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Nykyaikainen osiltais-hämpaiston
enemmän siirtymässä
Tätä

l ä y d e n n y s on Suomessakin y h ä

tukiproteeseihin.

siiuntaiista ovat edistäneet

uudet

parannetut

valumetallit

ja

t y ö m e n e t e l m ä t , j o t k a alhaisesta lunnasta liuolimatta takaavat l a a t u t y ö n .
K ä y t t ä m ä m m e C R O F O R M - m e t a l H j a - m e n e t e l m ä on 3 vuotisen tuntemuksemme m u k a a n tuottanut asiakkaillemme ja i n e i l l e ^ y y d y t y s t ä X

Arvoisat laboratorion

omistajat

Nyt on j o a i k a j ä t t ä ä k a i k k i e p ä v a r m a t metallit j a m e n e t e l m ä t , sillä
niiden k ä y t t ö on huonoa asiakaspalvelua.
K o s k a kuitenkin erikoislaitteiden h a n k k i m i n e n on kallista, j a kokem u k s e n saaminen vie oman aikansa, h a l u a a laboratoriomme
T e i t ä asiakaspalvelussanne valmistamalla tukiproteesien
Kääntykää

auttaa

runkolyöt.

eteenkin niissä tapauksissa

_ missä
muoviaineen j a kudosten r a j a ovat suussa n ä k y v i s s ä on t ä r k e ä
että muoviaine s e k ä u l k o n ä ö l t ä ä n että v ä r i v i v a h d u k s i l t a a n on
y h t ä p i t ä v ä limakalvon kanssa.
.Stellon s a r j a : S t a n d a r d , vaalea, l ä p i k u u l t a v a , j u o v i k a s , vaalean
j u o v i k a s , k i r k a s j a Stellon s e k o i t u s v ä r e l l l ä aikaansaatavat v ä r i vivahdukset — t ä v t t ä ä s u u r i m m a t k i n esteettiset vaatimukset.

luottamuksella

puoleemme t y ö s u u n n i t t e l u i s s a , hinta- j a laboratorioaleuuus k y s y m y k s i s s ä .
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Pääloimillajan sana
Lehden toimituskunta on liiton vuosikokouksen jälkeen muuttunut.
Edellinen toimikunta sanoutui irti eikä uusista toimittajista ollut tietoa.
Lehden edelleen toimittaminen jätettiin uuden hallituksen huoleksi.
Lehden jatkuva ilmestyminen on tuiki tärkeätä. (Juhan se keskuudessamme ainoa opetus- ja tiedoitusväline. On ymmärrettävää, että lehden
toimittaminen ja ajan tasalla pysyminen on vaikea tehtävä. Ainehistoa
on vaikea saada eikä avustajakunnasta ole paljonkaan tietoa. Lehden
ilmestymistä vaaditaan kuitenkin. Lehdellä on kolmisensataa tilaajaa
ja lukijamäärä on paljon suurempi. Tästä määrästä on kuitenkin vain
kourallinen lähettänyt kirjoituksia lehteen. Yhden ja samojen on vaikeata lehteä yksin toimittaa, kun varastot ehtyvät, aiheet loppuvat ja
edessä pysyy paperiarkki tyhjänä useitakin iltoja, kun ei inspiratio ota
tullakseen. Uutta ja nuorta »viiniä» on saatava leileihin. Sitä varmaankin on löydettävissä meidän kolmensadan joukosta. Jokaisella on kynä
ja paperia ja jokaisella on varmasti mielessä myös toisia kiinnostavia
asioita. Esimerkiksi erilaisia työmenetelmiä. Minä teen jonkun määrätyn
työn omalla tavallani ja kirjoitan siitä selostuksen lehteen. Toinen lukee
6

sen ja on kiinnostunut kirjoituksestani, koska liän tekee saman työn
toisella tavoin. Tästä hän voi kirjoittaa taas oman mielipiteensä. Näin on
saatu syntymään kiinnostusta työhön ja näin parannetaan myös tapoja.
Ammattiveljet saavat tällä tavoin lisäoppia ja lehti kirjoitusaineliistoa.
Esimerkkejä on monenlaisia. Niitä olisi jokaisen harkittava ja niistä
kirjoitettava. Se kehittää sekä itse kirjoittajaa että myös lukijaa. Tervetulleita olisivat myös ehdotukset siitä, mitä aiheita lehdessä haluttaisiin
julkaistavaksi. Toimitus tulisi ehdotusten perusteella tekemään voitavansa hankkiakseen toivotuista asioista kirjoituksia. Toivomusten esittäminen lehden toimitukselle onkin erittäin tervetullut.
Miine vuosikiikoiiksessa lupautui ilahduttavan moni jäsen oikein
kättä kohottamalla lähettämään kirjoituksia lehteen. Me toimittajat
odottelemme peukalot pystyssä hyvää tulosta tässä kirjoitusten kasvussa. Tarkoituksenamme on julkaista lehteä kuluvana vuonna neljä
numeroa ja niihin sopii kyllä kirjoituksia. On hyvä laittaa kirjoitukset
heti valmiiksi ja lähettää ne toimitukselle, sillä parempi on, että kirjoitukset ovat toimituksen hallussa kuin joidenkin aivoissa.
Siis! Kynä käteen ja mu.staa valkoiselle! Meitä kiinnostavat kaikki
alamme asiat ja vähän muutkin. Lehti on suunniteltu ilmestyväksi tänä
vuonna maalis-, kesä-, syys ja joulukuussa. Vetoamme siis jäsenien herkkiin tunteisiin ja jäämme odottamaan runsasta tulosta. Toivottavasti
toimikunta ei pety tässä odotuksessa!
E:maa
•••> ) i ! 8 i r ) l o i > t

Merkki

rintaa n !
Suomen

un

mu..-. .11 d i p . / i d . ,u.

Hammasteknikkojen

rintamerkkejä

saatavana

Liitto
jatkuvasti

r.

y.n

rahas-

tonhoitajalta.
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D,

uneen ohta an a sihteerin vetoomus

Tämä kolmaskymmenes toimintavuosi on liitolla todellinen juhlavuosi. Emme voi paljoakaan ajatella taaksepäin, koska olemme tästä
ajasta vain pienen osan joutuneet läheltä seuraamaan liittomme toimintaa. Tässä lyhyessäkin ajassa on kuitenkin esiintynyt hyvinkin merkittäviä asioita. Liiton jäsenmäärä on vuosi vuodelta lisääntynyt. .Se todistaa ammattikunnan kiinnostusta liittoa kohtaan ja liitto taas puolestaan on yhä tarmokkaammin ryhtynyt valvomaan jäseniensä etuja.
Liiton toiminta on vuosi vuodelta yhä enemmän laajentunut. Sen puoleen ovat jäsenet luottamuksellisesti kääntyneet ammattialaansa koskevissa asioissa. Jäsenten ammatillista opetusta on suurista vaikeuksista huolimatta pyritty kehittämään ja suunnitelmissa on sen asteettainen parantaminen. Onhan hyvin tärkeätä, että ammattitasomme jiysyy ajan tasalla ja että viimeisetkin alan virtaukset saatetaan maiidollisuuksien mukaan työn alaisiksi. Tässä on kyllä suuria vaikeuksia,
sillä esim. ulkomaisten luennoitsijoiden saanti on hyvin vaikeata ja l i säksi se kysyy paljon varoja, joita toistaiseksi puuttuu. Tarkoitus ou
kuitenkin hyvä ja eteenpäin on päästävä, vaikka hitaastikin. Oppia
ja lisätietoja on koetettava hankkia, mistä sitä suinkin vain voi saada.
8

Liitto pyrkiikin mahdollisuuksiensa mukaan ojentamaan auttavan kätensä ja koettaa päästä siihen, että valistustyötä levitetään myös maaseudulle sekä sinne, missä sitä eniten kaivataan. Valistustyötä varten
tarvitaan aineistoa ja sen on annettava mahdollisimman selvä kuva
opetuksesta. Tämän vuoksi on aminatinkasvatusrahastoa tuettava ja
kartutettava ja käytettävä ammattitaidon kohottamiseen.
Suomen Hammasteknikkojen Liitto ry. on ammattikuntamme suurin järjestö maassamme. Se pyrkii viemään asioita oikeudenmukaisesti
eteenpäin, valvomaan ammattikunnan etuja jä olemaan jäsenten välisenä yhdyssiteenä. Yhteisvoimin pystymme hoitamaan asiamme ja valvomaan ne omien etujemme mukaisiksi. Emme ole enää lapsenkengissä
emmekä kenenkään holhottavia, vaan täysikasvuisia hoitamaan ja vastaamaan omista asioistamme. Kun jäsenet ovat lojaalisesti mukana ja
noudattavat annettuja ohjeita, on helppo hoitaa yhteisiä asioita. Lainaamme tähän ikäänkuin kertauksena liiton toimintakertomuksessa olleet loppusanat:
»Tällä hetkellä ammattikuntamme ja liittomme tuntee, että se pystyy hoitamaan omat asiansa. Liiton tarkoituksena ja johtotähtenä olkoon tulevanakin toimintavuotena oman itsenäisen liiton ja ammattikunnan eteenpäin vieminen yhä voimakkaammaksi järjestöksi aina parempaa ja valoisampaa tulevaisuutta kohti. On tärkeätä, että kaikki
haminasteknillisellä alalla työskentelevät tuntevat Suomen Hammasteknikkojen Liiton omakseen ja liittyvät sen riveihin. Yhteisin voimin ja
yhteisin päätöksin on hyvä viedä ammattikuntamme asioita eteenpäin
ja saada vihdoin sille kuuluva vapaus ja tasa-arvoisuus. Hammasteknikkojen keskinäinen yhteistoiminta ja yhteisymmärrys kaipaa vielä
kohennusta, sen saavuttaminen on suuri voitto meille jokaiselle. Kuuluessamme yhteiseen liittoon tunnemme kuuluvamme toisillemme ja
ajavamme yhteistä asiaamme voimakkaan liiton tukena, liiton, jonka
voimana on sen luottamusta nauttiva jäsenistö. Nyt alkavana toimintakautena jokainen jäsen valvokoon, että työtoveri on myöskin oman
liittomme jäsen ja näin ollen jokainen hammastekniliisellä alalla toimiva on myöskin Suomen Hammasteknikkojen Liitto ry:n jäsen. Se
olkoon 30-vuotisen liiton alkavan toimintakauden tunnuksena.
Näillä sanoilla haluamme tervehtiä jäsenistöämme ja toivottaa heille
parasta ja menestyksellistä tulevaisuutta.
Sulo Nurto
Puheenjohtaja

