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HAMMASTEKNIKKOLEHTI
Tämän vuoden ensimmäinen numero lähtee jälleen lukijoilleen.
Tosin se on aikataulustaan myöhässä, mutta sillehän ei toimitus
mahtanut mitään, kun se johtui kokonaan toimituksesta riippumatlomista seikoista. Tällaisen ammattilehden julkaiseminen tuottaa
tavattoman suuria vaikeuksia, jotka johtuvat juuri ainehiston puutteesta. Näissä vaikeuksissa ovat kamppailleet jokainen tämän lehden toimittajana ollut. He tietävät kuinka suuri työ on saada lehti
kokoon. Vaikka se ilmestyykin vain 4 kertaa vuodessa ei siitä huolimatta ainehistoa tahdo saada tarpeeksi. Lukijat ehkä ajattelevat
toisin, josta johtunee, että hyvin harva, yhdellä kädellä luettavat,
ovat lähettäneet ainehistoa lehdelle. Kuitenkin mahdollisuuksia olisi hyvinkin paljon. Kokeneella ammattimieheltä on aina jotain paperille pistettävää omalta alaltaan, josta sitten voisi hyötyä kaikki
lukijat. Lehden toimitus on useaan kertaan vedonnut lukijakuntaansa saadakseen asiassa parannusta. Tulokset eivät ole olleet kovinkaan lohdullisia. Hyvin harva on tarttunut kynään ja lähettänyt
tuotteitaan, suurimman osan jatkaessa uneliaisuuttaan. Alallamme
6

on hyvin runsaasti kehitetty ja valmistettu uusia aineita ja työtapoja, joita on jotkut joutuneet kokeilemaan, sekä myöskin käyttämään. Kokemuksia on myöskin runsaasti eri tapauksista, on onnistumisia ja on epäonnistumisia. Tällaisista seikoista saisi mainioita aiheita, joista olisi varmasti monelle hyötyä. Kirjoittamalla
näistä pääsisi asia paremmin tunnetuksi ja se herättäisi myöskin
samalla mielenkiintoa muittenkin keskuudessa. Artikkelit eivät ehdottomasti tarvitse aina olla ammattiasioita, vaan päinvastoin. Lehden sisältö saataisiinkin siten monipuolisemmaksi ja hauskemmaksikin, jos ainehistona käytettäisiin myöskin esiin, huvittavien tapauksien selostuksia, alallemme sopivia vitsejä ja humoristisia juttuja ym. Näin tulisi lehti monipuoliseksi samalla kun se olisi opettavainen se tarjoaisi osaltaan kevyttä sekoitusta piristävänä välipalana.
Multa tällaisen ajatuksen toteuttaminen vaatii runsaasti ainehistoa
ja siitä onkin juuri kova puute. Ammattikunnan keskuudessa on
varmaan sellaisia uikkareita, jotka välipalana saisivat yllämainittuja
juttuja syntymään, kunhan vain tulisi otettua kynä käteen ja asetettua paperi sen alle. Nyt ei olisi myöskään unohdettava kirjoituksia erilaisista työmenetelmistä, jotka olisi juuri opettavaisessa
tarkoituksessa tervetulleita. Pienet niksit ja konstit työn helpottamiseksi ova varmaan monen mielessä ja käytössä. Tällaiset olisi myöskin hyvä saada painomusteella ikuistetuksi. Erilaisia muotoja ja
tapauksia on runsaasti, mutta niitten selostajia on aivan liian vähän. »Hammasteknikko»-lehti larvitsee avustajia, että sen ilmestyminen olisi varmaa ja että sen ilmestyminen ei keskeytyisi. Tässä
mielessä lehden toimitus esittää vakaan toivomuksen kaikille lukijoilleen, älkää pitäkö kynttilää vakan alla, vaan antakaa ?en palaa
ja loistaa kuvannollisesti sanottuna, mutta todellisnndessa antakaa
ajatuksenne siirtyä paperille ja se »Hammasteknikko»-lehden toimitukselle sekä sen kantta kaikille yhteiseksi hyödyksi ja huviksi.
M.

Elomaa

»Hammasteknikko»-lehden seuraava numero ilmestyy kesäkuun
puolessa välissä. Tähän numeroon aiottu ainehisto pitää olla toimituksella toukokuun loppuun mennessä. Muistakaa lehteä kirjallisilla
tuotteillanne.
Toimitus

7

Täydennyskurssit 1956
Tammikuun 30 p:nä 1956 alkoi jälleen kaksiviikkoa kestävät
hammasteknikko-oppilaille järjestetyt kurssit, Helsingissä Kansakoulukadun varrella sijaitsevassa Ammattikoulussa. Kurssien pitopaikka
oli muutettu koska tähän aikaan vuodesta ei entistä paikkaa ollut
mahdollista saada. Vuoden aika oli kylläkin sopiva, koska oli kohtalaisen hiljainen aika ja kesälomatkaan eivät olleet sotkemassa.
Oppilaiden kannalta taasen oli helpompaa kun ei tarvinnut hikoilla
liiallisesta lämmöstä. Tällä kerralla oli huonetilaa riittämiin olihan
käytettävissä kaksi luokkahuonetta työhuoneena ja kolmantena
luentoja varten oma luokkahuone. Tosin työskentelymahdollisuudet
eivät olleet kovin kehuttavat, työpöydät olivat hankalat ja vesijohto
puuttui luokkahuoneista.
Hakijoita oli kaikkiaan 28, jotka voitiin sijoittaa I kurssille 9 ja
I I kurssille 19. Työt olivat suurin piirtein samankaltaisia edellisiin
kursseihin nähden, käsittäen I kurssilaisille 14/— asettein ja samalle
mallille henkilökohtainen jäljennöslnsikka, 7/— osaproteesi, joka
lehtiin valmiiksi ja siihen tuli hampaiden lisäksi yksi tavallinen ja
yksi k a k s i v a r t i n ^ lankapinne, 6 + meistetty kruunu, partsiaalinen
alaleuan kaavio, tavallinen nastahammas platinafa.setilla, Richmond
rengas, kansi ja nasta juotettuna, + 1 , + 3 , + 6 ja 4— oli muovailtava vahaan luonnolliseen kokoon. Jnotosharjoituksena oli juotettava muutamia renkaita ja niiden sivuihin juottamalla kaksi nastaa
ja lisäksi mallin mukaisen kaksoispinteen taivutusta. I I kurssin työt
taasen käsittivät: kokopnrennan asetuksen, 9/— osaproteesin valmistuksen pinteineen, jotka olivat tavallinen ja J-pinne, —/5 kaarityö kielikaarella valnpinteineen, 4/— siltatyö jossa oli ikknnakrnnnn, valettu richmond, välihammas ja kruunu valetulla kannella,
meistetty kruunu, tavallinen richmond platinafasetilla, akrylikuorikko jossa tappi oli muovailtava ja valettava nastalle ja viimeisenä
työnä nesbeth'in vahans. Tässä oli siis kokonaisuutena kurssien
teknillinen työsuoritus ja teoreettisena puolena esiintyi luentojen
aiheista: ammattiteoria, suunanatomia, hampaiden muoto-oppi, kokopnrennan artiknlatio, metalliseoslaskentaa, tarveaine- ja metallioppia, oikomislaitteista, tnkiproteeseista, työvälineiden huollosta, ammattihygieniasta ja lopuksi näistä aineista oli kirjalliset kokeet.
Ykköskurssilaisten keskuudessa työtaso oli melko tasaista, snn8

