; 

tumma, mutta kun kuparoitavan väri pysyy kauniin kirkkaana niin 
silloin on sätikövirta oikea ja kuparoitavasta tulee sitkeä ja luja. Sellai
sen pitää stanssin olla. 

Katoodissa on väliaita peitettävä kaikki ne metalliosat jolliin ei tiatu-
ta kuparia keräytyvän. On tiuomaltava että kuparipulveri on juuri se 
joka muodostaa metattikentän yli jäljennöskuvion ja jonka avulla säh
kövirta myös pääsee sen joka sopukkaan. Tämä on se mahdollisuus 
jonka avulta voidaan saada gatvaniseerattua sähköä eristävän jäljeii-
nösmassakuvion. 

Löytyy muitakin aineita joilla jäljeiinöskuvio pinnan päälystäen saa
daan se sähkövirtaa johtavaksi, esimerkiksi hopeanitraatti ja grafiitti. 

Erikoisen syviä jäljennöksiä kuparoitaessa on käytettävä apuanoodia, 
kupari lankaa, joka kiinnitetään vahatta piipun varteen. Silloin sovi
tamme langan toisen pään syvälle jätjennöskuoppaan, mutta tämä lanka 
ei saa koskettaa jäljennöstä. Lanka on paras sovittaa mahdollisimman 
keskelle kuoppaa ettei kuparikerrostunia sitä saavuta. Jos tanka tvosket-
taa jäljennöstä tulee siitä katoodi ja se ensimmäisenä kerää itseensä 
liaiken kuparin. Oikeen asetettuna se itsestään irroittaa kuparia ja avus
taa syvien kuoppien kuparoitumista. P ir 
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a) aiveotiharjan suotuisa fysiologinen tila ja 
b) posliinin kiillepinnan tarkka pohjautuminen kosketuskohdissa, mi

kä edistää kudoksen terveenä pysymistä. 
Näiden pontic-tiainpaiden yhtenä erikoisuutena on uudenmuotoinen 

täyspostiininen insisaatireuna. Joka on tarkoitettu jätettäväksi ilman me-
taltivahvistusta. 

tkenenpuoteinen osa on joko satulamainen tai atveolikiioppaan sovi
tettava. 

Pontic-hampaiden rakenne tarjoaa erilaisia uusia käyttötapoja niin 
hampaan taustan, kuin koko siltarakenteen metalliosaan nähden. On 
luonnollista, että kaunein tulos saavutetaan silloin, kun hammas saa 
esiintyä siinä määrin metallilla tuettuna, kuin kuva 10 osoittaa. 

Valmistaja varoittaa kuitenkin vahvan purennan vallitessa antamasta 
esteettisille näkökohdille liiaksi valtaa. Onkin luonnollista, ettei suojaa
maton hampaankärki voi kestää .miten vahvaa purentaa ja sysäyksiä 
hyvänsä, joten on osattava arvioida, milloin on mahdollista jättää tiam-
paankärki vapaaksi. Muussa tapauksessa menetellään kuva 18 mukai
sesti. 

Kielen puoletta on tiampaassa kotioutuina. olkapää, (kuva A) leikkuu-
reunan jatkona, johon metatlitausta rajoittuu. Tästä jatkuu tiampaan 
takaosa loivassa kaaressa nastoja kohti. On koetettu välttää terävien 
kulmien syntymistä hampaaseen ne kun aina vätientävät lujuutta. Hai
talliset murtuvat voimat eivät ikäänkuin saa otetta tätt^ tavoin kaareu
tuvista pinnoista. 
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Nastoja ei pidä nieiiuä taivuttamaan. Niiden tulee aina olla yhden
suuntaiset pontic-tisälilteen lianssa (liuva B) eli Icohtisuorassa hampaan 
pituusatcsetia vastaan. Hampaan paikoilleen sovittaminen on tällöin 
helppoa ja uuden fasetin asettaminen korjauksen sattuessa mahdollinen. 

grafiillinastatekniikalla eli sementoitavilla faseteilla tehtäväksi, voidaan 
myös tehdä kiinnijuotetuilla faseteilla. Silloin on hampaiden oltava hive
nen verran loisistaan eriltään, etteivät murtuisi lämmön aiheuttama.sta 
laajenemisesta johtuen. 