Mauno Elomuu
Sihteeri

Hallituksen

tuo

Kolmaskymmenes toimintavuosi on aloitettu. Se merkitsee, että menossa on juhlavuosi, joka päättyy huipentumaan hammasteknillisen alan
näyttelyllä ja juhlalla tammikuussa 1955.
Liiton vuosikokous pidettiin tammikuussa ja mukana oli runsaanlaisesti jäseniä, yhteensä 69. Maaseutulaisia oli myöskin ilahduttavan
runsaasti mukana ja edustettuina olivatkin hyvin monet paikkakunnat,
kuten Rovaniemi, Kuopio, Kokkola, Imatrankoski, Vaasa, Tampere,
Jyväskylä, Turku, Lahti, Mänttä, Karjaa ja Lohja. Siis melkein joka
puolelta maatamme. Oulun poika lienee eksynyt matkan varrella,
koska ei ajoissa kerinnyt kokoukseen, vaikka hyvä yritys olikin. —
Kokous oli pidetty ja liiton puheenjohtajaksi tuli sillä tuolilla sopivasti
istuva Sulo Nurto.
Kokouksen pöytäkirja on lähetetty kaikille jäsenille. Siitä voi huomata, että kokouksessa tehtiin tärkeitä päätöksiä, joista hallitus on
useampia jo toteuttanutkin. Ensimmäi.^essä hallituksen kokouksessa
valittiin toimihenkilöiksi entiset, jotka on nähtävissä tämän lehden
alussa. Juhlavuoden johdosta ja vuosikokouksen valtuuttamana päätti
hallitus kutsua juhlatoimikuntaan seuraavat jäsenet: Hannes Koskinen,
Ernst Grönholm, Antti Hertola ja hallituksen edustajaksi E. O. Vuori.
Näyttelytoimikuntaan kutsuttiin seuraavat: Gunnar Koskinen, Mauno
Bäckman, Ilmari Vaarala, Paavo Koivula, Aarno Salmelainen ja hallituksesta Allan Raij. Näitten hartioille jätettiin sitten järjestelyasioitten
eteenpäin vieminen.
21. 2. 1954 lähetetyssä kiertokirjeessä mainittiin myös matrikkelista, jota varten lähetettiin myös kaavake täytettäväksi. Tämän kaa10

vakkeen ovat jo useat kerinneet lähettämäänkin asianmukaisesti täytettynä, joten kiitokset heille täsmällisyydestä. Osaa täytyy kuitenkin
vielä nipistää, että hekin täyttäisivät pyyntömme saadaksemme täytetyksi matrikkelin asianmukaisin tiedoin liiton jäsenistä. Tätä ennen on
moni jäsen kerinnyt jo kuolla, mutta toivottavasti saamme heidän omaisiltaan tarvittavat tiedot, että matrikkelista tulisi mahdollisimman täydellinen. Siispä ne, jotka eivät vielä ole kaavaketta palauttaneet, toimittakaapa se täytettynä ensi tilassa liitolle.
Toinen kaavake koski suunniteltua haminastarvikeliikettämine.
Vuosikokouksen päätöksen mukaan lälidettiin liikehanketta edelleen kehittämään ja valittu toimikunta päätti osakkeen hintaa pienentämällä
järjestää uuden osakemerkinnän, jonka perusteella päätetään, toteutetaanko liikkeen perustaminen vai ei. Myönteisessä tapauksessa on jokaisen siis syytä palauttaa kaavake ja merkitä itselleen sopivaksi katsomansa osakemäärän. Asiaa ei ole enää pitkitettävä, vaan toimeen on
tartuttava heti ja sen johdosta on myös kaavake palautettava heti.
Tässä sitä tulikin tällä kerralla melkeinpä tarpeeksi, joten parasta
lienee lopettaa, että seuraavaksikin kerraksi jäisi jotakin jiaperille pan- .
tavaa.
Sihteeri.

•

Arvoisat

lukijat

Toimitus on päättänyt ottaa tässä lehdessä käytäntöön erikoisen
osto- ja myyntiosaston. Siinä voivat ilmoittaa kaikki, joilla on myytävänä tarpeettomia hammasteknillisiä välineitä, joiden kipeässä tarpeessa
voi joku toinen hyvinkin olla. Lähettäkääpä siis ilmoituksianne lehden
toimitukselle. Ilmoitusmaksuna perimme palstan levyiseltä ja 30 m/m
korkealta ilmoitukselta mk 300:—. Maksun pyydämme lähettämään
ilmoituksen yhteydessä. Lehdeen ilmestymisestä on mainittu toisaalla
lehdessä. Samassa paikassa on ilmoitettu, mihin mennessä aineiston on
oltava toimituksella.

Käyttäkää kaikkia mahdollisia tarjolla olevia tilais-miksia,
tääksenne tietoa tarkoituksesta ja päämääristä.

levif-

II

Avustuskassaiciminnasta
Kassan kolme ensimmäistä toimintavuotta on kulunut umpeen. Tilit
on päätetty ja tarkastettu, kassan varsinainen kokous on istunut ja
antanut »tuomionsa» tehdyistä ja tekemättä jätetyistä.
Ne 36 jäsentä, jotka olivat kokouksessa läsnä, ovat tietoisia menneen vuoden asioista ja kokouksen kulusta. Mutta heille, jotka syystä
tai toisesta eivät voineet saapua kokoukseen, on paikallaan pääpiirteittäin selostaa viime vuoden toimintaa ja kokouksessa käsiteltyjä asioitaVuosi 1953 oli toimintansa puolesta suunnilleen yhtä vilkas kuin
edellinenkin. Huomattavia heilahduksia ei sattunut puoleen eikä toiseen. Hallituksessa ovat istuneet asioita ratkomassa samat kasvot kuin
aikaisemminkin eli M. Elomaa, U. Maaniemi, I . Vaarala ja E. O. Vuori.
Näitä istuntoja pidettiin tarkalleen 6 kertaa ja §§ kertyi pöytäkirjoihin
yhteensä 65. Siinä ei ole yhtään liikaa eikä liian vähän, sillä hallitus
kokoontuu vain silloin, kun se on ehdottomasti tarpeellista. Toisin sanoen jäsenten avustusanomukset määräävät kokousasiat. Asioiden käsittely on sujunut yksimielisesti, koska kassalla on niin selvät säännöt,
ettei tulkinnan varaa voi tulla. Sitä paitsi kassaa pitää »kurissa» sosiaaliministeriö. Hallitus on koettanut välttyä tekemästä sellaisia päätöksiä,
jotka myöhempinä aikoina voitaisiin tulkita ns. ennakkotapauksiksi.
Tällaisiin asioihinhan turvaudutaan herkästi myöhemmin sanomalla:
»Koska silloin, niin miksei nyt.» Tässä asiassa voi hallitusta syyttää
joustamattomuudesta, mutta sääntömme ja avustuskassalaki eivät salli
poikkeuksia inhimillisyyssyistä. Nämä olivat ehkä mahdollisia liiton
sairausapukassan aikoina. Kun ajallaan ilmoittaa sairaudestaan ja anoo
avustusta siihen kuuluvine todistuksineen, maksaa jäsenmaksunsa huolellisesti eikä salaa avustukseen oleellisesti vaikuttavia asioita, tulevat
avustukset kuin »kaupan hyllyltä».
Avustuksia onkin kassa maksanut jo mk 199.000:—, joista viime
vuoden osalle tuli mk 93.000:— eli siis reippaasti y l i puolet siitä, mitä
on kerätty jäsenmaksuina, joita on koko toiminnan aikana kertynyt
mk 386.166:— ja näistäkin on noin mk 30.000:— ollut saatavia eri
vuosina. Suurin osa on sittemmin jäänyt saamatta, koska ko. henkilöt
ovat eronneet. Avustukset eivät siis ole olleet lainkaan mitättömiä, ottaen
lisäksi huomioon kassan lyhyen toiminta-ajan. Viime vuonnakin maksoi
kassan 140 jäsentä kukin osaltaan avustuksen tarpeessa oleville noin
mk 664:—.
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Jäsenistö oli viime vuonna jakaantunut eri luokkiin seuraavasti:
I luokkaan 17, I I luokkaan 2, I I I luokkaan 2, IV luokkaan 42, V luokkaan 16, V I I I luokkaan 58 ja hautausavustukseen 3. Tässä kiintyy huomio korkeimpien maksuluokkien I ja V pieniin lukuihin. Työnantajien
eli V luokassa sen hyvin käsittää, mutta I:ssä työntekijäliiokassa on
luku ihmeteltävän pieni. Korvaushan on niissä huomattavasti edullisempi. Vaikka eläisi vanhaksikin, saa 90 päivän sairaudesta ja niin
paljon korvausta, ettei siinä jäsenmaksuina kärsi sanottavaa tappiota.
Jos ottaa vielä huomioon lisäavustusmahdollisuuden, ei tappiota tule
lainkaan ja hautausavustus muuttaa sen reilusti voitoksi.
Sääntöjen mukaan kartutetuissa rahastoissa oli toimintavuoden päättyessä seuraavat summat:
vararahastossa
lisäavustiisrahastossa
ylijäämätilillä
Tilinpäätöksessä oli omaisuustase:

mk 128.229:—
„ 371.425:—
„
36.686:—

Vastaavaa
Rahaa
Saatavia, joihin sisältyy Oy. Dentaldepofin velka
korkoineen

mk 245.197:
,

303.143:

mk 548.340:
Vastattavaa
Vieras pääoma
Oma pääoma

mk 12.000:
„ 536.340:
mk 548.340:

Tutostase
Kutut
Varsinaiset kulut
Poistot
iillä

mk 148.695
„
5.307
„
55.767
mk 209.769
13

Tuotot
Varsinaiset
Ylimääräiset

mk 187^269:—
„
22.500: —
mk 209.769:—

Lahjoituksena sai kassa jälleen Oy. Dentalpebot Ah:lta mk 15.000:—.
Avustuskassan varsinainen kokous pidettiin 24 p:nä tammikuuta
1954 Mauno Elomaan puheenjohdolla. Tavanmukaisten kokousteknillisten toimenpiteiden jälkeen käytiin käsiksi varsinaisiin sääntöjen 37 §
määräämiin asioihin. Niissä esitettiin ja vahvistettiin hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajain lausunto.
Hallitukselle ja avustuskassan hoitajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Sitten päätettiin ylijäämätilillä oleva summa mk 36.686:— siirtää vararahastoon. Tätä vararahastoa täytyy kartuttaa siksi, kunnes
se on yhtä suuri kuin kolmena edellisenä vuonna kannettujen maksujen keskimäärä. Nyt se on saavuttanut sen määrän, joten tilin kartuttaminen voidaan lopettaa.
Lisäavustusrahaston varoista päätettiin erottaa mk 50.000:— käytettäväksi ylimääräisiin avustuksiin vuoden 1954 aikana. Näitä lisäavustuksia on hallitus velvollinen harkintansa mukaan myöntämään sellaiselle jäsenelle, joka on täyttänyt 65 vuotta ja menettänyt oikeutensa
varsinaiseen sairaiisavustukseen. Hallituksella on myös valta myöntää
lisäavustusta niille, jotka ovat varsinaiseen sairausavustukseen oikeutettuja, mikäli varat riittävät. Tällaisia ovat esim. ne, jotka ovat jo
käyttäneet vuoden tai koko »kiintiönsä» lopuun ja ovat kipeästi avustuksen tarpeessa.
Hallituksen kokoonpano säilyi entisenä, koska erovuorossa olevat
valittiin uudelleen. Ainoastaan varajäsen muuttui, koska tämä on joka
vuosi valittava erikseen. Siis ne, joiden puoleen voi avustusasioissa
kääntyä, ovat: Mauno Elomaa, Unto Maaniemi, Ilmari Vaarala ja E. O.
Vuori sekä varajäsen Mauno Bäckman. Osoitteet ovat lehdessä ensimmäisellä tekstiaukeamalla.
Avustuskassan hallitus toivookin, että epäselvissä asioissa käännyttäisiin suoraan sen puoleen. Neuvomme auliisti kaikkia Teidän oman
etunne mukaisesti. Jos joku luulee tai tuntee kärsineensä vääryyttä,
on parempi käydä suoraan meitä »sarvista kiinni» kuin »ampua nurkan
takaa». Väärinkäsitykset ovat hyvinkin mahdollisia silloin varsinkin,
jos on kadottanut säännöt. Mutta tärkein sääntö on kuitenkin se, että
14

Kaikki mukaan näyttelyyn!
Niinkuin liiton kiertokirjeestä kävi ilmi, järjestetään liiton seuraavan vuosikokouksen yhteydessä, jolloin tulee kuluneeksi 30 vuotta liiton
toiminnan alkamisesta, hammasteknillisten töiden näyttely. Tällaisen
näyttelyn kohottavan vaikutuksen ammattimme eteenpäin pyrkimyksissä kohti parempaa yhteiskunnallista asemaa ymmärtää jokainen.
Näyttelykomitea haluaa erikoisesti herättää jokaisen teknikon ymmärtämään, että tässä tarvitaan juuri hänen apuaan, jotta näyttelystä saataisiin muodostumaan se, miksi se on tarkoitettu. Mitä enemmän töitä
voimme asettaa näytteille, sitä parempi, sillä siten saamme ammattimme
näyttämään lujalta ja elinvoimaiselta. Kenenkään ei pidä ajatella, että
lähettäkööt toiset töitään, ei siellä minun töitäni tarvita. Meidän kaikkien on nyt heti otettava lujasti kiinni työstä ja oltava tämän yhteisen
asian auttajana.
Tarkoituksena on näyttelyyn saada myös kuvaus ammattimme kehityksestä. Tätä varten tarvitaan vanhoja töitä, työkaluja, valokuvia
tms. Jos hallussanne on jotakin tähän sopivaa, ilmoittakaa tai lähettäkää näyttelykomitealle.
Jos joku on asiasta epätietoinen tai jollakulla on joku hyvä idea
esitettävänä, voi kääntyä asiassa näyttelykomitean puoleen os. G. Koskinen, H:ki, Eerikink. 26 G, puh. 27 594.
Aloittakaa iieti! Aika kuluu aatellessa, päivät päätä käännellessä!

