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PÄÄKIRJOITUS
yvää alkanutta vuotta 2015. Kevät kolkuttelee jo oven takana ja hammastekniikassa valmistaudutaan taas hammasmaailman suurimpaan
tapahtumaan, IDS 2015 näyttelyyn. Seuraavassa numerossa laaja
katsaus alan viimeisimmistä uutuuksista ja kehityksestä.

Käsissäsi on toiseksi viimeinen toimittamani Hammasteknikkolehti. Kahdentoista vuoden aikana on lehden toimittamiseen sattunut ja mahtunut kaikenlaisia kommelluksia ja tapahtumia. Viime numerossa julkaistu titaanijatkeen
päällepolttoartikkeli on kuitenkin aiheuttanut hammasteknisessä kentässä ja
implanttivalmistajissa liikehdintää. Seison edelleen kirjoittamani tekstin takana ja haluan korostaa, että käsittelin tekstissä implanttivalmistajia yleensä,
en yksilöiden. Artikkelissa esimerkkinä käytetty Atlantis -jatke olisi voinut olla
minkä tahansa implanttivalmistajan päällepolttoon tehty jatke. Käsissäni vain
sattui olemaan kyseinen ”ylimääräinen” jatke.
Lehden sivuilta on luettavissa Straumannin erinomainen vastine kirjoittamaani
artikkeliin. Muiden implanttivalmistajien vastinetta vielä odotellessa voin todeta
olevani erittäin tyytyväinen lehden aikaansaamaan keskusteluun ja myös kritisointiin implanttivalmistajien keskuudessa. Ensimmäisen kerran kahdentoista
vuoden aikana koen olleeni osana aitoa ja oikeaa vuoropuhelua, mitä tulee
lehden sisältöön ja lukijakuntaan. Näin sen pitää ollakin.
Tiedottamisen ja markkinoinnin osalta hammastekninen ala ja hammasteknikot
tahtovat kovin usein unohtua implanttivalmistajilta. Markkinointi, mainonta ja
tiedottaminen lähtevät usein kirurgi- ja proteetikkopohjalta ja hammasteknikot
saavat harmillisen usein kaivaa tiedon itse kansainvälisistä julkaisuista tai
tapahtumista. Tämä on valitettavaa etenkin, kun otetaan huomioon kuinka
moni implanttimyyjien palkkalistoilla olevista myyjistä ja asiantuntijoista ovat
hammasteknikoita.
Hammaslaboratorioihin kohdistuvilla käynneillä uutuuksien ja uuden tekniikan
esittely toimii tietenkin erinomaisesti, mutta myyjien resurssitkin ovat rajalliset ja
kaikkiin hammaslaboratorioihin ei ole mahdollista sopia henkilökohtaista tapaamista. Tässä ongelmassa Hammasteknikkolehti voi kuitenkin auttaa ja toimia
erinomaisena täsmätiedottajana. Tiedottaminen, mainonta ja markkinointi eivät
aina tarkoita rahallista panostusta ja kalliita mainoksia. Tuoteuutuuksia-palsta
on KAIKILLE hammastekniselle alalle toimiville jälleenmyyjille ja materiaalinvalmistajille, mukaan lukien implanttivalmistajat, ilmainen forumi. Palstalla voi
lyhyesti esitellä kuvan kanssa viimeisimpiä uutuuksia hammasteknikoille ja
hammaslaboratorioille. Tämä palsta jää valitettavasti myyjiltä unohduksiin liian
usein. Toivottavasti saamme jatkossa nähdä lukuisia tuoteuutuus ilmoituksia
palstalla, erityisesti IDS 2015 messujen jälkeen.
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Suomen
Hammasteknikkoseura ry:n
90-vuotisjuhlatilaisuus
Suomen Hammasteknikkoseura vietti 90 –vuotisjuhiaansa 7. helmikuuta 2015 Helsingissä
perinteisessä Kalastajatorpan pyöreässä salissa. Seuran perinteisiin juhlallisuuksiin kuului
huomionosoitusten jakaminen sekä matrikkelin 2005-2015 julkaiseminen ja luovuttaminen.

S

yntymäpäivän vietto alkoi Kalastajatorpalla aamuluennolla 10:00 – 13:30. Ivoclar tarjosi
luennon Hammasteknikkoseuran
90-vuotislahjaksi. Luennoitsijana
oli HT Dieter Grubel, Liechtensteinista. Kalastajatorpalle illanviettoon
saapui päivän teeman mukaisesti
noin 90 henkeä – vietimmehän
hammasteknikkoseuran 90-vuotisjuhlaa. Onnittelujen vastaanoton
jälkeen juhlan promoottori Jukka
Salonen piti avajaispuheen, jonka
jälkeen aloitettiin ruokailu. Ruokailun ohessa kuultiin pianomusiikkia
sekä puheenjohtaja Ilkka Tuomisen
juhlapuhe.
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Huomionosoituksen jako aloitettiin ruokailun päätteeksi. Kunniajäseniksi Hammasteknikkoseuralla
oli ilo kutsua EHT, HTM Kalevi Ilkka
sekä EHT, HTM Hemmo Kurunmäki.
Lisäksi kunniakirjan hammasteknikkoseuran toimintaa edistävästä toiminnasta saivat EHT Tapio Suonperä, HT Anders Wollsten sekä Pirkka
Ruishalme.
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Matrikkelitoimikunnan puheenjohtaja EHT Teppo Kariluoto luovutti matrikkelin 2005 -2015 Seuran
puheenjohtaja Ilkka Tuomiselle.
Virallisen osuuden jälkeen ilta jatkui tanssin ja seurustelun merkeissä. Musiikista vastasi Riku Niemi &
Riku Niemi Cool Mambo, laulusolistina Annimaria Rinne

