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© . IVOCLAR -KERAMIIKKA-

ohjelma on täydellinen 

• IVOCLAR-KERAMIIKKA-työskentelysetti 
• IVOCLAR-muotoilupensselit 
• FEINSTRAHL GRIFFEL-hienohiekkapuhallin 
• FEINSTRAHL MITTEL AI Oa-hiekkaa 
• IVOMILL-IVODRILL-kovametallifreesarit 
• VIVODENT ITS-metallikeramiikkasatsi 

- uusi väriskaala, palnt-on-tyypplset opaakit 
• INZOMA-sidosmateriaalit ja valmisrakenteet 

- säästävät materiaalia ja työaikaa 
- lisää esteettisyyttä ja liitoksen lujuutta 

• PROGRAMAT P10-täysautomaattiuuni 
• SILANIT-ISOPAST-korjaussetti 

- mahdollistaa posliinin korjauksen suussa 

TUTUSTUKAA KERAMIIKKA-OHJELMAAMME 
KURSSEILLAMME 

O y D E N T A L - M E D I C O A b 
Puh. 90-601 425 

UUDEZ KOTIMAISET PMLLEPOLTTO-
METALUT SAAT LÄÄKINTÄMUOVISTA, 

Lääkintamuovi Oy tuo nyt 
markkinoille täysin uudet, koti
maiset päällepolttoseokset. Seos
ten tuoteketiltystyössä on ollut 
mukana useita suomalaisia ham-
masiääkäreitä ja -teknikoita. Näin 
on voitu tarkasti ottaa huomioon 
käyttötarkoitus, tyypilliset suo
malaiset työmenetelmät sekä 
käyttäjien korkea vaatimustaso. 

Päällepolttoseokset valmis
taa Outokumpu Oy, joka hyvän 
laadun lisäksi merkitsee pitkä
aikaista kokemusta, maailman
kuulua ammattitaitoa sekä jatku

vaa laadunvalvontaa. 
Seoksia on kahta erilaista; mo

lemmat sopivat kovuutensa an
siosta myös pitkiin siltarakennel-
miin. Uusille metalleille voidaan 
polttaa posliini kaikilla tunnetuim-
milla (maassamme yleisesti käy
tetyillä) posliinimassoilla. Uudet 
seokset ovat kudosystävällisiä ja 
kestävät hyvin suun olosuhteissa. 

OUTOKUMPU MK I 

Erittäin jalo Au-Pt -seos, jonka 
jalometallipitoisuus on 96 %. Väri 
harmaan kellertävä. 

OUTOKUMPU MK II 

Edullinen, erittäin jalo Au-Pd 
-seos, jonka jalometallipitoisuus 
on 80 %. Käyttöohjeet, tysikaali-
set ominaisuudet ym. lisätietoja 
saat Lääkintämuovista. 

LM-DENTAL 
Myynti: Lääkintämuovi Oy/ 

Rauni Tirri, Espoo, 
puhelin 90-8030561,8031 465 



S U O M E N HAMMASTEKNIKKOJEN KESKUSEITITO r.y. 

Mannerheimintie 52 A 1 
00260 Helsinki 26 
Puh. 447 123, postisiirto 12690-0 

39. VUOSIKERTA 1982 

Toimituskunta 

Päätoimittajat: 
Pekka Koivisto (vastaava) 
puh. 447 123 
Harri Aalto 
puh. 692 3277 

Jäsenet: 
Keijo Polän 
Kari Markkanen 
Matti Savolainen 

Hammasteknikkolehti ottaa 
sitoutumuksetta vastaan käsi
kirjoituksia sekä valokuvia 
julkaistavaksi. Julkaistavaksi 
tarkoitetun materiaalin mu
kana on toimitettava täydelli
set henkilötiedot kijoittajasta 
(nimi, osoite, sos.turvatun-
nus, syntymäkunta, asuin
kunta, sekä pankki- toi posti
siirtotilin n:o) 

Kirjoituksia lainattaessa on 
lähde mainittava. 

Kesh-Uusimaa Oy, Kerava 1982 

SUOMEN HAMMASTEKNIKKOIEN 
KESKUSLIITON HALLITUS 
I pj. Matti Juntunen 

OS. Sibeliuksenkatu 21 A 7, 04400 järvenpää, p. 90-285812 

n pj. Mikko Rikkonen 

OS. Valkeakoskenkatu 18, 37600 Valkeakoski, p. 937-40611 

UI pj. Teppo Koskinen 
OS. Kaivosrinteentie 6 I 78, 01610 Vantaa 61, p. 90-531518 
Toiminnanjohtaja Pekka Koivisto 
OS. Steniuksentie 7 A 4, 00300 Helsinki 30, p. 90-447123 
Tapio Lamminen, Mököistenkatu 10, 24100 Salo 10, p. 924-15430 
Jouko Pohjonen, Talontie 11 B 21, 00300 Helsinb 30, p. 90-
718122/21 
Eerikki Vuorimies Kauppakatu 3 A, 33200 Tampere 20, p. 931-
28457 
Lars Nordberg, Vatakujo 1 B 21, 00200 Helsinki 20, p. 90-407400 
Kosti Uusitalo, Urakkotie 10-12 D 11, 00680 Helsinki 68, p. 90-
487972 
Matti Taimmen, Leningradinkatu 13 A 4, 20310 Turku 31, p. 921-
27834 
Helena Savontie Perämiehenkatu 5 C 46, 00150 Helsinki 15, p. 
607623 
Eija Hägg, Runeberginkatu 6 o F 3, 00100 Helsinki 10, p. 90-
499010 
Jukka Salonen, Avaruuskatu 3 E 83, 002210 Espoo 21, p. 90-
424144 

Hammasteknikkojärjestöjen yhteyshenkilöt 

Hammastekniset ry 
Pj. Riitta Saloranta 
Aalto 4 A 14 
02320 Espoo 32 
Puh. t. 768301 

Sihteeri Eija Hägg 
Runberginkatu 6 A 
00100 Helsinki 10 
puh. k. 90-499010 

Erikoishammasteknikkoliitto ry 
Pj. Matti Juntunen 
Sibeliuksenkatu 21 A 7 
04400 Järvenpää 
puh. 90-285812 

Hammaslaboratorioliitto ry 
Pj. Lars Nordberg 
Vatakujo 1 B 21 
00200 Helsinki 20 
puh. 90-407400 
Toiminnanjohtaja 
Tapio Vasara 
Kansakoulunkatu 10 A 21 
00100 Hki 21 
puh. 90-6943866 
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Ammattitai(ion vaaliminen 

Ammattitaito sanan varsi
naisessa merkityksessään 
on sitä, että jollakulla on 
tietynlainen taito tehdä 
jotakin ammatikseen. 
Hammasteknikon ammat
titaito on katsottava tai
doksi tehdä hommostek-
niikon pi i r i in kuuluvia töi
tä. 

Useinmiten em. käsite 
tulkitaan kuitenkin l i ian 
suppeana. Tulisi mieltää, 
että ammotin toteuttami
nen edellyttää teknisten 
suoritteiden lisäksi taitoa 
osata esim. liikkeen toi 
yrityksen johtaminen toi 
taitoa suhtautua oikein 
asiakkaisiin toi muih in 
työpaikalla oleviin. 

Jatkuvasti kehittyvät tek
niset ratkaisuvaihtoehdot 
jo kasvavat laatuvaati
mukset asettavat osaami
selle uusio haasteita. Täl
löin ammattitaidon köy-
töntöön soveltaminen 
edellyttöö m m . sitö, ettö 
osataan valita oikeat 
työskentelymenetelmöt, 
köyttöö nykyaikaisia ma
teriaaleja jo laitteita jo 
ettö osataan suhtautua 
oikein muihin ihmisiin jo 
itseensö. 

Korkealla ammattitai
dolla on h y v i n törkeö 
merkitys ammotin statuk
sen kohottamiseen jo y l -
löpitömiseen. Se puoles
taan lisöö työn suoritta
jan omaa ammatt iaan 
kohtaan tuntemaa arvos

tusta jo tekemönsö työn 
kunnioittamista. 

"Ruostunut" ammattitai
to saattoa aiheuttaa hy
vinkin haitallisia seuraa
muksia. Useilla tuotteita 
toi palveluita tuottavilla 
oloilla puhutaan nykyisin 
ns. erikoistarjouksista. Ky-
symyksessö on tavallisim
min jokin tuote toi palve
lus, joko myydöön nor
maalia edullisemmin. Töl-
loinen markkinointi on 
töysin hyvöksyttövöö jo 
useinmiten se ojaa myös
kin ostajan etua. Jos t i 
lanteeseen sovelletaan si-
tövostoin vaat ivan tason 
kösityösuoritetto ei em. 
markkinointikeino ole 
mahdoll inen. (Olettaen et
tö ammattia harjoitetaan 
elannon saannin tarkoi
tuksessa). Perusteluna 
edellömainitulle voitaisiin 
esittöö, ettö jos laatuvaa
timukset pyritöön toteutta
maan mahdoll is imman 
hyvin jo toteuttajina ovat 
hyvöt "ammattimiehet" 
kustannukset työsuoritetta 
kohti ovat yhtösuuret. 

Jos kuitenkin jostain 
syystö on ajauduttu epö-
sovinnoiseen markkinoin
tikeinoon, huomattavien 
alennuksien antamiseen, 
voidaan töllöin olettaa, 
ettö eröönö ratkaisevana 
syynö on ollut "ruostu
nut" ammattitaito. 

Hoittoseuraamuksena 
ei ole pelköstöön se, ettö 

potilas körsii hinnanalen
nuksen vuoksi tingitystö 
laadusta. Haitto kohdis
tuu myös ammattikun
taan sisöllepöin jo olen-
nuksenontojaan. Tulok
sen saaminen edellyttöö 
normaalia pidempöö työ-
pöivöö, joko taas kulut
taa työn suorittajaa nor
maalia enemmön. 

Hammasteknikoilla on 
mahdollisuus kehittää 
osaamistaan monin eri 
keinoin. Koulutustoimikun
ta jörjestöö protetiikon 
eri osa-alueista kursseja. 
Hammasteknikko-opisto 
toimeenpanee kokeen 
ylemmön ammattitutkin
non suorittamiseksi. Maa
liskuun loppupuolella jör-
jestetöön jölleen hom-
mosteknikkopöivöt. Pdivil-
lö on mahdollisuus osal
listua eri luennoille jo tu
tustua nöyttelyyn. Vuosit
tain jörjestetöön ainakin 
yhdet toi kahdet valta
kunnalliset opintopöivöt, 
joilla nykyisen kokemuk
sen mukaan olkaa olla 
hyvin törkeö merkitys. 
Yhteenvedonomaisesti on 
todettava, ettö pysyök-
seen o jan tasolla on olta
va rehellinen jo kriittinen 
itseöön kohtaan jo tarvit
taessa pyrittövö korjaa
moon havaitsemansa vir
heet, jo vöhintöön aina
kin joskus suunnattava 
katseensa muuallekin 
kuin omaan työhön. 

Pekka Koivisto 
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Hammasteknisen alan Opinto- ja jatkokoulutuspäivät ja 
syyskokoukset 18.—19.9.1982 Oulussa 

Ensimmäistä kertaa ham-
masteknikoiden historias
sa olimme saaneet järjes
tettäväksemme syysko
koukset tänne O u l u u n 
Opinto- ja jatkokoulutus-
päivien yhteyteen. Osan
ottajien runsaus yllätti po
sitiivisesti järjestävän seu
ran toimihenkilöt. Ol ihan 
paikalla y l i 100 luennoille 
osallistujaa sekö lisöksi 
muut perheen jösenet. 
Söökin oli ensimmöisenö 
pöivönö suosiollinen, au
rinkoinen ja ruska par
haimmil laan, kun Finnai
rin bussi toi osanottajat klo 
8.15 hotelli Cumuluksen 
eteen, josta luennolle osal
listujat saivat kyydin Ham-
maslööketieteen laitoksel
le. 