maksaa jäsenmaksunsa ajallaan. Toiseksi pitää huolehtia sairauden
ilmoittamisesta heti, koska korvaus maksetaan ilmoittamispäivästä lähtien ja on se tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sairauden
alkamisesta. Avustusanomuksen voi lähettää myöhemminkin. Tämä on
hyvin tärkeää varsinkin silloin, kun sairaus sattuu vuoden vaihteessa.
Kolmanneksi tulisi jokaisen harkita ajoissa maksuluokkien korottamista.
Tämä on tehtävä terveenä eikä vasta sitten, kun on jo sairastanut.
Sairaus, joka ei ole täydellisesti parantunut, aiheuttaa korotuksen eväämisen. Ja oikeus korkeampaan luokkaan alkaa vasta sitten, kun on
maksanut siinä 3 kuukautta jäsenmaksua.
Jäsenet! Käyttäkää kassaa hyväksenne ja luottakaa siihen! Se ei
varmasti petä luottamustanne.
Avustuskassan sititeeri. .
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Kuva I .
Allekirjoittanut on kuulunut Suomen Hammasteknikkojen Liittoon
sen perustamisesta alkaen ja ollut näin ollen tilaisuudessa seuraamaan
liiton vaiheita alusta pitäen jo Hammastcknikkoseiirassa, kuten nimi
silloin kuului. Siihen aikaan olin vielä aika nuori ja vihreä, kuten siinä
iässä ollaan. Sen kuitenkin muistan hyvin, että hammasteknikon nimeä
käyttävä ja niissä tehtävissä uurastava joukko ei siihen aikaan ollut
kovinkaan suuri. Jäsenmäärä oli vain kolmisenkymmentä, kun se tällä
hetkellä hipoo kolmeasataa. Parasta ja ihmeellisintä oli, että silloin
kuuluivat kaikki liittoon, niin nuoret kuin vanhatkin. Ei silloin ollut
mitään jiahempia ristiriitoja, ei politikoitu eikä rettelöity joutavista
asioista, vaan ajateltiin ammattikunnan parasta.
Näissä merkeissä! Kunnioittaaksemme vanhojen ja jo edesmenneittenkin perustajajäsenten suurenmoisia ajatuksia yhteenliittymisen merkityksestä ja sen tuomista eduista, liittykäämme yhteen ja tiivistäkäämme rivejämme!
Paras ammattiveli! Jos Sinä et vielä kuulu omaan hammasteknikkojen liittoon, niin harras toivomukseni Sinulle on: Liity ja tue työtämme, joka varmaan koituu Sinunkin hyväksesi! Mitä enemmän meitä
on ,sitä paremmat ovat saavutuksemme. Heitä ennakkoluulosi ja arvostelusi, sillä me ponnistelemme yhdessä kchittääksemme itseämme ja
parantaaksemme yhteisiä olojamme ja etujamme. Jättäkäämme kaikkinainen politikoiminen pois, se ei meille sovi. Se ei rakenna mitään,
sillä vain hyvä sopu on vahvin pohja.
16

Kuva I I .
Yläetuhammas. Huomatkaa melkein yhdensuuntaiset hankauspinnat sekä tapin palatinaalisivii koverampi kuin hampaan. (Kuva I)
Huomatkaa: Jotta nämä kuvalaatat saataisiin, tehdään koko hampaasta negatiivinen malli. Muovataan tappi ja asetetaan molemmat kappaleet päällekkäin. Musta alue osoittaa tarkalleen posliinin koon ja sen
asennon tapin suhteen.
Yläpre molarit (kuva 36)
Yläpremolarin läpileikkaus muistuttaa .suuresti yläposkihampaan
läpileikkausta ja työskentelee samoissa olosuhteissa (vertaa kuvia 33 ja
36 B). Tapin harja on kuitenkin jätettävä mahdollisimman pitkäksi,
koverrettava syvä liuskojenvälinen uurre, pyöristettävä harjan sisäpuoli
Lähiakoina saapuvat lunastettavaksi jäsenkortit, joiden johdosta toivon, että jäsenet lunastavat sen ensi tilassa. Useampien periminen tuottaa liitolle vain ylimääräisiä kuluja, jotka varat ovat hyvinkin tarpeen
tärkeämpiinkin liiton asioihin.
Ammattiterveiset ja kehoitukset: Hoida jäsenmaksusi kunnialla!
•
s'
,
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kaaren muotoiseksi, sijoitettava hyvin labiaali- ja palatinaaliolkapäät
ja koverrettava keskiuurre.
Yläkulmahammas. Vasemmalla: Valmistus kehänmiiotoisen olkapään kanssa. Sivuilla suuret lukemattomat alueet. (Kuva II)
Keskellä: Valmistus Le Gron mukaan. Paremmat staattiset olosuhteet, mutta hankauspinnat ovat pienentyneet. Huono suoja hammasmätää vastaan.
Oikealla: Kapea labiaaliolkapää ja palatinaaliolkapää hyvin leveä,
hampaittenväliset olkapäät melkein olemattomat. Loistavat staattiset
ominaisuudet ja täydellinen suoja hammasmätää vastaan.
Verratkaa hampaan määrää, joka on täytynyt uhrata, ja lajiin kestävyyttä eri valmistustavoissa.

Alaposkihammas. Mesio-^distaalinen leikkaus kulkee pitkittäisen uurteen kautta. (Kuva VI)
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Kuva V I I I .
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Kuva VTL
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Alaposkihammas. Kaksi valmistustapaa. (Kuva VII)
Alaposkihampaita. Vasemmalla tappi ylhäältä nähtynä. Oikealla
kruunujen sisäpuoli osoittaen uurteet. (Kuva VIII)
' m
• m

Yläpremolari. Huomatkaa pitkä ja litteä labiaaliliuska ja hyvin pyöristettu palatinaaliliuska, liuskojen välinen uurre, ja hampaidenvälinen olkapää hyvin kapea. (Kuva 111) ^ . ^ . ^ j j . f^^^y^f/
Kuva IV.
Yläposkihammas. Samat huomautukset kuin kuvassa I I I .

Kuva IX.

Alaposkihammas. Vasemmalla: Klassillinen valmistustapa.
Oikealla: Uusi valmistustapa. Olkapää kulkee linguaalin puolen keskikorkeudelta. (Kuva V)
18

Taulukko osoittaa muutamia koko hampaan valmistuksia, jotka sallivat tässä tutkielmassa mainittujen anatomisten yksityiskohtien huomioonottamisen.
Saman kuvan projektiot A ja G osoittavat meille eron, joka syntyy
käytettäessä kehänmuotoista olkapäätä (G) ja osittaista olkapäätä (A).
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Valmistus ilman hampaidenvälistä olkapäätä jättää liampaan tapin huomattavasti paksummaksi ja lujemmaksi. Mitä taas porsliiniin tulee, se
muodostaa sivuille tiiviin massan, joka liittyy vyön tavoin hyvin harjanne ja palatinaalisivuihin, ja pystyy helposti kestämään ilman olkapäätä paineet, jotka siihen kohdistuvat. Suosittelemme valmistusta A,
muistuttaen samalla käytännöllisistä varauksista kulmahampaita valmistettaessa.
Toista valmistusta käyttämällä metalliolkapäätä, voidaan käyttää
hyväksi yläpremolareita valmistettaessa. Tutkimme sitä tarkemmin luvussa, joka käsittelee alapremolareita.

kemällä säännöllisen kehänmuotoisen olkapään kaulan tasolle, huomaamme, että tapista tulee tavattoman kapea (38 e). Se on tuskin riittävä suojaamaan ydintä ja kestävyydeltään epävarma. Vältämme osittain tämän vaikeuden, jos emme kiinnitä olkapäätä välikudosalueisiin
sekä asettamalla jacket-kruunun linguaalikaulan yläpuolelle, (vrt. kuva
33) Kuitenkaan tämä ratkaisu ei ole täysin tyydyttävä, sillä kruunu
ei voi aina olla tarpeeksi laaja ollakseen suojeleva, ja tarjoten liian
pienet hankauspinnat. Toinen ratkaisu, jota pidän verrattomasti parempana on A. A. Steigerin suosittelema, jossa käytetään keinotekoista
metalliolkapäätä. Tämä menetelmä säästää arvokasta hammasta (kuva
37), se antaa paremmat takeet hammasmätää vastaan ja sallii valmistettavan kestävämmän posliinikruunun, edellyttäen kehänmuotoisen
olkapään. Tämän valmistuksen tekniikka ei kuulu tämän esityksen
puitteisiin, enkä näinollen esitä sen etuja kuin muutamalla piirroksella.
*

Kuva 36.

c

Kuva 37.

Kuva 36. Yläpremolari.
A. Valmistus ilman hampaidenvälistä olkapäätä. Jättää lujemman
tapin, joka on paremmin sopusoinnussa hampaan kokonaissuhteiden
kanssa.
B. Samankaltainen poskihampaan kanssa. Kaikki hyvät päätelmät
poskihampaasta pitävät paikkansa myös yläpremolareihin nähden.
C. Valmistus käyttäen kehänmuotoista olkapäätä. Jättää liian ohuen
tapin.
Kuva 37.
Steigerin valmistus käyttäen kehänmuotoista osittain metallista olkapäätä. Vältetään kuvassa 38 G esitetty liian ohut tappi.
Alapremolarit.
Alapremolari on usein tavattoman kupera. Se on kuin pallo, joka
on kiinnitetty hyvin litteän juuren päälle, johon se liittyy suuren ontelon
kautta. Jos yritämme kiinnittää tähän hampaaseen jacket-kruunun te20
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Kuva

Kuva 38. En.simmäinen

38,

alapremolari.

A. konstruktio jota suositellaan G:n asemasta, joka heikentää liikaa
hammasta.
B. Labio-linguaalinen leikkaus, joka osoittaa uurteen välttämättömyyden. Lingiiaaliliuskan muodostaessa toisen kanssa tylpän kulman,
linguaaliolkapää on liian peitetty ollakseen tehokas.
En.simmäinen alapremolari.
Ensimmäinen alapremolari eroaa toisesta linguaaliliuskansa kautta,
joka ei ota osaa purentaan. Se eroaa alakulmahampaasta, koska se liittyy vastahampan palatinaaliliuskaan. Sitä taivutetaan toisinaan labiolinguaalisuiintaan, toisinaan linguo-labiaalisuuntaan. On välttämätöntä
varustaa tappi voimakkaalla liuskojenvälisellä uurteella, linguaaliliuska
muodostaa usein liian avoimen kulman absorboidakseen vinot labiolinguaaliset paineet (kuva 38), ja linguaaliolkapäät tämän saman liuskan peitossa on huonosti sijoitettu tukemistehtäväänsä varten.
r* ^wi: -!i ,• : i ; f - r
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Pojasta tuli laillistettu

hammasteknikko

Viime vuosisadan lopulla tapahtui eräässä maaseutukaiipungissa,
että eräs pieni poika vietiin hammaslääkäriin oppipojaksi tarkoituksella
oppia valmistamaan nk. ruokasalinkalustoja. Silloin ei ollut monellakaan käsitystä, minkälaista työtä se oli. Monet luulivat, että ostettiin
haudankaivajilta vainajien hampaita, jotka sitten joissakin myrkyissä
keitettiin ja puhdistettiin palvelemaan elos.sa olevia ihmisiä. .Se luulo
lienee jo hälventynyt, vaikka kysellään sitä vieläkin, että mitä ainetta
ne hampaat ovat.
Ammatin oppimisen ohella hänen toimeensa kuului potilaitten vastaanotto, ts. auttaa riisuutumisessa ja pukeutumisessa sekä ovesta ulos,
kuten kohtelias tapa vaatii. Hänelle kuului myös istrumenttien hoito
sekä herransa jalkineitten kiilloitus ym. Kaikesta tästä hän sai täyden
ylläpidon sekä rahapalkkaa 5 markkaa kuukaudessa. Vähitellen palkka
kohosi ja lisäpalkka tuli joka työstä hainmashivun mukaan.
Näin vuodet kuluivat ja niin tuli pojasta 10 vuoden kuluttua »tekohampaitten tekijä». »Tandtekniker» sai Keisarillisen Suomen Talousseuran mitalin ja sormuksen 10-vuotisen palveluksen muistoksi.
Tämän jälkeen poika joutui saamaan lisäoppia pääkaupunkiin. Parin
vuoden kuhdtua hän palasi jälleen entiselle paikkakunnalle jatkamaan
harjoittelua kriiimujen. siltojen, kultakitalakicn ja tavallisten kalustojen valmistuksessa. Tekipä hän eräälle nenänkin, jolta kaveri oli sellaisen sipaissut puukolla pois. Tolitori kyllä sanoi, kun nenä oli asetettu
paikoilleen, että mestari oli katsonut mallia omasta nenästään. Olihan
siitä henkiliistä valokuva, vaan ei siitä paljoa apua ollut.
50 vuoden liarjoittelim jälkeen sitten lääkintöhallitus julisti pojan
päteväksi hammasteknikon toimeen ja oikeutti toimimaan hammasteknikkona maassa.
Kalle Matinpoika

SHL:n Jäsenet
. •,(••

. ..

i .4

i.ci h

I /

d l l It:!