Hammasteknikkoseuran puolesta kiitän kaikkia osallistujia sekä
stipendirahastoa kartuttaneita. Erityinen kiitos juhlaamme tukeneille
yrityksille: Plandent Oy, GC Nordic,
Hammasväline, Straumann, Coltene, Ivoclar Vivadent, Qt-components,
Hammaslaboratorioliitto, Erikoishammasteknikkoliitto.
 Teksti: Ilkka Tuominen
 Kuvat: Samuli Tuominen
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90-vuotisjuhlan
JUHLAPUHE
Kalastajatorppa 7.2.2015
Puheenjohtaja Ilkka Tuominen
Arvoisat juhlavieraat, hyvät naiset ja herrat – sekä kaikki seuralaiset.
Minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi Suomen hammasteknikkoseuran 90-vuotisjuhliin.
Meitä on kokoontunut noin 100 henkeä tänne historialliseen Kalastajatorpan pyöreään saliin syömään ja juhlistamaan tätä nuorekasta 90 vuotta
täyttävää hammasteknikkoseuraa.
Alkuun muutama kiitoksen sana.
Ensimmäiseksi haluan kiittää näiden juhlien järjestelytoimikuntaa sekä erityisesti sen vetäjää Jukka Salosta, joka on
käytännössä ideoinut ja hoitanut juhlan järjestelyt. Jukalle suuret kiitokset niin näistä 90-vuotisjuhlista kuin kaksista edellisistäkin kymmenvuotisjuhlista juhlista. Kiitokset siis Jukalle kolmen vuosikymmenen juhlajärjestelyistä.
Haluan myös lämpimästi kiittää koko ammattikunnan puolesta kaikkia hammasteknikkoseuran stipendirahastoa kartuttaneita.
Lisäksi minulla on ilo ja kunnia kiittää näitä hammasteknikkoseuran 90-vuotisjuhlia tukeneita hammastarvikeliikkeitä,
joiden tuki on osaltaan mahdollistanut tämän tilaisuuden.
Ensimmäinen Hammasteknikkojen yhdistys perustettiin jo Venäjän vallan aikana. Toukokuun 6. päivä 1917 perustettu
Suomen Hammasteknikkojen yhdistys ei tosin ehtinyt edes aloittaa varsinaista toimintaansa. Yhdistyksen toiminta sammui
maassa vallitsevaan sekasortoon, jonka aikaansai Suomen Tasavallan itsenäisyysjulistus ja sitä seurannut kansalaissota.
90 vuotta sitten helmikuun 4. Päivä 1925 kahvila Ylä Brodissa Kruunuvuorenkatu 1:ssä Katajanokalla perustettiin Suomen
Hammasteknikkojen Seura. Tässä paikassa toimii tänäkin päivänä olutravintola Pivnice Poseidon.
Runsaat kolme viikkoa ennen Suomen Hammasteknikkojen seuran perustamista oli suomalainen juoksija Paavo Nurmi
aloittanut Amerikan kiertueensa.
Kymmenen päivää perustamisen jälkeen, ja ehkä juuri siksi asetettiin Suomeen meille kaikille niin rakas ja mieluisa
kirjanpitolaki.
Vuonna 1925 perustetun Suomen Hammasteknikkojen seuran tarkoituksena oli liittää yhteen maan hammasteknikot.
Yleisesti ottaen tuon ajan hammasteknikot olivat valtaosaltaan porvarillisesti ajattelevia. He olivat Hammasteknikkojen
Seuran perustamisen aikoihin ristiriitaisessa tilanteessa. He ymmärsivät, että omien etujensa tehokkaaseen ajamiseen he
tarvitsivat ammattiyhdistystoimintaa, joka tuolloin tuntui monesta turhan vasemmistolaiselta idealta.
Vuonna 1933 yhdistyksen nimi muutettiin Suomen Hammasteknikkojen Liitoksi. Liitto paneutui myös edunvalvontatehtäviin sekä yhtenäisen valtakunnallisen hinnaston luomiseen ja sen toteuttamiseen sekä valvomiseen.
Tiedotustoiminta oman Hammasteknikkolehden muodossa aloitettiin vuonna 1939, juuri talvisodan kynnyksellä. Talvi- ja
jatkosodan aikana lehden toimitus oli rintamalla, joten Hammasteknikkolehti ei sota-aikana ilmestynyt .
Hammasteknikkojen Liitto -nimellä toiminta jatkui lähes viisikymmentä vuotta. Hammasteknikkojen keskuudessa vallinneesta yhteishengestä kertoo mm. oman huoneiston hankinta, jonka varat kerättiin kolehtikeräyksenä.
Kolehtityyppisesti kerätyillä varoilla silloinen Hammasteknikkojen Liitto hankki omistukseensa huoneiston Arkadiankadulta vuonna 1957. Arkadiankadun huoneisto myytiin ja tilalle hankittiin vuonna 1980 Mannerheimintie 52:ssa sijaitseva
katutason liikehuoneisto, jossa Hammasteknikkoseuran toimisto sijaitsee tänäkin päivänä.
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Myöhemmin Hammasteknikkojen keskusliitto nimeä kantanut Hammasteknikkojen seura toimi Hammaslaboratorioliiton,
Erikoishammasteknikkoliiton sekä työntekijäjärjestö hammasteknisten, kattojärjestönä aina vuoteen 1994. Nimi Hammasteknikkojen keskusliitto tuntuu, ainakin tänä päivänä hieman ylimitoitetulta alle tuhannen ihmisen ammattikunnassa.
23. Huhtikuuta 1994, sääntömuutosten yhteydessä Suomen Hammasteknikkoseura palasi juurilleen. Hammasteknikkoseura-nimi kuvaakin erinomaisesti yhdistyksen toimintaa. Hammasteknikkoseuran toimintaan kuuluu koulutus, tiedotus
Hammasteknikkolehden muodossa sekä vuosittain järjestettävät virkistystapahtumat. Hammasteknikkoseuran toimintaan
ei kuulu edunvalvonnallisia tehtäviä, tätä varten meillä on varsinaiset edunvalvontajärjestöt Hammaslaboratorioliitto, Erikoishammasteknikkoliitto ja työntekijöitä nykyään edustava ammattiliitto PRO.
Kaikki nämä vuosikymmenet on toiminta perustunut hammasteknisen alan kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen talkoovoimin. Tämä on kiistatta erittäin merkittävä saavutus lukumääräisesti pieneltä ammattikunnalta.
Hammasteknikkoseurassa ei ole eroteltu ammattinimikkeitä vaan kaikki hammasteknisellä alalla toimivat ihmiset on
pyritty saamaan toiminnan piiriin. Yhteistyö hammasteknisen alan edunvalvontajärjestöjen kanssa on erinomaisella tasolla,
niin lehden kuin koulutustapahtumienkin osalta.
Koulutustapahtumia ideoidaan ja järjestetään yhdessä myös hammaslääkäriseura Apollonian kanssa. Toimintaympäristö
on mielestäni erinomainen, koulutustapahtumien aiheet käsittelevät suun ja hampaiston kuntouttamista hyvin laaja-alaisesti niin hammaslääkärin kuin hammasteknikonkin kannalta. Olemme päässeet myös koulutustapahtumissa todellisen
tiimityön toimintaympäristöön.
Hammasteknikkojen ammattitaidon oppiminen tapahtui Suomessa kisälli – mestari -periaatteella 1950-luvun lopulle
saakka. 1959 perustettiin Hammasteknikkokoulu, joka myöhemmin muutettiin opistoksi ja viime vuosituhannen lopulla
ammattikorkeakouluksi.
Kuten kaikki tiedämme hammasteknikoiden koulutus alkaa Turun ammattikorkeakoulussa tänä syksynä. Helsingissä
Metropolia ammattikorkeakoulu ilmoitti alkukesällä 2013, ettei se enää aio kouluttaa hammasteknikoita. Opintonsa aloittaneet opiskelijat saavat suorittaa opintonsa loppuun Metropolia-ammattikorkeakoulussa. Viimeiset Helsingissä opintonsa
suorittaneet opiskelijat valmistuvat jouluna 2016.
Kesällä 2013 näytti siltä, että hammasteknikoiden koulutus loppuu Suomesta kokonaan. Ammattikuntamme nopea reagointi
ja onnistunut tiedotus hammasteknikoiden koulutuksen tarpeesta Opetus – ja kulttuuriministeriöön sekä lehdistöön kantoi
hedelmää. Vetoomuksiimme saimme tueksemme hammasteknikoiden asiaa ajamaan laajalti niin suun terveydenhuollon
järjestöjä, yrittäjäjärjestöjä kuin elinkeinoelämääkin.
Kaikkiaan hammasteknikoiden koulutuksen jatkumisen puolesta esitettyjä vetoomuksia ja kannanottoja oli esittämässä
lähes 450 000 hengen järjestökentän äänet.
Ammattikuntamme onneksi Turun hammaslääketieteen laitoksen ja Turun ammattikorkeakoulun keskusteluissa päädyttiin syksyllä 2013 hakemaan hammasteknikoiden koulutusta järjestettäväksi Turussa. Joulukuussa 2013 Opetus – ja Kulttuuriministeriö hyväksyi Turun ammattikorkeakoulun koulutuslupahakemuksen. Koulutuksen aloittamisen valmistelevat
toimenpiteet aloitettiin jo vuoden 2013 lopulla. Oletettavasti pientä hienosäätöä koulutuksen toteuttamistavassa tehdään
vielä pitkään. Onhan kyseessä täysin uuden tyyppinen hammasteknikkokoulutus.
Turkuun muodostuu nyt maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna ainutlaatuinen suun terveydenhuollon koulutuskeskittymä.
Hammaslääkärien, hammasteknikoiden ja suuhygienistien koulutus järjestetään Turussa hyvin läheisessä yhteistyössä, näin
suun terveydenhuollon tulevat ammattilaiset oppivat tiimityön toimintatavat jo opiskeluaikanaan.
Tässä yhteydessä minulla on ilo vielä kerran kiittää koko ammattikunnan puolesta kaikkia niitä, jotka ovat vetoomuksin ja
kannanotoin olleet turvaamassa hammasteknikoiden koulutuksen jatkumista yleensä, sekä erityisesti sen siirtymistä osaksi
Turussa muodostettavaa suun terveydenhuollon koulutuskeskittymää.
Tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikeaa, mutta uskon että Turussa toteutuva läheinen yhteistyö hammaslääkäreiden
ja hammasteknikoiden peruskoulutuksessa kehittää tärkeää tiimityötä edelleen. Olen vakuuttunut, että tämä opiskeluaikainen yhteistyö antaa molemmille ammattikunnille entistä paremmat valmiudet proteettisen kuntoutuksen suunnitteluun
sekä toteutukseen tulevaisuudessa.
Näiden sanojen ja kiitosten myötä haluan vielä kerran toivottaa meille kaikille hauskaa iltaa nuorekkaan yhdeksänkymmentävuotiaan hammasteknikkoseuran parissa.
1/2015
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Hammasteknikko-lehden pääkirjoitus no. 1 vuodelta 1956.
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Suunnittelusta koulutuksen
aloitukseen

 Teksti: Leila Tiilikka, Saija Vanhanen

Uuden aloittaminen vaatii
kovaa työtä. Tämä on huomattu Turun ammattikorkeakoulussakin (AMK), kun
tieto hammasteknikkokoulutuksen alkamisesta tuli.
Hammasteknikkokoulutuksen suunnitteluun nimettiin Turun AMK:sta kolme
henkilöä ja perustettiin
asiantuntijatyöryhmä, jonka
tärkeimpänä tavoitteena oli
koulutuksen opetussuunnitelman (OPS) luominen.
Lisäksi työryhmän tuli miettiä tilaratkaisuja, tarvittavia
laitteita, valintakokeita ja
sisäänoton määrää.
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Asiantuntijatyöryhmä on ohjannut
opetussuunnitelmatyöskentelyä.
• Pekka Vallittu, professori (biomateriaalitiede), Turun yliopisto
• Tuula Mohtaschemi, ensin Erikoishammasteknikkoliitto
ry:n edustajana, myöhemmin yksityishenkilönä
• Matti Taiminen, Hammasteknikkomestarit ry
• Ilkka Tuominen, Hammasteknikkoseura ry/Hammaslaboratorioliitto
• Jarno Niskanen, Metropolia AMK,
edustajina toimineet Pekka Hautala ja opiskelija Laura Jokela
• Paula Yli-Junnila, Turun AMK
• Leila Tiilikka, Turun AMK, asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja
• Pasi Alander, Stick Tech / Turun AMK, asiantuntijatyöryhmän sihteeri
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Perinteitä kunnioittaen
luodaan uutta
Suunnittelutyö jatkuu. Kun aloitetaan uusi koulutus, on huomioitava
alan nykyinen toiminta ja perinteet.
- Koulutuksella on pitkät perinteet. Nyt näihin perinteisiin pitäisi
nivoa uudet ratkaisut ja menetelmät.
Nämä pitää ottaa huomioon jo uusia
tiloja suunnitellessa. Tämä on meille
haaste, mutta toisaalta myös mahdollisuus, toteaa Tiilikka.