riakaan eroavaisuuksia ei esiintynyt. Keskiarvo vaihteli eri oppilailla 6—7,5 jääden kokonaiskeskiarvo siten 7:ään.
Kakkosknrssilaisten keskuudessa sen sijaan oli huomattavia
eroavaisuuksia tasoon nähden. Keskiarvon mukaan se vaihteli 5,5—
9:ään, kokonoiskeskiarvon jäädessä 7,5.
Tässä selostuksessa on erikoisesti kiinnitettävä huomiota oppilaiden huolellisuuteen ja siisteyteen, johon laboratorion omistajien
olisi syytä kiinnittää huomiota. Erikoisesti siisteys ja yleisten työvälineiden, kuten kyvettien, kipsiknppien ym. huolto oli täysin alaarvoista. Täytyy kysyä, eikö oppilaat yleensä laboratorioissa puhdista työvälineitä käytön jälkeen, vai pnhdistaako ne labaratorion
omistaja. Kursseilla tarkataan mitenkä oppilas on kehittynyt ja
täytyy sanoa, että huonosti on pullat uunissa jos tähän suuntaan
oppilaiden kehitys siisteyteen nähden on menossa, jättämällä jälkeensä puhdistamattomana käyttämänsä työvälineet. Vai oliko syynä se, että oppilaat ovat liian vanhoja istumaan enään koulun
penkillä. Vaikka työskentelyolosuhteet ovatkin primitiiviset, ei se
edellytä sitä, että paikat jätetään sotkuiseksi ja kipsiknpit ym. putsaamatta. Paljon mukavampi on aloittaa työt kun on puhdasta
edessä.
Sitten pieni huomautus sellaisille, jotka huomasivat kotiin palattuaan, että mukaan oli erehdyksessä tullut vieraita työvälineitä,
palauttamaan ne ensitilassa allekirjoittaneelle.
Lopuksi vielä lupaukseni mukaan, laitan tähän kirjallisissa kokeissa olleet kysymykset ja niiden oikeat vastaukset, että jokaisella
kursseilla olleilla olisi tilaisuus tarkata oliko omat vastaukset oikeita vai vääriä. Molempien ryhmien kysymykset ja vastaukset ovat
tässä erittelemättä. E h k ä p ä kuitenkin löydätte sieltä omanne.
Kurssin johtajana toimi Mauno lilomaa ja opettajina: Mirjam
Vaarala, Unto Maaniemi, Mauri Sandström ja Onni Uronen. Luennoitsijoina toimivat: E r k k i O. Vuori, Veikko Kaarmaa, Sulo Nurto,
Signrt Wikström ja Mauno Elomaa.
Kysymys 1. Mitä tarkoitetaan brutto- eli kokonaispainolla jalometalliseostnslasknissa?
Vastaus:
Brutto- eli kokonaispainolla tarkoitetaan koko metalliseoksen painoa, siihen sisältyy sekä hienopaino, että
lisäys.
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Kysymys 2. Miten lasketaan metalliseoksen hienous?
Vastaus:
Hienous lasketaan siten, että hienopainon lukuarvo jaetaan kokonaispainon lukuarvolla: Hienous
= Hienopaino
Brnttopaino
• "v,: .
Kysymys 3. Montako tuhannesosaa vastaa 19 karaattia?
Suorita laskutoimitus.
Vastaus:
19 kar. = 1000X19 = 791,66 t.o.
.
24
••
Kysymys. 4. Montako karaattia vastaa 0,625?
.
- .
Suorita laskutoimitus.
Vastaus:
0,625 = 24X625 = 15 kar.
'
'
1000
Kysymys 5. 20 gr. knltaseosta 0,750 on seostettava knltaseokseksi
0,916. Paljonko tarvitaan hienokultaa 0,999?
Suorita laskutoimitus ristisäännön avulla.
'
Tarkista lasku.
Vastaus:
750
-83
.
20 gr
999'I >916<^l
-166
X = 20X166 = 40 gr
•

X gr

83
Tarkistus: (20X0,750) + (40X0,9991 = 0,916

2Ö+4Ö
Kysymys 6. 10 gr hienokultaa 0,999 on seostettava 0,760 seokseksi.
Paljonko tarvitaan hopeaa ja kuparia, kun on kysymys hammasteknillisestä kullasta?
Suorita laskutoimitus ristisäännön avulla.
Vastaus:
999
„760
10 gr
\76o/'
X gr
/
\S9
'
X = 10X239 = 3,14 gr
760
3,14 =1,57 gr

•
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2
Hopeaa 1,57 gr. Kuparia 1,57 gr.

Kysymys 7. Mitä eroa on horisontaalitasolla ja Frangfnrterin horisontaalitasolla?
Vastaus:
Horisontaalitaso on vaakasnorataso ja Frangfnrterin
horisontaalitaso on korvakäytävän yläreuna ja orbitan
alareunassa piste, joka on pystysuoraan silmäterän alapuolella silmän katsoessa suoraan eteenpäin.
Kysymys 8. Selitä piirroksella vertikaalinen ja horisontaalinen y l i purenta.
Vastaus:
Horisontaalinen
Vertikaalinen.

Kysymys 9. Kuinka hiotaan kokopnrennan työpuoli tasapainoon?
Vastaus:
Muistisääntönä Sana B U L L , joka muodostuu sanoista
bukkaalisesti — upper — linguaalisesti — lower, siis
bukkaalikuspeista yläleuassa ja linguaalikuspeista alaleuassa.
Kysymys 10. Mitä sisältävät 3 pulloa joiden kyljissä olevissa nimilapuissa ovat kemialliset kaavat:
HN03, H^ C04.
'
Na CL?
Vastaus:
Typpihappoa, rikkihappoa ja ruokasuolaa.
Kysymys 11. Mitä ovat Elohopea legeeringit?
Vastaus:
Amalgaameja.
Kysymys 12. Minä vuonna keksittiin Akrylimnovit?
•
' 'i
Vastaus:
Vuonna 1843.
'
. .:
Kysymys 13. Minkä muotoiselle pohjalle lyödään kulta- ja hopea^
esineiden arvoleimat?
Vastaus:
Kullan leima soikealle ja hopean leima suorakaiteen
muotoiselle pohjalle.
,
Kysymys 14. Anna suomalainen nimitys seuraaville:
1) Deus Caninns, 2) Diastema, 3) Fraktnnra, 4) FrennInm labii, 5) Retrnnsio, 6) Kompakti, 7) Perforoida, 8)
Protrnnsio.
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Vastaus:
,

.