Oma hammastarvikeliike odottaa jierustajiaan. Jos jokainen jäsen
merkitsee vähintäin 3 osaketta, on liikkeemme perustaminen silloin
taattu. Merkitse osakkeesi ensi tilassa ja ilmoita se Liitolle. Sinusta voi
riippua perustetaanko oma hammastarvikeliike vai ei.
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Hammastekniilisten töiden
Diisseldodissa

näyttely

Viime elokuussa ilmoittivat Suomen Hammasteknikkojen Liitto ja
Hammaslaboratorioiden Yhdistys kiertokirjeillään, että Diisseldorfissa
pidetään syyskuun 16—20 päivien välsenä aikana suuri hammasalan
näyttely. Kiertokirjeissään kehoittivat sekä liitto että yhdistys jäseniään
osallistumaan tähän matkaan ja näyttelyyn. Matkalle ilmoittautui määräaikaan mennessä vain viisi lälitijää. Osanottajien vähyys johtui siitä,
ettei pantu tarpeeksi arvoa tällaiselle tilaisuudelle. Tällainen valtava
alan töiden ja tarvikkeiden esittely on ammattiinsa innostuneelle tekijälle
suurimerkityksellinen asia. Vaikka tilanne on maassa nykyään sellainen, ettei mitään uutuuksia tänne saada lisenssivaikeuksien takia, on tällaisen näyttelyn katseleminen kuitenkin siksi suuri elämys, että matka
kannatti tehdä vain sitäkin varten. Siellä ainakin näki, milä muualla on
ja sekin oli jo paljon.
Näyttelyssä näkyi liikkuvan kaikki meidän maamme tukkiiostajat,
mutta kauppoja tuskin paljonkaan syntyi, koska tarviketilanteessa ei ole
näkynyt mitään paranemisen merkkejä.
Diisseldorf sijaitsee siksi keskellä Länsi-Eurooppaa, että sinne olivat lähettäneet tavaransa näytteille kaikki ne maat, jotka valmistavat
tämän alan tuotteita. Pohjoismaista huomasin ainoastaan Ruotsin esiintyvän siellä parilla osastolla.
Matkalle lähdimme lentäen klo 7 Helsingistä suoraan Diisseldorfiin.
Kööpenhaminassa oli pieni välilasku ja perillä olimme klo 13, joten aikaa
ei paljon hukattu matkustamiseen. Perille saavuttuamme olivat meitä
vastassa rva ja hra Hellemaa, jotka olivat ystävällisesti hankkineet meille
hotellihuoneet. Tämä oli varmaan vaikeata, koska näyttely oli kerännyt
kaupunkiin paljon matkustavaisia. Vaikka kaupunki onkin jo osittain
elpynyt sodan vaurioista, on siellä vielä paljon raunioita, joten asuntopula on suuri. Ihmisiä asuu vielä aivan tilapäisesti korjatuissa rauniotaloissa. Päästyämme majoituspuolesta näin vähin vaivoin emme sen
enempää hukanneet aikaa, vaan lähdimme suoraan näyttelypaikalle.
Raitiovaunulla matka kesti sinne n. 15 minuuttia. Näyttelyalueelle päästyämme vasta käsitimme näyttelyn suuruuden. Hammasalan tavaraa
oli siellä esillä kahdessa suuressa näyttelyhallissa, joiden kummankin
23

koko oli yhtä suuri kuin meidän Messuhallimme, jopa vielä suuremmatkin.
Rva ja hra Hellemaa opastivat meitä täälläkin ja kiitänkin heitä
tässä yhteydessä ystävällisyydestään meidän kaikkien puolesta. He olivat olleet perillä useita päiviä ennen meitä ja olivat jo kerinneet tutustumaan koko näyttelyyn. Kiertelimme näin katselemassa näyttelyä paikasta toiseen. Kävimme katsomassa Fliiordens-hampaita. Tämän osaston
auliit apulaiset esittelivät meille sanottujen hampaiden kaikki edut ja
korkean laadun. Hammasposliinin polttamisessa on käytetty ns. vaakumimenetelmää, joka poistaa hampaasta kaiken Iniokoisuuden ja sen
voi hiomisen jälkeen uudelleen kiilloittaa. Samaa menetelmää käytetään myös Riodent-hampaiden valmistuksessa.
Näyttelyä kierrellessämme näimme, kuinka muitakin muoviaineita
kuin akryylia käytetään hammastckniikassa. Perlonista tehdään pinteitä ja käytetään kuituvahvikkeita akryylin sisällä. Näistä tiesin ja matkalle lähtiessäni, mutta nylonproteesi oli minulle uutta. Eräs osasto esitti
siellä nylonproteesin valmistusta. Tämän aineen nimi on prothenyt.
Työskentely tällä aineella vaatii aivan erikoiset laitteet, erikoisprässin.
Tässä erikoisprässissä pannaan sähköllä lämpiävien puristustasojen
väliin nylonilla täytetty kyvetti ja prässätään kiinni tarkoin seuraamalla lämmön määrää.

Työ vaatii tarkalleen määrätyn lämmön. Tätä ja muita toimintoja
seurataan erityisestä mittaritaulukosta. Aine jää tämän prässäyksen
jälkt^en osittain pehmeäksi jopa siinä määrin, että proteesia voi valmiina väännellä kuinka tahansa ilman, että se menettää sopivaisuutensa suussa. Tämän aineen esittelijä, eräs vanhempi herra, otti suustaan osaproteesin ja väänteli sitä aika lailla, pisti sen sitten taas suuhunsa ja kyllä se näkyi sinne sopivan oikein hyvin. Tätä proteesia liän
oli käyttänyt jo useita vuosia. Kun ajattelee, että hän oli joutunut toistamaan saman tempun ties kuinka monta kertaa tämänkin näyttelyn
aikana, täytyy ihmetellä, että proteesi oli vielä aivan hyvässä kunnossa.
Kyllä aineen täytyy olla hyvää, kun se moisen käsittelyn kestää. Samasta aineesta olivat myös proteesin takimmaiset pinteet. Ne olivat
tietysti paksuja ja kömpelöitä, mutta olivat kuitenkin täyttäneet tehtävänsä.
Tätä katsellessa tuli mieleen, että muoveja kehittämällä saadaan
vielä aikaan jotakin sellaista, jota emme osaa odottaakaan. Muovi on
siksi uutta materiaalia alallamme, ettei sen kaikkia käyttömahdollisuuksia vielä voida arvatakaan. Saattaa jiian tulla sellainen muoviaine,
joka mullistaa täysin koko hammastekniikan. Uusia muoviaineita luodaan yhtä mittaa ja kuka tietää, koska niistä joku on sellainen, että
se kestää kulumisen ja on tarpeeksi luja hammasproteesin kaikkiin tarpeisiin. Pyysimme prothenylin esittelyvihkosta, mutta sitä ci löytynyt.
Saimme tilalle pari korttia. Ehkäpä aineen esittelijä ajatteli paperin
menevän meillä suomalaisilla täysin hukkaan, kun emme kuitenkaan
voi saada lisenssiä, joka oikeuttaisi näiden proteesien valmistukseen.
Perlonista valmistetut hampaanväriset pinteet olivat siksi kömpelön
näköisiä, että en usko niiden saavuttavan tässä muodossa suurempaa
suosiota. Sen sijaan perlon-kiiituvahvikkeet olivat mielestäni asiallisia.
Kuituverkko upotetaan proteesiin ja se lisää lujuutta siinä. Tällaista
verkkoa oli myös kullattuna ja se oli erittäin kaunista valmistetuissa
näyteproteeseissa. Tätä voisivat meidänkin tarvikeliikkeet hankkia. Uskoisin sillä olevan hyvän kysynnän.
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Akryylin ruiskuprässäysmenetelmää esiintyi näyttelyssä useammassa eri muodossa. Milloin akryylitaikina prässättiin kyvetin ollessa suljettuna. Ruiskuprässäyksen tarkoituksena on estää proteesin korotus, joka
on kiusana siinä työtavassa, jota me täällä käytämme, kun akryylimassa
puristetaan avatun kyvetin väliin. Olen aivan vakuutettu siitä, että pieni
korotus purennassa syntyy tätä työtapaa käytettäessä, vaikka keittä25

minen tapahtuisi kuinka hitaasti tahansa. Eri asia on, onnistutaanko
ruiskuprässäyksellä saavuttamaan se ihanne, joka poistaa tämän sekä
kaikki muutkin haitat. Luulen, että ahtaissa paikoissa ja myös niissä
tilanteissa, joissa ei hampaita saa kiinnitettyä kipsin tarpeeksi lujasti,
tapahtuu virheitä, jotka ovat samaa suuruusluokkaa, kuin pieni purennan korotus.
Eräs sveitsiläinen liike esitteli sievää yläleuan osaproteesin valmistustapaa.
Siinä yhdistettiin teräsverkko ja kaari kitalaen yli. Verkkoon oli
iailettu valmiiksi teräslevysiä reunus. Tällaisen valmiin verkon voi sovittaa mihin yläleuan osaproteesiin hyvänsä ja pujottaa siihen myös
kaari kitalaen yli ja näin syntyi luja ja hauskannäköinen osaproteesi.
Myös näitä pitäisi mielestäni saada meille.
Tietysti proteesiaineena esiintyivät myös kulta ja teräs. Etenkin teräs
oli vahvasti edustettuna. Olimmehan Saksassa, jossa ruostumatonta terästä on ensimmäisenä käytetty hammasproteeseihin. Sitä oli stanssattuna, valettuna ja galvanisoitiina, mitä monimutkaisempina töinä, attaschmentein ym. hienouksineen.
Erikoisesti jäi mieleen näyttelyä kierrellessä, miten monta eri kultajalostamoa siellä oli edustettuna suurine osastoineen. Monet suuret
meilläkin tunnetut, kuten Wieland ja Hafuer olivat tuoneet esille suuret
määrät erilaisia jalometallituotteitaan. Tämä jos mikään toi esiin Saksan
tämänhetkisen taloudellisen vaurauden. Siellä tarjottiin kultaa teknikoille jos missä muodossa ja minkä värisenä, aivan platinanvalkoisesta
hienokullan kauniin keltaiseen väriin saakka, värin vaihdellessa asteettain pienin vivahduksin. Sitä oli saatavana sekä levynä että vahikultana,
miten vain halusi. Oikein kateeksi kävi, kun ajattelee, miten paljon
olemme heistä jäljessä. Ennen sotia oli meilläkin saatavana useata erilaatuista kultaa hammasproteesien valmistukseen. Näitä jalometallituotteita, jos mitään, kaipaa monipuolinen hammastekniikka nykyään.
Näimme myöskin, miten yksinkertaisesti voidaan ruostumatonta terästä juottaa. Näimme myös suuret määrät erilaisia työvälineitä. Pihtejä,
joilla voi helposti taivuttaa kaaria ja pihtejä, joilla voi nasevasti tehdä
ikkunakruunium akryylikiinnikkeet ym. paljon sellaista pientä, josta
on ammatissamme hyötyä.
Tämän kansainvälisen hammastarvikealan näyttelyn kunniaksi julkaistiin myös 4-m^rkkinen postimerkkisarja, jonka mekin kaikki ostimme,
n
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Akryyli- ja