Viimemainittua työtapaa pidettäneen meiltä joltain tavoin vanhettu
neena, samoinkuin sitä, että kramponginreikä tulee metattitaustan lä
vitse, pidetään tusinatyön merkkinä. Pontic-valmistaja näyttää hyväk
syvän tämänkin tavan mainiten jopa etujakin; 

1) helppo fasettien kiinnisementoiminen ilman rakkuloiden muodos
tumisen vaaraa. 
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Hampaan 
kolosta. 

Herra Kaino Kanltltunen on vanhan-
puoleinen mies, joka on ollut ammatissa 
jo parikymmentä vuotta, mutta — että 
hän olisi hammasteknikko — .se ei pidä 
paikkaansa. Hän oli jo monet vuodet 
liengittänyt kautsupölyä ennenkuin minä 
tulin Mönkkösen laboratoorioon korjauk
sia tekemään. Siihen aikaan Kankkunen 
vielä käytti Oppilas-titteliä, mutta täytet
tyään kolmekymmentä vuotta hän vaih
toi titteliä,, oliko hänen anoppipsa tästä 
oppilas-nimityksestä hänelle huomautta
nut vai oliko tämä muutos hänen oman 
ajatuksensa tulos, sitä en tiedä. Vaih
toi, sanoin, niin sen hän teki ja usein 
hän sen tekikin. Joskus hän oli kipsi-
työntekijä, toisena päivänä posliinityönte-

kijä ja joskus kumityöntekijä. Niin, en 
jaksa millään muistaa kaikkia niitä am
matteja, joita hän edusti. Ehdotimme hä
nelle ammattijärjestöön liittymistä, mutta 
hän ei kyennyt päättämään, mihin jär
jestöön liittyisi. Nyt on Kankkunen vih
doinkin löytänyt oman tittelin ja samalla 
ammattijärjestön. Ja se tapahtui seuraa
valla tavalla: 

Kankkunen on innokas veikkaaja ja 
eräänä kekiviikkopäivänä veikkausku-
ponkia täyttäessään tuli tuo ammatti taas 
hänen eteensä. No-, Kankkunen oli huo
mannut, sanomalehdissä, että ompelijat 
usein voittivat, ja niinpä hän sai pää
hänsä kirjoittaa veikkauskuponkiin am
matikseen ompelijan. 

Kaino Kankkunen, Ompelija, Myrsky-
lylidynpolku 13 G 13 oli kuponkiin prän
tätty. 

Seuraavana maanantaina Kankkusen 
naama loisti kuin aurinko ja hän ei sa
nonut muuta kuin: tuli kaksitoista oi
kein». Ja taas hänen naamansa loisti tyy-

2) nastat voivat olla pidemmät. 

3) helpompi Icorjattavuus. 

4) nastat voidaan lisäiisi niitata, jolloin sementin poistiulienemisen 
mahdollisuus pienenee, tiun muodostuu niitintianta liramponginreiliään. 

Pontic-hampaita voidaan tiäyttää tiiinto- ja irtotöissä ja erittäin imme-
diatiproteeseissa eitiä niiden liäyttötapoihin tarvitsetiaan tässä lähem
min puuttua. Tärtteää on, että pontic-juuritisälce hyvin tiiiltoitetaan, jos 
siitä on joutunut hiomaan. 

Pontic-hampaita on Icäytetty Amerilcassa liolmisentiymmentä vuotta 
etentiin lännessä hyvin yleisesti. Suomessakin on niitä käytetty määrä
tyissä tapauksissa, jolloin juurenpuoleinen postiinitisäys on tehty taval
liseen ptatinafasettiin. Varaston hankkiminen maahan on kyttä harkittu, 
mutta kireä vatuuttatitanne on toistaiseksi estänyt asian toteuttamista. 

(Julkaistu The Amatgamated Dental Co. Ltd:n suostumuksetta) 
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lyväisyydestä. Olihan syytäkin, sillä kak
sitoista oikein veikanneiden osuus oli 
toistasataatuhatta markkaa. Hetken hy-
myiltyään Kankkunen kuitenkin kävi va
kavaksi ja hän julkitoi meille huolestu
misensa rahan nostamisesta. Asia oli ni
mittäin niin, että yli kymmenentuhannen 
markan summaa ei saanut nostaa ilman 
henkilöllisyystodistusta. Mutta asia jär
jestettiin. 