Pöivien tapahtumat 
saimme pitöä loistavissa 
ja tarkoituksenmukaisissa 
tiloissa O u l u n Hammas-
lööketieteen laitoksella. 

Ensimmäisenä kuul im
me Hll Marten Segercran-
zin luennon aiheesta "Leu
kojen asentosuhteiden 
huomioiminen keskiase-
man mädrityksessö". Aihe 
on alati a jankohtainen ja 
myös törkeimpiö työvai
heita kokopurennan on
nistumiselle. Työvaihee
seen tulisi suhtautua huo
lellisesti ja aikaa uhraten, 
jotta tulos olisi paras mah
dollinen. Tössö työvai
heessa teemmekin mah
dollisesti eniten virheitö 
(Eht)?. Niille erikoisham
masteknikoille, jotka ha
luavat oppia kyseisestö a i 
heesta, suosittelen osanot

toa Valtion Hammastek
nikko-opiston jörjestömille 
töydennyskursseille... 

Ruokailun jölkeen oli 
tilaisuus tutustua Ham-
maslööketieteen laitok
seen, jossa esiteltiin monta 
mielenkiintoista osastoa. 

Toisena luentona kuu
l imme professori Kauko 
Virtasen esitelmön aihees
ta "Purennan kuntouttami
nen". Jos kruunut, paikat ja 
koko proteesin virheelli
nen hammasasettelu ko
rottavat purentaa, aiheut-
vat ne potilaalle bruksis-
mia ja lihas- ja nivelvaivo
ja. Virheitö tulisi völttöö 
em. seuraamusten völt-

tömiseksi. 
Kahvitauon jölkeen oli 

vuorossa liittojen syysko
koukset sekö kunnallisten 
ja valtiollisten työntekijöi
den kokous. Illanvietto oli 
jörjestetty Hotelli C u m u 
lukseen. Tilaisuus oli jör-
jestöjien toivomuksesta 
jörjestetty yhteiseen t i 
laan, jotta toisiimme tutus
tuminen onnistuisi parem
min. Osallistujat voinevat 
todeta, oliko illanvietto on
nistunut? 

Juhlan jölkeen sateise
na sunnuntaiaamuna 
luennolle osallistujat kul
jetettiin laitokselle. Ensim
möisenö luentona kuulti in 

Oulun hammasteknikkoseuran pj Veli Heikkinen avaamassa 
tilaisuutta. 

Hll Marten Segercranz. 
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Hll Jaakko Kunnar in luento 
aiheesta " O u l u n Yliopis
ton Hammaslööketieteen 
Laitoksen tutkimus kokop
roteesien hoidon tarpeesta 
Pohjois-Suomessa". Tutki
mus osoittaa jo tössö vai
heessa, ettö useimmat 
hammasteknilliset työt 
etenkin kokohammaspro-
teesit ovat jööneet töysin 
vail le huoltoa ja ovat y l i -
iköisiö. Tutkimus on vielö 
kesken ja sen valmistuttua 
luennoitsija on luvannut 
esittöö tarkat tutkimustu

lokset joko alamme ko
kouksessa tai Hammastek-
nikkolehdessö. 

Toisena luennoitsijana 
olikin vuorossa suoraan 
kertausharjoituksista ar
mei jan vaatteissa Seppo 
Sotaniemi, jonka luennon 
aihe oli "Mandibulan atro-
fia! sen aiheuttamat pro-
teettiset ongelmat". Joissa
kin tapauksissa voidaan 
erilaisin kirurgisin toimen
pitein edistöö alaproteesin 
pysymistö paikoil laan ja 
auttaa toiminnallisuutta. 

Esitelmössö korostettiin oi
kean purennan merkitystö 
sekö jatkuvan hammas-
proteesihuollon tarpeelli
suutta, sillö huoltamaton 
proteesi saa aikaan suus
sa vaurioita, jotka johtavat 
jopa kirurgisiin toimenpi
teisiin. Hammasproteesit 
tulisi tarkastaa 1—2 vuo
den välein, huoltaa 3—5 
vuoden völein ja uusia 6— 
10 vuoden völein. 

Lounaan jölkeen pidet
tiin Keskusliiton syysko
kous, jossa mm. hyväksyt
tiin Aikuisvöestön Ham-
mashuoltokomitealle 
jötettövd kirjelmä. Tilai
suus pööttyi töhön kokouk
seen ja edessö oli kotimat
ka. 

Nöin pöivien mentyö 
O u l u n Hammasteknikko-
seura kiittöö luennoitsijoi
ta oman aikansa uhraami
sesta ja erittöin mielenkiin
toisista luennoista. Kiitos! 

Seuraavat hammas-
tarvikeliikkeet osallistuivat 
pöiviemme jörjestelyihin 
lahjoituksin: Oy Dentalde-
pot A b , Oy Dental-Medico 
A b , Hammas Oy, Löökin-
tömuovi Oy Rauni Tirri , 
Oriola Oy Hammasvöline 
ja t :mi Veikko Auer, osallis
tumisesta kiitos heille. 

Lisöksi vielö kiitokset 
pöiviin osallistujille. Te to
distitte, ettö etelöstö on 
yhtö pitkö matka Ouluun 
kuin pöinvastoin. Toivotta
vasti Teille jöi miellyttövöt 
muistot pöivistömme. No 
nyt nöö oot köyny Oulus
sa! 

Oulun Hammasteknikko-
seura 
pj. Veli Heikkinen 
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"Valtakunnan miittinki 11.10.-82" 

Tämän vuotinen, jo pe
rinteiseksi käynyt "valta
kunnan miit t inki" pidet
tiin komeissa puitteissa 
Oriola Oy:n luonnonkau
niil la Tuohilammen-tilal-
la, Hammasvälineen toi
miessa isäntänä. 

Paikalle oli v a n h a n ta
van mukaan kutsuttu 
edustajat eri liitoista, yh
distyksistä sekä seuroista. 
Ilmeisesti tapahtuman si
joittuminen maanantai
päivään verotti osaltaan 
"pitkämatkalaisia" koska 
paikalla olleet olivat 
enimmäkseen Etelä-Suo
men kasvatteja. 

Tilaisuus alkoi n. klo 
16.00 kokoontumisella 
Keskusliiton toimistoon 
josta isäntä oli järjestä
nyt bussikuljetuksen Tuo-
hilammelle. Perille saa
vuttiin n . klo 17.00 jossa 
Jussi Inkovaaran "skälat-
tuo" meidät tervetulleiksi 
siirryimme heti asiaan 
eli ruokailuun. Kaikki 
Tuohilammella eri yhteyk
sissä vierailleet "ham-
paantekijät" yhtynevät 
mielipiteeseeni, että sin
ne mentäessä tulee vat
sa säätää lukemalle "erit-
täin-hyvää-ruokaa-tulossa". 
Eikä keittiö töllököön ker
ralla tuottanut pettymys-
tö. 

Ruokailtuamme siir
ryimme kahvien ja ... ke
ra auditorioon jossa vie
rai lun korkea taso jatkui. 
Vuorossa oli hommaslöd-
köri Tapio Putkosen esi-
telmö kehittömöstöön 

TPV-kiinnikejörjestelmös-
tö, joka ainoana "kotimai
sena", köytöltöön yksin
kertaisena ja varmatoimi
sena on tutustumisen ar
voinen kaikille yhdistel-
möprotetiikkaa harrasta
ville hammasteknikoille. 
HT-lehti pyrki i palaa
maan asiaan tössö yhtey-
dessö myöhemmin. 

Paluu "arkeen" tapah
tui Matti Juntusen astues
sa puhujakorokkeelle, vie
rai lun "vira l l inen" ohjel
ma oli alkanut. 

Aluksi puheenjohtajam
me selvitti jörjestökent-
tömme viimeaikaista kehi-
tystö keskusliiton toiminto
jen kannalta. Tössö yh-
teydessö kösiteltiin mm. 
keskusliiton tilojen köytön 
suunnittelua ja -liiton tar
joamia palveluita jösen-
jörjestöilleen. TöUö het-
kellö on osa tiloista vuok
rattuna varatuomari Paa
vo Rytköselle asianajotoi
mintaa varten sekö osa 
tiloista tultaneen luovutta
m a a n Hammasteknisten 
köyttöön. Palvelujen puo
lelta ovat suurimpana 
vuokralaisena Erikoisham-
masteknikkoliitto-laiset. 
Tömön jölkeen Matti Jun
tunen selvitti lyhyesti ai
na ajankohtaisen liike
vaihtovero-kysymyksen 
nykytilaa. Liikevaihtove
roon liittyviö epökohtia 
ja epöoikeudenmukai-
suuksia tutkimaan on 
asetettu työryhmö joten 
toivottavasti peröstö kuu
l u u . . . 

Seuraavana kösittelyyn 
otettiin ajankohtaiset a i 
heet joita ammattikun-
nanedustajat eripuolilta 
maata halusivat julkituo
da. Puheenvuoroja pyy
dettiin runsaasti ja nöls-
sd kösiteltiin erilaisiin me
nettelytapoihin liittyviö 
asioita, erikoishammastek-
nikoiden osaproteesioi-
keuksia, eri liittojen keski-
nöisiö suhteita sekö jö-
senluetteloiden julkaisua. 

Virallisen ohjelman 
pöötyttyö oli isöntömme 
varannut saunan kuu
maksi ja uima-altaan 
vastaavasti viileömmöksi, 
mahdollisuus oli myös 
erilaisiin poUopeleihin ku
ten lentopalloon ja squ
ashein. 

Loppuaika kuluikin rat
toisan yhdessöolon mer-
keissö, n i in rattoisan, et
tö paluukuljetus alkoi n. 
klo 23.30 eli tavallisen 
puolituntisen aikataulusta 
myöhössö. Lystiö kun ei 
haluaisi millöön lopet
taa. 

Kiitokset vielö kerran 
ammatt ikunnan puolesta 
isönnille loistavista puit
teista ja tiloista sekö ym-
mörtövöstö suhtautumi
sesta tömön tyyppisiin t i 
laisuuksiin ja ni iden völt-
tömöttömyyteen ammatti
kunnan yhtenöisyyden 
kannalta. 

Harri Aalto 
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TUKHOLMAN RISTEILY 

Tömön vuotinen Rik-
stömma-matka ajoittui 
18.-20.11. -82 völiseen 
aikaan. Matka suoritettiin 
Sil ja-Linen suurlautalla 
Silvia Reginal la joka jo 
itsessöön oli matkan ar
voinen. 

Hammaslaboratorioliitto 
ry :n matkalle oli ilmoit
tautuneita reilut kolmisen-
kymmnetö ja lisöksi oli 
Valtion Hammsteknikko-
opiston opettajien ja oppi
laiden keskuudessa jör
jestetty ryhmömatka sa
massa tarkoituksessa. 

Varsinainen matka al
koi matkalippujen jaolla 
Silja-Linen terminaalissa 

Tapio Vasara 

torstoi-iltana. Pienten al-
kukommellusten jölkeen 
saatiin liput jaetuksi ja 
kaikki oman "hyttikaverin
sa" kanssa oikeaan hyt
ti in. 

Laivan irtauduttua sata
masta kokoonnuimme lai 
van kongressitiloihin y h -
deksönteen kerrokseen, 
joissa puheenjohtaja 
Lars Nordberg toivotti 
meidöt tervetulleiksi m.at-
kalle Löökintömuovin 
Rauni Tirrin kustanta
mien erikoiscocktailien 
suosiollisella avustuksel
la. 

Tömön jölkeen luennoi 
alkuperöisestö ohjelmas-

Lars Nordberg 

ta poiketen varatuomari 
Tapio Vasara hammasla-
boranttikoulutukseen liitty-
vöstö oppisopimuskoulu
tuksesta ja töhön liittyvis-
tö työnantajille maksetta
vista koulutus- ja työhön-
sijoittamiskorvauksista. 
Kiinnostuneet hammasla
boratorioliitto ry :n jösenet 
ottakoot yhteyttö toimin
nanjohtajaan. 