kulialekniikka

Koska akryyli on tullut yhä enemmän käyttöön, niin se on alkanut
syrjäyttää posliinihampaita ainakin kultatöiden yhteydessä. Tähän on
kai vaikuttanut se akryylin ominaisuus, että sitä voi helposti käyttää
pituus- ja leveyssuunnassa purennasta riippuen. Toisaalta syynä voi olla
sekin, ettei metallitöihin sopivia posliinihampaita, kuten platina-, Davvisja putkihampaita, ole ollut saatavissa kuin rajoitettu määrä malleja
ja värejä.
Palataksemme akryyliin tiedämme, että sitä on käytetty jo parikymmentä vuotta hammaslääketieteen palveluksessa jopa kruunuina
ja siltoinakin. Akryyliaineiden kuluminen on mclko suuri varsinkin
purentapinnoissa ja sen lämpölaajeneminen on 7—10 kertaa suurempi
kuin hampaan. Lisäksi se vetää paljon nestettä itseensä, joten olisi
hyvä, että akryylityöt pidettäisiin haaleassa vedessä jonkin aikaa ennen
lääkärille lähettämistä. Se kykenee imemään itseensä suussa olevaa
nestettä 1/2—3 "/o, mikä on kliinisesti hyvin tärkeää. Erään koemittauksen mukaan akryylityö, jonka suhteellinen kosteus oli 32 "/o, laajeni
vedessä 27 päivän aikana 0,8 "/o. Kun se poistettiin vedestä, se kutistui
alle alkuperäisten mittojen. Koska melkein jokaisessa laboratoriossa
käytetään kulta- ja akryylitöissä omaa työmenetelmää, esitän tässä
oman käsitykseni asiasta.
Monella hammaslääkärillä on oma tyylinsä hammasta hioessaan.
Tämä johtuu monesti siitä, millainen hammas on kysymyksessä, elävä
tai kuollut. Elävää hammasta on säästettävä mahdollisimman paljon,
eikä sitä niin ollen voida myöskään suuresti hioa teknillistä työtä var-
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ten. Tällaisessa tapauksessa käytetään ns. Wearliaugen"ia, joka on saanut niinensä keksijänsä mukaan ja on fasettikrininu. Piirroksessa on
esitetty, kuinka hammas pitäisi hioa, jotta akryylille jäisi tarpeeksi
tilaa (kuva). Kuten tiedämme, on ohuissa tapauksissa se vaara, että
kulta kuultaa läpi tai hampaasta tulee pullea, jolloin se suussa näyttää
ulkonevalta. Wearhaiigen'ia käytetään paljon myös sillan tukipylväinä,
joissa se on osoittaiitimiit erittäin onnistuneeksi.
• ;'.<'. :
Waerhaugen

Väliosa

Kruunu

Massan käsittelyssä on otettava huomioon, että se olisi muovailtava
hieman pehmeänä, koska se kovana tahtoo lohjeta. Akryyli voidaan
kiinnittää metalliin monella eri tavalla. Wearhaugen'issa käytetään piikin tapaisia, jotka eivät tarvitse olla kovin isoja, kunhan niitä on vain
tarpeeksi.
Seuraavalla kerralla jatkan selostustani toisen tyyppisistä tapauksista.

,eM i •

Väliosa

Avusluskassa

.Akryylia käytetään myös siliän väliosissa. Mikäli kysymyksessä on
premolarit tai molarit, täytyy piirentapinta laittaa kullasta, sillä akryyli
yksinään ei kestä sitä kovaa painetta, mikä suussa on. Sellaiset sillat,
joissa on metallitiiki vain akryylin sisällä, ovat usein murtuneet poikki,
joten näistä on täytynyt vähitellen luopua. Lisäksi pitäisi metallin ulottua purennassa kärkeen asti, mutta jos kaiineussyistä ei näin haluta
tehdä, voidaan se jättää vähän vaille. Tämä siitäkin syystä, että ohuessa
kärjessä tulee metalli kuultamaan helposti läpi.
Vahaa

Massaa ^j-

Vahaa

Avustuskassan jäsenmaksut on hyvä suorittaa ajoissa. Ei ole syytä
laittaa maksukorttia laatikkoon ja ajatella: »Maksan sen tuonnempana!» Silloin se usein unohtuu.
Jäsenmaksunsa kolme kuukautta maksamatta ollut kassan jäsen
on sääntöjen mukaan eronnut kasSan jäsenyydestä. Huolehtikaapa
siis maksut ajoissa, ettei myöhemmin tule ikäviä yllätyksiä!

Huomioikaa

!

Liiton Ammatinkasvatusrahasto on jälleen saanut lahjoituksia. Hammasteknikot Ceri Nieminen Kouvolasta ja Anton Lindblad Porvoosta,
ovat muistaneet huomattavalla rahalahjalla rahastoa. Aikaisemmin ovat
Oululaiset ammattiveljet myöskin tukeneet rahastoa hyvin huomattavasti. Suuri olkoon kiitos, joka heille osoitetaan ajatellessaan hammastekniikan tulevaisuutta ja sen kohottamista.

JÄSENMAKSUT
SHL:n jäsenet täyttäkää velvollisuutenne liittoanne kohtaan ja
maksakaa ensi tilassa mahdollisesti unohduksiin jääneet jäsenmaksunne.
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UUSI AKRYLLIAINE,
JOLLE ON OMINAISTA
— LUOTETTAVUUS
— VÄRIEN MUUTTUMATTOMUUS

Arvoisat Hammasteknikot
Olemme saaneet j ä l l e e n 15 min. proteesiainetta

— YKSINKERTAINEN KÄYTTÖTEKNIIKKA

Supearlia
Saamme aivan l ä h i p ä i v i n ä uuden e r ä n

Verraton käyttöaine hammasteknillisissä töissä kuten

^tfa

£umin
X u t t i i i t Selecla

— akryllikruunujen ja facettien valmistuksessa ja korjauksissa
— posliiui- tai akryllikruiuiujen ja facettien kiinnityksissä
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Varastossamme on l i s ä k s i m m . :
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— N Y L O N - v a h v i s t u s v e r k k o j a proteeseja varten
— T I M A N T T I - t a s o i t u s v ä l i n e i t ä l i i o m a k i v i ä varten
— P Ö L Y N S U O J I A ruostumattomasta
moottoreila varten

teräksestä

S
.»

putsaus-

— W A S X - j ä l j e n n ö s t a h n a a erikoisesti korjattavien proteesien p o h j u s t u s j ä l j e n n ö k s i i n . S e k o i l u s a i k a on n. 2
min. j a j ä h m e t l y m i s a i k a 2—3 min. . J ä l k i k u t i s t u m i s t a ei
tapahdu.
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P u h . 65757, 52356 (myynti), 64726 (kassa), 37669 (johtaja),
69665 (korjaamo).

10 vuolla sillen lausullua
Suomen Hammasteknikkojen Liiton 20-vuotisjuhlassa lausui hammasteknikko Allan Raij mm. seuraavaa:
Liittomme täyttäessä tänään täysi-ikäisyytensä kaksi vuosikymmentä
on meille suotu ilo kokoontua yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan. Täysi
syy meillä onkin ilonpitoon nähdessämme oman kasvattimme nyt astuvan lapsenkengistä täyteen michuusikään. Juhlittavamme kuluneet kehitysvuodet ovat meille kaikille tutut. Niistä ei siis sen enempää tässä
tilaisuudessa. Mutta kun minulla sattuu olemaan jokunen mieskohtainen muisto kasvattimme syntymähetkistä, on paikallaan nyt kertoa niistä muutamin sanoin.
Liittomme syntysanat lausui hammasteknikko Yngve Raij, opettajani ja setävainajani. Hänen laajakatseisessa, harkitsevassa mielessään
heräsi, kehittyi ja kypsyi ajatus ammattitoverien yhteenliittymisen merkityksestä, vakaumus siitä hyödystä ja voimasta, mikä ammatillisella
yhtymällä oikeinjohdettuna tulisi olemaan sekä sisäisesti ammattikunnan kehitykselle ja .taidolle, että ulospäin turvaamaan jäsenten taloudelliset mahdollisuudet. Hän sanalla sanoin löysi kipinän siihen hiileen,
johon me kaikki olemme yhteisvoimin nyt 20 vuoden aikana puhalta-

neet. Hän ikäänkuin tulenkantajana haki järjestäytymismuodot kehittyneemmistä oloista. Ruotsista ja Saksasta hän tiedusteli, miten liittoasiat siellä oli järjestetty. Ominaisella innollaan ja sitkeydellään hän
voitti kaikki vastaan tulleet vaikeudet. Saamansa hyvät neuvot ja ohjeet
hän harkiten sovitti suomalaisiin oloihin soveltuviksi, kunnes silloisten ammattitoveriensa kanssa sai liittomme perustavan järjestysmuodon
luoduksi. Muistan elävästi sanatkin, joihin setäni hartaimman toivomuksensa silloin puki: »Niin, nyt olisi kaikki sitä myöten selvää. Kunpa
vain tämä kasvatti kasvaisi ja yksimielisyyttä riittäisi!» Yksimielisyydessä hän näki liittomme menestymisen perusedeliytyksen.
Siihen aikaan ei maassamme vielä ollut tällaisen kasvatin kasvattajia paljon, mutta vuosien vieriessä on joukkomme suuresti lisääntynyt
ja kaikki ovat auliisti tuoneet voimansa yhteisen asian hyväksi. Niin
on kasvattimme varttunut ja kun yksimielisyyttä on ilahduttavassa määrin riittänyt, on myöskin kasvattimme saavuttanut juhlimamme miehuusiän.
Mutta saavutetut miehuusvuodet myöskin velvoittavat. Meillä on syytä uskoa, että kokemusten terästämä miehen vakaa mieli säilyy liitossamme. Kukin kohdaltamme huolehtikaamme siitä, että liittomme syntysanojen lausujan hartain toivomus täyttyy, jotta yksimielisyyttä riittäisi tulevinakin vuosina!»
Tähän lausuttuun on syytä edelleen yhtyä nyt, kun syntymästä
on kulunut 30 vuotta. Jäsenmäärä on huomattavasti lisääntynyt ja velvollisuudet sen mukaan. Siitä huolimatta puhallamme yhä edelleenkin
samaan hiileen, joka puhallettiin hehkumaan syksyllä 1924.

Arvoisat

lukijat

Seuraava numero ilmestyy kesäkuussa. Siihen tarkoitetut kirjoitukset on oltava toimituksella 15. 5. 1954 mennessä. Toimitus odottaa runsaasti aineistoa seuraavaa numeroa varten huomautuksella, että paperikoria ei ole vielä hankittu.

Käykää aina, kun tilaisuutta suinkin on, liiton ja sen jaostojen
kokouksissa, niin että jatkuvasti olette tietoinen asiain kulusta ja
päätöksistä.