Kankkunen puettiin rahannostopäivänä 
naisen tamineisiin, ja rahan nosti kuin 
nostikin. 

Vanhan henkilöllisyystodistuksen oppi-
lastitteli oli sopinut hyvin myös ompeli
jan ammattiin. 

Sinä päivänä oli Mönkkösen laboratoo-
riossa Kankkusen järjestämät kekkerit. 
Sanomalehdissä ollut uutinen ompelijan 
täysiosumasta pisti varmaan monen om
pelijan yrittämään onneaan, mutta me 
Mönkkösen laboratooriossa tiesimme, että 
ompelija ei ollut kukaan muu kuin mei
dän vanha, hyvä Kankkusemme. 

B-m. 

Merkkipäiviä 
60 vuotta läytli lokakuun 20 p:nä liittomme kunniapulieenjotitaja 

E m i t R a i t i o , Helsingissä. 
Herra Raitio omisti ensin aikansa kultasepän ammatille, multa 

siirtyi v. 1907 tiammasleknikkoatatte ja toimi aluksi Turussa ja Kuo
piossa. Vuonna 1922 tiän perusti pääkaupunkiin oman tiammasteknit-
lisen laboratorion, jota edelleen tioitaa. Henkisesti virkeänä ja vetvot-
tisuudentunteen innoittamana on Iierra Raitio ollut mukana amma
tillisissa riennoissa ensin seuran ja sitten liiton koko toiminnan ajan. 
Monet ovat ne toimet ja eduslusletitäväl, joita tiän on jolilokunnassa 
lioilaniil. Vv. 1925—35 tiän toimi raliaslonlioilajana, sekä pulieenjoti-
tajana vv. 1936—1945. Tunnustukseksi ammattikuntansa tiyväksi suo
ritetusta suuriarvoisesta työstä liänette annettiin liiton kultainen an
siomerkki V. 1941 ja samatta tiänet kutsulliin liiton kunniajäseneksi. 
20 V. jutitakokoiiksessa v. 1945 tiänel kutsuttiin liiton kunniaputieen-
johlajaksi. Tässä ominaisuudessa hän osallistuu edelleen liiton johto
kunnan toimintaan. 

50 vuolta täytti tammikuun 6. p:nä 1948 hammasteknikko H a n-
n e s K o s k i n e n Helsingissä. 

Herra Koskinen aloitti uransa tiammaslääkäri Stig Lundin luona v. 
1918 Jyväskylässä. Seuraavana vuonna hän muutti Helsinkiin ja toimi 
Dentattaboratorium'in palveluksessa kunnes v. 1925 perusti oman taho-
ratorion. 

Ammattikunta, sen työolot ja vaiheet ovat aina otteet etualalla 
»Hanskin» intressipiirissä, vaikka intressejä ja harrastuksia on ollut 
muitakin. Hän on toiminut Hammasteknikkoseuran puheenjohtaja
na V. 1933 ja ollut useampien toimikuntien jäsen, sekä viimein Ham
maslaboratorioiden Yhdistyksen puheenjohtaja. 
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50 vuotta täytti 20. 8. 1948 hammasteknikko U u n o L a a n t i , 
Kuopiossa. 

Puuttumatta tällä kertaa lähemmin hänen ammatillisen kehitys-
käyränsä kulkuun haluamme lyhyesti mainita, että Uuno Laanti on 
ollut ammattinsa uskollinen palvelija läpi vuosien. Syrjäisestä toimi
paikastaan huolimatta hän on valppaasti seurannut alan kehitystä ja 
mahdollisuuksien mukaan osallistunut myöskin seuratoimintaan. Ko
keneena ammattimiehenä ja rehtinä toverina on hän saanut ympäril
leen laajan ystäväpiirin. 

LOKAKUUN 5 P:NÄ KUOLI 
tiammasteknikko J o h a n n e s S a k s i n e n , ankaran taudin 
murtamana. 