Illanvietto illallisineen 
ja tanssipyöröhdyksineen 
sujui tavalliseen tapaan 
ja kaikki olivat vielö mat
kassa la ivan saapuessa 
perjantai-aamuna klo 
9.00 paikallista aikaa Vör-
tahamnen'in satamaan 
Tukholmaan. Tööltö oli 
loboratorioliiton toimesta 
jörjestetty bussikuljetus 
Stockholm Mössan'iin Äl-
vsjö'hön. 

Huolimatta siitö, ettö 
matkan hintaan sisölty-
vöt messuliput olivat var
massa tallessa toiminnan
johtajamme työpöydöllö 
Helsingissö pöösimme 
messualueelle enemmittä 
kommelluksitta. 

Itse nöyttelystö ei sen 
suurempia yllötyksiö ai
nakaan allekirjoittaneen 
silmiin sattunut, tavaraa 
oli pal jon mutta enim-
mökseen kuitenkin tuttua 
ja jo suomessakin nöh-
työ. Asia johon kuitenkin 
kiinnitti huomiota oli i l 
maisjakelun runsaus, ei
kö kysymyksessö ollut 
suinkaan pikku riikkisiö 
nöytepakkauksia vaan 
normaaleja myyntipak
kauksia. Ahkera kerööjö 
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sai varmasti tuntuvan pa
lautuksen matkansa hin
nasta. 

(Huomatkoon suomalai
set tarvikeliikkeet edelli
sen kappaleen Finlandia-
taloa si möUäpitäen.) 

Koska tämänvuotinen 
matka rajoittui pelkäs
tään messumatkaksi eli 
ajanpuutteen vuoksi luen
noille ei ehtinyt osallis
tua jäi allekirjoittaneelle 
aikaa tutustua myös Tuk
holman arkeen muuta
m a n tunnin ajan. 

Kun paluukuljetusta Äl-
vsjöstä ei oltu yhteisesti 
järjestetty joutui allekir
joittanut turvautumaan 

paluumatkal la VR:n ruot
salaiseen vastineeseen. 
Eikä tarvitse VR:n hävetä 
yhtään, samanlaista tun
tuu olevan ihan l ipun 
myyntiä myöten. Kun al
lekirjoittanut yritt i hapa
roivalla oppikouluruotsil-
laan ostaa kahta l ippua 
Tukholman keskustaan tu
l i vastaus yllöttöen selvöl-
lö suomenkielellö; "vai 
Tukholman C asemalle 
siun pittöis piöstö? no, 
kaksioista kruunuu ja 
raie kolome". Muutenkin 
suomenkieli tuntuu yleis
tyneen huomattavasti 
menneessö kymmenessö 
vuodessa mikö on vieröh-

Rikstämman näyttelyä 

Tukholmassa kaupunkikierroksella 

tönyt allekirjoittaneen 
edellisestö Tukholman 
köynnistö. 

Paluumatka laivalla al
koi perjantai-iltana klo 
18.00, mutta saunominen 
suomalaisittain jo klo 
17.00 Teppo Sarpilan 
Dental Medicosta toimies-
ta isöntönö. 

Paluumatka sujui useim
milta samoissa merkeissö 
kuin menomatkakin, lai
va va in tuntui keinuvan 
enemmön. Johtuiko se sit
ten yltyneestö meren-
köynnistö va i muusta, ei 
allekirjoittanut halua löh-
teö arvai lemaan. Merisai-
rautto oli kuuleman mu
kaan kuitenkin esiintynyt 
yön aikana. 

Lauantai-aamuna klo 
9.00 olimme jölleen koti
satamassa Helsingissö. 
Ohjelmakirjeessö esitet
tyyn kysymykseen; "toi
vottavasti kaikki voivat 
tössö vaiheessa todeta 
matkan kannattaneen?" 
voin a inakin omalta osal
tani vastata myöntövösti 
ja uskoisin kaikkien mui 
denkin matkalaisten yhty-
vön töhön. Tosin amma
ti l l inen anti olisi ollut suu
rempi miköli matkalle oli
si löhdetty pöivöö aiem
m i n jolloin luennoille 
osallistuminenkin olisi 
mahtunut ohjelmaan. 

Harri Aalto 
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Hannu Ilkas 
tutkimuspäällikkö 
Taloustutkimus Oy 

Tutkimus hammasproteesien käyttäjistä 

Lähes jokd kolmannella suo
malaisella on suussaan ham
masproteesi; joka neljännellä 
on kokoproteesi ja joka kym
menennellä osaproteesi. 

Proteesien käyttäjiä on jo 
nuorissakin ikäryhmissä, 
merkittävässä määrin kuiten
kin vasta 25 ikävuoden jäl
keen. Ikäryhmistä 25--29 
vuotta hammasproteesia 
käyttää yksi kymmenestä, 
seuraavasta viiden vuoden 
ikäluokasta, 30—34 vuotta, jo 
yksi neljästä. Tämän jälkeen 
proteesien käyttömäärä kas
vaa hitaammin ja huippu-
osuus hammasproteesien 
käyttäjyydessä saavutetaan 
noin 60 vuoden iässä, jolloin 
hammasproteesia köyttää 
kolme neljästä. Tämän 
ikävuoden jälkeen osuus ei 
enää juuri lisäänny. Nämä 
tiedot ilmenevät Erikoisham-
masteknikkoliiton teettämäs
tä tutkimuksesta, jonka on 
suorittanut Taloustutkimus 
Oy. 

Tutkimuksen tarkoituksena 
oli selvittää hammasprotee
sien käyttöä eri väestöryhmis
sä, proteesien ikää, hankinta
paikkaa ja käyttäjien mielipi
teitä proteesistaan ja sen han
kinnasta. Tutkimus suoritet
tiin maalis-toukokuussa 1982 
koko maata käsittävässä kir-
jekyselytutkimuksessa "Suo
mi Tänään". Tutkimuksen 
vastaajamäärä oli lähes 
5 000 henkilöä, jotka edusti
vat maamme 15—69 -vuotias
ta väestöä. Tutkimus perustui 
henkikirjoista muodostettuun 
satunnaisnäytteeseen. 

Edellä esitetyt hammaspro
teesien käyttäjämäärätulok-
set perustuvat tutkimustulok
sien perusteella tehtyihin las
kelmiin. Hammasproteesien 
käyttäjiä vastaajajoukossa oli 
n. 1 600. 

Käyttäjämäärät 
Hammasproteesi on n. 
I 430 000 suomalaisella. 
Näistä on kokoproteesin käyt
täjiä n. 900 000 ja osaprotee
sin käyttäjiä n. 530 000. Tutki
mustuloksista ei selviä tar
kemmin sitä, kuinka monella 
on molempien leukojen pro
teesi, eikä myöskään sitä, mi
ten proteesityypit jakautuvat 
ala- ja yläleuoissa. Seuraa
vassa taulukossa (taulukko 1) 
on kuvattu proteesien käyt-
täjäosuudet ikäryhmittäin. 

Kuten taulukosta ilmenee, 
hankitaan 40:een ikävuoteen 
asti lähes yhtä paljon osa- ja 
kokoproteeseja. Tämän jäl
keen alkaa kokoproteesien 
osuus nousta hyvin selvästi ja 
osaproteesien käyttäjäosuu-
den kasvu pysähtyy. 

Kokoproteesit 
Hammasproteesien hankin
ta-aika. Tällä hetkellä käytös
sä olevista kokoproteeseista 
puolet on hankittu viimeisten 
kymmenen vuoden aikana ja 
toinen puoli on yli kymmenen 
vuotta vanhoja. Yli 20 vuotta 
vanhoja proteeseja on 15 %. 

Tammikuun -81 ja maalis
kuun -82 välisenä aikana 
oli kokoproteesin hankkinut 
n. "75 000 henkilöä. Viime 
vuosina on kokoproteesin 
hankkinut keskimäärin n. 
50 000 henkilöö/vuosi. 
Kokoproteesin hankinta
paikka 
Nykyisin käytössä olevista ko
koproteeseista on hankittu yli 
puolet, 54 %, suoraan erikois
hammasteknikolta ja 46 % 
hammaslääkärin välityksel
lä. 

Erikoishammasteknikko j en 
osuus kokoproteesien han

kintapaikkana on noussut sel
västi 1970-luvun alussa ja on 
edelleen nousussa. Tammi
kuun 1981 ja maaliskuun -82 
välisenä aikana hankituista 
kokoproteeseista oli suoraan 
erikoishammasteknikolta 
hankittujen proteesien osuus 
64 % eli lähes kaksi kolmesta. 
Erikoishammasteknikkojen 
osuus on ollut 45 % jo yli 20 
vuotta sitten hankituista ko
koproteeseista. Tutkimukses
sa ei kuitenkaan selvitetty si
tä, mistä käyttäjät ovat hank
kineet ensimmäiset kokopro
teesinsa ts. ei tiedetä onko ko
koproteesin käyttäjä käänty
nyt erikoishammasteknikon 
puoleen ensimmäisiä protee
seja hankkiessaan vai niitä 
vaihtaessaan. Seuraavasta 
taulukosta selviävät erikois
hammasteknikkojen ja ham
maslääkärien "markkina
osuudet" hankinta-ajankoh
dan mukaan. 

(mULUKKO 1) 

miBMS pro teesi en HytUjaoSuudet eri ikaryHiHssa 

)0v «Ov &(» 60v 70v 

_ Proteesi yleensä 

Kokoproteesi 

13 



Tutkimus... 

Mielipiteet hammas
proteeseista 
Tutkimuksessa selvitettiin 
kokoproteesien käyttäjien 
mielipiteitä proteesinsa sopi
vuudesta (paikallaanpysy-
minen, purenta, ulkonäkö 
jne.), hankinnan yhteydessä 
ja sen jälkeen saadusta pal
velusta sekä hankinnasta ai
heutuneista kustannuksista, 
kun verrattiin hintaa saatuun 
palveluun ja sopivuuteen. 
Mielipiteet ilmaistiin 5-astei-
sella skaalalla. Yhteenveto
na mielipiteestä voidaan to
deta, että sopivuudesta ja 
palveluista käyttäjät antoivat 
hyvät arvosanat, kustannuk
sista tyydyttävät. 
Hammasproteesin 
sopivuus 
Hammasproteesien sopivuu
teen ollaan tyytyväisiä. Erit
täin tai melko tyytyväisiä on 
78 % käyttäjistä, keskinkertai
sina proteesejaan pitää va
jaa viidennes ja tyytymättö
miä on 4 %. 

,1 h4MtnU|Mlkkj MrAinU-iJinkotMUn mitun 

1960 1965 1910 1915 1980 198 

liMknikko HaMkUkkkrl 

Hankintapaikka 
Kaikki Erikois- Ham-

ham- mas-
mast. lääkäri 

Sopivuus: % % % 
erittäin hyvä 39 37 41 
melko hyvä 39 40 36 
keskinkertai
nen 18 19 18 
melko huono 3 3 4 
erittäin huono 1 1 1 

Hankintapaikan suhteen ei 
esiinny merkittäviä mielipi
de-eroja proteesien sopivuu
desta. 

Mielipiteet palvelusta 
Mielipiteet hammasprotee
sien hankinnan yhteydessä 
ja sen jälkeen saadusta pal
velusta ovat myönteiset, jopa 
hieman paremmat kuin arvo
sanat proteesien sopivuudes
ta. Kaikista kokoproteesien 
käyttäjistä 85 % pitää saa
maansa palvelua erittäin tai 
melko hyvänä, 14 % keskin
kertaisena ja vain I % erittäin 
tai melko huonona. 

Kokonaistuloksissa ei han
kintapaikan mukaan esiinny 
merkittäviä eroja. 