Alueellisen verkoston luominen
Turun AMK:n työryhmä on tavannut
Metropolian hammasteknikkokoulutuksen edustajia ja tutustunut noin
10 erilaisen hammaslaboratorion
toimintaan Helsingissä ja Turussa.
Lisäksi työryhmä on osallistunut
Hammasteknikkojen kevät- ja syysluentopäiville.
Asiantuntijatyöryhmä on kokoontunut neljää kertaa vuoden 2014
aikana. Asiantuntijatyöryhmän koostumuksessa painottui alueellisuus,
koska ammattikorkeakoululain
mukaan ammattikorkeakoulujen
tulee palvella ensisijaisesti lähialueitaan. Siksi jo suunnittelutyön
varhaisvaiheessa kartoitettiin yhteistyömahdollisuuksia paikallisten
tutkimusyksiköiden kanssa tulevien
opinnäytetöiden osalta. Alueellisuus
painottui myös siinä, että verkostojen luominen aloitettiin tutustumalla
paikallisiin hammaslaboratorioihin.
- Verkostojen luominen on ollut
haastavaa, sillä suunnittelun myötä
on pitänyt tutustua ammattikuntaan,
jonka kanssa ei ole ennen tehnyt
yhteistyötä. On ollut hienoa huomata luotujen kontaktien myönteisyys
ja kiinnostus koulutusta kohtaan,
toteaa Leila Tiilikka.
Vierailuilla kartoitettiin samalla
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hammasteknisen kentän näkemyksiä tulevan koulutuksen sisällöstä.
Opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella ammattilaisten ohjauksessa yksityisissä laboratorioissa. Hammastekniikan alalla painotetaan, että
alan vaatimustaso on kovaa, sillä
kyse on pikkutarkasta työskentelystä niin käsityönä kuin erilaisten ohjelmistojen ja tietokoneavusteisten
laitteiden kanssa. Hammasteknikon
pitää myös hahmottaa proteettisen
hoidon kokonaiskuva ja tuntea oma
paikkansa hoitotiimissä.
Lisäksi jo suunnittelun alussa
keskusteltiin palvelutoiminnasta
Turun kaupungin Hyvinvointitoimialan opetushoitolassa, jossa hammastekniikan ja hammaslääketieteen opiskelijat suorittavat yhdessä
hoitoharjoittelua. Tätä tarkoitusta
varten luodaan palvelulaboratorio,
jossa hammasteknikko-opiskelijat
voivat suorittaa harjoittelujaksojaan
valmistamalla oikeita potilastöitä.
Suunnittelutyössä on ollut mukana suuhygienistikoulutuksen edustus laadittaessa yhteisiä opintoja
opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmatyötä on tehty myös yhteisten
hammasteknikoille ja -lääkäreille
suunnattujen opintojen osalta neuvottelemalla opetusalueista vastaavien hammaslääkäreiden kanssa.

Koska suomalaista suun terveydenhuoltoa arvostetaan Euroopassa
ja maailmalla, ovat odotukset hyvälle
toteutukselle kovat. Edellytykset ovat
kuitenkin hyvät, sillä suun terveydenhuollon koulutus keskittyy Turkuun.
Turussa tarjotaan hammaslääkärin,
suuhygienistin, hammashoitajan ja
nyt myös hammasteknikon koulutusta. Koulutukset toimivat tiiviissä
yhteistyössä niin keskenään kuin
alueen ammattilaisten kanssa.
Hammasteknikkokoulutuksen
lehtoriksi valittiin hammasteknikko
(ylempi AMK) Pasi Alander. Vuonna
2015 suunnittelu jatkuu opetustilojen ja -laitteistojen hankintoina keväällä 2015. Hammasteknikkokoulutuksen opetustilat tulevat ICT-Cityyn
Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku.
Hammasteknikkokoulutus alkaa
2015 syyskuussa. Hakuaika koulutukseen on 17.3.–9.4.2015.

Kiitokset asiantuntijaryhmälle yhteistyöstä ja tuesta, yhdessä tekemisestä ja yhteisöllisestä innostuksesta!
Kirjoittajat:
Leila Tiilikka
koulutusvastaava
Turun ammattikorkeakoulu
Terveys ja hyvinvointi
Suu- ja hammasosaaminen
Saija Vanhanen
suunnittelija
Turun ammattikorkeakoulu
Terveys ja hyvinvointi
11

90 vuoden tiedot tallennettuina
kovakantisiin kirjoihin
Viides Historiikki ja henkilömatrikkelikirja on julkaistu
Matrikkelikirja 2005-2015 julkaistiin Suomen Hammasteknikkoseura ry:n
90 -vuotisjuhlassa 7.2.2015 Kalastajatorpalla.
•
•
•
•

•

Kyseessä on kaikkien aikojen suurin ja värikkäin matrikkeliteos!
Yli 20 asiantuntija-artikkelia ja yli tuhat hammasteknikkoa...
Aito alkuperäinen mekaaninen naamakirja, joka sisältää
hammasteknisen alan historiaa sekä henkilöhakuteoksen.
Yli 200-sivuisesta kirjasta löydät hammasteknisen tuttusi, kurssikaverisi, opettajasi,
merkittävimmät tapahtumat, järjestöjen aikaansaannoksia ja alaan liittyvien ihmisten näkemyksiä
kuluneilta vuosilta.
Alkuosan historiikkiosassa ovat useat alan asiantuntijat ja oman ammattikuntansa taitajat
kirjoittaneet alansa artikkeleita. Lisäksi alamme omat järjestöt ja oppilaitokset tarkastelevat
kirjoituksissaan kulunutta matrikkelin aikakautta. Henkilömatrikkelissa esitellään mahdollisimman
kattavasti hammasteknisen alan ihmiset. Jokaisella hammasteknisen koulutuksen suorittaneella
on ollut mahdollisuus halutessaan julkaista itsestään lisätietoja mm. toiminta työelämässä,
valokuva, harrastukset yms.

Kirjan hinta on 69€ (Huom! ammattikulu, laita verovähennyksiin)
Tilaukset: Juha Pentikäinen p. 050-413 6199 tai sihteeri@hammasteknikko.fi
12
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Lehti- ja artikkeliarkisto laajenee
Suomen hammasteknikkoseuran nettisivujen Lehti- ja
artikkeliarkisto laajenee.
Teppo Kariluoto digitoi
OCR-skannauksella hammasteknikkolehtien vanhoja
numeroita vuosilta 19971939. Tällä hetkellä luettavissa on kaiken kaikkiaan jo
yli kaksisataa vanhaa lehteä
seitsemältä eri vuosikymmeneltä.

S

elailin lehtiarkistoja 70- ja 80-luvuilta. Vanhat mainokset ja kellastuneet sivut olivat mielenkiintoista silmäiltävää. Välillä hyvin kiivaaksikin äitynyt kirjeenvaihto alamme
jäsenistön kesken ja myös hammas-
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lääkäritahon kanssa suorastaan yllätti minut intensiivisyydellään.
Varsinaisista lehtiartikkeleista
mainittakoon muutama mielenkiintoinen tärppi. Vuonna 1983, numerossa 4, kerrottiin kuinka Ranskan
hammaslääkäripäivillä -82 tohtori
Francois Duret esitteli tietokoneen,
jonka avulla hammaskruunun pystyy
valmistamaan tunnissa. Selostuksen laitteen toiminnasta voisi melkein täydellisesti kopioida nykypäivään. Onneksi esittelystä silloin hyvin
levottomiksi tulleet hammasteknikot
eivät olleet oikeassa… meitä teknikkoja tarvitaan tietokoneista huolimatta vielä tänäkin päivänä.
Nykyaikaan sopivaa tekstiä löysin
myös numerosta 83/1. Tuija Parviaisen artikkeli irtoproteesien aiheuttamista painohaavoista on erinomaista kertausta proteesien valmistajille.
80-luvun lehdissä silmiin pistää

kesäkisojen ja erityisesti yleisurheilun valtava suosio hammasteknikkojen keskuudessa. En jaksa uskoa,
että nyt saisimme yhtä monta innokasta osallistujaa Cooperin testiin
kuin esimerkiksi vuonna 1985! (nro
85/4)

Käy tutustumassa ja
muistelemassa menneitä:

www.hammasteknikko.fi
KOTISIVUT KOHTA JO
20 VUOTTA!!!!

 Teksti: Heidi Koskela
 Kuvat: Teppo Kariluoto
1/2015

Skannaus ja jyrsintekniikkaa
vuodelta 1972
1/2015
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 Hammasteknikko 50 vuotta sitten –

on juttusarja, jossa julkaisemme
Hammasteknikko-lehdessä ilmestyneitä
artikkeleita vuosien takaa.
 Toimitus

N:o 1: 21. vuosikerta 1964
Mauno Elomaa

40-VUOTISTAIPALEEN ALKAESSA
M

aamme hammastekniikan historian lehdille on piirretty tukipilari, joka tulee antamaan sille voimaa ja
luottamusta tulevaisuuteen. Liittomme
alottaessa 40-vuotisen toimintansa, oli
samanaikaisesti Eduskunnan käsiteltävänä lakiehdotus hammasteknikon
toimen harjoittamisesta. Lakiesityksen
käsittely oli tavattoman sitkeä pala,
siitä huolimatta vaikka Eduskunnan
enemmistöllä oli alustapitäen selvä
kanta asiaan. Tämä johtui siitä, että
kokoomuksen taholta kaikin mahdollisin keinoin jarrutettiin ja pitkitettiin asian käsittelyä. Siitä huolimatta
lopullinen ratkaisu läheni vääjäämättömästi ja voittopalkintoa kiillotettiin
”jarrutushihnalla” jatkuvasti, että se
näyttäisi mahdollisimman kirkkaalta
ja loistavalta. Se toteutuikin juuri
”Voiton” päivänä eli 14. 2. 1964. Silloin Eduskunta murskaavalla enemmistöllä eli 126-51 vastaan hyväksyi
talousvaliokunnan tekemän lakiehdotuksen, kolmas käsittely oli päättynyt.
Sanotaan, että hukkuvakin tarttuu oljenkorteen ja niin teki kokoomus tälläkin kerralla ja ehdotti lakiesityksen
lepäämään. Se edellytti äänestystä,
joka tapahtui ”Kainon” päivänä 18.
2. 1964. Valtiopäiväjärjestyksen mukaan on lepäämään jättämisehdotus
mennäkseen läpi saatava 67 ääntä.
Sanoisinkin, että kyseinen päivä oli
kaikkein jännittävin hetki, sillä olihan
vastustajien taholta tehty työtä lepää
mään jättämisen puolesta kuumeisella
kiireellä. Mutta halla vei senkin sadon.
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Lepäämään jättämistä kannatti vain 36
kansanedustajaa ja sitä vastusti 127.
Poissa oli istunnosta 31 ja tyhjää äänesti 5. Näin tuli lakiesitys lopullisesti
hyväksytyksi. On syytä mainita tässä
niiden kansanedustajien nimet, jotka
äänestivät meidän puolestamme kolmannessa käsittelyssä, he ovat: Aalto,
Ahonen, Aitio, Alanko, Andersson,
Antila, Backlund, Ehrnrooth, Filnck,
Gröndahl, Haapanen, Haapasalo, Hali
nen, Hasu, Hautala, Helle, Hellsten,
Henriksson, Holopainen, Honkonen,
Hosia, Hostila, Jungarå, Jämsen, Kaasalainen, Kaitila, Kajala, Kalavainen,
Kantola, Karpola, Kelovesi, Kilpi, A.
Kinnunen, T. Kinnunen, Kiviaho, Koivunen, Kokkola, Korsbäck, A. Koskinen, L. Koskinen, Kähönen, Käkelä,
Kämäräinen, Lahti, Laiho, Laine, Lehmonen Leskinen, Liedes, Liinamaa,
Lindeman, Lindh, Lindqvist, A. Linna,
I. Linna, M. Linna, Lukkarinen, E.
Manninen, H. Manninen, Matilainen,
L. Mattila, J. Mäkelä, U. Mäkelä, Nederström-Lundén, Niemelä, Niiranen,
Nordfors, Ojajärvi, Paarman, Paasio,
Paasivuori, Paaso, Pakkanen, J. E.
Partanen, V. E. Partanen, Pekkarinen,
Pentti, Pesonen, Pohjonen, Puhakka,
Rapio, Raunio, Rodén, Roine, Rosnell, V. I. Rytkönen, Räsänen, Rönkkö,
Salin, Salmela-Järvinen, Salo, Sandelin, Sarjala, Siltanen, Sinisalo, Siren,
Stenberg, Stykki, Sundell, Suonpää,
Suortanen, Suosalo, Svinhufvud, Sääskilahti, Tamminen, Tauriainen, Teir,
Tenhiälä, Terästö, Tiekso, Timonen,