Jussi Saksinen oli syntynyt 7. 10. 1895. Hammasteknikkouransa 
hän alkoi hammastekn. Axel Mörkin tuona 1917, jatkaen Dentattatmra-
toriossa 1919 ja siirtyi muutaman vuoden kuluttua Tampereelle, josta 
sitten tuli liänen kotipaikkansa. 

»Jussi» oli hiljainen ja ystävällistuontoinen ammattitoveri. Liitto 
oli liänen sydäntään lähellä ja vainaja nähtiin säännöllisesti tärkeim
missä kokouksissa pääkaupungissa. Tieto hänen poismenostaan tuli 
juuri koossa olevalle liiton syyskokoukselle ja kokous kunnioitti hä
nen muistoaan tiiljaisella hetkellä. 

KERHOTOIMUMTAA. 
Liiton työntekijöiden jaosto oli 12. 10 järjestänyt Elannon kertiohuo-

neustoon alamme nuorimmille kerhoiltan, jossa tutustumisen lisäiisi 
opetettiin kokoustekniikkaa. Ajatus tällaisen kerhokokouksen tarpeelli
suudesta sai alkunsa Gunnar, alias pikku Koskisen ja Hertolan pääknu-
p6ista, heidän pohtiessaan liiton vuosi- y.m. kokouksissa esiintyneestä 
heikosta kokoustekniikasta. Tämä tietysti johtuu juuri opin puutteesta 
tämän tapaiseen »seurusteluun.» Ajatusta kehiteltiin edelleen ja niin 
saatiin lausua alkusanat kerhokokoustoiminnalle yllämainittuna päi
vänä. Kerhokokouksen avasi työntekijöidenjaoston puheenjohtaja A. 
Blom selostaen avausputieessaan tilaisuuden tarkoitusta ja lausuen am
mattikuntamme nuoret tervetulleiksi. Kokouksen puheenjotitajaksi va
littiin A. Hertoia ja sihteeriksi P. Alho sekä n.s. nurkkasihteeriksi, pitä
mään kokouksen kutusta humoristista päytäkirjaa, valittiin H. Stigett. 
ja niin päästiinkin asioiden käsittelyyn. Juttua rii t t i lujasti, olihan m.m. 
keskustelukysymyksenä ammattikuntamme sisäinen toiminta, jota asiaa 
voitaisiin monenakin iltana puntaroida. Välittä juotiin.G. Koskisen tar
joamat kahvit ja kun oli kuultu Hertolan esittämää tiiiumoria, päästiin-
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kin jo oikeastaan illan päänumeroon, G. A. Sundholmin pitämään esi
telmään järjestötoiminnasta. Lxjpuksi suunniteltiin seuraavan kokouk
sen ohjelmaa ja päätettiin tämä tilaisuus yhteislaulutta joka tosin taisi 
tehdä naapurien korville häijyä siksi hyvä sekakuoron ääni meistä tähti. 

Kim näissä kerhokokouksissa joutuvat nuoret vuorotellen puheen
johtajaksi ja sihteeriksi sekä tekemään alustuksia kokoukselle ja käyttä
mään puheenvuoroja, niin eiköhän ammattikuntamme yleisetkin koko
ukset tule mielenkiintoisimmiksi, eivätkä enään muodostu pelättäviksi 
välttämättömiksi pahoiksi kuten nykyään niin usein tahtoo otlq. Liiton 
johtokunnan antama tuki tälle kerhotoiminalle on tosiaan oikeaan osu
nut toimenpide ja tarvitsee nyt vaan innostuksen säilymisen nuorten 
keskudessa niin asia onkin tiyvättä tolalla, sitä ainakin toivoo 

nimimerk. Hela. 

S.H.L:n urheilua 
Suomen Hammastenknikkojen Liitto r.y:n kesäurheitukitpaitut pi

dettiin Helsingissä Käpylän Raviradan kentältä 29. 8. 1948. Pääkil
pailu suoritettiin 6 ottelussa, jossa osanottajat edellisen vuoden kit-
paitusaavutusten perusteetta oli jaettu kahteen A ja B luokkaan. Lail
listetut hammasteknikot kilpailivat kiertopalkinnosta ns. »Nyform» 
pokaalista, jota puolustamassa oli hammastekn. P. Alho. Hän myös
kin voitti kilpailun, saaden kiertopalkinnon vuodeksi hattuunsa jo 
totmannen kerran. Kitpatu oli sekä mieskohtainen että taboratorioi* 
ten välinen joukkuetiitpaitu, jossa laboratoriossa työskentelevien 
SHL:n jäsenten lukumäärä määräsi joukkueen osanottovahvuuden. 