Hankintapaikka: 
Kaikki Erikois- Ham-

ham- mas-
mast. lääkäri 

Palvelu % % % 
erittäin hyvä 44 43 45 
melko hyvä 41 41 40 
keskinkertai
nen 14 15 13 
melko hyvä 1 1 2 
erittäin huono 0 0 0 

Erikoishammasteknikkojen 
kohdalla on vuosien kuluessa 
tapahtunut palvelutasoima-
gon paranemista; hammas
lääkäreiden kohdalla mieli
piteissä ei esiinny muutoksia 
hankinta-ajankohdan suh
teen. 

Mielipiteet 
kustannuksista 
Verrattaessa hammasprotee
sien hankinnasta aiheutunei
ta kustannuksia saatuun pal
veluun ja proteesien sopivuu
teen jakautuvat käyttäjät kol
meen lähes yhtä suureen lei
riin: kolmannes on tyytyväi
nen, kolmannes tyytymätön 
ja kolmannes siltä väliltä. 

Hankintapaikka: 
Kaikki Erikois- Ham-

ham- mas-
mast. lääkäri 

Kustannubet % % % 
erittäin edulli
nen 9 10 3 
melko edulli
nen 25 27 23 
keskinkertai
nen 32 32 31 
melko kaUis 30 27 34 
erittäin kallis 4 4 4 , 

Hankintapaikan suhteen 
tarkasteltaessa ovat erikois
hammasteknikot edullisem
pia kuin hammaslääkärit. 
Kun otetaan lisäksi huomioon 
hankinta-ajankohta, kasvaa 
ero erikoishammasteknikko
jen eduksi viime vuosiin tul
taessa. On kuitenkin muistet
tava, että verrattaessa kus
tannuksia saatuun palveluun 
(jo proteesin sopivuuteen), on 
hammaslääkäri proteesin 
hankinnan yhteydessä ja 
myös sen jälkeen voinut tarjo
ta potilaalleen palveluja, joi
ta erikoishammasteknikoilta 
ei saa ja jotka vaikuttavat 
käsitykseen proteesin han
kinnasta aiheutuneista kus
tannuksista. 

Yhteenvetona 
tutkimuksesta 
Erikoishammasteknikkoj en 
osuus kokoproteesien han
kintapaikkana on kasvanut ja 
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on edelleen kasvussa; lähes 
kaksi kolmesta kokoproteesis
ta hankitaan nykyisin heiltä. 

Erikoishammasteknikkojen 
kohdalla on vuosien kuluessa 
tapahtunut selvää palveluta-
somielikuvan paranemista. 
Vuoden 1975 jälkeen kokopro
teesinsa erikoishammastek

nikoilta hankkineet antavat 
kauttaaltaan hieman parem
pia arvosanoja kuin vastaa
vana aikana hammas
lääkäriltä kokoproteesinsa 
hankkineet. 

Vaikka käsitykset ovat pa
rantuneetkin, on edelleen 
joukossa myös tyytymättömiä 

niin sopivuuden kuin palve
lun ja erityisesti kustannusten 
suhteen, jälkimmäiseen tyy
tymättömyyden syyhyn voi
daan vaikuttaa parantamal
la palvelua ja huolehtimalla 
entistäkin paremmin protee
sien sopivuudesta. Tai laske
malla hintatasoa. 

Asialliseen informaatioon ia ilmoitteluun! 
Hammaslääkärit, erikois
hammasteknikot ja ham
maslaboratoriot ovat v i i 
me aikoina ahkerasti in
formoineet yleisöä lehti-
ilmoituksilla ja kirjoituk
silla hammashoidon tar
peellisuudesta, mahdoll i 
suuksista ja palveluiden 
suorittajista. 

Intoa ilmoitteluun ja kir
jalliseen esittömiseen l i 
söö luonnollisesti run
saan tekemöttömön työn 
olemassaolon havaitsemi
nen viimeaikaisten tutki
musten tuloksena. 

Suurin osa yleisölle 
osoitetuista artikkeleista 
ja ilmoituksista on ollut 
asiallista ja pysynyt i lmoi
tuksen antajan toimialu
eella. Ne töyttövöt h y v i n 
tehtövönsö sekö potilai
den ettö ammattikuntien 
kannalta ja ovat myös 
terveyspoliittisia tavoittei
ta palvelevia. 

Ammattikuntien jösenet 
ovat aktivoituneet kirjoit
tamaan hammashuollos
ta ja proteesihuoUosta, 

useat ensimmöistö ker
taa. Aloitteleville sattuu 
luonnollisesti erehdyksiö. 
Ilmoituksen tai kirjoituk
sen sisöltöö laadittaessa 
ei aina onnistuta siinö 
möörin etteikö se heröt-
töisi toisen ammattikun
nan pistövömielistö tai 
-kynöistö henkilöö. 

"Erityisen aktiivisten 
yrittöjien" ilmoituksissa 
esiintyy kuitenkin potilai
den kannalta harhaan
johtavia tietoja. 

Erös hammaslaborato
rio ilmoittaa tekevönsö 
suoraan asiakkaille ko
koproteesit, osaproteesit 
ja korjaukset. Laobratori-
ossa ei ole kuitenkaan ta
voitettavissa riittövön kou
lutuksen saanutta henki
löö ilmoitettuna aukioloai
kana. Hammaslaborato
rio on hammaslöökörin 
omistuksessa. 

Erikoishammasteknikko 
ilmoittaa hyvittövönsö 
100 mk y l i 10 vuotta van
hasta proteesista ja anta
vansa neuvoja hampai
den ja suun kotihoidos

sa. Ilmeisesti tössökin toi
minnassa on osallisena 
hammaslöököri. 

Hammaslöökörit ja 
hammasteknikko ovat jat
kaneet työtilansa myy
neen erikoishammastekni
kon vastaanoton toimin
taa i lmoittamalla lehdis-
tössö erikoishammastekni
kon nimellö. 

Hammasteknikot ovat 
muodostaneet kannak
seen ilmoittelussa sen, et
tö ilmoituksessa tulisi köy-
dö selville palvelujen an
tajan ammatti ja n imi . 
Samalla tulee selvitetyksi 
se, ettö palvelujen anta
jal la on riittövö koulutus 
työn suorittamiseen. 

Kun noudatamme i l -
moituksissamme nöin sel-
keöö kaavaa, voi potilas 
turvallisin miel in etsiö 
palvelunsa, eikö meille 
ammatt iryhmien völille 
synny epöasiallista kinas
telua, vaan työskentelyil-
mapi i r i on töltö osin rau
hal l inen. 

Matti Juntunen 
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jatkoa edellisestä numerosta 

Jacketkruunusilta 11 

Jacketkruunusillan 
tekniset haitat 
Klassisen jacketkruunusil
lan valmistus on virhe-
mahdollisuuksineen ko
vin monimutkaista ja erit
täin vaativaa. Tämä joh
tuu seuraavista seikoista; 
1. Valmiiksi työstetty silta-
runko asetetaan malli l le, 
allemenevöt kohdat töyte-
töön, otetaan jäljennös 
ja valmstetaan uusi työ
mall i , haluttaessa sahaus-
malliksi. Sitten pyöriste-
töön tappien runko-osan 
terövöt kulmat ja epöta-
saisuudet, jotta platinafo-
lio voidaan sovittaa rik
koutumatta. Platinafolio 
toimii keraamisen mas
san runkona polton aika
na ja antaa nöin ollen si-
sömuodon kruunulle jo
ten se on muotoiltava ta
pille tarkasti. Tömö on si
tö vaikeampaa mitö terö-
vömmöt kulmat, joiden 
y l i folio viedöön ovat. 
2. Hauras posliini ratsas
taa pienimmönkin epö-
tarkkuuden takia, joka 
työmallissa on ollut (ku
va 10). Poltetun jacket-
kruunun sovittaminen me-
tallirungoUe on työlöstö. 
3. Koska platinafolio on 
poistettava jacketkruunus-
ta ennen metall irungolle 
sovittamista, on mahdol
listen korjauspolttojen 
suorittaminen hankalaa. 
4. Koska pyritöön esteetti
sesti korkealaatuiseen 
lopputulokseen on ole
massa vaara tehdö me-
tallirunko l i ian heikoksi, 
(kuva 13). 

kuva 10 Vasemmanpuoleinen graafinen kuva selventää oikein 
muotoillun rungon ja alemmassa osassa kuvaa on kaksois-
mallintappi. Kaikkia teräviä kulmia ja kouruja, joita oikealla 
on tehty täytyy välttää. Ylimeno metalliolkapäästä pilariham-
paan labiaaliolkapäähän täytyy sulkea taatusti saumattomas
ti päällesementoitaessa posliini-manttelikruunua. Nuolet osoit
tavat virheellisesti muotoillut ja kriittiset rungon osat. 

kuva 11 Näkymä incisaalisesti sormustinkruunuista, jotka 
avautuvat pitkälle labiaalisesti ja palatinaalisesti. 

kuva 12 Olkapäillä, hampaita erottamassa ja labiaalisesti 
kulkevat koverrukset tekevät platinatolion muotoilun vaikeak
si . 
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kuva 13 Estetiikasta tulisi tinkiä tarpeellisen hygienian saa
vuttamiseksi. 

kuva 14 lenreunan alle 0,3-0,5 mm preparoitu, n. Imm levyi
nen, ympäri kulkeva olkapää on edellytys jacketkruunusillan 
valmistamiselle. 

kuva 15 Pilarikruunun labiaaliolkapää on peitetty metallilla. 
Väliosassa ei ole labiaalista olkapäätä, mutta näkyvissä on 
selvä mallin radeeraus. 

Kliiniset 
minimivaatimukset 
jacketkruunusillan 
onnistumiselle 

Rakenteen onnistumisen 
ehdoton edellytys on, et
tö kiillettö ja dentiiniö on 
hiottu pois mahdollisim
m a n pal jon. O n erittöin 
törkeöö, ettö pi lar iham-
paasta hiotaan ympöriin-
sö tasapaksu kerros ja 
kulmat pyöristetöön peh-
meösti (kuva 14). H y v i n 
tehty preparointi jolla 
saavutetaan selvö olka-
pöö jacketkruunua var
ten on hammaslöökörille 
hankalaa. Myös sen jöl-
jentöminen on vaikeata. 
Usein ei pi lar in olkapöö 
jöljenny terövönö. Tö
mön edellytyksenö on, et
tö limakalvot hionta-alu-
eilleilla on ennen jöljen-
nöksen ottoa parantuneet 
ja jöljennöksenotossa saa
tu pois tieltö. 

Tömön siltatyypin indi 
kaatioaluetta ei tule l i ioi 
tella. Tömö merkitsee, et
tö on hyvin tarkkaan 
huomioitava konstruktiivi
set rajat, esimerkiksi völi-
osien lukumöörö ja ham
maskaaren muoto. 

Tekniset 
minimivaatimukset 
hyvälle sillalle 
Vain hyvin onnistuneella 
jöljennöksellö voidaan 
valmistaa teknisesti vir
heetön jacketkruunusilta. 

Usein siroiksi hiotut ta
pit ovat alttiita murtumi
sille. Sen vuoksi on var-
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Jacketkruunusilta... 

minta aina valmistaa he
ti kaksoismalli. Rungon 
muotoilu on tehtävä ni in 
vankaksi kuin mahdollis
ta, jotta vältetään jousto 
jo taipuminen (kuva 15). 
Metalli in tulevien olkapäi
den tulee olla ehdotto
man vaakasuorat ja i l 
m a n uurteita (kuva 16). 
Ellei näin ole, on platina-
folion tasoittaminen tapil
le vaikeaa tai suorastaan 
mahdotonta. Runko pitäi
si kaikilta osiltaan muo
toilla harkiten, ettei mis
sään kohdassa posliiniin 
kohdistu kiilavaikutusta 
tai synny lukemattomia 
kohtia, joissa syntyy y l i 
määräistä rasitusta p u -
rentapaineen vaikutukses
ta. 

Köytettäesä sormustin-
kruunuja tulee ni iden liit
tymän pilareihin olla k i i 
lamainen ja lisäksi terä
vä. Valettu runko viimeis
tellään sileäksi ja terävät 
kulmat pyöristetään hei
kosti. 