Hammasteknikkcveteraanien
muistelmia
Haminasteknikko-lehden toimitus on kääntynyt muutamien veteraanien puoleen haastattelutarkoituksessa, saadakseen samalla aikakirjoihin ne ajat, jolloin Suomen Hammasteknikkojen Liittokin perustettiin.
Monelle nuorelle on varmaan mielenkiintoista kuulla liiton alkutaipaleesta sekä 30 vuotta sitten vallalla olleista työskentelytavoista ja olosuhteista.
Ensimmäisenä haastattelukohteena oli liiton kunniapuheenjohtaja
Emil Rnilio. Hän on ollut mukana liiton toiminnassa sen perustamisesta
lähtien. Jokaisessa liiton kokouksessa hän on ollut mukana koko 30vuotisen toiminnan ajan ja on myös selvillä liiton asioista. Mielenkiintoisinta oli kuulla niistä vaiheista, jotka johtivat liiton perustamiseen.
Halusinkin ensin tiedustella, mikä vaikutti sen, että hammasteknikot
perustivat oman ammattijärjestönsä.
Tämän järjestön syntysanat lausui hammasteknikko Yngve Raij syksyllä 1924. Tosin hän oli jo vv. 1918—1919 yrittänyt perustaa omaa
yhdistystä, mutta jostakin syystä yritys ei silloin onnistunut. Myöhemmin sen perustaminen alkoi kuitenkin käydä ajankohtaiseksi, koska
keskinäinen kilpailu oli epälojaalista eikä hinnoista ja niiden noudattamisesta tahtonut tulla mitään, kun niitä yleisesti poljettiin. Jokainen
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Liiton

kunninpnhcenjolifdjo

EMIL

RAILIO

teknikko, joita oli silloin koko maassa nelisenkymmentä, toivoi silloin
ammattijärjestön aikaansaamista yhtestoimintaa ylläpitämään. Nyt Y.
Raij teki jälleen yrityksen ja kutsui kaikki teknikot perustavaan kokoukseen. Kutsua noudattikin 15 hammasteknikkoa, joista liittyi heti
jäseneksi kymmenkunta. Seuraavana vuonna oli yhdistykseen liittynyt
jo 22 jäsentä eli enemmän kuin puolet maan koko teknikkokimnasta.
He tiesivät, että ainoastaan yhteisin voimin ja yhdistyksen avulla voidaan olla yhteydessä toisiinsa ja noudattaa taksoja, joiden noudattaminen oli todelllakin vaikeata ilman yhteistä tukea.
Näistä perustajajäsenistä ovat elossa ainakin Gustaf Lundell, Werner
Salmelin ja Emil Railio sekä silloisista opjiilaista ainakin Allan Raij.
Oli myöskin hauska kuulla sen aikaisesta liiton toiminnasta, ja
kertomuksista päätellen se on ollut hyvin ripeätä. Puheenjohtajana
toimi silloin Yngve Raij ja kokouksia oli joka kuukausi. Ne pidettiin
niin idyllisessä paikassa kuin Kahvila Rrondin issa. Keskusteluaiheet
liikkuivat taksoissa ja yhteistoiminnassa. Tiedustelin vielä jäsenmaksuakin, joka oli niinä aikona liikkiimd muutaman markan tuntumilla.
Jo siihen aikaan he siis tunsivat, kuinka tärkeätä on kuulua yhteiseen
järjestöön ja olla yhteistoiminnassa toistensa kanssa siitä huolimatta,
että he asuivatkin erillään toisistaan hyvinkin pitkien matkojen päässä.
Heidän ohjelmaansa kuului myös ammatin edelleen kehittäminen. Se
oli saatava kehittymään ajan mukana. Jo silloin he tunsivat tarvitsevansa tukea sellaisina hetkinä, jotka saattoivat olla hyvinkin kriitillisiä.
Niin on aika kuhmut vuosi vuodelta eteenpäin. Liiton jäsenmäärä
on kasvamistaan kasvanut. Yhä edelleen on sama perustava ajatus vallalla kuin 30 vuotta sitten.
Silloisista perustajista on enää rippeet jäljellä ja tieistä yksi — liitolle
uskollisin ja aina mukana ollut ja edelleen mukana oleva. Liitto on
hänelle hänen suuriarvoisesta työstään myöntänyt kultaisen ansiomerkin
ja kutsunut hänet kunniapuheenjohtajakseen.
Lopuksi tiedustelin häneltä vielä, minkä toivomuksen hän esittäisi
liitolle ja sen jäsenille tänä 30-vuotisen toiminnan juhlavuonna. Vastaus
oli heti valmiina ja ajatus sama kuin liittoa perustettaessakin. Hän toivoo edelleenkin hyvää yhteistyötä ja -toimintaa ja että kaikkien kesken
vallitsisi yhteisymmärrys. Kunnollisesta taloudellisesta asemasta on pidettävä kiinni ja sitä edelleenkin koliennettava. Jäsenten on yhä innostuneemmin käytävä kokouksissa. Liiton nykyinen jäsenmäärä jo osoittaa sen voimaa ja yhteenkuuluvaisuutta. Tavoitteena oii kaikkia tyyas

dyttävä päämäärä. Erikoisesti hän edelleen tähdensi sitä, että on päästävä hyvään yhteisymmärrykseen hammaslääkäreiden ja Hammaslääkäriliiton kanssa jo senkin takia, että ammattikuntamme kuuluvat
erottamattomasti yhteen. Lopuksi hän toivoi, että ammattikunta liittyisi entistä lujemmin yhteen saman liiton alaisuuteen. Silloin se ei
pääsisi säröilemään. Kun jäsenet noudattavat kokouksien päätöksiä,
kykenee liitto silloin voittamaan pahimmatkin esteet.
Toimitus kääntyi myös jo 77 ikävuottaan käyvän veteraanin Werner
Salmelin'in puoleen tiedustellen hänen muistelmiaan. Hänellä oli mielessä kerrottavaa monenlaista. Oli hauskoja ja iloisia, sopipa siihen
väliin joku murheenkryynikin. Annammekin hänen itsensä syventyä
menneihin aikoihin, joista hän tällä kerralla haluaisi erikoisesti esiintuoda seuraavaa:
»Joulukuun 14 pnä 1894, joka sattui olemaan 17. syntymäpäiväni,
kehoitti enlinen opettajani nti H. H. minua käymään puhumassa hammaslääkäri Gösta Cederbergin kanssa. Tämä oli nimittäin tiedustellut
siistiä ja näppäräsormista nuorukaista apulaisekseen teknillisten töittensä suorittamisessa. Ei kestänyt kauan, ennenkuin olin paikan päällä.
Keskustelun aikana tri C. selosti ylimalkaisesti työn laadun ja pian
sovittiin ehdoista. Työaika oli 9—6, 1 1/2 tunnin ruokataukoineen,
palkka 20 markkaa kuukaudessa ensimmäisen puolen vuoden aikana.
»Sitten nähdään.» Lisäksi sovittiin, etten tekisi mitään suoraan potilaille, paitsi mahdollisesti lähimmille sukulaisilleni, jolloin tri G. lupasi
huolehtia tarvittavista jäljennöksistä.
Riemu sydämessä ja prof. Morgenstern'in »Hammastekniikan oppikirja» kainalossa riensin kotiin tutustumaan tulevaan ammattiini. Palkka
tuntuu nykyään hyvin vaatimattomalta, mutta sillä sai sentään siihen
aikaan yli 10 kiloa voita ja työaika oli lyhyt, sillä tavallinen työaika
monessa ammatissa oli silloin 3—4 tuntia pitempi. Tämä oli 25 vuotisen miellyttävän ja monivivahteisen yhteistyön alku.
Ensimmäiset päivät vietin tutustumalla »ateljehen» — siksi laboratoriota siihen aikaan kutsuttiin. Tutkin malleja ja valmiita töitä, mm.
työnantajani »diploomitöitä», jotka olivat niin hienoja, että ne voitaisiin
panna näytteille vielä tänä päivänäkin. Suoritin harjoitustöitä mm. nastahampaan ja 5 hampaan kautsidevyn ja ennen pitkää alkoi työnteko
täydellä teholla. 2 kuukauden kuluttua nousi palkka 50 markkaan
kuukaudessa — ilman mainittavaa vastarintaa minun taholtani.
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1800-luvun toinissa tehtiin meillä melkein yksinomaan kautsuproteeseja ja nk. »venäläisiä nastahampaita». Se on nasta juiirilevyineen ja
siihen kiinni juotettu platinafasetti selkälevyineen. Proteesien puhdistukseen ja viimeistelyyn käytettiin kaikenmallisia ja -kokoisia viiloja,
kaivertimia ja kalvaimia sekä tietysti hiekkapaperia. Kiiltaproteeseja
stanssattiin silloin tällöin. Siihen tarvittiin muottihiekkaa, sinkkistanssi,
lyijynen vastastanssi ja sangen paljon tarmoa. Tehdasvalmisteisia kultakruunuja käytettiin silloin tällöin. Ne sovitettiin mallille, koetettiin
suussa, jonka jälkeen purupinta vahvistettiin sisäpuolelta juotteella.
Kullan pehmeyden johdosta saatiin usein hyvä, aina tyydyttävä artikulaatio.

WERNER

SALMELIN

Tri C. oli kauan erikoisen innostunut tekemään nk. tiivistettyjä kultapaikkoja. Niiden valmistamiseen tarvittiin useimmiten kaksi henkilöä.
Toinen asetti täppäimen kärjellä kultapalaset (pelletsit) paikoilleen, toinen löi pienellä lyijyvasaralla täppäimen toiseen päähän. Näin ollen sain
usein keskeyttää työni laboratoriossa ja auttaa vastaanottohuoneessa.
Tämä oli toisinaan suureksi haitaksi varsinaiselle työlleni, sillä tavallisen
isohkon täytteen valmistamiseen kului runsaasti toista tuntia. Ajat muuttuvat ja tiivistettyjen kultatäytteiden aika on nähtävästi ohi, mutta varmaa on, että yhtä hyviä ja kestäviä paikkoja ei saa myöhemmin keksityillä aineilla tai metodeilla.
Mutta nyt eksyimme varsinaisesta aiheesta. Proteesitöitä valmistettaessa käytettiin siihen aikaan enimmäkseen Ronxviirin artikulaattoria,
joka katsottiin parhaaksi tarjolla olevista malleista. Se korvattiin myöhemmin Cristensen'in artikulaattorilla, jolla helpommin saatiin kunnollinen sivupurenta. Tämä koje oli hyvin heikkorakenteinen, joten
sitä piti käsitellä hyvin varovasti, jotta purentakorkeus säilyisi. Purennan otto ChristensenMn menetelmän mukaan tuotti lisäksi sekä ham37