Ikämiehet kilpailivat A. Semeniuksen lahjoittamasta kiertopalkin
nosta kolmiottelussa, lajit 100 m, kuula ja pituushyppy. Edellisen 
vuoden voittaja hammastekn. A. Hertoia oli puolustamassa kiertopal
kintoa. Ikämiesten osanotto kilpailuihin oli hyvin laimeata. 

Nuorten 800 m:n kilpailuun ei ollut ilmoittautunut kuin yksi osan
ottaja. 

Kilpailuja suosi hyvin kaunis, mutta tuutinen sää, joka monessa 
lajissa vaikutti huomattavaan tulostason nousuun. Osanotto kilpailui
hin oU länävuonna paljon pienempi, verrattuna viimevuotiseen osan
ottajamäärään. Tpivomme kutenkin, että urheilu innostus ammatti
kunnassamme entisestään kasvaisi, ja uusi vuosi kannustaisi kaikkia 
lenkille, hankkimaan itselleen terveyttä sekä teräksistä taistelumieltä 
uusia kilpailuja varten. 
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T U L O K S E T : 
6 ottelu 

A l u o k k a . 
1) P. Alho 3.167.5 pist. A. Hiltusen tah. 2) T. Mäkinen 2.885.0 A. 

Hiltusen tah. 3) P. Rantalainen 2.739.0 P. Koivulan tab. 4) H. Stigetl 
2.536.0 A. Satingren tab. 

B l u o k k a 
1) O. Rinteenpää 2.755.0 pist. Hindsbergin tah. 2) K. Salonen 2.647.5 

Lahtinen Ä Patotieimo tab. 3) G. Levander 2.567.5 H. Koskisen tah. 
4) K. Reinikainen 2.248.5 A. Satingren tab. 5) P. Antero 1.1998.5 P. An
teron tab. 

3-otteIu. 
I k ä m i h e t : 
1) P. Koivula 1.133.14 pist. (las. 6 «/o) P. Koivulan tab. 2) A. Her-

tata 1.06.84 (tas. 2 «/o) H. Koskisen tab. 

Joukkuetulokset: 
1) A. Hiltusen tab. (3 miehen joukkue) keskim. pistein. 2.698.3 2) A. 

Satingren tab. (4 miehen joukkue ) keskim. pistem. 2.296.2 3) P. Koi
vulan tab. (3 miehen joukkue) keskim. pistem. 2.284.3 

N u r t e n 8 0 0 m : n j u o k s u : 
1) L. Sato H Koskisen tab. aika 3.12.0 

Jalkapallo: 
22. 9. 48 petasivat kultasepät ja hammasteknikot loppuottelun jal

kapallossa. He tulivat ja ampuivat meidän maaliin kuus yhtä vastaan. 

Hammasteknikkojen Rouville esitämme vilpittömät kiitokset suu
renmoisesta rahalalijasta, jonka saimme vastaanottaa toimintamme 
tukemiseksi. 

Urheituterveisin: 
Urheilutoimikunta. 

»ASSOCIATED DENTAL TECNICIANS», 
(Yhtyneet Hammasteknikot), yhdistyksettä Lontoossa, on tämän leh

den toimitukselle tullut hyvin ystävällinen kirje, sekä samassa postissa 
etok. ja syysk. numerot heidän äänenkannattajastaan »The Dental Tech-
nician». Samatta on annettu jätkipainos oikeus. Kerjeeseen on tieten
kin vastattu ja näytenumerolta »Hammasteknikko»-lehdestä on jo tät
iä hetkellä Lontoossa tutkittu. Lehtemme on nyt kosketuksessa viiden 
maan ammattijulkaisujen kanssa. 
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S.H.L:n tiedoituksia ja osoitteita toimintavuodelta 

1948. 