,

Kysymys 15.
Vastaus:
Kysymys 16.
Vastaus:

Kysymys 17.
Vastaus:

Kysymys 18.
Vastaus:

Kysymys 19.
Vastaus:
Kysymys 20.
Vastaus:

1) Kulmahammas, 2) Hammasloma, etuhampaiden välinen rako, 3) Murtuma, 4) Hnnlijänne, 5) Taaksepäin
työntyminen, 6) Täysinäinen, 7) Keittää, lävistää, 8)
Eteenpäin työntyminen.
Minkä nimisiä oikomislaitteita tunnet?
Yleisimpiä ovat: Schwarz'in levy, .\ndräsen'in koje,
Vino levy ja Anglen kaari.
Selosta vinolevyn toiminta.
,
Vinolevyn avulla saadaan esim. yläleuan hammasrivistä
sisäänpainnnnl inkisiivi siirtymään normaaliin asentoon, laittamalla alaleukaan vastaavaan kohtaan vinopinta.
Mitä tarkoitetaan Brinell kovuudella?
Brinel kovuus on määrätyltä korkeudelta määrätyn
painoisen pudotetun metallikappaleen koemetalliin jät
tämä jälki.
Mitenkä juotetaan kultaa kromi-koboltiin?
Kromi-koholtin juotettava kohta on ensin pohjustettava
teräsjnotteella, jonka jälkeen voidaan käyttää kultajuotetta.
Missä maassa on ensimmäiseksi käytetty kromi-koholttia hammastekniikassa?
Saksa.
• '
Mikä on yleensä kromi-koholtin sulamispiste?
1400°C.
' •
•
M. E1 o m a a

Pätevyyskokeet

1956

Kokeet pidettiin 13—18. 2. 1956 välisenä aikana samassa paikassa
kuin kurssitkin. Kokeisiin haki kaikkiaan 21, joista 5:llä ei ollut
esitettävänään knrssitodistnsta. Kokeisiin voitiin sijoittaa tällä kertaa 14, joten kaksi huonointa knrssitodistnksen omaavaa täytyi vielä
karsia pois. Työmäärä pysytteli suurinpiirtein samana, käsittäen:
kokopnrennan asetuksen, osaproteesin valmistuksen, lingnaalikaarityön, siltatyöt ylä- ja alaleukaan, kombinoidun vahanksen ja kirjalliset kokeet. Kokelaiden tasosta ei ollut paljoakaan sanomista, ei
ainakaan kehumista.* Selvästi erottautui kuka oli pääasiassa tehnyt
proteesitöitä ja kuka metallitöitä. Kokopnrennoista oli ainoastaan
12

Avustuskassan toiminta v. 1955.
Avustuskassamme viidennen toimintavuoden päättyessä todettiin, että avustusanomuksia oli tullut harvinaisen vähän. Hallitus
käsitteli ainoastaan 2 anomusta, joista toinen oli sairaus- ja toinen
hantansavnstnsanomns. Tämä luonnollisesti paransi kassan taloudellista asemaa huomattavasti ja kassan varat ovtkin jo kohonneet
varsin merkittävään summaan. Jäsenmaksut suoritettiin yleensä hyvin ja täsmällisesti.
Jo vuosia vallinneen tavan mukaan lahjoitti Oy Dentaldepot Ab
kassalle tänäkin vuonna 30.000 markkaa. Lahjoitusta oli siis korotettu 100 •/o:lla, jonka kassa on kiitollisuudella vastaanottanut.
Avustuskassan varsinainen kokous pidettiin 30. 1. 1955 Helsingissä 63 jäsenen läsnäollessa. Kokous valitsi hallituksen, johon ovat
kuuluneet M. Elomaa puheenjohtajana, U. Maaniemi varapuheenjohtajana, E. O. Vuori sihteerinä ja I . Vaarala Avustuskassan hoitajana sekä Mauno Bäckman varajäsenenä. Erovuoroiset jäsenet
yksi kohtalaisen hyvä, kun taas metallityöt olivat heikot. Syyksi
tietenkin asetettiin hampaat huomioimatta, että jokapäiväisessä työssä käytetään usein samoja hampaita. Välinpitämättömyydellä oli
hyvin suuri osuutensa, sillä työn siisteyteen ei monikaan kiinnittänyt
huomiota Kipsimallit olivat monella kuin kirveellä veistettyjä ja
viimeistelyä vailla. Vaikka viimeisenä päivänä moneen kertaan
huomautettiin, että nimet joka työhön, niin siitä huolimatta oli
muutamia ilman nimiä, siisteyden ylläpitämisestä puhumattakaan.
Kaikki tällaiset seikat ovat osaltaan vaikuttamassa myöskin arvosteluun, johon yhä enemmän täytyy kiinnittää myöskin huomiota.
Kun tulokset on julkaistu, on silloin myöhäistä katua välinpitämättömyyttään. Tällä kerralla 14 kokelaasta pitkän harkinnan jälkeen
Tutkijalautakunta päätti ehdottaa hyväksyttäväksi 5 kokelasta, jotka olivat: Pertti Paarma, Pertti Päivärinta, Jukka Taiminen, Eero
Uotinen ja Ahti Vanhala. Onneksi olkoon.
Hammasteknikkojen Tutkijalautakuntaan ovat kuuluneet: hammaslääkärit P-E. B. Calonius puheenjohtajana, John Roschier ja
Bertel Rautakorpi, sekä hammasteknikot Mauno Bäckman, Antti
Hertola ja Mauno Elomaa sihteerinä.
M. E 1 o m a a
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E. O. Vuori ja U. Maaniemi valittiin uudelleen. Hallitus kokoontui
5 kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi yhteensä 51 §§. Kassan tilintarkastajina ovat toimineet hammastekn. K. J. Laine ja ulkopuolisena
asiantuntijana ekonomi Mauno Nokkala. Hallitus on hoitanut tiedoitukset jäsenilleen sekä kirjeitse että Hammasteknikko-lehden välityksellä. Lehdessä on ollut myös kassan postisiirtotilin numero.
Avustuskassojen Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 24. 4. -55
edusti kassaa E. O. Vuori.
Kassan jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 135 henkilöä,
joista 5 kuului ainoastaan hantansavnstnksen osalta kassaan. Uusia
jäseniä liittyi 1, kuolemantapauksia sattui t. V. 1954 jäsenmaksujen
laiminlyönnin johdosta erotettiin t jäsen. Maksnlnokkakorotnksia
oli 4. Jäsenmaksut perittiin puolivuosittain postisiirtotilin välityksellä ja kertyi niitä yhteensä mk 163.385:—, joista saatavia on
mk 8.244:—.
Avustuksia maksettiin mk 20.800:—, joista sairansavnstnksia mk
5.800:— ja hantansavnstnksia mk 15.000:—. Ylimääräisiä avustuksia ei anottu yhtään.

Kassan taloudellinen asema oli seuraava:
..

'

Omaisuustase:

Vastaavaa mk 816.532:—
Vastattavaa mk 816.532:—,
johon sisältyy v. 1955 ylijäämä mk 159.487:—

'

'
••

Tulostase:
Kulut mk 230.954:—
•
Tuotot mk 230.954:—,
joista jäsenmaksutuloja mk 163.385:—

•

.-f

i >,
'