Völiosien tapit tulee 
muotoilla suuriksi kuten 
pilarihampaat. Jos ne 
muotoillaan l i ian lyhyiksi 
(kuva 17) ei jacketkruu-
nuil la ole tarpeellista tu
kea purentapainetta vas
taan. Kruunuista murtuu 
tavallisesti palatinaalises
ti tai buccaalisesti puol i 
kuun muotoinen pala 
pois. Jos tappi on muo
toiltu l i ian kapeaksi tai 
l i ian ohueksi, saattaa ke-
ramiikkaruunu purenta-
paineen vaikutuksesta 
pyrkiö kiertymöön. Pitkit-

kuva 16 Interdentaalitilaan laitettu tukeva palkki yhdistää 
runkoeiementit. Interdentaaiipapiiiat voidaan saada vapaaksi 
ilman tukevuuden menetystä. 

kuva 17 Väliosien tappirakenne ja paikoilleen asetettu jacket-
kruunu. Tappi on suurudeltaan epäsuhteessa naapurihampaa-
seen. Rakenteen tulisi olla pitempi ja leveämpi, jotta se tuki
si jacketkruunua. 

kuva 18 Posliini- ja metaiiioikapään ylimenossa ei saa olla 
rakoa. Jos kiinnityssementti liukenee, on olemassa cariesvaa-
ra. Väliosalla on basaalipinta metallista, mutta metallireuna 
on valitettavasti näkyvä. 
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kuva 19 Jos vain osa hasiksesta on metallista, syntyy saumas
sa posliinin ja metallin väliin rako. posliinista manttelikruu-
nua täytyy labiaaliselta olkapään reunalta hioa ja kiiltopinta 
on karhennettava. 

kuva 20 Metalliin tehty olkapää on reunatiiviyden kannalta 
hyvä, esteettisesti valitettavasti ei. Mikäli keramiikkakruunu 
ei joltakin pieneltä osalta peitä metallireunaa, se huomioi
daan, mutta vastaavasti paljas hiottu dentiinipinta on suu
rempi virhe. 

töismurtuma pitkin tapin 
kulmaa on tyypil l inen töl-
laisissa muotoiluvirheis-
sö. Erilaisista paksuuksis
ta syntyy posliiniin piile-
viö jönnityksiö, jotka en
nemmin tai myöhemmin 
aiheuttavat halkeamia ja 
murtumia. Sillanosan oi
kea perushahmottelu on 
melko vaikeaa. Limakal
volle tulevan metalliosan 
on oltava ehdottoman 
korkeakiiltoinen. Jos se 
on muotoiltu kuten kuva 
18 osoittaa, jdö näkyviin 
ruma metallireuna. Jos 
völiosan perustan metal

lia on vöhennetty, kuten 
kuva 19 osoittaa, syntyy 
hygieenisesti epätoivottu 
rako metall in ja jacket-
kruunun völille. Tarvi
taan hyvin pal jon taitoa, 
toteutuskykyö ja kokemus
ta muotoilla jacketkruunu
silta siten ettö sööstetöön 
pehmeitö kudoksia pi lar i -
hampaiden ympörillö ja 
völiosien alla, samalla 
saavuttaen kuitenkin es
teettisesti toivottu tulos. 

Työn vaikein osa 
Kun kaikki edellö esitetyt 
tekniset vaatimukset töyt-

tövö siltarunko on val 
mis, otetaan siitö jöljen-
nös josta valmistetaan 
työmalli yksittöisin tapein 
jacketkruunujen valmista
mista varten. Mall i l ta tar
kastellaan seuraavia nö-
kökohtia; 

1. Ovatko olkapööt ham-
mastapeilla ja siltarungol-
la jöljentyneet tarkasti? 
2. Onko jacketkruunun 
ja metalliosan völillö 
mahdollista saavuttaa 
varma reunatiiviys caries-
alttiilla alueilla, eikö 
pienimmöltököön osalta 
dentiini jöö peittymöttö? 
3. Tösmöövötkö kontakti
pisteet? 
4. Onko okkluusio kun
nossa? Saavutetaanko pu-
rentatasapaino siltarun-
gon ja antagonistien vö
lillö? 
5. Onko artikulaatioliik-
keet huomioitu? 

Kun jacketkruunut en
sin on valmistettu kaksois-
malli l le ja on tarkastettu, 
ettö edellö esitetyt 5 vaa
timusta töyttyvöt, voi
daan platinatoliot poistaa 
ja kruunut asetetaan me
tallirungolle alkuperöis-
malli l le . Pyrittöessö hy-
vöön lopputulokseen jöl-
kikor jääminen ei ole 
mahdollista, missöön ta
pauksessa ei tulisi köyt
töö alhaisessa lömpötilas-
sa juoksevia korjausmas-
soja. 

Vielö sana keraamisen 
kruunun murtoluj uudes
ta. Jacketkruunun lujuus 
r i ippuu kokonaan oikeas
ta perusmassan kerrostuk-
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sesta. Perusmassa, jonka 
pääaineena on opaakki 
alumiinioksidi, voidaan 
tuoda näkymättömällä 
palatinaalisella pinnal la 
löhes vastapurennan ok-
klusaaliseen kontaktipis
teeseen asti. Lisöksi laa
jentamalla kerrostusto 
mesiaalisesti ja distaali-
sesti lisötöön kruunun 
murtoluj uutta. Labiaali-
puolelle sivellöön ohut 
opaakki, ettei kiinnitysse
mentti aiheuta vörimuu-
tosta. Keraamisen mantte-
l ikruunun suuri etu on 
sen esteettisyys. Estetiik
kaa huonontaa kuitenkin 
se, ettö tömöntyyppinsen 
siltarakenteen olkapööhi-
onnan peittöö nökyviin 
jöövö metallirengas (ku
va 20). 

Edut verrattuna 
klassiseen vaihtoehtoon 

1. Kun yksittöinen me-
tall ikeramiikkakruunu jac
ketkruunun sijasta semen
toidaan siltarungolle on 
töllaisen konstruktion indi -
katioalue huomattavasti 
laajempi kuin klassisen 
konstruktion. Metallikera-
miikkaa voi köyttöö 
myös syvissö purennois
sa. Palatinaalinen metal
liosa, vaikka onkin ohut, 
omaa tarpeellisen lu juu
den. 

2. Myös potilaille joi
den ienreunat ovat huo
mattavasti vetöytyneet 
voidaan valmistaa jacket
kruunusilta. Töllöin pila-
rikruunut ja tukiosa vale

taan pööllepolttometallis-
ta ja pilarikruunut pöölle-
poljetaan posliinista. Jos 
on yhdistettövö useam
pia vierekköisiö pilarik-
ruunuja, valmistetaan ne 
yksitellen ja juotetaan 
polton jölkeen yhteen. 

3. Koska metallikera-
miikkakruunun kestövyys 
on huomattavasti parem
pi kuin posliinisen mant-
tel ikruunun, vöhenevöt 
murtumiset ratkaisevasti. 
Korjausmahdollisuuudet 
ovat i lman muuta samat 
kuin klassisessa jacket-
kruunusillassakin. Myös 
murtumavaara sementoi
dussa siltatyössö on vö-
höinen. 

4. Metallikeramiikka-
kruunuissa voidaan saa
da aikaan töydellinen 
reunatiiviys. Sen töhden 
se on vdhemmön carie-
saltis kuin kaksoiskons-
truktio klassisessa jacket-
kruunusillassa, missö t i i -
vistö reunaliitosta on vai
kea saavuttaa. 

Ongelmaton tekniikka 
Silloin kun metallinen 

alustarakenne metallike-
ramiikkakruunua varten 
voidaan muotoilla suo
raan metallirungolle, on 
tekninen toteutus siltara
kenteessa yksinkertaisem
paa ja virhemahdoll isuu
det vöhöisemmöt. Jos ver
tail laan nöiden kahden 
erilaisen jacketkruunusil
lan työmenetelmiö ni in 
löytyy varmasti muitakin 
etuja metall ikeramiikan 
toteutuksessa klassiseen 

toteutukseen nöhden. 
Jokainen keraamikko 

tietöö, ettö kahden yhdis
tetyn metallikeraamisen 
sillanosan muotoilu on 
vaikeaa. Siinö mielessö 
klassisella jacketkruunusi-
la l la on aina esteettinen 
etu. Se voidaan kuten 
edellö on selvitetty, to
teuttaa myös metallikera-
miikalla. (kuvat 1 ja 2). 
Luonnollisesti tömö mene-
telmö on teknisesti moni
mutkaisempana kal l i impi 
kuin normaali l la metalli-
keramiikalla toteutettuna, 
mutta h innan ero on pe
rusteltu selvösti esteetti-
semmöllö lopputuloksel
la. 

Kirjoitus on jatkoa 
Hammasteknikko-lehdes-
sö 3/82 olleeseen artikke
liin. Molemmat artikke-
linosat on julkaistu yh
tenä kirjoituksena Den-
tal-Laborlehdessä XXIX, 
Heft 3/81 sivut 353-360. 

Artikkelin alkuosassa (HT 3/82) 
olivat kuvat 8 ja 9 vaihtaneet 
paikkaansa, huomioitakoon tä
mä lukiessa, (toim.) 

20 

EHT — ammattitunnus 

Eht-liiton vuosikokoukses
sa 27.3.1981 pöötettiin esit
töö ki lpai lua Eht-merkki-
tunnuksen aikaansaami
seksi. Eht Matti Sönkiaho 
oli laatinut merkkikilpai-
lun söönnöt, joiden poh
jalta merkkiki lpai lu julis
tettiin Hammasteknikko-
lehdessö. Kilpai luaika 
pööttyi 31.12.1981 ja 
mööröaikaan mennessö 
saapui 25 kilpailutyötö. 
Maaliskuun vuosikokouk
sen yhteydessö jörjeste-
tyssö jösenöönestyksessö 
sai eniten ööniö Leena 
Seppölön työ. Toisen ja 
kolmannen sijan saivat 
Leif Wal lenin työt. Merkki-
ki lpai lun julistamisen y h 
teydessö luvatut palkin
not, jösenöönestyksen en-
simmöinen sija 1000 mk, 
toinen sija 500 mk ja kol

mas sija 300 mk on löhetet-
ty syksyllö öönestyksessö 
menestyneille. Valitetta
vasti palkintosummien t i l i -
tyksessö oli huomioitava 
verottajan ohjeet. 

Kolmen eniten ööniö 
saaneen joukosta hallitus 
valitsi Leif Wal lenin työn 
tarkoitukseen sopivana 
Eht-merkiksi. 

Eht-liiton tunnustarra on 
painettu ja jaettu liiton 
jösenille. Saannin ehtona 
on kuitenkin pidetty jösen-
maksun suorittamista vuo
delta -82. 

Tunnuksen yhteydessö 
saapuneella kirjeellö ke-
hoitettiin erikoishammas
teknikkoja kiinnittömöön 
suurta huomiota m m . seu
raavi in seikkoihin: 

Vastaanotto-, odotus-, 
työ- ja saniteettitilojen tu
lee olla siistit ja hygieniset 
sekö asianmukaiset sisus
tukseltaan. 

Työvölineiden, kojeiden 
ja m u u n varustuksen tulee 
olla asiallisessa kunnossa 
ja a inakin potilastiloissa 
mahdol l is imman sterilit ja 
siistit. 

Erikoishammasteknikon 
tulee köytökselldön ja u l 
koisella olemuksellaan 

antaa potilaalle myöntei
nen ja luotettava kuva 
edustamastaan ammatt i 
kunnasta. 

Tunnuksen köyttö on 
aloitettu marraskuun alus
sa valtakunnallisen leh-
distöinformaation yhtey
dessö. Ilmoitus levitettiin 
suurimpien pöivölehtien 
völityksellö kautta maan. 