Puheenjohtaja Aimo Hiltunen, Siltasaarenkatu 11. B. 38, puh. 75 954. 
Johtokunta: 
Sihteeri Pertti Alho, Sittasaarenk. 11. B. 38. puh. 75 954, kotiin 88 442. 
Rahastonhoitaja A. Semenius, Malminkatu 38, puh. 37 324. 
Edustajamme t^ääkintöhallituksessa: 

Ernst. Grönholm Unioninkatu 41, puh. 65 155, kotiin 84 2(54. 
Työhuoneenomistajain jaosto: 

H. Koskinen, Lönnrotinkatu 3, puh. 35 645, kotiin 47 191. 
Työntekijäin jaosto: 

A. Blom, Munkkiniemenkatu 19. C. 25, puh. työp. 32 415. 
Oppitasjaosto: 

P. Rantalainen, kierikinkatu 3. B. puh. työp. 63 056. 
Urheilutoimikunta: 

A. Koski, Vattininkiija 7. A. 3. puh. työp. 35 601. 
Työnvätityshenkilö: 

M. Koivula, Eerikinkatu 3. B. puh. työp. 63 056. 
Osoitteenmuutoksi.sta pyydetään ilmoittamaan sihteerille ensiti

lassa. 
Työhuoneen omistajia pyydetään pikimmiten lähettämään tietoja 

henkilökuntavahvuudesta rahastonhoitaja A. Semeniuksette, Malmin
katu 38. H:ki, liiton jäsenmaksun määräämistä varten. 

Täytennyskurssien Toimikunnalle ja Opettajille. 

Kurssilaisten puolesta pyydän saada esiintuoda parhaimmat ki i 
tokset Suomen Hammasteknikkojen liitolle, Hammasteknikkoalan 
Työtekijäin ammattiosasto N:o 12. Erikoisesti kiitän Opettajia Herroja 
E. Grönholmia, A. Hertotaa, G. Koskista ja P. Koivulaa heidän suuri-
arvoisesta työstään ammattikuntamme oppilaskannan ammattitaidon 
kehittämiseksi, ja kaikkia toimihenkilöitä jotka ovat toimineet kurs
sien hyväksi. 

Helsingissä 30. 8. 1948. 
Kurssilaisten puolesta kiitollisuudetta 

Opp. E. M. 

HAMMASTARVIKEALAN NÄYTTELY 

pidettiin Lontoossa syyskuun loppupuoletta, mutta mitään erikoisia 
uutuuksia ei näyttelyssä kuulemma esitetty. 
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Suomen Jalometallityöntekijäin Liiton Hammasteknikkoalan 

työntekijäin ammattiosasto N:o 12 tiedoituksia. 

OSASTON TOIMIHENKILÖT V. 1948. 

Putieenjoht. K. J. Laine Hämeentie 34. B. 39. Puh. 72 357 
Sihteeri R. R. Virta Hakaniemenkuja 8. A. 36. 72 020 
Rahast.hoit. A.Frank Vaasanrinne 3. A. 16. 37 324 

A. Hertoia Fleminginkatu B. 20. 35 601 
T. Otsonius Mannerheimintie 60. A. 12. 447 847 
K. Skaren Monsaksentie 6. A. 3. 27 594 
Ä. Eriks.son IV linja 20. B. 34. 73 353 
E. Paavilainen Väinölänkatu 17. g. 55. 62 777 
T. Montonen 

LUOTTAMUSMIEHET: 

K. J. Laine, H:ki Hämeentie 34. B. 39. Puh. 72 357 
S. Toivonen, H:ki Pitkänsitlanranta 9. B. 72 810 
.\ntti Hertoia, H:ki Fleminginkatu 6. B. 20. 35 601 
Yrjö Koskinen Turku Sirkkatahdenkatii 36. B. 11. 
Sten Storm » Pitkämäki, Alitalo 10. 
Rahtp Nordlund, Vaasa Rantakatu 10. 
Erkki Mäkinen, Lahti Heinlammintie 56. B. 
P. Kauranen, Kemi Väinölä, Savolaksen talo. 
Veikko Kallinen, Oulu Kaiikovainionkatu 20. 