Sääntöjen mukaan ehdotettiin tilinpäätöksen osoittamasta ylijäämästä mk 159.487:— siirrettäväksi 20 § mukaisesti lisäavustusrahastoon mk 151.318:— ja vararahastoon mk 8.169:—. Lisäksi hallitus ehdotti lisäavustnsrahaston varoista erotettavaksi mk 60.000:—
V. 1956 ylimääräisiä avustuksia varten, joista kaikki voivat päästä
osallisiksi sääntöjen 17 § mukaisesti.
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Posliinikuorikruunun perusteet ja valmistus.
Lähde: Das Dental-Labor.
Käänt. M.N.
Artikkelissa mainitut kokeet on suoritettu Länsi-Saksan Lääketieteellisen Akatemian Lenkaosastolla Diisseldorfissa.
Ei liene toista sellaista keinohammasta, joka täyttäisi sille asetetut vaatimukset niin hyvin kuin jacketkruunn. Sen yksilöllisen
muodon ja värin ansiosta siitä saadaan kosmeettisesti täydellinen
tulos ja tämän kruunun sovittaminen hammasrivistöön antaa potilaalle tunteen omasta hammaskrnnnnsta. Jacketkrnnnnn keksimisestä lähtien (Ch. Lund v. 1887) on sen materiaalina käytetty yksinomaan posliinia, joskin viime aikoina on alettu käyttää myös akryyliä. Sen valmistaminen akryylistä merkitsee huomattavaa helpoEdellä olevien siirtojen jälkeen ovat Avustuskassan rahastot
seuraavat:
vararahasto mk 181.273:—
'
'
,
lisäavnstnsrahasto mk 635.259:—
Aloittaessaan uuden toimintavuoden on kassan talous niin varmalla pohjalla, että hallitus toivoo ammattikunnan ymmärtävän,
mikä etu on kuulua jäsenyyteen. Sen pienet jäsenmaksut eivät
mene hukkaan, vaan tulevat varmasti itse kullekin joskus hyödyksi.
Ammattikunnan piiristä ei ole vielä puoltakaan kassan jäseniä, joten
toivomisen varaa on paljon. Varsinkin toisella työssä olevien lukumäärä on hämmästyttävän pieni verrattuna työhuoneen omistajiin.
Kuitenkin heitä luulisi kassa eniten kiinnostavan. Toisaalta taas työhuoneen omistajat ovat Ij^^ystin unohtaneet korottaa jäsenmaksnInokkiaan. vaikka heille olisi siitä suuri etu nimenomaan sairauden
alusta alkavan korvauksen muodossa. Tässä yhteydessä hallitus tahtoo vielä huomauttaa, että avustusten maksaminen ja niiden suuruus eivät ole harkinnan varassa. Kaikki avustukset maksetaan aivan tarkalleen sen luokan mukaan, mistä jäsenmaksut maksetaan.
Sairauden laatu ei merkitse mitään, jos asianomainen on lääkärintodistuksen mukaan työhön kykenemätön. Avustukset eivät siis ole
mitään armopaloja. Myöskään ei kassaan liittymisajalla ole vaikutusta avustuksen snnrnnteen. Kaikkien jäsenten avustuksen saantioikeudet ovat aivan samat.
;.
.
i , ' f: ' * i '
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tusta ja aineella saavutetaankin kosmeettisesti melko hyviä tuloksia. Akryyli ei kuitenkaan voi syrjäyttää posliinia täydellisen kosmeettisen tuloksen ja erikoisesti värinkestävyyden kyseessä ollen.
Sitäpaitsi posliini on vaarattomampaa kudokselle (johtuu sen poltetusta ja kiiltävästä pinnasta) kuin yleensä muut kysymykseen tulevat aineet. Posliini on sitävastoin herkempää joutuessaan taivutukselle tai venytykselle alttiiksi, vaikka se toisaalta kykenee kestämään korkeata painetta. Tämä edellyttää täsmällistä hampaantyngän preparointia samoin kuin kruunun ehdottoman tarkkaa
sopimista hiottuja pintoja vastaan.
Pääsyynä posliinin käyttämistä vastaan jacketkrnnnnn materiaalina on vaivalloinen ja kalliskin teknillinen valmistustapa.
Jotta tästä voitaisiin päästä, on jo kanan yritetty käyttää apuna
valmiiksi poltettuja, tehdasvalmisteisia hampaita tai fasetteja.
A le Gro'n ohella on ennen kaikkea H. Kirsten ansioitunut knorikeramiikan alalla. Hän ilmoitti v. 1929 niistä hyvistä tuloksista,
joita oli saavuttanut Wienand-tehtaiden valmistamilla reiällisillä
faseteilla ja kykeni omien kokeillensa perusteella todistamaan, että
posliinimassa yhdistyy täydellisesti fasettiin. Mikroskooppisessa kuvassa ei voitu todeta minkäänlaista liitoslinjaa, ja kruunua särjettäessä se ei rikkoutunut liitoskohdasta, vaan säröt kulkivat kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Menetelmä ei kuitenkaan saavuttanut
sen knmmenmpaa menestystä ja reikäfasettien valmistus oli lopetettava. Nykyään on menetelmää kuitenkin jälleen alettu kehittää
ja sitä ovat edistäneet muutamien posliinitehtaitten valmistamat
erikoiset posliinimassat.
••„
,• ,
. ,
;
Knorikeramiikka yksinkertaistaa huomattavasti jacketkrnnnnn
valmistusta. Se ei edellytä kokemusta, ei erikoista sorminäppäryyttä
eikä taiteellisia lahjoja, jotka ominaisuudet ovat välttämättömät
valmistettaessa jacketkrnnnna kokonaan posliinimassasta, eikä knorikrnnnn kuitenkaan lopputuloksen suhteen jää tavallisesta jacketkrnnnnsta yhtään jälkeen. Epäonnistumisen mahdollisuudet ja kustannukset ovat pienemmät kuin kokoposliinikrnnnnssa. Väitetään
kuitenkin, ettei se olisi niin vahva ja että se helposti rikkoutuu
fasetin ja polttorhassan yhymäkohdasta. Me olemme sentähden suorittaneet knorikrnnnnn taipnmislnjnndesta tutkimuksia (C. Blaessig'
in väitöskirja). Nämä kokeet suoritettiin Wienand-Werke'n labora16

toriossa Sprendlingenissä. Samoin suoriteltiin knorikrnnnnn mnrtumislnjnndesta eri tutkimuksia.
Koetuloksista, joissa muuten on havaittavissa suuria vaihteluita,
voidaan todeta, että lujuuden suhteen ei knorikrnnnnn ja kokoposliinikrnnnnn välillä ole milään eroa. Koska knorikrnnnnn ja kokoposliinikrnnnnn välillä on siis vain vähäisiä muita eroavaisuuksia,
voidaan edellistä käyttää täysin tasavertaisena jälkimmäisen kanssa
suurten molemminpuolisten kariesdefektien, hampaanreunojen tai
kulmien, tummuneiden hampaiden ja oikomistapansten ollessa kysymyksessä. Vain joissakin tapauksissa, joissa joku harvinainen väri
tai muoto on tarpeen, on parasta käyttää kokoposliinikrnnnna.
Niinpä on potilaalle kuvassa 1. knorikrnnnujen kohdalla havaittavissa pientä hammaslihan vetäytymistä, eikä sitä voida valmistaa
fasettia käyttämällä täysin eliminoida. Lisäksi on alahampaitten
kyseessä ollen syytä käyttää kokoposliinikrnnnnja, koska olkapäätä
on silloin yleensä mahdotonta saada tarpeen leveäksi. Mikäli käytettäisiin fasettia, pitäisi siitä hioa niin paljon pois, että värin säilyttäminen ei olisi mahdollista, sillä posliinihampaat ovat valmistetut
3—5 eri värikerroksesta.
Knorikrnnnujen käyttäminen on erikoisen soveliasta silloin kun
viereinen hammas tai hampaat puuttuva ja joitten kohdalle on välttämätöntä valmistaa irtoproteesi. Tällöin ovat värieroavaisuudet ja
muotovirheet käytännöllisesti katsoen olemattomat. (Knv. 2, 3 ja4).
Kuvat seuraavalla sivulla.
Mitä itse hampaantyngän hiontaan tulee, on labiaalinen olkapää
tehtävä tarpeeksi leveäksi, ettei fasettia jouduta hiomaan liikaa,
jolloin sen kestävyys ja värien säilyminen asetetaan kyseenalaiseksi.
Hionnan ja tarkan knparirengasjäljennöksen jälkeen valetaan
työmalli, jolloin voidaankin siirtyä itse kuorikrnnnun valmistukseen.
Valitaan muoto- ja värivaatimnkset täyttävä knltakramponkihammas, krampongit poistetaan hiomalla varovaisesti Heatless-kiekolla. Fasetin lopulliseen mnotoilnnn käytetään hienorakeista, valssinmnotoista karb.kiveä. Hionnan aikana on fasettia useaan otteeseen sovitettava amalg. mallille ja aika ajoittain kastettava veteen,
jotta liiallinen lämmön kehitys voitaisiin ehkäistä.- Valmiiksi hiotun fasetin on sovittava hyvin olkapäälle eikä se saa ulottua olka17