Eht-liiton hallitus kehit-
töö tunnuksen köyttömah-
dollisuuksia edelleen ja 
toivoo, ettö jösenistö köyt-
töytymisellöön, työtavoil
laan ja huolell isuudellaan 
saavuttaisi potilaiden luot
tamuksen ammattityös-
söön. 

Matti Juntunen 

VARATUOMARI 
PAAVO RYTKÖNEN 
Mannerheimintie 52 A 1 

00260 Helsinki 26 
Puh. 90-406732 
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L u k i j a n k y n ä s t ä 

loustavampi aikuisväestön 
hammashuoltosuunnitelma 
laiksi tulevaisuudelle. Pois 
turha byrokratiasta johtuva 
kangertelu ja edestakaisin ta
pahtuva asiakkaiden juoksu
tus uusien valvontatoimenpi
teiden vuoksi. 

Nykyinen voimassa olevä 
HT-laki on käytännössä osoif-
tautunut vaillinaisesti toimi
vaksi. Juuri asiakas on joutu
nut eniten kärsimään sillä, 
maslaboratorioliiton jäsen, 
tilansa ei ole meidän leveys-
asteittemme edellyttämällä 
tasolla. Tämä nykyisen lain 
epäasiallinen tilanne on sel
vä kaikille niille Ht:lle, jotka 
työskentelevät suoraan pro-
teesipuolen asiakaspalveluk
sessa, siis erikoishammastek
nikoille. He joutuvat päivit
täin käytännön työskentelyn 
yhteydessä toteamaan tilan
teen hankaluuden ja kes
tämättömyyden. Kyseessä on 
nimenomaan asiakkaiden 
etu. Useinhan seurauksena 
on myös invalidisoitumiseen 
johtava tila vain siksi, että Eht 
ei saa tehdä osaproteesia 
alas silloin kun jäännösham-
paita on etualueella muuta
ma. Näissä tapauksissa pro
teesin paikalla pysyminen 
puoltaa osahampaiston jät
tämistä suuhun, koska taka-
alueella on krista useasti ta
soittunut pois. Asiakkaalle 
tällainen tilanne on jonkinlai
nen aikapommi. Hän on neu
votellut Ht:n kanssa tilantees
ta. Hänelle on selitetty kuinka 
vähilläkin alapuolen vasta-
hampailla pärjää loistavasti. 
Tämä asiakas tulee nyt Eht:l-
le; nykyisen lain mukaan Eht 
saa tehdä ylä kpm siis ei 
hätää, koska muutamalla 
alahampaalla pystyy puput
tamaan jänön lailla ruuan 

hienoksi. Nyt alkaa pommi 
tikittää. Purentapaine jakau
tuu niin pienelle alueelle 
yläpuolella, että kukonheltta-
kudosta alkaa muodostua, 
yläkrista pehmenee ja jonkun 
ajan kuluttua koko yläkp voi
daan käännellä edestakai
sin. Sillä ei ole eikä tule ole
maan enää koskaan vakaata 
asemaa. Voitaisiinko tätä sa
noa jonkinlaiseksi invalidisoi-
tumiseksi? Tähän tullaan 
useasti siksi, että nykyisestä 
Ht-laista puuttuu osaprotee
sin sovitusoikeus suoraan 
asiakkaalle. 

Edellä mainitun tapauksen 
lisäksi on useita muunlaisia
kin tilanteita, joissa op-lakia 
tarvitaan asiakkaan hyväksi 
yhtä kipeästi. Kustannuspuo
likaan ei ole pieni juttu. Hal
vempana proteesin hankki
minen Ehtdtä mahdollistaisi 
monille miellyttävämmän 
proteesiratkaisun kuin mitä 
nykyisen tilanteen vallitessa 
asiakkaille tarjotaan. Ham
maslääkärit ovat tilannerat-
kaisuissaan menneet useasti 
naurettavuuksiin. Suuhun on 
saatettu jättää yksi ainoa 
"piippo", jotta asiakas ei voi 
teettää proteesia Ehtrllä. 

Ht-Iakiin on Eht-liitto tehnyt 
Sosiaali- ja terveysministe
riölle ehdotuksen, että op-so-
vitusoikeus lisätään ko-lakiin. 

Olemme pieni ammatti
kunta, mutta meidän teh
täväkenttämme on erittäin 
laaja, n. 1/4 koko väestöstäm
me. Olemme suoritettujen tut
kimusten myötä saaneet tie
tää, että meitä tarvitaan ja 
meitä arvostetaan. Nyt mei
dän on oltava puolustamassa 
joustavampaa ja kansanta-
loudellisempaa sekä halvem
paa ratkaisua tulevalle ai

kuisväestön hammashuollol
le. Olemme jo kylliksi näh
neet ne puutteet ja hankaluu
det, jotka vanhassa Ht-laissa 
ovat sen suppeuden vuoksi. 
Hammashuoltokomitea on ol
lut edunvalvontajoukko 
(vain?) omilleen; tulokakku 
jaettaisiin vain heille ja hei
dän ehdotukselleen, byro
kratian täyttämälle erittäin 
hankalalle lakiesitykselle. 

Heidän ajatuksensa meistä 
on: "Liian köykäistä poruk
kaa!" Kuitenkin törmäämme 
tämän tästä siihen tosiseik
kaan, että korkeallakin koulu
tuksella käytännön asioissa 
tehdään susia luvattoman 
useasti. Näissä tapauksissa ei 
aiheudu oikeusprosesseja, 
ainoastaan hinnan menetyk
siä asiakkaille. Jos on kyse 
Eht:stä, rike on lainvastainen. 
Oma asiamme on, katselem
meko vain sivusta mitä tapah
tuu, "olenko minä seuraava?" 
vai seisommeko koko ammat
tikunta asian takana, silloin 
kun tarvitaan. 

Olemme varmaan ainoita 
ammattikuntia, joissa vieras 
osapuoli yrittää ja jollain lail
la pystyykin sotkeutumaan 
toisen ammattikunnan asioi
hin. Sopii kysyä, olemmeko 
Keskusliittona elinkelpoisia 
nyky-yhteiskuntaan, ellem
me pysty vapautumaan jat
kuvasta niskaan puhaltami
sesta. Lisäksi meidän on 
muistettava ammattikuntam
me erikoisuus: jatkokoulutus 
antaa meille mahdollisuuden 
kouluttaa itsemme läpi kaik
kien eri asteiden. Myös nuori 
muista! Mikä ei tänään vielä 
kuulu Sinulle, voi huomenna 
jo olla leivän antaja. 

E.V. 
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VALTION HAMMASTEKNIKKO-
OPISTOSSA 
julistetaan haettavaksi ammattikasvatushallitukselta. 
Hakaniemenkatu 2, 00530 Helsinki 53, viimeistään tors
taina 13 päivänä tammikuuta 1983 

REHTORIN YLIMÄÄRÄINEN TOIMI 
täytettäväksi väliaikaisesti 1.8.1983 lukien. 
Rehtorilta edellytetään hammaslääketieteen lisensiaa
tin tai hammasteknikon tutkinto sekä opettajankoke-
musta. 
Toimi kuuluu palkkausluokkaan C 47. Hammastekni
kon pätevyyden omaavalle rehtorille, joka on suoritta
nut hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon, suori
tetaan palkkaus C 56 palkkausluokan mukaisesti. Reh
torin opetusvelvollisuus on 8 tuntia viikossa. 

Lisätietoja antaa rehtori Puro, puh. 90-718122. 
Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1982 

AMMATTIKASVATUSHALLITUS 

PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAIA 
saa paikan Valtion hammasteknikko-
opistossa. 
Valtion hammasteknikko-opisto palkkaa alkaen 1.8.1983 
päätoimisen tuntiopettajan ammattinopettajan tehtäviin. 
Kaikkia niitä hammasteknikkoja, jotka ovat kiinnostunei
ta opetustyöstä jo jotka ovat työskennelleet hammastek
nikkona vähintään kolme vuotta, kehotte taon lähettä
mään allekirjoittaneelle osoitettu hakemus hammastek
nikko-opistolle tammikuun 31 päivään 1983 klo 12.00 
mennessä osoitteella: Valtion hammasteknikko-opisto, 
Aleksis Kivenkatu 5, 00500 Helsinki 50. 

Hakemukseen tulee liittää virkatodistus, oikeaksi todiste
tut jäljennökset koulun päästötodistuksesta, hammastek
nikko-opiston (koulun) päästötodistuksesta toi oppisopi
muskurssi II:n todistuksesta. Lääkintöhallituksen loillista-
mispöötöksestä sekö muista osiaan mohd. vaikuttavista 
todistuksista. Lisäksi hakemuksesta tulee ilmetä mitä 
o lon töitä hakija on valmistumisensa jälkeen tehnyt. 

Lähempiä tietoja soo tarvittaessa allekirjoittaneelta, 
puh . 90-718122, virka-aikana. 
Helsingissä, 22.11.1982 

Erkki Puro 
rehtori 
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HAMMASTEKNIKON YLEMPI AMMATTITUTKINTO 

Valtion hammasteknikko-
opisto toimeenpanee 
hammasteknikon ylem
män ammattitutkinnon 
vuonna 1983, sikäli kuin 
riittävä m ä ä r ä osallistujia 
ilmoittautuu. Tätä varten 
opisto pyytää kaikkia tut
kintoon pyrkiviä lähet
tämään kirjallisen ilmoit
tautumisen opistolle 
15.1.1983 klo 12.00 men
nessä osoitteella: Valtion 
hammasteknikko-opisto, 
Aleksis Kivenkatu 5, 00500 
Helsinki 50. Kuoreen mer
kintä "Ylempi ammattitut
kinto". 

Ilmoittautumiseen tulee 
liittää seuraavat todistuk
set toi oikeaksi todistetut 

jäljennökset niistä: virka
todistus. Lääkintöhallituk
sen antama loillistamis-
pöötös sekö todistus siitä, 
että on harjoittanut ham
masteknikon ammattia 
vaaditut 4 vuotta (työn
antajan todistus, elinkei
noilmoitus). 

Tutkinnon arvioitu aika
taulu on seuraava: 

— valmentava luento
kurssi maaliskuussa 1983, 

— tietopuoliset kokeet 
huhti-toukokuun vaihtees
sa 1983 jo 

— työkoe elokuun alus
sa 1983. 

Niille, joiden koesuori-
tus keväällä 1982 toimeen
pannussa tietopuolisessa 

kokeessa hylättiin yhden 
toi kahden aineen osalta, 
luetaan hyväksi silloiset 
hyväksytyt koesuoritukset. 
Sen sijaan kolmessa toi 
useammassa aineessa hy
lätyt joutuvat suoritta
m a a n koko tietopuolisen 
kokeen uudelleen. 

Tammikuussa 1983, 
välittömästi i lmoittautu
misajan päätyttyä, opisto 
lähettää kaikille i lmoittau
tuneille tiedon siitä, järjes
tetäänkö tutkinto jo jos se 
järjestetään, tiedon ohjel
masta sekö luettavasta kir
jallisuudesta. 

Erkki Puro 
rehtori 

Perjantaina 18.3.1983 Finlandia-talo Kamarimusiikkisali 
klo 13.00 Avaussanat Hammasteknikkojen 

Koulutustoimikunnan p j . 
13.10 Aikuishommashuolto tienhaarassa Prot. Ilkka Paunio 
13.45 Purennan rekisteröiminen malli l le Prot. Kalervo K. Koivumoo 
14.15 Peittoproteesit HLL Lars Sjövall 
14.45 Hommososettelun mahdollisuudet EHT Kalevi Ilkka 
15.15 Vahat hommastekniikassa EHT Leit Wallen 

Vohaustekniikkaa: 
15.45 - kruunu jo siltoprotetiikassa HTM Motti Toiminen 
16.15 - levyprotetiikossa EHT Jussi Koskenkorva 

Lauantaina 19.3. 1983 Hotelli Intercontinental Ball-room 
KERAMIIKKASYMPOSIUM 
klo 9.00 Avaus 

9.15 Hommaskeraamiset massat 
9.45 Hommaskeraamisten massojen värisävyt 

10.25 Touko 
10.40 Moalivärit jo niiden käyttötekniikka 
11.00 Posliinipurupinta 
11.30 Korjausmahdollisuudet keromiossa 
12.00 Päätössanat 

HTM Lars Nordberg 
HTM Jorma Päivinen 
HTM Motti Savolainen 

HTM Anssi Leppäkumpu 
HTM Esko Ahonen 
HTM Motti Toiminen 
HTM Lars Nordberg 
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HANNES 85 v. 