JÄSENHUOLTAJAT: 
l i . Mäkinen, t^aliti 
V. Pulkkanen, tvotka Katajatie 17. 
H. H. Svartbäck, Vaasa Malmönkatu 29. 
V. Kallinen, Oulu Kaiikovainionkatu 20. 
S. Storm, Turku - Pitkämäki, Ali-talo 10. 
P. Kansanen, Kemi Väinölä, Savolaisen talo. 

URHEILU- JA HUVITOIMIKUNTA: 

Puheenjoht. L. Vanhala Pakila, Koivutie 1. 
Rahast.hoit. A. Koski Arkadiankatu 10. A. 5. 
Sihteeri L. Pitkänen Vallininkuja 7. A. 3. Puh. 35 601. 

K. Tirkkonen 
G. Levander 
t^indhotm 
R. Virta 
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LABORATORIOMOOTTORI 

Tälliä, brittiläisistä aineista tehty laatiiinoottori, on erikoi
sesti valmistettu kestämään laboratoriotyön aiheuttamat 

rasitukset. 

Moottorin rakentamiseen, kestäväksi ja luotettavaksi työ
välineeksi, on vaivoja säästämättä käytetty sekä ammatti 

taitoa että asiantuntemusta. 
Toimitetaan täydellisenä 4:llä »stnbeilla», sarjaan käämi-
letty 1/6 h.v., vaihtovirralle, kierrosnopendet: 1.500—.TOGO. 

Lisädetbja hanima&tarvikekaupoislanne. 

T U K K U M Y Y J Ä : 

DAVIS, SCHOTTLANDER & DAVIS LTD. 
'24/30 Gt. Titchfield Street, London W. 1. 

S. f t i -OK J 

Oikeat työvälineet takaavat työn laadun 
SteUoii'in ja Stelloii'C:ii käyttöä varten 
0 1 1 erikoisesti suunniteltu ja valmistet
tu sarja työvälineitä joiden avulla tyiit 
saadaan yksinkertaisemmiksi ja sama 
tulos taataan. .Sama erikoistuntija, jn-ö. 
ka aikoinaan kehitti Stellonin tekniikan 
on myöskin kehittänyt tämän työvä-
tinesarjan, joten täysi alantnntemus 
kaikkiin asian haroihin on ollut työtä4_ 
auttamassa. Stellou työväline sarjaan 
kiininu: 

1. S T E L L O N SEKOTUSKUPPI. j. 
.\rvokas työväline eri läm|)öasteitten'" 
tarkastamisessa. 

2. .STELLON K Y V E T I T . 
Sekä täysi että osaproteesimallit saavat 

liyvän suojan. Kyvotissä on irtonainen 
laatta, sekä ylä että alaosassa joten pro
teesi lielposti saadaan puretuksi. 

S I E L L O N PUKISTIN 
0 1 1 erikois-snnniiiteltn ja sulkee var
masti kyvetiii. 

K Y V E T T I S T E L L O N C:tä VARTEN. 
Helpottaa muotin valmistamisen ja 
säästää kipsiä. 

S T E L L O N G SILINTERI JA PU
RISTIN. 
Eri silinteriosien ja puristimen muoto 
saa aikaan suoran puristuksen Stello-
nille. 

Yksinmyyjä Suomessa: O/Y DENTALDEPOT A/B. Helsinki. 

« S T E L L O N » t y ö v ä l i n e e t 
"Ste//on" Ja "Stellon" C käyttöä varten, 

Tukkumyyjä: The Amalgainated Dental Co. Ltd., 1, Swallow Str. Lontoo W. 1. 
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Y k s i n m y y j ä t u k u t t a i n : 
D A V I S , S C H O T T L A N D E R & D A V I S , L T D . , 

24—30, Great Titchfield Street, London, 

Uusia >Väline» 
Tuotteita. 
VULKANISAATTORl 

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

VALUKOJE 

yksinkertainen, käytännöllinen. 
Toimii paineilmalla. Paine sää
dettävä. 

1»4J. 
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Jokainen tietää mitä rahallaan saa 

tehdessään ostoksia 

D e n t a l d e p o o s s a 
! 

O/Y D E N T A L D E P O T A/B 
Etelä Ranta 2, Helsinki. Puhelin sarja 20 601. 

Meisinki 1948. Kirjapaino Oy. SANA 