maslääkärille että potilaalle määrättyjä vaikeuksia. Tämän johdosta
olinkin iloinen, kun Gysin artikulaattorin ilmestyttyä markkinoille heitin Christensenin istrumentin romulaatikkoon. Gysin menetelmä valmistaa kokopiirentoja mitta artikulaattoria ja anatoform-hampaita käyttäen on mielestäni kaavamaismidestaan huolimatta suurin edistysaskel
kokopurentatekniikassa kohta 60 vuotta kestäneen hammasteknikkourani aikana. Nykyajan teknikko ei voi kuvitella, miten paljon vähemmällä työllä pääsi, kun sai kaupasta ostaa anatoform-hampaita. joita
ei aina tarvinnut hioa sopivan mallisiksi ja kokoisiksi. Hiomamoottoreista kun silloin ei ollut tietoakaan, vaan jalkapora oli ainoa apuväline.
1890-luvulla oli Vaasassa noin 15.000 asukasta ja yksi hammaslääkäri, jonka teknikkona minä toimin. Pohjalaiset ovat yleensä vanhoillisia ja näin ollen he eivät toivotussa laajuudessa käyttäneet hyväkseen mahdollisuutta saada hyvää ja halpaa hammashoitoa, jota oli
tarjolla. Tämän johdosta päätimme lähteä maaseudulle vierailemaan.
Ensimmäinen matka tehtiin huhtikuussa 1895 Ouluun. Kolmen viikon
työn jälkeen lähdettiin paluumatkalle lompakko täynnä ja saman vuoden syyskuussa teimme saman matkan uudestaan ja tällä kertaa jatkettiin Oulusta Kajaaniin. Hyvin mielenkiintoinen matka, vaikka hiukan
hankala alussa. Sähkötimme Vaalaan, että olemme tulossa, jolta laiva
meitä odottaisi. Hevoskyydillä lähdettiin hyvissä ajoin liikkeelle, multa
perille tultuamme totesimme, että laiva olikin hetki aikaisemmin lähtenyt. — Sähkeemme ei ollut tullut perille. — Ei ohut miiiita keinoa,
kuin tilata ylimääräinen laiva Kajaanista, muuten olisimme jääneet Vaalaan viikoksi. Kolme päivää saimme nyt odottaa, mutta aika kului nopeasti luonnonkauniissa ympäristössä lohenkalastajien parissa. Heidän
joukossa oli mm. Englannin Egyptin armeijan ylilääkäri. Ylimääräinen
laiva maksoi 40 mk — siihen aikaan halpa hinta, jos ottaa huomioon,
että matka kesti runsaasti 8 tuntia. Kajaanissa oltiin kolme viikkoa ja
potilaita oli odotettua enemmän. Paluumatka meni mukavasti ja nopeasti hyvässä seurassa erään puutavarayhtiön höyrylaivassa, joka asetettiin käytettäväksemme. Vaalasta Ouluun matkustimme koskiveneessä
koskia pitkin ja niin tämäkin matka päättyi. Paljon olisi kerrottavaa
näistä mielenkiintoisista matkoista, mutta siihen voidaan ehkä palata
toisessa yhteydessä. Hankalaa oli kuljettaa 500 kiloa tavaraa mukanaan junassa, laivassa ja hevoskyydillä. Kaikki tarvittavat välineet ja
tavarat oli tietysti kuljetettava mukanaan, sillä mitään ei saanut ostaa
kotimaasta, jopa kipsikin tilattiin Saksasta.
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Marraskuussa 1896 olimme Kokkolassa ja eräänä päivänä työnantajani sai kirjeen, jonka hän luki miettiväisen näköisenä. Kirje oli Matti
Äyräpäältä, joka ehdotti, että tri C. muuttaisi Helsinkiin, missä uudenaikainen huoneisto olisi saatavissa hyvin keskeisellä paikalla. Kysymykseen »lähdetäänkö» vastasin yhtä nopeasti »lähdetään vain» ja niin
asia oli päätetty. Tehtiin nopeasti työt valmiiksi Kokkolassa ja palasimme Vaasaan, missä myöskin oli keskeneräistä työtä meitä odottamassa. Mutta jo tammikuussa 1897 olimme pääkaupungissa, missä saimme sopivan ja tilavan vastaanotto- ja lahoratoriohuoneiston »Mercuriuksen» talosta Etelä Esplanaadik. 33.
Näihin aikoihin ruvettiin ajattelemaan muutakin kuin irtoproteeseja,
jotka eivät kaikkia potilaita tyydyttäneet, ja huolet kasvoivat. Pieniä
etuhaininassiltoja tehtiin, tosin silloin tällöin käyttämällä nastahampaita
tukina ja juottamalla niihin välihammas kiinni, mutta tulos oli harvoin
tyydyttävä eikä näillä silloilla yleensä ollut pitkää elinikää. Kysynnän
kasvaessa oli nyt kehitettävä parempi menetelmä. Välineet olivat alkeelliset. Jokainen, joka on yrittänyt tehdä isompaa kultatyötä spriilamppu
ja puhalluspiitki ainoana apunaan käyttäen, tietää, että tämä ei ole
mikään nautinto. Mikään ei ole mahdotonta, sanotaan ja niinpä onnistuin kehittämään metodin, joka antoi tyydyttäviä tuloksia, vaikka se
olikin suuritöinen ja monimutkainen. Joku toinen olisi ehkä ratkaissut
asian paremmin, mutta silloin en tuntenut yhtään ammattitoveria. Menetelmän selittäminen veisi liian pitkälle nyt; siihen lienee ehkä tilaisuus palata toisessa yhteydessä. Kovin montaa tällaista työtä en joutunut
valmistamaan. Eräs 13 hampaan silta on jäänyt mieleeni ehkä sen takia,
että potilas lähetti minulle kunnollisen rahalahjan kiitokseksi.
Valutekniikka muutti sitten kaiken, työ tuli paljon helpommaksi ja
tulokset olivat aivan toista luokkaa kuin aikaisemmin. Nykyajan teknikon ei tarvitse itse kehittää työmcnetelmiään. Uudet keksinnöt tehdään suurten tehtaiden laboratorioissa ja tutkitaan tieteellisesti, ennenkuin ne päästetään markkinoille. Mutta nykyään vaaditaan teknikolta
ehkä enemmän kuin aikaisemmin täsmällisyyttä ja ammattitaitoa. Tulokset ovatkin sen vuoksi nyt sellaiset, joista ei 60 vuotta sitten voitu
uneksiakaan.»
Toimitus on ollut myös utelias kuulemaan, minkälaiset olivat olosuhteet silloisessa Viipurissa ja ammatinharjoittamisessä ja tässä mielessä on haastattelija kääntynyt Kaarlo Väänäsen puoleen.
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Tapaan ovea avattaessa lyhyen, harmaatukkaisen, pirteän näköisen
miehen. Aluksi tämä 73-vuotias veteraani ikäänkuin ujostellen yrittää
vältellä esitettyä haastattelua. Ehkäpä siihen olivat syynä tekeillä olevat
työt vai liekö syynä vaatimattomuus. Olemmehan oppineet hänet tuntemaan vaatimattomana ja hiljaisena miehenä, joka ahkeraan on vuosikaudet uskollisesti ollut kokouksissa läsnä ja joka voi olla hyvänä
esimerkkinä nuoremmalle polvelle. Siinäpä sitten päästiinkin hyvään
alkuun ja niin alkoi kyselyjen sarja, jota en kuitenkaan tässä toista.

KAARLO

J.

VÄÄNÄNEN

K. J. Väänänen on ollut alalla yli puolivuosisataa, tarkemmin sanottuna 58 vuotta. Se on tosiaankin pitkä aika. Hän aloitti opin hammaslääkäri Palmroth'in luona Viipurissa. Oppiaika laskettiin jo silloin tavallisesti 4 vuodeksi. Siihen aikaan hän asui oppi-isänsä luona ja sai
siellä täyden ylläpidon ja kuukaudessa palkkaa kokonaista 5 markkaa.
Myöhemmin se nousi 10 markkaan. Siihen aikaan melko tuntuva raha,
kun pennitkin olivat arvossaan. Sitten oppiajan päätyttyä hän jatkoi
työskentelyään siksi, kunnes 10 vuoden kuluttua hänen oppi-isänsä kuoli.
Tämän jälkeen hä joksikin aikaa siirtyi Helsinkiin ja toimi mm. hammaslääkäri Aspelundin luona. Niihin aikoihin oli maassa hyvin vähän
hammastekuikoita ja niinpä hänkin joutui työhommissa matkustamaan
Viipurin ja Helsingin väliä. Vuonna 1916 hän lopullisesti jäi Viipuriin
ja aloitti omassa laböratoriossa työn teon sikäläisille hammaslääkäreille,
joita ei ollut kuin kolme. Näin jatkui toiminta aina vuoteen 1940, jolloin
hän sodan johdosta muutti Helsinkiin, jossa edelleenkin toimii.
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30 vuotta sitten oii työskentely melko primitiivistä verrattuna nykyaikaiseen laboratorioon. Tätä puolta haastattelija olikin erikoisen utelias
kuulemaan. Ei silloin vielä ollut sähkömoottoreita. Silloin piti olla
luista reisissä» ja jalkaporalla putsata työt. Proteeseja putsattaessa
käytettiin vain käsipeliä, skaavareita, stikkeleitä, viilaa, hiekkapaperia
ja piikkejä, kuten niitä kutsuttiin. Työn helpottamiseksi oli vahaus
suoritettava mahdollisimman hyvin ja siten ei putsauk.seen kulunut
paljonkaan aikaa. Proteesiaineena oli siihen aikaan kautsu ja niin hän
oli siihen kiintynyt, että vasta neljä vuotta sitten ruvennut käyttämään
akryylia. Edelleen hän muistelee, kuinka hammaslääkärit vaihtoivat
teknikoita keskenään. Ehkäpä olivat kyllästyneet pitkiiaikaiseen palvelijaansa ja halusivat vaihtelua, mutta eivät he kovin pitkää aikaa toista
liitäneet, kun jo halusivat entiset takaisin ja tehtiin vaihtokau|)at.
Tulipa mieleen vielä sekin aika. jolloin l)eutalde|)ofin laboratorio
])erustettiin. Hän oli sielläkin puolisen vuotta teknikkona, kunnes jälleen
mieli veti \'iipurin puoleen. Edelleen hän kertoi, miten hän joutui olemaan apuna hammaslääkärin vastaanotolla juuri silloin, kun jäljennöksiä otettiin ja samantien sovittamaan ne lusikalla uähdäkseeu, kelpaako
jäljennös.
Kysymyksiin kuului myöskin se, oliko hänelle jäänyt jotakin erikoista mieleen kulimeiden vuosikymmenien ajalta. Va.stauksena sainkin
sitten kuulla surulli.seu tarinan nenästä. Eräälle naapurille oli nim. käynyt niin hullusti, että tappelun tohinassa oli toinen puukolla sivaltanut
kaveriltaan nenän pois, jolloin jälelle jäi perin oudon ja litteän näköinen
naama. Eipä sitte auttanut muu, kuin että Väänäsen täytyi »protsakautsusta» laittaa uusi nenä, jonka sitten taiteilija Karimo maalasi luonnollisen väriseksi. Tarina ei kerro, mitenkä miekkonen työskenteli nenällään nuhaisena aikana, mutta se jääköön jokaisen arvattavaksi.
Mutta — miltä tuntui nykyaika? Yksinkertainen vastaus oli: »Ei se
paljon ole muuttunut. Tosin jalkapora on muuttunut sähköporaksi.
mutta muuten entiseen tyyliin käy töitten kulku. Onpa sitä tullut tehtyäkin yli 50 vuotta. Vanhat, uskolliset hammaslääkärit lähettävät yhä edelleen töitään ja vanha, kokenut tapa riittää aikaan saamaan hyvän ja
tyydyttävän työn. Mitäpä sitä näin vanhana enää rupeaa työtapojaan
muuttamaan. Totutussa tavassa menee työpäivä toisensa jälkeen melkein
yhtä kelterästi kuin muutama vuosikymmen sitten, vaikka ikää onkin
jo kunnioitettavat 73 vuotta.»
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Hiiniinasloknikkojen oppilaskysymys on kautta aikojen ollut mjms
toimituksen kiinnostuksen kohteena. Tämän joiidosta käännyimmekin
veleraaiii Ernst (Irönholinln puoleen, koska hän on täysin selvillä oppilaskysymykseslä niin vuosikymmeniä sitten kuin nykyisinkin. Hän on
uurastanut opetustoiminnassa monet, monet vuodet ja nyt hän saakin
vastata kysymyksiimme oppildsvniheistd (ilkuaikoina pi hammasteknikon ammatillisesta asemasta.
Ollessani kosketuksessa eri kehitysvaiheissa olleiden hammasteknikko-oppilaiden kanssa ja seuratessani lieidäu innokkaita pyrkimyksiään saavuttaa ammattipätevyys tulevaisuuden turvaamiseksi, olen
usein sisimmässäni tutkinut sitä polijaa. jolle tämä tulevaisuus on rakennettava. Tällöin olen tullut siilien johtoiiäätökseen, että jos perusliohjasta ylipäänsä tämän asian yhteydessä voidaan puhua, on se sangen
heikko. Tällainen käsitys saattaa ensi niikemältä tuntua hämmästyttävältä, mutta katsottuna sitä taustaa vastaan, jonka hammastekniikan
alkuajan olosuhteet loivat, havaitsemme, että varjot silloin tehdyistä viriieistä ja laiminiyiinneistä ulottuvat aina nykypäiviin saakka.