Hannes Koskinen 

Hammasteknikkokunnan 
Nestor, t iannes Koskinen 
täyttää tammikuun 6 pv. 
1983 hammasteknikolle 
maagiset 85 vuotta. 

Hannes Koskisella on 
ollut huomattava osuus 
nuoren ammattikuntam
me kehittymisessä. Hänel
lä oli selkeät päämäärät 
jo käsitykset hammastek
nikon ammotin itsenäises
tä asemasta jo kaksikym
menluvulla. A l a m m e his
toriikkia selailemalla voi 
todeta, että Hannes on 
ollut perustamassa Suo
men Hammasteknikkojen 
Liittoa jo Hommaslabora-
torioliittoa. Hän on ollut 
molempien puheenjohta
jana jo kutsuttu näiden 
liittojen kunniajäseneksi. 
Hänellä on ollut luovuut
ta jo uskallusta toteuttaa 
ideoitaan. 

Laboratorionsa hän pe
rusti jo 1925 Helsinkiin. 
Oppinsa hän oli ammen

tanut Jyväskylässä ham
maslääkäri Stig Lundilta 
jo Porissa hän työskente
l i hammaslääkäri Sand
l u n d i n opastamana. 
Dentodepotln Dentol-
Laboratoriossa Hannes 
työskenteli usean vuoden 
ojan. 

Hannes antoi laborato
riolleen nimen hammas
laboratorio. Siihen osti 
oli ollut teknikoiden ni
mellä nimettyjä työhuo
neita toi ateljeita. Sittem
m i n on hammaslaborato
rio sanana jo nimenä va
kiintunut. Hammaslabora
torio Hannes Koskinen 
menestyi jo kasvoi vähi
tellen suurimmaksi yksi
tyisen hammasteknikon 
johtamaksi laboratorioksi 
maassamme. Hannes loi 
laboratoriolleen vakiintu
neen aseman vuosikym
meniksi. 

Hannes oli hommostek-
niikon kehittymistä seu

raava aktiivikautenaan. 
Niinpä hänen laboratori
onsa palveluksessa olleet 
teknikot tunnetaan etevi
nä jo menestyvinä. Han
neksen kouluttamia tekni
koita on kymmeniä eri 
puolil le maata sijoittunei
na. 

Käydessäni haastattele
massa Hannesta marras
kuun lopulla -82 hän 
näytti ylpeänä jo kiitolli
sena hänelle 60-vuotis 
Päivönään 1958 luovutet
tua plakettia. Siinä on 
hopealaatalle kuvattu 
Suomen kortta jo paikka
kunnat, joihin Hannek
sen oppilaat ovat valmis
tuttuaan sijoittuneet. Ni 
miä on kaikkiaan 38. 

Hannes Koskinen on oi 
v a n vi ime vuosiin osti 
harrastanut tenniksen pe
laamista. Nuorempana 
hän oli varteenotettava 
tekijä myös kilpailumie
lessä jo hän saavutti 
useita voittoja kansallisis
sa kisoissa. Urheiluhenki 
tarttui myös Hanneksen 
laboratorion henkilökun
taan. Heillä oli sisäisiä 
sarjoja mm. pöytätennik
sessä. Laboratorioiden 
välillä käytiin kamppailu
ja eri urheilumuodoissa. 
Suosittua oli myös pelota 
jalka- jo jääpalloa Koski
sen laboratorio - m u u 
Helsinki. Koskiset olivat 
tavallisesti ylivoimaisia, 
jopa ni in , että "muut" 
asettivat esim. jalkapal
lossa ehdoksi, että Mäke
län Eikan tulee pelota 
maalivahtina. Eikka oli-
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kin siihen aikaan HJK:n 
jo maajoukkueen laita
hyökkääjänä. 

Hanski, jono hänet tun
nettiin ammattikunnassa, 
oli myös innokas keilaa
ja. Tässäkin lajissa hän 
ylt i kansalliseen parhaim
mistoon. 

Hannes on edelleen 
virkeä, osuu yksin suu
ressa huoneistossa miltei 
kaupungin keskustassa. 
Hän muistoa selkeästi ta
pahtumia, jotka liittyvät 
läheisesti aikaan, jolloin 
hän tuli ammatt i in . Hen
kilönä Hannes Koskinen 

on mielenkiintoinen. Hän 
on kyennyt oivaltamaan 
lähitulevaisuuden kehitty
misen jo ennakoinut toi
mintansa sen mukaan. 
Kun hänen kanssaan kes
kustelee, ei sano "van
hus" tule mieleen. Huu
mori on edelleen herkäs
sä. Itsekritiikki menneitä 
muistellessa on välitöntä 
jo kertoo hymyssä suin 
monia tapahtumia jo ni i 
den taustoja. 

Hannes Koskinen on 
uransa alkuaikojen ahke
ralla työllä jo luovalla 
yritteliäisyydellä kehittä

nyt yhden tunnetuimmis
ta laboratorioista maas
samme. Häneltä on riittä
nyt tarmoa jo oikoa olla 
luomassa myös o lomme 
järjestötoimintoa jo joh
toa sitä. 

Toivomme Hannes Kos
kiselle rauhallisia aikoja, 
terveyttä jo virkeää miel
tä. Koko ammattikunta 
yhtyy varmaan kanssani 
onnittelemaan häntä tam
mikuun 6. päivänä -83. 

L.N. 

Merkkivuosia 
85 vuotta Ht Hannes Koskinen 6.1.-83 Helsingissä 
70 vuotta Ht I lmari Saarinen 9.3.-83 Kotkassa 
60 vuotta Eht Eero Linkoheimo 2.2.-83 Helsingissä 
60 vuotta Ht Toivo Ilvonen 13.2.-83 
60 vuotta Eht Aarne Koski 17.2.-83 Helsingissä 
60 vuotta Eht Usko Vanhala 17.3.-83 Helsingissä 
50 vuotta Eht Martti Vitikainen 27.3.-83 Lieksassa 

Kuolleita: 
25.10. kuoli Eht. Olavi Palonen Turussa 

12.12. kuoli Htm Olavi Koskela Helsingissä 

Jäsenmaksuja maksamatta 
Niitä Erikoishammasteknikkoliiton, Hammaslaboratorioliiton jo Hammastek
nisten jäseniä, jotka ovat toistaiseksi jättäneet kuluvan vuoden jäsenmak
sunsa maksamatto, kehoitetoan suorittamaan maksunsa mahdollisimman 
pian. Epäselvässä tapauksessa ottanet yhteyttä Liittoosi. 
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Suomen Hammasteknikkojen Keskusliitto ry:n merkkikilpailu 

Suomen Hammasteknikko
jen Keskusliitto ry. julistaa 
merkkikllpailun seuraa
vien sääntöjen mukaan: 

Kilpailuun saa osallistua 
jokainen Erikoisliammas-
teknikkoliiton, Hammastek
niset ry:n jo Hammaslabo
ratorioliiton jäsen. 

Kilpailutyöt on piirret
tävä yksivärisinä 4 A ko
koiselle valkoiselle kovalle 
paperille toi kartongille. 

Kuvion koon (läpimitan) 
on oltava vähintäin 10 cm, 
mutta ei y l i 18 cm. 

Somalle paperil le on 
piirrettävä soma kuvio pie
nennettynä suhteessa 1:5. 

Kilpailutöiden määräs
sä ei ole rajoitusta. Jokai
nen kilpailutyö on lähetet
tävä erillisessä kirjekuo
ressa. 

Kilpailutyöt on varustet
tava vapaasti vali t tavalla 
kuusinumeroisella tun
nuksella. Em. numerotun
nus on merkittävä oikeaan 
alakulmaan somalle puo
lelle mille kuviot on piirret
ty. Kuvion jo numerotun
nuksen lisäksi ei soo ki lpai
lutyön paperi in olla mer
kittynä mitään sanallisia 
toi kuvallisia selvityksiä. 

Jokaiseen kilpailutyön 
sisältävään kuoreen on l i 
säksi laitettava mukaan 
suljettu kuori , jossa on si
sällä ehdotuksen lähet
täjän n imi jo postiosoite jo 
tarpeellinen m ä ä r ä posti
merkkejä ehdotuksen pa
lauttamista varten. 

Jos ki lpoi lua jan päätty
miseen mennessä on tullut 
vähintään 10 kilpailutyö
tä, suoritetaan merkin va
linta. Valinta tapahtuu si
ten, että Keskusliiton hal l i 
tus äänes tää 3 työtä. Valin
taan osallistuva hallituk
sen jäsen asettaa 3 työtä 
paremmuusjärjestykseen, 
jonka jälkeen saatujen si
joitusten perusteella työt 
asetetaan paremmuusjär
jestykseen. Näistä töistä 
Keskusliiton hallitus valit
see työn Liiton tunnuksek
si. A p u n a voidaan köyttää 
asiantuntijaa. Palkinnoksi 
on varottu 2000 mk parhai
den menestyneiden töiden 
lunastamiseksi. 

Lähettäjän nimen sisäl
tämä kuori avataan vasto 
äänestyksen jälkeen. Suo
men Hammasteknikkojen 
Keskusliiton tunnukseksi 
val i tun merkin piirtäjä luo
vuttaa somalla täydellisen 
jo rajattoman merkin käyt
töoikeuden Suomen Ham
masteknikkojen Keskuslii
tolle. 

Merkin tulisi luonnehtia 
Liiton toimintoa jo ham
masteknikkojen ammatti
kunnan työtä. Merkin tulisi 
olla mahdoll is imman yk
sinkertainen, että sitä voi
taisiin köyttää lomaketun-
nukseno jo ommottitun-
nukseno. 

Ki lpai lu päättyy 1.4.-83 
m_ennessä. 

Kilpailutyöt tulee lähet
tää osoitteella: 

Suomen Hammasteknik
kojen Keskusliitto ry. 
SHK:n merkkikilpailu 
Mannerheimintie 52 A 1 
00260 Helsinki 26 
SUOMEN 
HAMMASTEKNIKKOIEN 
KESKUSLIITTO RY 

Hammasteknikkojen tal
vikisat pidetään 19-20 
helmikuuta 1983 Ou
lussa. Kisoista tarkem
p i ohjelma myöhem
m i n kiertokirjeessä. 
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TAPAHTUMIA 
Suomen Hammaslääkäri
seura juhl i 90 V. toimin
toansa 26.11.1982 Helsin
gissä. Pöätilaisuus oli 
Finlandia-talossa, jossa 
pidettiin koksi juhlaesitel
mää. 

Prot. Thomas Lehner, 
Lontoo "voccine ogoinst 
dental cories". Prot. Ar
ne Björk, Kööpenhamina, 
"Kon onsiksproiilens ut-
veckling trän bornären 
törutsegos?" 

Huomionosoituksista 
mainittakoon, että prot. 
K.K. Koivumoa m m . enti
nen Hommasteknikkokou-
lun rehtori kutsuttiin tä
män arvostetun seuran 
kunniajäseneksi. 

Finlandia-talossa oli 
huomattava näyttely. " In 
honorem Motti .Äyrö-

pöö", jossa esiteltiin 
"hammaslääketieteen 
isän" työvälineistöä jo 
häntä kuvaavia lukuisia 
taideteoksia. 

Hammasteknikkojen jär
jestöt jo yhteisöt kävivät 
yhteisellä onnitteluköyn-
nillö. 

Kunniajäsenemme Mau
no Elomaan täyttäessä 
20.10.-82 70 vuotta kävi
vät ammattikuntamme 
edustajat onnitteluköynnil-
lö Manun kotona. 