Torvi, Uusitalo, Vickman, Vilmi, Vilponiemi, R. Virtanen, V. A. Virtanen,
V. R. Virtanen, Voutilainen, Väyrynen,
Väänänen ja Åsvik. Edellämainittujen
lisäksi äänestivät lepäämään jättämistä
vastaan seuraavat: Gestrin, Honkanen,
Häppölä, Kekkonen, Laurén, Lintilä,
Luukka, Mustonen, Paavola, Ryhtä,
Tainio ja Tallgren.
Tämän jälkeen oli vielä äänestys
ponnesta, joka toivomuksesta liitet
tiin päätökseen ja jonka Eduskunta
yhden äänen enemmistöllä hyväksyi.
Se koskikin lisäoikeuksien saajien lisäkoulutusta.
Jokaisen on syytä tutkia ylläolevaa
luetteloa ja todeta kuka oli meidän
puolellamme ja muistaa heitä seuraavissa vaaleissa. Joka tapauksessa
lämmin ja kiitollinen kädenpuristus
niille kansanedustajille, jotka objektiivisesti ajattelivat asiaa ja myöskin sen
mukaisesti toimivat. Nyt on monopoliasema proteeseihin nähden murrettu
ja suurella yleisöllä vara valita kenen
puoleen he lain ja asetuksen voimaantulon jälkeen proteesiasioissa voivat
kääntyä.
Nyt on syytä kosketella hiukan
vaikutelmia lain tultua hyväksytyksi.
Me hammasteknikot olemme tietenkin erittäin tyytyväisiä tulokseen. On
vihdoinkin koittanut vapaus ja riippumattomuus. Tässä tulee mieleen kuva,
jossa piispa Henrik pitää jalkaansa
Lallin päällä, nyt on sitä vastaava paino poistettu harteiltamme ja voimme
1/2015

hengittää vapaammin. Tarkoitan tällä
sitä, että elämä on paremmin turvattu
kun on tiedossa itsenäisen ammatin
harjoittaminen ja riippumattomuus.
Olemme vuosikymmeniä eläneet
ainaisen painostuksen alaisena. Uh
kaillaan jos jollakin tavalla. Jos jokin
asia ei mene hammaslääkärin mielen
mukaisesti, tai jos heidän liittonsa
saa jonkin asian päähänsä ja haluaa
ajaa sen lävitse, oli se sitten kuinka
epäoikeudenmukainen tahansa, niin
oli helppo vain sanoa ”sitten ei tule
töitä”. Oliko tämä reilua peliä, oliko
tällä tavalla hoidettu oikein kahden
toisiaan tarvitsevan ammattikunnan
välisiä asioita? Saimme painostuksia
ja uhkauksia osaksemme. Silloin ei
osattu antaa tarpeeksi arvoa, arvon
antaminen piti tulla muualta ja sen
antoi Eduskunta. Oli muuten perin
mielenkiintoista seurata asian käsittelyä eri portaissa ja eri taholta aivan
sen tuntumassa. Sanoisin, että vastapuoli ei kaihtanut keinoja, se ampui
koko ajan ”järeällä”, mutta silti ohi.
Meille sen sijaan riitti ”kevyempi”,
tasapuolinen ja asiallinen asennoituminen, joka tuotti tuloksen mikä onkin varmasti jokaisen tiedossa. Mutta
mitä nyt kuuluu? Vastaleirissä ollaan
kovin katkeria asiallisesta ratkaisusta. Se on mielestäni aivan turhaa. Ei
sillä rakenneta mitään, että edelleen
yritetään hammastekn ikkojen ammattikuntaa mustamaalata monella
eri tavalla kuten esim. hammaslääkäri
Rauhamaa on tehnyt ja vanavedessä
kulkenut Tampereen Aamulehti on
tehnyt. Sillä toiminnalla tehdään vain
karhunpalvelus hammaslääkärikuntaa
kohtaan. Onhan monta kertaa todettu, että kansakoulun käynyt voi olla
etevämpi kuin vaivoin ylioppilaslakin
saanut ja hammaslääkäriksi valmistunut, ei pitäisi mennä liiallisuuksiin
halventavassakaan mielessä. Ehkäpä
Tampereen kaupunki tekee viisaasti
nimittäessään johtavan kouluhammaslääkärin virkaan jonkun muun kuin
hammaslääkärin, esimerkiksi hammasteknikon. Se siitä. Tämä osoittaa
sitä, että liika on liikaa. Olisi pyrittävä
pysymään asiassa myöskin silloin, kun
on kysymyksessä hammasteknikoille
myönnetyistä lisäoikeuksista keskusteltaessa.
Hammaslääkärilehden n:o 1/64
oli; ”Kirje Suomen Hammasteknik

kojen Liiton hallitukselle”, jossa
oli allekirjoittajana hammaslääkäri
hammasteknikko Erkki Puro (ent.
Bäckman), siinä hän vuodatuksellaan
yritti saada jotain aikaan. Luettuani sen
totesin heti, että se oli kirjoitettu naivin tietämättömyydessä. Asianomainen ei ole selvillä täysin siinä mainituista asioista, eikä niistä vaikeuksista
joita juuri oppilaskasvatuksen alalla
oli. Meillä on arkistossa lukuisa määrä kirjelmiä kirjeenvaihdosta, joka
on käyty asianomaisten virkamiesten
kanssa oppilaskasvatuksessa, vai oliko
sekin meidän vikamme, että aikanaan
kursseja järjestettäessä määrätyissä aineissa luennoitsijoiksi pyydetyt ham
maslääkärit vaativat niin suuret palkkiot, että asianomaiset kieltäytyivät
hyväksymästä niitä ja maksamasta,
jonka jälkeen vastaavat luennot pidettiin omin voimin. En puutu siihen
yksityiskohtaisemmin, vaan sanoisin,
että kirjoitus oli eräänlainen purkaus
johtuen silloisesta tilanteesta ja tällä
hetkellä post festum, joka ei ehkä anna
aihetta edes vastata.
Lain tultua hyväksytyksi on onnitteluja ja kiitollisuuden ilmauksia
virrannut monella eri tavalla, omasta
maasta sekä ulkomailta. Omille kolleegoilleni haluan lausua ’parhaimmat kiitokseni huomioidessaan asian,
ketään erikseen nimeämättä mutta
ketään unohtamatta, sekä niille, jotka
ovat olleet asiassa mukana. Oli todella
sydäntä lämmittävää kun monella eri
tavalla muistettiin raskaan työn päätyttyä. Huumoriakin oli mukana ja esim.
Villen terveinen oli: ”Pittää taistelus
huoltokii toimii”, kun kalakukon lähetti. Ulkomailta saapui runsaasti
sähkeitä joista mainittakoon: Englan-

nista: ”Sydämellisimmät onnittelut
Teille sekä kolleegoillenne saavuttamanne suuren voiton johdosta, joka
on uusi voitto IAZ:lle”. D. Maxted
Jones, sihteeri. Sveitsistä: ”Liittomme
nimissä lausun Teille sydämellisimmät
onnitteluni menestyksenne johdosta,
Bernin Hammasproteetikkojen Liitto”.
Tanskasta: ”Tanskan hammasteknikkojärjestöt lausuvat täten sydämelliset
onnittelut, Yhteistyövaliokunta Leo
Kaeraa”. Itävallasta: ”Saadessani iloisen uutisenne, haluan IAZ:n puheenjohtajana ja omasta puolestani sekä
maani puolesta lausua parhaimmat
onnitteluni suuremmoisen menestyksenne johdosta, Hannes Stibler.”
Tässä vain osa saapuneista ulkomaan
sähkeistä. Myöskin on muutamat hammaslääkäritkin esittäneet vilpittömät
onnittelunsa, joista myöskin parhaat
kiitokseni.
Lopputoteamuksena ihmettelen
suuresti hammaslääkäreiden johtopor
taan asennoitumista kyseisessä asiassa.. Olisi jo aika ottaa lusikka kauniisti
käteen ja jälleen aloittaa yhteistoiminta tässäkin asiassa ja ymmärtää asia
oikein. Ei se ole rikos, että kehittääkseen itseään haluaa suorittaa vaadittavat kurssit. Päinvastoin siitä on
hyötyä myöskin hammaslääkäreille,
kun hammasteknikko on täysin selvillä asioista, jotka koskevat myöskin jäljennöksen ottoa, sovitusta ym.
Yhteistoiminta ja toistensa ymmärtäminen on kultaisen keskitien avain,
ei kaikenlaiset uhkaukset eikä pakkotoimenpiteet.