pään ylitse. Fasetin seinämien on oltava n. 1—1,5 mm paksuisia,
jotta, kuten aikaisemmin jo tuli mainittua, sen väriominaisuuksia
ei vaarannettaisi. Kuoren ja amalg.stanssin välille tulee jättää pieni
tila ydinmassaa varten. Valamalla kipsiä mallin labiaalisivulle määrätään fasetin asento työmallilla ja hionnan aikana kehittynyt lika
poistetaan joko vedellä ja saippualla tai jollakin rasvanpoistoaineella.
Ennen posliinimassan sivelemislä on amalg.stanssi peitettävä
0,015—0,25 mm paksuisella platinafoliolla. Meidän suorittamissamme kokeissa on käytetty Biodent-posliinia ja fasetteina vaknnmipoltettnja Biodent-knltakramponkihampaita.
Jatkun.

„ V I T A - L U M I N " hampaita
„MIRADENT" hampaita
„SVEBOND" korjausainetta
„METACRYLIC" proteeslalnetta
„PROPAL" proteesiainetta

jäijennöstahnaa

„ A S T Y N A X " vahaa
„TENASYLE"

vaha»

KIPSIÄ, HARJOJA, LAIKKOJA JA PORIA Y.M.
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Vivodent-posliinihampaiden laaja mallivalikoima

sno

Teille entisiä paremmat mahdollisnndet yksilöllisten
hammasproteesien valmistukseen.
Lähetämme Teille mielihyvin mallikokoelman nähtäväksi.
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Työnvälitysasiamies.
Suomen Hammasteknikkojen Liiton hallitus päätti, että työpai
kan välittäjä olisi hyvä olemassa, jonka puoleen ammattikunnan
jäsenet voisivat kääntyä tarvitessaan työvoimaa, kuten valmiita teknikoita ja oppilaita, sekä myöskin työpaikkaa tarvitsevat. Tällaisissa
asioissa voi jokainen kääntyä Liiton sihteerin puoleen, jonka osoite
on nähtävissä tämän lehden sivulla 5.
SHL:n hallitus

SHL:n alaosastoja perustamaan
Maassamme olevat hammasteknikot työskentelevät ja asuvat etupäässä suuremmissa asutuskeskuksissa, kuten kaupungeissa ja kauppaloissa joissa myöskin on useampia hammaslahoratorioita, he tarvitsevat varmasti keskuuteensa yhdyselimen. Tällaisella yhdyselimellä,
kutsuttiin sitä sitten yhdistykseksi tai alaosastoksi, on hyvinkin
tärkeä toiminnanmuoto siinä mielessä, että se voi olla yhteydenpidossa paikallisiin laboratorioihin ja alan ammattihenkilöihin.
Tällainen yhteydenpito on monesti hyvinkin tärkeätä ja elintoiminnalle ensiarvoisen tärkeätä. Silloin voivat paikallisen osaston jäsenet keskenään sopia tärkeistä asioista ja kaikki yhdessä noudattaa samaa linjaa. Samoin on tilaisuus pitää kaikille paikallisille yhteisiä tilaisuuksia ja neuvonpitoa, voipa siinä samalla ottaa esille
jonkun työtapaselostuksenkin opetustarkoituksessa. Silloin hinnastoasiat selviää kaikille ja mitään epäilyksiä epäkollegialisesta toiminnasta ei niin helposti pääse syntymään, onhan tehty yhteinen
velvoittava sopimus. Kun ajattelee tällaisen alaosaston tarpeellisuutta, tulee varmasti siihen loppupäätelmään, että se on tarpeellinen.
Sitä tarvitaan Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Kokkolassa, Oulussa, Vaasassa, Kotkassa, Joensuussa, ynnä monella muulla paikkakunnalla jossa on useampia laboratorioita. Elhdotuksena teenkin,
että Liiton hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin ja aloitteita tekemään
tällaisten alaosastojen perustamista varten ja laatisi toimintaohjeet
tai säännöt, jotka olisi kaikille samanlaiset ja jota sitten paikallisyhdistykset noudattaisivat. Paikallisyhdistykset eivät, tarvitse olla
rekisteröityjä ja menot tulisivat varmasti olemaan hyvin pienet,
mutta tulokset kaikille tyydyttävät ja kauaskantoiset. Tällaiset jaos22

tot voisivat Sftten lähettää edustajgnsa Liiton kokouksiin joka sitten palattuaan antaa selostuksen kokouksesta ja niin jokainen
olisi lähempänä Liittoa ja siellä käsiteltäviä asioita. Ajatelkaa asiaa
ja antakaa kuulla mielipiteistä, mitä pikemmin sen parempi.
.:

E :maa

Amerikassa ryhdytty rekisteröimään
hammasteknikolta ja lahoratorioita
Keväällä 1955 olivat Hammaslaboratorioyhdistykset eri valtioissa
kehoituksesta käsitelleet laboratorioiden ja teknikkojen rekisteröimisasiaa, jota kaikkialla pidettiin tärkeänä. Valmistelevia toimikuntia asetettiin ja niiden tekemiä ehdotuksia alkoi virrata keskushallintoon missä ne valmisteltiin yleiskokoukselle esiteltäviksi. Tämä tapahtui lokakuun 14 p:nä 1955 Los Angelesissa Californiassa.
Kokous hyväksyi aikaisemmin asetetun opetnstoimikunnan laatiman rekisteröimissnnnnitelman ehtoineen ja määräyksineen sovellettuna sekä laboratorioille että yksityisille teknikoille. Laboratorioiden tulee esittää hyväksyttäviä todisteita siitä että he pystyvät
tyydyttämään hammaslääkäri-asiakkaiden tarpeet laboratorioalalla
erään vakiokaavan mukaan ja teknikoilta vaaditaan minimivuosia
sekä todistuksia ammattipätevyydestä. Lisäksi on hankittava opetusta alaan liittyvissä teoreettisissa aineissa vastaavissa kouluissa.
Niille, jotka eivät ole tilaisuudessa käyttää konlnopelnsta, tullaan
toimittamaan kirjekurssi-opetusta. Rekisteröiminen alkoi tämän vuoden tammikuussa.
Oppilaat jäävät vielä toistaiseksi tnliajolle. Tämä on helposti ymmärrettävissä, sillä se työ kun nyt on tehty, käsittää jo kymmeniätuhansia yksilöitä; ja se on suuremmaksi osaksi vapaaehtoista työtä.
Mutta kun pohja on luotu ja järjestelmä alkaa pyöriä niin tulee tietenkin myöskin oppilaiden vuoro ja se on elinehto tulevaisuuden
kehitykselle.
Tästä y.m. asioista voin henkilökohtaisesti esittää lähempiä tietoja kesällä.
New York 24. 2. 1956.
, *•
;
,
Ernst
Grönholm
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Selostusta ja oikaisua
Viimeaikainen toiminta hammaslääkäri- ja hammasteknikkojärjeslöjen taholta on antanut aihetta laajempaan toimintaan syystä,
että Hammaslääkäriliiton valtuuttamat edustajat eivät halunneet
sopia uudesta hinnastosta. Tähän eivät hammaslääkärinenvottelijat
uskaltaneet ryhtyä, pelkäeu osaa omasta ammattikuntansa jäsenistä,
kuitenkin suuremman osan ymmärtäessä tilanteen, eivätkä reagoineet hinnastononsnsta, koska se oli ymmärrettävä tosiasia nykytilanteessa kaikkine nonsniiieeii. Hammaslääkäriliiton
selostaessaan jäsenilleen tilannetta, josta oli jätetty pois hyvinkin tärkeitä
ja asiaan vaikuttavia seikkoja, oli Suomen Hammasteknikkojen
Liitto ja Hammaslahoratorioiden Yhdistys pakko lähettää selostava
kiertokirje ja sen mukana ns. »sininen hinnasto» maan kaikille
hammaslääkäreille. Tämä kiertokirje oli kokonaisuudessaan seuraavanlainen:
Arvoisa hammaslääkäri.
Alamme uusi palkkasopimus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1956. T ä m ä n sopimuksen perusteella on palkkojen nousu,
verrattuna edellisen 1950 joulukuussa tehdyn palkkasopimuksen
mukaisiin palkkoihin ja ottaen huomioon tammikuun 1951 10 "/o
indeksikorotuksen keskimäärin 42,5 "/o. Ottaen myöskin huomioon
vuokrien korotukset ja muut yleiskulujen nousut, päättivät maamme hammaslaboratoriot ryhtyä toimenpiteisiin jonkunlaisen kompensaation saamiseksi e.m. kustannusten nousun johdosta. Koska
emme voi saada sitä muualta kuin niistä töistä, mitä hammaslääkärit meille lähettävät, niin oli tietysti saatava aikaan uusi laboratoriotyöhinnasto. Sen jälkeen kun palkkasopimus oli sitkeiden ja
pitkien neuvottelujen jälkeen lyöty lukkoon, on la.skelmien perusteella päätetty koroiltaa työhinnastoa n. 25 "/o, mutta kuitenkin
kromi-koholttitöiden osalta vain 10 */o, koska niihin tulee rungon
lisäksi tavallisen proteesin hinta hammasluvun mukaan. Muutamien
töiden hintoja päätettiin koroiltaa enemmän, koska ne ovat olleet
suhteettoman alhaiset, kuten esim. meistetty kultakruunu, jonka
hinta on ollut vain mk 900:—. Hinnaston alussa mainitut nastahammas ja richmond kruunut eivät kokonaiskorolukseen nähden
merkitse kovin paljon, koska ne ovat nykyisin jo vähemmän käytettyjä työmuotoja. Ne olisi voinut jättää kokonaan pois hinnastos24

ta. Kuitenkin otettiin nämä muutamat kuoppakorotukset mukaan
pitäen silmällä, eitä hinnasto ei ylittäisi sanottavasti 25 "/».
Koska tietoomme on tullut, että Suomen Hammaslääkäriliitto
r.y:n johtokunta on tiedoittannt hammaslääkäreille, että »silmäys
hinnastoon osoitti, ettei suinkaan ollut kysymys vain 25 '/o korotuksesta vaan suurempi esim. knltalöiden o.salta 40—45 "/o», niin
olemme me hammaslaboratorioiden omistajat pakoitetnt tällä tavoin huomauttamaan Teille, että olemme pysyneet aikaisemmin
ilmoitetussa Vo-lnvnssa ja että e.m. 40—45 "/o-lnvnt eivät pidä paikkaansa. Tarkistetut •/o-lnvnt ovat: kultatölssä 25,3 */e, hinnaston kolmannella sivulla olevissa proteesitöissä ym, 26,9 "/o, sekä viimeisellä
sivulla olevien Kromikobolttiöiden osalta 9,7 "lo. Oi taen huomioon
kaikki hinnastossa esiintyvät työt, saamme niiden keskimääräiseksi
korotusprosentiksi 18,2 '/o.
.Arvoisa hammaslääkäri.

.

,

-

Pyydämme Teitä tarkistamaan ja laskemaan edellisen, vuoden
1951 sekä nykyisen v. 1956 hinnaston mukaisien hintojen eroitnkset. Niistä ilmenee, että me hammaslaboratorioiden omistajat olemme oikeudenmukaisesti pyrkineet hinnastoa korjaamaan. Olemme
Teitä hammaslääkäreitä palvelleet vuosikymmeniä, kukin omalla
sarallamme parhaamme mukaan ja nyt liittonne ja sen johdon taholta osaksemme tulleesta ymmärtämyksen puutteesta olemme pahoillamme. Tästä huolimatta olemme valmiit edelleenkin parhaamme mukaan hoitamaan lähettämänne työt.
Koska hinnastoa koskevat, ja kuten edellä esitetystä ilmenee,
varsin kohtuullisia korjauksia tarkoittaneet neuvottelut Suomen
Hammaslääkäriliiton kanssa ovat osoittautuneet tuloksettomiksi, jopa aikaisempaa hyvää yhteistyötä suorastaan vahingoittaviksi ja
kun neuvottelevien hammaslääkärien taholla ei haluttu jatkaa neuvotteluja, vaan katkaisivat he neuvottelut joita taa.sen neuvottelevat
hammasteknikot olksivat jatkaneet, niin olemme katsoneet näissä
olosuhteissa ainoaksi mahdollisnndeksi, että käännymme suoraan
hammaslääkärien puoleen silloin kun knslannnsten muutokset tai
muut syyt vaativat hinnaston korjaamista. Tulemme ilmoittamaan
hammaslääkäreille aina niin hyvissä ajoin, että he voivat sopia
potilaittensa kanssa maksuista. Menemme siis samalle, linjalle jolla
muissa pohjoismaissa ja munallakin jo ollaan. Elinkeinotoiminnas25

sa vallitsevat yleiset lait pitävät kyllä huolen siitä, että hinnat eivät
pääse liukumaan liiaksi ylös.
Suomen Hammaslääkärilehdessä N:o 2 olleeseen Hammaslääkäriliiton tiedoitnkseen viitaten haluavat hammasteknikkojen ammattijärjestöt myöskin hnomanltaa seuraavaa:
Yllämainitussa tiedonannossa ei Hammaslääkäriliitto ole tuonut
esille sitä perussyytä, joka aiheutti sen, että hammasteknikoita kiellettiin menemästä hammaslääkäreiden omistnk.sessa oleviin laboratorioihin. Tämä johtui siitä, että muutamat hammaslääkäreiden
omistuksessa olevat laboratoriot eivät noudattaneet myöskin Hammaslääkäriliiton hyväksymää laboratoriohinnastoa vaan ylläpitivät
epäkollegialista kilpailua hinnoista, kilpailu työn laadusta jäädessä
toiselle tilalle. Tämä oli siksi suuri epäkohta, että siihen oli jyrkin
loimenpitein puututtava hammasteknikkojen puolelta, koska Hammaslääkäriliitto ei halunnut sitä tehdä.
•
Arvoisa hammaslääkäri.

