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Hammasteknikkoseuran perinteinen koulutus- ja 

virkistystapahtuma Tahkovuorella on jälleen onnelli-

sesti takana. Allekirjoittanut otti osaa tapahtumaan 

ensimmäistä kertaa seuran virkistysvastaavana ja 

mukavaa oli! Toisin kuin Etelä-Suomessa maassa 

oli jonkin verran lunta ja kelit olivat muutenkin mu-

kavat. Niin rinteeseen kuin myös suoraan afters-

kiin pariin suunnanneet nauttivatkin aurinkoisesta 

säästä. Tahkolle olikin saapunut mukavasti ham-

masalan ihmisiä, joskin luennoilla ja illallisella väkeä 

oli valitettavan vähän.

arsinaisen ohjelman painottuessa lauantaille perjantai 
sujuikin mukavasti rentoutuen ja tuttuihin törmäillen. 
Lauantaiaamu käynnistyi luennoilla Sokos Hotel Tah-
kovuoren kokoustilassa. Asiantuntevina luennoitsijoina 
toimivat Ht Alan Holmdahl, Biomet 3i ja Ehl Jouni 

Soinila. Luennot aloitti Ruotsista saapunut Holmdahl ker-
toen jyrsittävästä titaanirungosta ja Biomet 3i:n tarjoamista 
välineistä ja materiaaleista asiaan liittyen. Seuraavaksi lavalle 
astui Jouni Soinila aiheenaan implanttikisko ja sen käyttö. Soi-
nila kertoi omiin kokemuksiinsa pohjautuen implanttikiskon 
eduista implanttien asennuksen yhteydessä. Implanttikiskon 
käytöstä ja sen mielekkyydestä käytiin keskustelua ja päädyt-
tiin tulokseen, että laboratorioiden olisi hyvä tarjota implant-
tikiskoa hammaslääkäreille implanttitöiden yhteydessä sen 
käytöstä koituvien etujen vuoksi. Esimerkiksi lähetteeseen 
voitaisiin merkitä erikseen kohta implanttikiskolle, josta se 
olisi helppo huomioida ja täten tilata. 

Kuten totuttua, hyvässä seurassa ja mielenkiintoisten aihei-
den parissa aika kuluu nopeasti. Niinpä siirryimme kahvitau-
olle, jonka aikana markkinointipuolta edustaneiden Biomet 
3i:n, Hammasvälineen ja Plandentin edustajat pääsivät kerto-
maan uutuuksistaan. Kahvittelun jälkeen pidettiin Hammas-
teknikkoseuran kevätkokous, jonka jälkeen porukka pääsikin 
nauttimaan raikkaasta ulkoilmasta. 

Illan tullen väki löysi illalliselle Hillside ravintolaan nautti-
maan hyvästä ruoasta ja iloisesta seurasta. Vatsojen täytyttyä 
ja janot sammutettuina teknikot jatkoivat omille tahoilleen, 
osa Piazzaan, osa Ukkotahkoon ja osa sinne tänne. Toivot-
tavasti kaikilla oli hauskaa Tahkon yössä ja kaikki saivat Tah-
kolla akkunsa ladattua sekä opittuakin jotain. Ei kai ketään 
kuitenkaan maanantaina väsyttänyt...

Kiitos kaikille kevätpäiville osallistuneille! Reissu oli sangen 
virkistävä hyvän porukan ansiosta. Toivottavasti ensi vuonna 
tuota porukkaa vain olisi enemmän. Vuonna 2009 Hammas-
teknikkoseuran koulutus- ja virkistystapahtuma järjestetään-
kin Jämsän Himoksella 13-15.3.2009. Siis kaikki ensi vuonna 
Himokselle, varatkaa majoituksenne ajoissa. Nähdään siellä 
uusien kujeiden parissa!
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