Vielä kerran kiitokset kaikesta.
E:maa

Solo Sokos Hotel Torni Tampere,
Ratapihankatu 43, 33100 Tampere
PERJANTAINA 17.4.2015
JÄRJESTÖKOKOUKSET
Hammasteknikkoseuran kokous klo 17.00
Erikoishammasteknikkoliiton kokous klo 17.30
Hammaslaboratorioliiton kokous klo 18.00
HUOM! KOKOUSTEN PITOPAIKKA:
Hammaslaboratorio K.Salonen Oy
Sukkavartaankatu 8, 33100 Tampere
- Tarjolla pientä purtavaa ja juomista

Hammastekniikkapäivät Tampereen
Tornissa 17-18.4.2015
LAUANTAI 18.4 OHJELMA:
08.30 -09.00 SAAPUMINEN + KAHVI
09.00-09.45 Kokoleuan runkomateriaalit/ zirkonia- prettau / e.max / päällepoltto /keltakulta
EHT Esko Kähkönen
09.45-10.30 Morfologia ja okklusaalinen kompassi HT Laszlo Dudas
10.30-11.15 Suutaudit ja kokoproteesit EHL Arja Kullaa
11.15-12.00 NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
12.00-13.15 RUOKAILU
13.15-14.00 Sementointi laboratoriossa Laboratoriopäällikkö Lippo Lassila
14.00-14.30 ILTAPÄIVÄKAHVI + NÄYTTELY
(iltapäiväkahvien aikana mahdollisuus käydä Torni hotellin sky barissa)
14.30-15-15 Irtoproteesit tämän päivän tekniikoilla Ivo-base EHT Reijo Heinonen
15.15-16.00 Parempi näkyvyys nettisivuilla Hannu Väistö
LUENTOMAKSU: 115 euroa Seuran jäseniltä, jälki-ilmoittautuminen 140 euroa
		 175 euroa ei jäseniltä, jälki-ilmoittautuminen 200 euroa
		 Opiskelija jäsen 0 euroa
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 2.4.2015 MENNESSÄ
sihteeri@hammasteknikko.fi puh.050 413 6199
ILTAJUHLA 18.4.2015
Tervetuloa iltajuhlaan luentojen jälkeen!
Illallinen ja iltajuhla alkavat kello 19.00 luentotilassa, joka on muutettu ravintolasaliksi.
Iltajuhlassa musiikkia ja stand-upia sekä mukavaa yhdessä oloa!
ILLALLISEN HINTA 65 euroa (sisältää kaksi lasia viiniä)
Sitovat ilmoittautumiset 2.4.2015 mennessä sihteeri@hammasteknikko.fi puh. 050 413 6199
Muista mainita erikoisruokavalioista!
18
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MENU RAIDE 1
Yrtti-vihersalaattia
Yrtti-vihersalaattia
Valikoima
Valikoima paahdettuja
paahdettuja pähkinöitä
pähkinöitä ja
ja siemeniä
siemeniä
Oliiviöljyä,
Oliiviöljyä, tummaa
tummaa balsamicoa
balsamicoa ja
ja sitrusvinegrettiä
sitrusvinegrettiä
Maalaisperunasalaattia,
Maalaisperunasalaattia, kananmunaa
kananmunaa ja
ja kaprista
kaprista
Tomaattia,
Tomaattia, punasipulia
punasipulia ja
ja lehtipersiljaa
lehtipersiljaa
Marinoitua
Marinoitua kesäkurpitsaa,
kesäkurpitsaa, pinajnsiemeniä
pinajnsiemeniä ja
ja paprikadressinkiä
paprikadressinkiä
Siianmätiä,
Siianmätiä, smetanaa
smetanaa ja
ja tilliä
tilliä
Graavattua
Graavattua lohta,
lohta, dijon-sinappia
dijon-sinappia ja
ja marinoitua
marinoitua kurkkua
kurkkua
Marinoituja
Marinoituja jokiravunpyrstöjä
jokiravunpyrstöjä ja
ja valkosipulimajoneesia
valkosipulimajoneesia
Suolalihaa
Suolalihaa ja
ja marinoituja
marinoituja keltavahveroita
keltavahveroita
Naudan
Naudan paahtopaistia,
paahtopaistia, rucolaa
rucolaa ja
ja kirsikkatomaattia
kirsikkatomaattia
Leipävalikoima,
Leipävalikoima, voita
voita ja
ja tuorejuustolevitettä
tuorejuustolevitettä
Ylikypsäksi
Ylikypsäksi haudutettua
haudutettua häränrintaa
häränrintaa ja
ja rosmariinikastiketta
rosmariinikastiketta
Säräjuureksia
Säräjuureksia ja
ja paahdettua
paahdettua yrttiperunaa
yrttiperunaa
Paahdettua
Paahdettua lohta
lohta ja
ja sitrus-yrttikermaa
sitrus-yrttikermaa
Suklaata,
Suklaata, vadelmaa
vadelmaa ja
ja marenkia
marenkia

Majoitus Tampereen
uudessa Torni hotellissa
17.-19.4.2015

TULE RENTOUTUMAAN LUENTOVIIKONLOPUKSI UUSITTUUN SOKOS HOTEL TORNIIN.
Majoitus
Yhden hengen Solo huone		
120 euroa/ huone/ vrk
		
Kahden hengen Solo huone		
140 euroa/ huone/ vrk
Huonehintoihin sisältyy aamiainen sekä asiakassauna.
Jokainen osallistuja varaa huoneensa itse suoraan hotellista tai
Sokos Hotels Myyntipalvelusta, puhelinnumero 020 1234 600 tai sokos.hotels@sok.fi
Tarjoushinnan saa mainitsemalla varauksen yhteydessä kiintiötunnuksen HAMMASTEKNIKKO
Tarjous voimassa 17.3.2015 asti tai niin kauan kuin huoneita riittää
1/2015
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Kysely hammasteknisen alan kehittämiseksi
Kysely hammaslaboratorioille:

Oheisesta linkistä pääset osallistumaan
hammasteknisen koulutuksen kehittämiseen Turun ammattikorkeakoulussa:
https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/13020
Kyselyn avulla pyrimme kehittämään hammasteknikko-opiskelijoiden harjoittelujaksoja vastaaman
paremmin hammaslaboratorioiden tarpeita. Kysely on suunnattu kaikille maan hammaslaboratorioille,
myös niille joilla ei ole harjoittelijoita aiemmin ollut.
Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 min.
Vastaukset 31.3.2015 mennessä.

Kysely vuonna 2008 - 2016 valmistuneille/valmistuville hammasteknikoille:

Oheisesta linkistä pääset osallistumaan hammasteknisen koulutuksen kehittämiseen Turun ammattikorkeakoulussa:
https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/12985
Kysely on osa opinnäytetyötä, jonka tarkoituksena on selvittää miten opiskelijat ovat kokeneet harjoittelun
Metropoliassa ja miten harjoittelua tulisi kehittää paremmaksi.
Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 min.
Vastaukset 15.3.2015 mennessä.
Lisätietoja/yhteystiedot:
Kysely hammaslaboratorioille: miikka.merikallio@metropolia.fi
Kysely hammasteknikoille: laura.jokela@metropolia.fi / 044 5368264
20
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Hammasteknikoiksi valmistuneet
Kuvassa vasemmalta
1 Miletta Mirella, 2 Mirva Tuomikoski, 3 Ritva Nyman, 4 Tiina Ryyti, 5 Henri Markkanen, 6 Hannu Taskinen,
7 Ulla Sundström-Lehto, 8 Elias Niinikoski, 9 Laura Raunila, 10 Jeon Erin, 11 Joonas Karilainen,
12 Natella Tsomaschvili, 13 Edon Naili, 14 Sini Turunen, 15 Jerker Westerholm, 16 Mario Stöckell,
17 Saul Maury, 18 Teresa Partanen

HAMMASLABORATORION
TOIMIHENKILÖT ry

Ammattiliitto Pro
JÄSENYYS JA JÄSENEDUT
(09) 1727 3440 ma-pe klo 9-15
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Tes-asiamies / Työsuhdeasiat
Työsuhdeasiamies
Sopimusalavastaava Tanja Luukkanen
Ammattiliitto Pro
PL 183, 00181 HKI
puh.(09) 1727 3432
gsm 050 574 2003
e-mail tanja.luukkanen@proliitto.fi
Puheenjohtaja
Satu Koskela
gsm 040 835 1401
e-mail satukoskela@luukku.com
Sihteeri/Taloudenhoitaja
Paula Näveri
gsm 050 320 0901
email paula.naveri@luukku.com
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Toimitusajat

 Teksti: Markku Annaniemi

Oman työn ja ajankäytön hallintaan hammasteknisellä alalla on töiden toimitusajoilla suuri
merkitys. Hammaslaboratorioliiton jäsenistölle hallituksen laatimat suositukset toimitusajoista keskeisimmille hammasteknisille töille ovat tuttuja. Liitto haluaa julkaista suositukset myös koko ammattikunnalle, jotta niiden käyttö laajenisi entisestään alalla ja mikä
olisikaan siihen parempi forum kuin kaikkien lukema Hammasteknikko- lehti. Osallistuessasi esim. tarjouskilpailun vuoropuheluun sinun kannattaa vedota niihin, jos annetut toimitusajat tuntuvat mahdottomilta ja kertoa, että alan valtakunnallinen työnantajajärjestö on
ne laatinut ja suosittaa niiden noudattamista. Monessa tarjouskilpailussa liiton toimitusajat on otettu huomioon ja niitä on käytetty sellaisenaan.
TOIMITUSAIKOIHIN EI SISÄLLY NOUTO- EIKÄ LÄHETYSPÄIVÄÄ
Keraamiset työt
Esim. Cercon, Empress, E-max , Procera
inlay/onlay
kruunu
silta
cad/cam ja vaativat työt
implanttiosien toimitus ja hankinta-ajat