'

'

'

Toivomme vilpittömästi, että hyvä yhteistoiminta välillämme jälleen pääisisi jatkumaan ja hyvät työsuhteet palautuisivat ennalleen.
On selvää, että menestyäksemme kukin alallamme, tarvitsemme toisiamme ja menestyksen ehtona on hyvä keskinäinen työsuhde.
Myöskin meidän on valvottava etujamme elääksemme. Olisi ikävää
jos määrätynlaiset anktoriteettivaikntteet pääsisivät hävittämään ne
tulokset, jotka monivuotinen ja hyvä yhteistoiminta hammaslääkärien ja hammaslaharotorioiden kesken on tuottanut. Uskomme, että
hyvät suhteet palautuvat entiselleen ja uusi lahoratoriotyöhinnasto,
joka seuraa oheisena, ei voi vaarantaa hyvää yhteistä työskentelyä.
Huomautamme lopuksi, että tätä laboratoriotyöhinnastoa tulevat
noudattamaan maan kaikki hammaslaboratoriot.
Helsingissä, maaliskuun 6 päivänä 1956.
Kunnioituksella
HAMMASLAROUATORIOIDEN YHDISTYS r.y.
SUOMEN -HAMMASTEKNIKKOJEN L I I T T O r.y:n
.
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Laboratorion omista jäin jaosto.

ARVOISA LABORATORION OMISTAJA
Tämän kirjelmän mukana seuraa kirjelmä, joka on lähetetty
samanaikaisesti maan kaikille hammaslääkäreille ja myöskin heille
on lähetetty uusi sininen lahoratoriotyöhinnasto. Kirjelmän tarkoituksena on selostaa hammaslääkäreille syntynyttä tilannetta ja vedota heihin uuden hinnaston nondattamises.sa, koska Hammaslääkäriliito ei ole määrätyistä syistä halunnut sopia hinnoista, vaan
etsimällä etsinyt syitä estääkseen sopimuksen syntymistä. Sen jälkeen kun Hammaslääkäriliiton edustajat katkaisivat neuvottelut, ei
minkäänlaista kosketusta ole ollut puolelta eikä toiselta, joten puheet joistakin neuvotteluista ovat tuulesta temmattuja ja harhauttavia. Hammasteknillisen alan järjestöt ovat olleet pakotettuja ryhtymään määrättyihin toimenpiteisiin saadakseen äänensä kuuluville
ja saadakseen myöskin oman alan taloudelliset kysymykset nykyistä
elintasoa vastaavaksi. Näkyvänä tuloksena on sininen hinnasto, joka
kompensoi tapahtuneet erilaiset koroitnkset ja nousut ja saattaa
taloudellisen tilan jälleen tasapainoon omalla alallamme.
Arvoisa laboratorion omistaja.
Koko ammattikunnan etu ja taloudellinen tilanne vaatii, että
jokaisen laboratorion omistajan on ehdottomasti noudatettava uutta
sinistä hinnastoa. Muuta mahdollisuutta ei ole olemassa. On tunnettua, että muutamat hammaslääkärit yrittävät keinoilla millä hyvänsä hinnastoa poljettavan, mutta kun seisomme lujasti yhteisen
asiamme takana ja pidämme siitä lujasti kiinni, niin muuta mahdollisuutta ei ole tarjolla kuin noudattaa sinisiä hinnastoa.
Nyt on aika, jolloin jokaisen on huomioitava yhteinen etumme,
joka koskee meitä kaikkia. Ei ole oikein, että joku edesvastnnttomasti ei noudata annettuja määräyksiä eikä noudata hyväksyttyjä
hintoja, sellaisia kohtaan ryhdytään j y r k k i i n toimenpiteisiin, joka
myöhemmässä vaihees.sa koituu asianomaiselle hyvinkin ikäväksi.
Jos horjumme päätöksissämme, ei meiltä silloin voida vaatia mitään,
emmekä me voi vaatia. Pysyessämme yksimielisesti päätöksiemme
takana, meitä myöskin silloin kunnioitetaan ja annetaan meille
kuuluva arvo.
.,
,, •
Jokaisen laboratorion omistajan velvollisuus on noudattaa uutta
hinnastoa ja kun kaikki sen teemme, Inlevat työtkin pysymään
siinä laboratoriossa mitä hammaslääkäri on tollnnnt käyttämään.
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Nyt on meidän ajateltava enemmän yhteisiä etujamme, eikä niin
paljon yksilöllisiä pyyteitämme, jotka voivat hetken auttaa, mutta
seuraukset voivat olla kohtalokkaat.
i i.: ,
Ajattele ja harkitse, mutta noudata sinistä hinnastoa.
'
Ammatillisin terveisin
SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN L I I T T O r.y.
'
^ . HAMMASLABORATORIOIDEN YHDISTYS r.y.

Laboratorion omistojot neuottelevot
24. .3. 1956 kokoontui Helsinkiin 30 hammaslaboratorion omLstajaa keskinäiseen nenvottelnnn, hotelli Vaakunaan. Kokous oli
kutsuttu pohtimaan nykyistä tilannetta, joka oli syntynyt kun eräät
hammaslääkärit eivät olleet suhtautuneet myötämielisesti uuteen
hinnastoomme ja näin ollen oli eräillä paikkakunnilla syntynyt
hyvinkin kireitä tilanteita hammaslääkäreiden sekä hammasteknikoiden välillä. Kokoukseen oli saapunut usealta eri paikkakunnalta
laboratorionomistajia riippumatta siitä knnlnivatko he mihinkään
alan järjestöön vai ei. Aikaa oli varattu kaksi tuntia tätä tilaisuutta
varten, mutta runsaiden puheenvuorojen takia olisi tarvittu saman
verran aikaa lisää, että kaikki olisi saanut sanottua mitä oli sydämellään.
'
Heti kokouksen alettua todettiin yksimielisesti, että tämä pieni
koroitns mitä hinnastoon tuli oli aivan välttämätön, sillä vanhoilla
työhinnoilla ei olisi voitu enään toimia. Toimikuntaa, joka oli saanut tehtäväksi hinnastojen lähetyksen, arvosteltiin hyvin ankarasti
sen takia koska oli tehty virhe siinä, että hinnasto lähetettiin lahoraorioiden jaettavaksi asiakkailleen. Toimikunta myönsi sattuneen
erehdyksen tapahtuneeksi, mutta pnoliistantui sillä, että ne on nyt
lähetetty suoraan hammaslääkäreille, sekä sen mukana kirjelmän
joka oikaisi Suomen Hammaslääkäriliiton tehdessään olleen virheellisen "/o laskun, ym. virheelliset tiedot. Kokouksessa todettiin
hinnaston olevan voimassa melkein koko maassa, muutamia heikkoja tapauksia Inknnnottamatla, mutta on tyyppejä jotka eivät ole
noudattaneet vanhojakaan hinnastoja saatikka sitten uusia. Hyvin
paljon puheenaihetta antoi erään kokoukseen osanottaneen ilmoitus, että hammaslääkärit olisivat halukkaita vielä neuvottelemaan
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Iästä nyt voimassa olevasta hinnastosta. Kokous katsoi kyllä voitaneen neuvotella, multa sillä ehdolla, ettei hinnastosta poiketa
ollenkaan, ainoastaan siitä hyväksyvätkö hammaslääkärit sinisen
hinnaston vai ei. Lopuksi asia siirrettiin ammattialojen eri järjestöjen hallituksien eteenpäinvietäväksi. Samalla toivottiin, että jos neuvotteluja vielä jatketaan tulisi yhtenä neuvotteluosapuolena aikaisempien lisäksi olemaan sellaisien laboratorioiden edustajat jotka
eivät kuulu mihinkään järjestöön siis »Villit». (Ihmeellistä kyllä,
toim.hnom.). Kokous täytyi lopettaa klo 19,15 koska yhteiselle illalliselle johon oli kutsuttu myöskin vieraita oli määrä alkaa klo 20.
Yhteinen illanvietto onnistui mainiosti ja kiitos siitä herra Vaaralalle, joka oli mainio kerhomestari. Monissa puheissa joita pidettiin pitkin iltaa, todettiin miten terveellistä on pitää tällaisia kaikkien kokouksia, missä voidaan yhteisesti ratkoa yhteisiä pulmia.
Lopuksi kiitos rouva Jenny Raij'lle ihanasta jatkosta.