Tavaksi tullut Laivasemi
naari Tukholman Riks-
stömmoon tehtiin tönö 
vuonna n. puolen sodan 
osanottajan voimin 
18.-19.11.82. 

Esitelmäaiheista mainit
takoon vorot. Tapio Vasa

ran oppisopimusta käsitte
levä. Oppisopimus poloa 
alallemme aluksi hom-
moslaboranttien koulutuk
sen yhteydessä. Valtioval
lan suunnitelmissa on 
myös soveltaa sitä opiske
li joiden työharjoitteluun. 
Saattoa siis olla mahdol
lista, että laboratoriot 
soovat tulevaisuudessa 
korvausta opetustyön an
tamisesta. 

Tukholman näyttely oli 
melko laaja. Uutuudet ei
vät olleet esillä, niitä i l 
meisesti esitellään vasto 
MiinchenTn suuressa 
Dentol-Schoussa touko
kuussa. 

Kiitämme sponsoreita 
alkupaukuista, saunasta 
jo saunakaljoista laiva
matkan aikana. 

L.N. 

Hammasteknisten vaalikokouksessa valittiin vuodelle 1983 seuraavat toimihenkilöt: 

Yhdistyksen puheenjohta
ja Riitta Saloranta os. 
Aalto 4 A 14 02320 Es
poo 32 puh. t. 768 301 

Sihteeri Eija 
Runebergink. 
00100 H:ki 10 
puh. k. 499 010 

Hägg os. 
6 o F 3 

Hallituksen jäsenet: 
Jori Lehessoori 
Pekko Lehtonen 
Marjotta Koskinen 

Yhdysmiehet: 
Helsinki: 
Teppo Koskinen 
puh.t. 718 122 
Leo Surakka 
puh.t. 4735 331 
Eija Hägg 
puh.k. 499 010 
Turku: 
Pentti Perimaa 
puh.k. 921-433 648 
Tampere: 
Sointu Helenius 
puh.k. 931-615 339 

Hammasteknikkojen Koulutustoimikunta vuodelle 1983 

Hammasteknikkomestarit 
Lars Norberg Pj 
Seppo Miettinen 
Hammaslaboratorioliitto 
Esko Ahonen 

Motti Savolainen 
Erikoishammasteknikkoliitto 
Leit Wallen 
Tapio Lamminen 
Hammastekniset 

Seinäjoki: 
Voitto Parkkonen 
puh.k. 964-501 577 
Porvoo: 
Riitta Toivola 
puh.k. 915-131 926 
Leena Peltonen 
puh.k. 915-153 240 
Lahti: 
Marjukka Uuttu 
puh. k. 918-305 327 
SHK:n liittokokous 
tuutatuiksi valitti in 
set valtuutetut. 

val-
enti-

Roijo Sorolo 
Helena Savontie Siht. 
Hammasteknikko-opisto 
Erkki Puro 
Kaija Paavola Vpj . Rah.hoit. 

31 



MYYTÄVÄNÄ B lOSin 
"jynssipöytä" sis. imur i + 
valaisimet edullisesti 
puh. 943/20686 

Hammaslaborantti tai 
hammasteknikko saa työ
paikan Imatralla. Asun
to varattu. Tied. Ham
maslaboratorio Hannu 
Kilpiä Ky. puh . 954-33444 

Hammasteknikolle tarjol
la työpaikka, tiedustelut 
iltaisin p. 922-21602. 

Myydään käytetty Degus-
sa T-3 valulinko sähkösu-
latusjärjestelmineen. 
(grat. /hiilideegelisysteemi 
ohjausyksikköineen sekä 
grat. /hiilideegeli-avoliek-
kisulatus- ja rankavalu-
systeemeineen). Tied. 
Eht Harri Aalto 90 
692 3277 

OY DENTALDEPOT AB on a lan johtava, vain 
hammashoitopalveluihin keskittynyt yritys. Et
simme nyt palvelukseemme 

HAMMASTEKNIKKOA tai 
-LABORANTTIA 

J - I X X U \ _ / X L x l J . 1 X X X X X 
Laboratorio-osastomme e lää aktiivisen ja kas
vavan asiakaskunnan myötä jatkuvassa kor
keapaineessa. Tarvitsemme Eteläranta 2:n 
palvelukeskukseen ripeän, asiakasmyönteisen 
henkilön. Myös osa-aikainen työskentely mah
dollista. 
Ota yhteys pikaisesti puh . 90-544 311/ V. Wir-
bergh tai E. Hast. 
OY DENTALDEPOT AB 
Hankasuontie 9, 00390 HELSINKI 39 

Myytävänä hammaslää-
LrVrir*! T/rTclrmT-ir~.llr-.lrTilloiQ 
to. Lähemmät tied. p. 90-
6942876. 

OY DENTALDEPOT AB on a lan johtava, vain 
hammashoitopalveluihin keskittynyt yritys. Et
simme nyt palvelukseemme 

HAMMASTEKNIKKOA tai 
-LABORANTTIA 

J - I X X U \ _ / X L x l J . 1 X X X X X 
Laboratorio-osastomme e lää aktiivisen ja kas
vavan asiakaskunnan myötä jatkuvassa kor
keapaineessa. Tarvitsemme Eteläranta 2:n 
palvelukeskukseen ripeän, asiakasmyönteisen 
henkilön. Myös osa-aikainen työskentely mah
dollista. 
Ota yhteys pikaisesti puh . 90-544 311/ V. Wir-
bergh tai E. Hast. 
OY DENTALDEPOT AB 
Hankasuontie 9, 00390 HELSINKI 39 

UUTUUS 
LUXOR metallikeramiikka on uusi posliini, jossa kaikkien tä
hän mennessä tunnettujen posliinien ominaisuudet on yhdis
tetty posliinin käyttäjien esittämiin toivomuksiin ja vaatimuk
siin. 

Arkadiankatu 12 B, 00100 Helsinki 10. 
Puh. 497 477, 490 740 
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Writ, Jotka sopivat 
\ BiodeM 

Biodentin väreistä on tullut käsite koko Euroopassa. 
Väriskaala osoittaa tehokkuutensa potilaan 
hampaan värin määrittelyssä. Valittavana on 19 
värivaihtoehtoa. Luonnollisia, kuultavia ja lämpimiä 
Biodent-värejä. 

V ^'a-^ 

' Bioderit 
Biodent-väreistä löytyy täydellinen kokonaisuus 
nykyaikaiseen hammasprotetiikkaan: keramiikka, 
akryyli, hampaat, laitteet ja työmenetelmät. 
Biödent-järjestelmä ön kehityksen kärjessä. 
Biodent mahdöllistaa kaikki ratkaisut. Tämä 
merkitsee käytännössä varmaa ja järjestelmällistä 
työskentelyä. 

^ Dentsply 

Myynti: 

O Y DENTALDEPOT A B 

De Trey GmbH Postfach 2009 0-6200 Wiesbaden 

Hankasuontie 9 
00390 HELSINKI 39 
put i90-544 311 
Sekä palvelukeskukset kautta maan 

BegoRal ® 

B e g o R a l 

BegoRal® —Lämpölaajeneminen 

X 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Kulta valumassa jaloille metalleille 
ja kaikille päällepolttometalleille 
(metallikeramia) 
BegoRaLB on Begon viimeisin valumassojen tuotekehittelyn 
ja tarkan tutkimuksen tulos, joka takaa teknikolle turvalliset 
ja korkealuokkaiset valut. 
BegoRal®in ominaispiirteisiin kuuluu, että se sopii kaikkeen 
kruunu- ja siltatekniikkaan. Sitä voidaan käyttää normaa
leissa kultavaluissa, metallikeramiavaluissa käytettäessä 
jaloja tai epäjaloja metalleja. 

Ominaisuuksia 
BegoRal s on f osfaattisidonnainen ja grafiittia sisältävä 
valumassa, jonka kanssa käytetään erityistä nestettä. 
Massa on hyvin hienojakoinen ja tekee näin mahdolliseksi 
erittäin hyvin istuvat ja sileäpintaiset valut. Hyvän reuna-
lujuutensa ansiosta se voidaan poistaa helposti ja nopeasti 
sylintereistä. 
Pitkän työskentelyaikansa ansiosta (4-5 min) BegoRal " illa 
voidaan massata useita sylintereitä kerralla ilman 
vaikeuksia. 

Sekoitus 
BegoRaU sekoitetaan mieluummin vakuumissa esim. 
Motova-vakuumisekoittimella. Metallisylinteri vuorataan 
sylinterinauhalla. 

Pakkaus 
BegoRal^ on pakattu laminoituun alumiinifoliopusseihin, 
joka suojaa massaa kosteudelta ja muulta epäpuhtaudelta. 
Massan varastointiaika on merkitty laatikkoon. 
Myymme BegoRal " ia 4,5 kg:n pakkauksissa, jotka sisältävät 
25 kpl 180g:n pusseja, mittalasin sekä 600 ml laajentamis -
nestettä. 

Istuvuus 
Jotta päästäisiin tarkkoihin valuihin erilaisilla metalleilla, 
voidaan BegoRal " in laajentumaa säädellä laajentamis-
nesteellä. 
Joitakin esimerkkejä: 
Jalometalli ja päällepolttometalli, 
50% laajentamisnestettä. 50% tislattua vettä. 
Kombinoituihin siltoihin ja teleskooppikruunuihin suositte
lemme 25% laajentamisnestettä, 75% tislattua vettä. 
Epäjaloihin metalleihin 100% laajentamisnestettä. 
Yleisesti voidaan sanoa, että mitä enemmän laajentamis
nestettä käytetään, sitä suurempi on massan laajentuma 
sylinterissä. 

©Orio laoy .. 
HAMMASVAUliE 

Espoo: 90-4291 
Helsinki: 90-176623 
Joensuu: 973-24 271 
Oulu: 981-348 222 

Seinäjoki: 964-22 570 
Tampere: 931-35152 
Turku: 921-336 533 



NYT SAÄEKVISSA VIELÄ 
KARAKTERISOmUMMAT HAMPAAT! 

Akryyli etuhammas 
® Biophis 

Kuulun Biodent posliinihampaan akryylinen sisar. 
Samat värit. Lumoavan eloisa. Teknisesti täydellinen. 

Osaprotetiikkaan tasaisemmat muodot, kokoproteeseihin 
voimakkaampia, kuperampia muotoja. Lisäksi korostettuja 
muunnoksia (abraasioita). 

Opaaiisoiva. Valkofiuorrsoituva. 
Elävä pintalnen. 

Useat värikerrokset aikaan
saavat syvyyden ja eloisuuden 
vaikutelman. 

TäydeNlnen kiiiiepaaiiyste, 
uikonäöiiisesti moitteetto
mat sivupinnat. 

Luonnonmukaisia poikkea
vuuksia. Hillittyjä värjäytymia 
kiillepinnan alia. 

Laajauiotteinen varivalkutelma: 
Läpinäkyvästä dentiinisävyyn. 

Kärkivarjostuma. Väritaittuma 
kiiiiesaumassa. 

Kiiieura kärkiosassa. Valo 
heijastuu vaihtelevasti niinkuin 
luonnonhampaassa. 

Hampaan keskiosan 
muotoilu, tehokas, tilaa 
säästävä. 

Soveltuu yhdistettäväksi kaikkien 
Biodent aineitten kanssa. 

Anatoomisesti oikeat 
muodot, foneettisesti 
suotuisa takaosa. 

Korkeatasoinen hammas, 
. valmistettu vedettömästä, 

vettä hyikivästä akryylista. 
Valovoimainen, värinsaoi-
tävä. Liuottimia ja lämpöä 
kestävä. 

OY DENTALDEPOT 
Hankasuontie 9. 00390 Helsinki 39 
puh. 90-544 311 

AB puh. 90-544311 Veronica Wirbergh| 
Lasse Hyvönen 

puh. 90-176601 Airi Pesonen 

DEPO 