5 työpäivää
5 työpäivää
7 työpäivää
sopimuksen mukaan
2-3 työpäivää

Kulta-posliinikruunu
metalliosa
raakapoltto
kiiltopoltto
implanttiosien toimitus ja hankinta-ajat

3 työpäivää
3 työpäivää
2 työpäivää
2-3 työpäivää

Kulta-posliinisilta
metalliosa
raakapoltto
kiiltopoltto
implanttiosien toimitus ja hankinta-ajat

5 työpäivää
6 työpäivää
2 työpäivää
2-3 työpäivää

Kultatyöt / kultamuovityöt
Au- tappi
kruunu
fasadikruunu suoraan valmiiksi
sillan metalliosat
sillan muovifasadien valmistus
implanttiosien toimitus ja hankinta-ajat

3 työpäivää
3 työpäivää
5 työpäivää
6 työpäivää
4 työpäivää
2-3 työpäivää

Kevytsillat
kuiturunkoinen
metallirunkoinen

4 työpäivää
6 työpäivää

Rankaproteesit
co-cr rangan valu

6 työpäivää
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Ti-rangan valu
asettelu
prässäys ja viimeistely

8 työpäivää
3 työpäivää
3 työpäivää

Levyproteesit		
henkilökohtainen lusikka
2 työpäivää
kaavio
2 työpäivää
asettelu
3 työpäivää
prässäys ja viimeistely
3 työpäivää
Proteesien korjaus
yksinkertainen (esim. pohjaus / yksi hammas) 1 työpäivä
vaativat korjaukset
sopimuksen mukaan
Oikomiskojeet		
retentiotlevyt
2-3 työpäivää
aktivaattorit
6 työpäivää
quad-helixit
5 työpäivää
schwartzin levyt / irrotettavat oikomiskojeet
6 työpäivää
palatinaalikaari
5 työpäivää
linguaalikaari
5 työpäivää
fränkel kojeet
7 työpäivää
suulaen nopea levittäjä (RME)
6 työpäivää
muut kiinteät kojeet
sopimuksen mukaan
Purentakiskot

6 työpäivää

Kipsimallit
suunnittelumallit
parihiotut

3 työpäivää
5 työpäivää

Suunnitteluvahaukset ja Kipsaukset
Kipsimallit kasvokaarikipsauksella
Suunnitteluvahaus 2-6 yksikköä
Suunnitteluvahaus 7-14 yksikköä
Koko suun ja purennan vahaukset

4 työpäivää
4 työpäivää
5 työpäivää
sopimuksen mukaan

Laskutuksesta
Tarjouskilpailuihin ja julkisenpuolen tilaajan töihin liittyy usein kysymys laskutuksesta. Ensisijaisesti laboratorion
kannalta paras vaihtoehto olisi saada laskuttaa työn tilaajaa. Useimmiten kuitenkin kaupunki tai kunta pyrkii
saamaan laboratorion laskuttamaan suoraan loppukäyttäjää. Pahimmassa tapauksessa laskun saaja osoittautuu maksukyvyttömäksi ja laboratorio ei saa korvausta tekemästään työstä. Hammaslaboratorioliiton hallitus
on puuttunut tähän epäkohtaan. Usealla paikkakunnalla on päästy ratkaisuun, jossa laboratorio laskuttaa loppukäyttäjää ja tarvittaessa lähettää yhden huomautuslaskun. Jos lasku edelleen jää maksamatta lähettää laboratorio kootusti työn tilaajalle maksamattomat laskut, joka maksaa ne laboratoriolle. Tällöin mahdollinen luottotappio jää kaupungille tai kunnalle. Tätä toimintatapaa kannattaa ehdottaa, jos työn tilaajalle on ehdottoman
tärkeää saada laboratorio itse laskuttamaan loppukäyttäjää ja mainita, että tämä on Hammaslaboratorioliiton
suositus ja on käytössä usealla paikkakunnalla.
Suhdannekysely
Muistutuksena jäsenistölle, että suhdannekysely on käynnissä. Olemme jatkaneet vastausaikaa tämän lehden
ilmestymiseen saakka. Muista osallistua, sillä vain siten saamme arvokasta tietoa. Vastausajan jälkeen vastaukset kootaan ja lähetettään jäsenistölle. Suhdannekyselyn tuloksia saatetaan julkaista myös tässä lehdessä.
1/2015
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erikoishammasteknikkoliitto tiedottaa

Olimme hammasteknikkoseuramme 90v. juhlassa. Oli
mukava tavata kollegoja ja ystäviä, mutta tärkeintä oli,
että juhlimme yhdessä ja hyvässä hengessä seuramme 90v. juhlaa. Kiitos vielä kerran seuran hallitukselle
hienosta juhlasta ja kiitokset puheenjohtajalle Ilkka
Tuomiselle.
Hallituksemme järjestyi kokouksessa tammikuussa.
Seuraavan vuosikokouksen järjestämme Tampereella
perjantaina 17.4.15 klo 17.30. Samalla voit osallistua
kevätluentopäiville lauantaina 18.4. klo 8.30 alkaen.
Erikoishammasteknikoille suunnattuja luentoja ovat
muun muassa Arja Kullaan "Suutaudit ja kokoproteesit",
"Ivo-base akryyliasiaa" sekä "Parempi näkyvyys nettisivuilla". Kaikki mukaan!
EHT-liiton nettisivujen sisältöuudistus on alkanut. Esim.
"Jäsensivut" -osastolle on alettu lisäämään hyödyllistä
materiaalia. "Tietoa EHT:lle" ja "Aloittavan EHT:n opas"
-otsikkojen alta löydät vinkkejä ja ohjeita vastaanoton
perustamisesta, sähköisen toimintakertomuksen täytös-

tä, Potilasdokumentaation perusteista ja lakisääteisistä
velvotteista, sekä mm. EHT:n Kelakoodiluettelon. Materiaalia tullaan jatkossa lisäämään.
Jotta nettisivut palvelisivat mahdollisimman hyvin, kaikenlaiset nettisivujen kehitysajatukset ovat erittäin tervetulleita. Lähetä liitolle viestiä vaikka "Palaute"-sivun
kautta.
IFD
Ensivuoden IFD (kansanvälinen erikoishammasteknikon liiton) kokoukset ovat Washingtonissa DC USA:ssa
syyskuun puolivälissä 2015. Ohjelmassa on mm. IFD-kokoukset, luentoja ja messut, jotka on suunnattu erityisesti erikoishammasteknikoille. Ilmoittauduthan pikaisesti Ilkka Garaisille, mikäli olet kiinnostunut lähtemään
mukaan (Eht-liiton ryhmänä). Matkan hinta-arvio on n
1500- 1700 €. Lennämme New Yorkiin ja siellä viivymme
2-3 päivää, jonka jälkeen matkustamme Washingtoniin
3-4 päiväksi. Matka on ammattitaitoa ylläpitävä koulutus
ja näin ollen matkakulut ovat vähennyskelpoisia yrityksenne verotuksessa.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY
Mannerheimintie 52 A 1
00250 Helsinki
Puh. 050 - 4366 640
erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi
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Vastine Hammasteknikko-lehden artikkeliin
”Keramian polttaminen titaanijatkeen päälle, järkevää vai ei?”
(Wollstén, Hammasteknikko 4/2014)
Anders Wollstén kirjoitti titaanijatkeiden päällepoltosta Hammasteknikko-lehden numerossa 4/2014.
Haluaisin oikaista kyseisessä jutussa esitetyn väitteen.
Wollstén kirjoitti aiheellisesti titaanijatkeiden päällepolton ongelmallisuudesta, väittäen implanttivalmistajien suhtautumisen asiaan olevan
kaksinaismoralistista. Straumann ei
kuitenkaan suosittele tavallisen titaanijatkeen päällepolttamista voimakkaan oksidoitumisen ja siten jatkeen ja implantin yhteensopivuuden
vaarantumisen vuoksi.
Straumann on tuonut markkinoille jo vuoden 2014 keväällä päällepoltettavan Straumann® CARES®
TAN-jatkeen, jonka avulla jutussa
1/2015

esitetyt oksidoitumisongelmat poistuvat. Straumann® CARES® TAN-jatke (Ti6AL7Nb) sisältää titaania, alumiinia ja niobiumia. Kyseisen koostumuksen ansioista oksidoituminen
on huomattavasti vähäisempää kuin
yleisesti implanttijatkeissa käytetyllä
titaanilla, silti vaarantamatta posliinin kerrostettavuutta ja kestävyyttä. Kerrostetun posliinin kestävyys
Straumann® CARES® TAN-jatkeen
päällä on jopa parempi kuin tavallisesta titaanista valmistetun jatkeen
päällä.
TAN-materiaali on ollut käytössä pitkään mm. lonkkanivelissä
1980-luvulta saakka. Straumann®
CARES® TAN-jatke mahdollistaa titaanijatkeen päällepolton vaaranta-