Kuu ensimmäiset hammaslääkärit ryhtyivät harjoittamaan praktiikkaa, oli liaiuiuashoito kokonaisuudessaan, siis potilaiden käsittely ja
irtohaiupaiden teko, uskottu heille, .\lussa tekikin hammaslääkäri kaiken, mitii alaan kuului. Määrättyinä tunteina hän otti potilaita vastaan
ja loppuosan päivästä hän työskenteli laboratoriossa. Kun tällaista mene42

telmää ei käytännöllisistä syistä ajanmittaan voitu noudattaa, otti hammaslääkäri palvelukseensa jonkun sopivaksi katsomansa nuorukaisen,
jolle hän vähitellen opetti siihen aikaan melko yksinkertaiset laboratoriotyöt. Opetusmenetelmä oli käytännöUis-havainnollista laatua, (s.
että oppilas seurasi ensin hammaslääkäri-opettajan työntekoa ja joutui
sen jälkeen itse tekemään samanlaisia töitä parhaan kykynsä muka:ui.
Jos työ oli vaikealaatuinen, sai hän kahdesti »katsoa päälle», mutta kolmas tapaus oli jo hänen käsissään. Teoreettista opetusta ei annettu.
Kun oppilas pystyi selviytymään kaikista töistä ilman hammaslääkärin
"väliintuloa, oli hän teknikko. Ojietiisajan pituudesta ei ollut väliä.
Nuori hammasteknikko laskettiin tavallaan kuin palveliiskimtaan
kuuluvaksi ja hänen nauttimansa arvonanto riippui suuressa määrin
siitä tavasta, miten hän pystyi taloudessa ja kodissa olemaan hyödyksi.
Eräs teknikko oli työnantajaiiiirissä kiuduisa siitä, että hän pystyi tarjoilemaan pöydässä hammaslääkärin kiitsupäivällisillä. Toisessa tajiauksessa päätti hammaslääkäri lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla, ja
'Opetti keittäjättärensä hammasteknikoksi. Saavutettuaan riittävän pätevyyden tyttö oli kuitenkin niin epäkiitollinen, että muutti paikkaa juuri,
"kun opettaja luuli kärpästen olevan läjisän ulottuvilla. Hän oli muuten
Suomen ensimmäinen naisteknikko. Vielä kolmas esimerkki monien
.joukosta. Erään hammaslääkärin kodissa oli vanha, sisäänpainuniit sohva ja hammaslääkäri kysyi teknikoltaan, pystyisikö hän korjaamaan sen.
Poika oli kätevä ja saattoi pian sohvan normaalikuntoon, mutta seurauksena oli, että hammaslääkäri antoi seuraavana päivänä teknikolleen
käskyn: »Lähde nyt tri NN:n luo ja korjaa myös hänenkin sohvansa!»
Se ajankohta, jolloin hammashoidon piirin aitaukseen saatettiin uusi
tekijä, hammasteknikko, merkitsi muutosta toiminnan sisäisessä järjestyksessä, jota V. 1893 annettu asetus ei edellyttänyt eikä lisäystä asetukseen tehty. Vaikka teknikko tyfiskentelikin hammaslääkärin valvonnan alaisena, joutui hän tekemään hammashoitoon kuuluvia töitä, mutta
ilman toimintavaltuuksia ja pätevyysehtoja. Hän oli siis villi.
.\ika kidui ja hammaslääkärien hikiiiiiäärä kasvoi. Koska uudet tulokkaat enimmäkseen asettuivat kaupuukeihin, joissa aikaisemmin oli
hammaslääkäri, ei heidän osalleen tullut niin paljon teknillisiä töitä,
«ttä olisi kannattanut perustaa laboratorio teknikkoineen, vaan he sopivat laboratorion omistavan kolleegan kanssa, että työt suoritetaan siellä
ja teknikolle maksetaan jonkun verran lisää palkkaa. Joidenkin vuosien kuluttua kyllästyi laboratorion omistaja kuitenkin tällaiseen »rul43

janssiin» ja tarjosi laboratorionsa teknikolle ostettavaksi. Koska lisääntynyt työmäärä oli vaatinut työvoiman vastaavaa lisäystä, muutti teknikko tilavampaan huoneistoon ja irtaantui tällöin hammaslääkärin
henkilökohtaisesta valvonnasta. Työsuhde muuttui lahoratoriopalvehikseksi.
Nyt oli hammashoitotoiminnassa tapahtunut toinen radikaalinen
muutos. Itsenäisissä lalioratorioissa joutuivat hammasteknikot edelleen
suorittamaan lain mukaan hammaslääkärin ammattiin kuuluvia töitä
ilman valtuuksia tai ammattipätevyysmääräyksiä. Tilanne olisi ehdottomasti vaatinut selventämistä lainsäädännöllistä tietä, jolloin olisi täsmennetty teknikon toimintavaltuiidet ja määritelty hänen asemansa
hammashoidon piirissä, mutta se jäi tekemättä. Tämä laiminlyönti on
suuressa määrässä aiheuttanut ne ristiriidat ja erimielisyydet, jotka viimeisten vuosikymmenien aikana on alalla vallinnut ja jarruttanut ammatin luonnollista kehiystä. Tosin tidi v. 1935 voimaan asetus, jossa hammasteknikko ensimmäisen ja ainoan kerran mainitaan lakipykälän yhteydessä, mutta se oli vanhentunut jo syntyessään sen epäselvän sanamuodon vuoksi. Siinä mainittiin: »Hammaslääkäri voi käyttää apulaisenaan hammasteknikon tai tiammasteknikko-oppilaan
.» Tällainen pykälä olisi ollut paikallaan 40 vuotta aikaisemmin, mutta julkaisuhetkenä se jäi käytännöllisesti katsoen kirjaimen arvoiseksi. Toiseksi
sillä ei ole lainopillista kantavuutta.
Olisi korkea aika, että ammatissa saataisiin selväpiirteinen toimintalinja, sillä kehitys käy maailmassa nopein askelin eteenpän ja laboratorioiden työtehoon sekä teknikoiden suorituskykyyn asetetaan suurempia vaatimuksia. Uusia varusteita ja materiaalia voidaan ostaa, jos
on varoja, mutta tietojaan teknikko voi rikastuttaa ainoastaan määrätietoisilla ponnistuksilla. Mutta ponnistukset kuluttavat voimia etenkin
epämääräisten olosutiteiden puristuksessa. Sen takia olisi löydettävä keinot, jotka joskus selvittäisivät ilmapiirin ja takaisivat ammatinharjoittajille vankan legaalisen pohjan heille annetun elämäntehtävän täyttämisessä.

Joukkuekilpailu
1) H. Koskisen lah. 2.03,12 (Koivunen, Hertola, Hägg); 2) Hammasja Teräslab. 2.25,15 (Suonio, Alanko, Nurto); 3) Dentallaboratorio
3.03,16 (Lappi, Reinikainen, Virtanen).
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URHEILUA
Eläintarhassa pidettiin 25. 2. 1954 luistelukilpaiiut, joissa aikakirjoihin merkittiin seuraavat tulokset:
•Iit \>'.
, tiTT. 1
1 CAA
*
J
i •
i l .
500 m.
Yleinen sarjn
1500 m.
11 f^ T
\T I Jl cul tl liHi n»
3 04 A H i l t i K i e n lali
Ld.
55,6
3,14 H. Koskisen lah.
2) H. Hägg
3,14,1
—„—
57,4
3) A. Koivunen
4) G. Levander
3,24 Pakarisen lab.
58,1
1,16,8
4,04 H. Koskisen lah.
5) H. Hedman
1

Ikämiehet
1) A. Hertola
2) O. Ojanen

500 m.
68,9
1,52,5

H. Koskisen lah.
Dentallaboratorio

Hiihtokilpailut pidettiinT. 3. 1954 Laajasalossa ja tulokset muodostuivat seuraaviksi:
Yleinen snrjn
1) L. Ajanto
2) A. Koivunen
3) K. Tiainen
4) 0. Kautto
5) H. Hägg
6) S. Suonio
7) G. Levander
8) M. Alanko
9) H. Hedman
10) T. Mäkinen
Ikämiehet
1) .1. Rajamäki
2) A. Hertola
3) E. Lappi
4) P. Alho
5) S. Nurto
6) A. Raij

n. 7 km
36,11
39,41
40,04
42,01
43,17
"
44,29
• '
46,03 • '
48,12
50,49
52,41

37,22
41,52
43,15
43,37
55,03
1,08,20

f, i:inl B>!c(
A. Hiltusen lab.
H. Koskisen lah.
Teknodent
"
P. Alhon lal).
• H. Koskisen lah.
Hammas- ja Teräslab.
Pakarisen lah.
Hammas- ja Teräslab.
H. Koskisen lab.
A. Hiltusen lab.

J. Rajamäen lah.
ikähyvitys H. Koskisen lab.
—„—
Dentallaboratorio
P. Alhon lah.
ikähyvitys Hammas .ja Teräslab.
—„—
Erikoisliammas
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18. 3. 1954
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poistunut

murtamana.

H ä n oli syntynyt H e l s i n g i s s ä 27. 9. 1889. Oikeana h e l s i n k i l ä i s e n ä h ä n v i r k e ä n ä
seurasi kaupungin vaiheita, joita hauskasti kertoili meille

jmyöhäsyntyisille». Hän

oli jo nuorena ollut jonkun aikaa hammasteknikon opissa tri Aspelundin luona, jolta
ajalta h ä n e l l ä oli paljon muistoja. Silloin viehätti kuitenkin kaivertajan t y ö h ä n t ä
e n e m m ä n . T ä s s ä t y ö s s ä vaadittavaa piirnstiistailoa h ä n lisäsi snoriltainalla Ateneumin yleisen iltakurssin. Vasta m y ö h e m m i n h ä n innostui nndelleen

hanmiasleknikon

ammattiin j a k ä t e v ä n ä i h m i s e n ä h ä n e s t ä tuli pian taitava tekijä.
.\ammattiknnnan asioista oli h ä n e n s y d ä n t ä ä n l ä h e l l ä k e r h o t y ö , johon muistamme
h ä n e n innolla

aina h y v ä s y d ä m i s t ä

työtoveria.

varustettuja

Suomen Hammasteknikkojen Liiton puolesta laskettiin hautanstilaisnudessa
pele vainajan muistoa

sep-

kunnioittaen.
I

H

leinme juuri saaneel liikkeeseeinuie

paljon kysyttyjä säädettävällä pöytälevyliä

osallistuneen.

Kaivaten muistamme

ö

».

KIPSITAHKOJA kipsimallien

nopeaan ja helppoon muotoiluun.

lilMlv.
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HAMMASVÄLINE
Hammasteknikko
27. 6.
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1907.

Lauri

Iltanen

kuoli

Turussa

7.

3.

1954,

h ä n oli

syntynyt

OY

Hammasteknikot!

OLMENKYMMENEN

ammasku taa

VUODEN

TAKAA

Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.y:n täyttäessä Kolmetyössä

tarvitsemassanne

muodossa

kymmentä vuotta haluamme juhlivaa liittoa lämpimästi
kiittää siitä monivuotisesta, hedelmällisestä yhteis-

saatte valmiina meiltä.

työstä joka liiton ja toiminimemme välillä on
Liikkeemme pitkäaikainen kokemus,
nykyaikaiset varusteet ja ammattitaitoinen

henkilökunta

takaa

tiiottei-

aina vallinnut.
Siinä toivossa että tämä sangen miellyttävä yhteistyö yhä
jatkuisi on meidän erikoisen mieluisaa ilmoittaa että
näinä päivinä on meille myönnetty, varsinkin la-

temme laadun.

boratorio-alan tarvikkeille, tuontilisenssejä ja
uskomme että lähiaikoina voimme palvella Suomen hammasteknikkokuntaa
entiseen tapaan.

Kultaseppä

T O I V O T A M M E

ES

ERBACK
Helsinki, Eerikinkatu 7
Puh. 61 625

M E N E S T Y S T Ä .

O Y
OY D E N T A L D E P O T

AB

CHRISTOBALITE
tarkkuusvalutöitä varten
Saapuu lähiaikoina — Christobalite — on jo ennen
sotia mainioksi tunnettua valumassaa. Ammattimiehet ovat todenneet laadun olevan saman kuin ennen
sotia käyttämämme massan.

OY DENTALDEPOT AB
Helsinki - E.Ranta 2 - Puh. 12 601
perustettu 1900
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