M e r k k i
'

r i n t a a n i
Suomen Hammasteknikkojen
rintamerkkejä saatavana
tonhoitajaita.

J Ä s E N M A K s U T

-i ••

Liitto r. y:n
jatkuvasti rainas-

•

SHL:n jäsenet täyttäkää velvollisuutenne liittoanne kohtaan
ja maksakaa ensi lilassa mahdollisesti unohduksiin jääneet
jäsenmaksunne.

. .- ;
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URHEILUA

Hammasteknikoitten kohdalta olympiavuosi aloitettiin jääpalloilnn merkeissä. 7. 1. oli Käpylän raviradalle järjestetty ottein,
jossa kohtasivat toisensa joukkueet, joiden kokoonpano oli suoritettu siten, että Mannerheimintie oli linjana. Työpaikan mukaan
joukkueiden kapteenit kokosivat paihaimpansa. .Sörkän kapteenina
oli Rikkonen ja toisen puolen Nordberg. Kuten yleensä hammasteknikoiden keskuudessa saapuivat joukkueet myöhästyneinä ottelupaikalle. Joten kuten saatiin pelikin käyntiin ja päästiin ratkomaan
taitoa. Alkukankeuden mentyä ohi lisättiin vauhtia. Peliä oli pelattu
noin 15 min., kun Hägg ampui komeasti ja peli oli 1—O Sörkän
hyväksi. Tasoitusta ei tarvinnut kanan odotella. Paria minuuttia
tämän jälkeen tarjoutui vapaa tilanne keskikaupungin joukkueelle.
Vastustamattomasti kolisi koppa. Peli 1—l! Vauhtia lisättiin jälleen, sillä ratkaisu oli saatava puoliajalle mentäessä. Aivan loppnminnteilla onnistui Sörkän saada johtomaali, joten puoliaika oli
2—1. Toisella puoliajalla e.sittiväl Hägg, Rikkonen, Alho ja kumppanit sotajuonensa parhaimmat puolet. Vastustamattomasti he pyörittelivät vastustajan puolustusta, joka yritti kaikkensa. Mutta niin
vain kävi, että ne kaksi maalia, jotka tehtiin, sai Sörkkä laskea
tililleen. Ottelutulokseksi tuli 4—1 Sörnäisten hyväksi. Tuomarina
toimi K. Tirkkonen, joka oli saapunut Varkaudesta saakka tätä
otteina tuomitsemaan.
...
.
.

Hiihtokilpailut.
Ne suoritettiin Hyvinkäällä sunnuntaina 12. 2. -56. Kova pakkanen oli karsinut huomattavan m ä ä r ä n osanottajia pois ja kun
pitempää matkaa vaatineetkin keskeyttivät kilpailunsa, jäi se vähemmän innostavaksi. Nämä loistavasti järjestetyt kilpailut suoritettiin Vuorimiehen Lassen järjestäminä, joihin knnlni mm. 3 linjaantoknljetnsta kilpailupaikalle, sannat, kestitykset y.m. Kiitämme
vain rva ja hra Vnorimiestä.
> A

• f" i .•

* TULOKSET
Luistelu:

Yleinen sarja
1. L. Ajanto
2. K. Tiainen
3. M. Rikkonen
4. G. Levander
5. G. Wallin
6. P E. Jonasson

-

112.800
125.100
127,400
127,533
132,000
132,366

p.
„
„
„
„
„

1500 m
3,03,0
3,21,0
3,20,7
3,22,9
3,32,1
3,30,2

500 m
51,5
57,8
60,5
59,9
61,3
62,3

Ikämiehet
1. A. Hertola

500 m
65,7

Nuorten alle 18 v.
1. R. Nyström
2. P. borsblom

500 m
62,9
1,24,4

Luistelukilpailut.
Perinteellisten talvinrheilnpäivien vietto oli jaettu kahdelle paikkakunnalle. Luistelut suoritettiin Helsingissä Eläintarhan radalla
lauantaina 11. 2. -56. Ilma ei erikoisemmin suosinut kilpailuja. Tuulen ja tuiskun tuiverrettaviksi oli sentään saapunut sen verran
osanottajia, että kaikki sarjat voitiin suorittaa. Huomautamme, ettei aikoja voida vertailla aikaisempiin tuloksiin, koska on luisteltu
vain sisärataa.
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Hiihto:
Yleinen sarja
1. K. Tiainen
2. L . .Ajanto
3. M. Rikkonen

12 km
1,12,50
1,13,49
1,18,20

f

Ikämiehet
1. J. Rajamäki
2. L . Vuorimies
3. A. Hertola

6 km
34,40
42,20
44,40

Harrastelijat
1. M. Likander

6 km
48,38

0 «/o
1 «/o
6 »/o

34,40
41,55,4
42,00,8

31

Arv.

KAUAN KAIVATTU

Hammasteknikot!

Jälleen

s a a p u n u t :

Hammasku taa
YLEISJUOTOSTA
työssä

tarvitsemassanne

muodossa

saatte valmiina meiltä.

sekä leräs- että kultatöihin

BAKER-JUOTOSTA
DD J U O T O S T A

Liikkeemme pitkäaikainen kokemus,
nykyaikaiset varusteet ja ammattitaitoinen

henkilökunta

temme laadun.

takaa

tnottei-

. ,',

Kultaseppä

VVESTERBACK O Y
Helsinki, Eerikinkatu 7
Puh. 61 625

HYVIÄ

VALUMASSOJA
STERLING
DURO
GRAY
THERMOR
SODIT

OY D E N T A L D E P O T A B
1900

Vaativiin

PROTEESITÖIHINNE:
KULTANASTAHAMPAITA
PLATINAHAMPAITA
erikoismnodoin:
Platina hampaita alaleukaa varten ilman kärkisuojaa valmistettavaksi.

KERAMIIKKAA
DIATORISIA
BIODENT-KUORIKERAMIIKKAA
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