matta jatkeen sopivuutta implanttiin
– oksidoituminen on niin vähäistä,
ettei jatkeen implanttia vasten tulevaa osaa tarvitse manuaalisesti
työstää. Näin ollen jatkeen ja implantin istuvuus on juuri sellainen millaiseksi olemme sen suunnitelleet.
Straumann tarjoaa luotettavan,
alkuperäisen ja takuunalaisen vaihtoehdon implanttiprotetiikkaan myös
päällepoltettavan titaanijatkeen
muodossa. Tavallisesta titaanista
valmistetun jatkeen päällepolttoa
emme edelleenkään suosittele.
 Olli Kaartinen
Territory Manager LAB
Straumann Oy
25
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JÄSENET ILMOITTAVAT
..................................................................
MYYDÄÄN
..................................................................
Helsingissä hyvien kulkuyhteyksien varrella,
katutaso, toimiva hammaslaboratorio.
3 koneistettua työpistettä + koneistus kiinteään ja
irtoprotetiikkaan.
Edullinen vuokra ja pysäköintipaikat.
Tiedustelut puh. : 0400 504285
.................................................................
PALVELUKSEEN HALUTAAN
.................................................................
Hammaslabaoratorio SR-Hammas Oy
hakee vakituiseen, pitkäaikaiseen työsuhteeseen
hammasteknikkoa, -laboranttia tai -työntekijää.
Päätoimialueena koko- ja osaprotetiikka, muovityöt.
Purentakiskojen sekä rankojen kokonaisosaaminen
luetaan eduksi.
Olemme yli 40 vuotta Jyväskylässä toiminut, moderni
ja monipuolinen, täyden palvelun hammaslaboratorio.
Tule viihtymään yhteen Suomen nykyaikaisimmista
hammaslaboratorioista. ks. lisää nettisivuiltamme.
yht.otot jani.ruppa@srhammas.fi www.srhammas.fi
.................................................................
Hammaslaborantti/-teknikko Saloon!
Olemme marraskuussa 2012 toimintansa aloittanut
hammaslaboratorio Salon keskustassa. Yrityksemme työllistää tällä hetkellä kaksi henkilöä, hammasteknikon ja hammaslaborantin. Teemme kiinteääsekä irtoprotetiikkaa.
Nyt haemme joukkoomme hammaslaboranttia/-teknikkoa. Ensisijaisesti haemme henkilöä, joka hallitsee irtoprotetiikan, mutta työnkuvasi voidaan myös
sovittaa taitojesi ja kykyjesi mukaan.
Tarjoamme vakituisen työn, jossa mielenkiintoiset
työtehtävät.
Ole reipas ja anna kuulua itsestäsi!

.................................................................
HAMMASTEKNIKKO JA HAMMASLABORANTTI
Jos sinua kiinnostaa hammastekniikka, itsesi kehittäminen ja olet yhteistyökykyinen. Olet etsimämme
henkilö työskentelemään Turku-Dental Oy:ssa.
Hammaslaboratorio Turku-Dental Oy on yksityinen
yritys, joka on perustettu v. 1999. Yritys toimii Turun
yliopiston hammaslääketieteen laitoksen yhteydessä
ns. ympyrätalossa eli Dentaliassa.
Teemme yhteistyössä protetiikkaa kliinisen hammashoidon erikoistumiskoulutuksessa ja peruskoulutuksessa olevien hammaslääkäreiden kanssa.
Valmistamme hammasteknisiä töitä laaja-alaisesti ja
erikoisosaamisalueenamme on kruunu- ja siltaprotetiikka, kokokeraamiset rakenteet sekä implanttiprotetiikka hyödyntäen CAD/CAM tekniikkaa.
Toivomme osaamista kruunu-, silta- ja irtoprotetiikassa.
Tiedusteluihin vastaavat
Raimo Salo +358 50 3501 095
Hemmo Kurunmäki +358 500 163562
Hammaslaboratorio Turku-Dental Oy
Lemminkäisenkatu 2, 20520 Turku
.................................................................
Hammaslaboratorio Hammastekniikka
V.Vuoristo Oy Jyväskylässä hakee
hammasteknikkoa/hammaslaboranttia.
Tiedustelut: Vesku Vuoristo p. 014-612 106/
iltaisin 040-5612 106
.................................................................
Hammaslaboratorio GeciLab Oy Turussa hakee
hammasteknikkoa tai hammaslaboranttia
vakituiseen työsuhteeseen.
Laboratoriomme on toiminut yli 10 vuotta.
Soita, niin kerromme lisää paikasta, tai laita sähköpostia osoitteeseen gecilab@hotmail.com
Gazmend Hajdini puh. 040 5723976
.................................................................

Pertti Salonen
Hammaslaboratorio Eliitti Oy
Turuntie 7,3krs
24100 SALO
050 356 03 05
.................................................................
Tämä palsta on tarkoitettu SHtS -seuran jäsenten omille hammastekniikkaan liittyville ilmoituksille.
Lähetä jäsenilmoitus sähköpostiosoitteeseen: jasenilmoitus@hammasteknikko.fi
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Hammaslaborantti/-teknikko Saloon!
Olemme marraskuussa 2012 toimintansa aloittanut hammaslaboratorio Salon keskustassa. Yrityksemme työllistää tällä hetkellä kaksi henkilöä,
hammasteknikon ja hammaslaborantin. Teemme
kiinteää- sekä irtoprotetiikkaa.
Nyt haemme joukkoomme hammaslaboranttia/-teknikkoa. Ensisijaisesti haemme henkilöä,
joka hallitsee irtoprotetiikan, mutta työnkuvasi
voidaan myös sovittaa taitojesi ja kykyjesi mukaan.
Tarjoamme vakituisen työn, jossa mielenkiintoiset
työtehtävät.
Ole reipas ja anna kuulua itsestäsi!
Pertti Salonen
Hammaslaboratorio Eliitti Oy
Turuntie 7,3krs
24100 SALO
050 356 03 05
.................................................................

Dentaurum-laatutuotteet
Ortomat-Herpolasta
Dentaurum-tuotteet edustavat oikomishoidon ehdotonta
huippua. Tuotevalikoima tarjoaa tinkimätöntä laatua, innovatiivisuutta ja käyttömukavuutta niin ammattilaiselle kuin
loppukäyttäjällekin. Dentaurumin ja muiden arvostettujen
valmistajien ortodontiset välineet myy Ortomat-Herpola.
Tutustu valikoimaamme osoitteessa www.ortomat-herpola.fi.

www.ortomat-herpola.fi • ortomat@ortomat-herpola.fi
Puh. (02) 276 4700

Suunnitteilla hauskaa yhdessäoloa ulkoilun merkeissä:

HAMPAANTEKIJÖIDEN
KIIPEILYPÄIVÄ TURUSSA 6.6.2015
Seuraa tulevaa informaatiota tapahtumasta: www.hammasteknikko .fi
1/2015
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Kurssit ja tapahtumat keväällä 2015
STB-menetelmä LOW COST- PASSIVE FIT - STB-menetelmän MALLINTAMISKURSSI kaikille implanteille
Ongelmia isojen implanttitöiden valmistuksessa? Käytät sitten titaania tai zirkonia, valmistat työn itse tai käytät
alihankintaa, STB-malli on ainut, mihin voit luottaa.
Kurssipaikka: Hammaslaboratorio Muotohammas, Hämeenlinna Kurssille mahtuu maksimi 8 henkilöä.
Aika: sovittavissa
Hinta: 150 euroa Lisätiedot Kari Syrjänen, puh. 0500-458444, kari@finntitan.com

SHTS KEVÄTLUENTOPÄIVÄT 2015
18.4.2015 Tampere
Yhteistyössä:
Erikoishammasteknikkoliitto, Hammaslaboratorioliitto, Hammasteknikkomestarit, Suomen Hammasteknikkoseura
Hammastekniikkapäivät ja kokoukset 17.-18.4.2015
KOKOUKSET perjantaina 17.4.2015
Paikka: Hammaslaboratorio K.Salonen Oy, Sukkavartaankatu 8, 33100 Tampere
- Tarjolla pientä purtavaa ja juomista

klo 17.00 Hammasteknikkoseura ry:n kevätkokous
klo 17.30 Erikoishammasteknikkoliitto ry:n kevätkokous
klo 18.00 Hammaslaboratorioliitto ry:n vuosikokous
LUENNOT Lauantaina 18.4.2015

Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere
8.30 - 9.00
9.00 - 9.45
9.45 - 10.30
10.30 - 11.15
11.15 - 12.00
12.00 - 13.15
13.15 -14.00
14.00 - 14.30

Saapuminen + kahvi
Kokoleuan runkomateriaalit zirkonia- prettau/e.max/päällepoltto/keltakulta - EHT Esko Kähkönen
Morfologia ja okklusaalinen kompassi HT Laszlo Dudas
Suutaudit ja kokoproteesit - EHL Arja Kullaa
Näyttelyyn tutustuminen
Ruokailu
Sementointi laboratoriossa - Laboratoriopäällikkö Lippo Lassila
Iltapäiväkahvi + näyttely
(iltapäiväkahvien aikana mahdollisuus käydä Torni hotellin sky barissa)
14.30 - 15-15 Irtoproteesit tämän päivän tekniikoilla Ivo-base - EHT Reijo Heinonen
15.15 - 16.00 Parempi näkyvyys nettisivuilla - Hannu Väistö

LUENTOMAKSU :
SHtS jäsen 115€
Ei jäsen 175€
Opiskelija jäsen 0€

Lisätietoa iltajuhlasta ja majoituksesta www.hammasteknikko.fi!
Sitovat ilmoittautumiset 2.4.2015 mennessä
sihteeri@hammasteknikko.fi puh.050 4136199

02.04.2015 jälkeen (jälki-ilmoittautuminen)
Seuran jäsen 140€ / Ei jäsen 200€
Tervetuloa iltajuhlaan luentojen jälkeen!
Iltajuhla 18.4.2015 klo 19.00 alkaen
MAJOITUS TAMPEREEN UUDESSA TORNI HOTELLISSA
30
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MC-DENTAL VOL. 12 - PORVOO 13.6.2015
MC-Dental Facebook
SYKSYLLÄ 2015 OLIVER BRIX SUOMESSA
Ennakkotietoa kiinnostuneille, syyskuun 3.-4. Oliver Brix pitää kurssin Helsingissä.
Tarkempi ohjelma ilmestyy ensi vuoden alussa. Jos joku osaa sanoa jo nyt tulevansa kurssille niin lista on jo olemassa. Alustava hinta-arvio kurssille on noin 900€ (sis. alv:n), kaksi lounasta, päivällisen ja virvokkeet kurssin aikana.
Lisätietoja ja ilmoittautumisia otan vastaan sähköpostilla, mikko.lindfors@ivoclarvivadent.com
ITI CONGRESS FINLAND HELSINKI
September 11-12 2015
Clinical Controversies
Vuoden 2015 ITI kongressin pääesiintyjät, Simon Storgård Jensen, Anthony Summerwill ja Daniel Wismeijer, ovat
kansainvälisesti erittäin arvostettuja puhujia, vaikka eivät ehkä Suomessa olekaan kaikille tuttuja nimiä. Luvassa
on erinomainen kokonaisuus rekonstruktiivisesta kirurgiasta, hampaattoman potilaan hoidon suunnittelusta ja
proteettisten komponenttien ja materiaalien valinnan vaikeudesta.
Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi kansalliseen ITI kongressiimme.
Lisätietoa (www.hammasteknikko.fi)

SUPERSUOSITTU KURSSI UUSITAAN!!
Implanttihoidon sudenkuoppia, osa III
Fast, simple and cost effective?
Implanttijärjestelmät / -materiaalit ja niiden asettamat haasteet

Kohderyhmä: Implanttiprotetiikkaa tekevät hammaslääkärit, erikoishammaslääkärit ja hammasteknikot
08:30 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 13:45
13:45 – 14:45
14:45 – 15:15
15:15 – 16:15
16:15 – 16:30

ILMOITTAUTUMINEN JA AAMUPALA
Yksittäiset Zirkonia-rakenteet,
EHL, HLT Jenni Hjerppe ja HTM Mikko Kääriäinen
Zirkoniasillat - paljon kysymyksiä, vähän vastauksia.
HT Aki Lindén
TAUKO, NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
Titaanin päälle polttaen vai sementoimalla?
EHL, HLT Mikko Rantala ja HT Jukka Wichmann
LOUNAS JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
Digitaaliset jäljennysmenetelmät implanttitöissä
Erikoistuva hml Janne Friman ja EHT Harri Repo
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
Isojen töiden jäljentäminen ja istuvuus, implantti- / abutmenttitason rakenteet
EHL Jari Mauno ja HT Olli Ilmavalta
LOPPUYHTEENVETO, KESKUSTELUA

AIKA: PE 24.4.2015 KLO 8:30 – 16:30 PAIKKA: TAMPERE-TALO, TAMPERE
Ilmoittautumiset 27.3.2015 mennessä: www.apollonia.fi / jaostot@apollonia.fi / puh. 09 6803 1234
KURSSINUMEROT JA HINNAT:
92015: 115 euroa Apollonian jäsenet
52015: 280 euroa (sis. Alv 24%) Teknikot/Muut, SHS-Kustannus Oy
Luonne: Luento- ja keskustelukurssi
Järjestäjä: Apollonian implantologian jaosto ja SHS-Kustannus Oy
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TEE VALINTASI JA HAE MEILLE KEVÄÄN YHTEISHAUSSA 17.3.–9.4.2015: turkuamk.fi/haku

UUTTA TURUSSA:
HAMMASTEKNIKKOKOULUTUS
Hammasteknikkona työskentelet suun terveydenhuollon asiantuntijana,
joka suunnittelee ja valmistaa erilaisia hammasproteeseja ja oikomiskojeita
yhteistyössä hammashoitohenkilökunnan kanssa. Työssä yhdistyvät
perinteinen käsityö ja nykypäivän teknologiat.
LISÄTIEDOT:
koulutusvastaava Leila Tiilikka
p. 050 598 5552, leila.tiilikka@turkuamk.fi
lehtori Pasi Alander
p. 044 907 5468, pasi.alander@turkuamk.fi

turkuamk.fi

simply perfect.

H A M M A S T E K N I S E N

Lehden julkaisija:
Toimituksen osoite:
Puhelin: 		
Sähköposti:
Kotisivu:
Päätoimittaja:
Taitto:
Mainosmyynti:		

A L A N

E R I K O I S L E H T I

Suomen Hammasteknikkoseura ry
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki
09 - 278 7850
shts@hammasteknikko.fi
www.hammasteknikko.fi, email: webmaster@hammasteknikko.fi
Anders Wollstén, puh. 0500 - 683 928, email: paatoimittaja@hammasteknikko.fi
Eero Mattila, puh. 0400-790 889, email: taittaja@hammasteknikko.fi
mainosmyynti@hammasteknikko.fi

Laskutus:		
Juha Pentikäinen, email: sihteeri@hammasteknikko.fi
Puhelin: 		050-413 6199
Laskutusosoite:		
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki
Levikki: 		

n. 1 000 kpl

Lehden koko:		
Palstan leveys:		
Painopinta-ala:
Etusivun ilmoituskoko:
Ilmoitusaineistot:
Painomenetelmä:
Painopaikka:		

A4, 24 - 36 sivua, 4 - väri
1 palsta 57mm, 2 palstaa 120 mm
182 x 280 mm
132 x 195 mm
Sähköinen aineisto , väriprofiili Fokra 39
Offset, paperi MultiArkSilk 115 g,
Kirjapaino Uusimaa, Teollisuustie 19, Pl 15, 06151 PORVOO, puh 020 770 3648

Ilmoitushinnat:
Koko 			
4-väri
		
1/8 		 245 euroa
		
1/4 		 375 euroa
		
1/2 		 700 euroa
		
1/1 		1 400 euroa
		
Alennukset:			

Toisto- ja paljousalennukset sopimuksen mukaan

Maksun saaja:
SHtS ry
Pankki: 		IBAN: FI54 1021 3000 5023 90 SWIFT: NDEAFIHH
Ilmoituksen peruutus:
Reklamaatiot:		

Kirjallisesti aineistopäivään mennessä
Kirjallisesti14 päivän kuluessa tarkistuskappaleen vastaanottamisesta

Ilmestymisaikataulu:		
N:o
Ilmestymisviikko
Aineistopäivä		
								ilmoitukset
1.
2.
3.
4.

1/2015

9. viikko
20. viikko
38. viikko
51. viikko

11.02.
30.04.
03.09.
03.12.

Aineistopäivä
artikkelit
04.02.
22.04.
27.08.
26.11.
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HALLITUKSET JA TOIMIKUNNAT 2015-2016
SUOMEN HAMMASTEKNIKKOSEURA RY
NIMI
GSM
Puheenjohtaja Ilkka Tuominen
040 540 4880
Varapj.
Teppo Kariluoto
040 588 1023
Hallitus
Heidi Koskela
040 8449821
Kirsi Raunio
050 303 0871
Tapio Jokela
040 579 7641
Varajäsenet
Jukka Salonen
050 594 3638
Teemu Oinio
045 6732109
Päätoimittaja Anders Wollstén
0500 683 928
Kirsi Raunio
050 303 0871
Tapio Jokela
040 579 7641
Taittaja
Eero Mattila
0400 790 889
Virkistys tmk Teemu Oinio
045 6732109
Jooa Rissanen
045 885 9740
Kirsi Raunio
050 303 0871
		
KOULUTUSTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja Esko Kähkönen
050 371 1200
Mikko Kääriäinen
0400-666722
Teemu Oinio
045-6732109
Eero Aho
050-3543717
Ilkka Garaisi
040-560 0400
Jukka Salonen
050 594 3638
Ilkka Tuominen
040 540 4880
Sihteeri
Juha Pentikäinen
050 413 6199
ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY
NIMI
GSM
Puheenjohtaja Ilkka Garaisi
050 4366640
Hallitus
Korkeala Tapani  
050 5984734
Komujärvi Tuula
040-7658916
Pauli Nurmi
050 557 0399
Teppo Kariluoto
040-588 1023
Pekka Juurikko
040 541 8921
Varajäsenet
Yrjö Rautiala
050-511 9052
Paula Mertsalmi
040-5415723
Raija Savolainen
040-777 6606
Johan Järvinen
040-1826262
Jäsenpalvelutuotteet: Marketta Rautiala
Sihteeri
Juha Pentikäinen
050 413 6199
HAMMASLABORATORIOLIITTO RY
NIMI
GSM
Puheenjohtaja Terhi Klint-Pihlajamaa 040-5269676
Toiminnanj.
Markku Annaniemi 040 720 9855
Varapj.
Henry Salmelainen 040 513 0511
Hallitus
Wollsten Anders
0500-68 3928
Olli Ilmavalta
0400-5269676
Ilkka Tuominen
040-5404880
Markku Sinisalo
040-5449825
Eero Aho
050-3543717
Tero Rakkolainen
Varajäsenet
Janne Alanne, Ari Autio		

E-MAIL
TOIMIKUNTA
puheenjohtaja@hammasteknikko.fi Kv ja kotim. toiminta
webmaster@hammasteknikko.fi
www-sivut
heidi.koskela@hammasteknikko.fi
kirsi.raunio@hammasteknikko.fi
tapio.jokela@hammasteknikko.fi
jukka.salonen@hammasteknikko.fi		
teemu.oinio@hammasteknikko.fi
paatoimittaja@hammasteknikko.fi
kirsi.raunio@hammasteknikko.fi
tapio.jokela@hammasteknikko.fi
taittaja@hammasteknikko.fi
teemu.oinio@hammasteknikko.fi
puheenjohtaja
virkistys@hammasteknikko.fi
kirsi.raunio@hammasteknikko.fi

puheenjohtaja
koulutus@hammasteknikko.fi
ceramikko@ceramikko.fi
teemuoinio@gmail.com
eero.aho@hammaslaboratorioconfident.fi
ilkka.garaisi@alueenhammas.fi
jukka.salonen@hammasteknikko.fi
ilkka.tuominen@hammasteknikko.fi
sihteeri@hammasteknikko.fi		

E-MAIL
ilkka.garaisi@alueenhammas.fi
tapani.korkeala@hammastaja.fi
tuula.komujarvi@ehtkomujarvi.fi
pauli.nurmi@kopteri.net
sastsk@nettilinja.fi
pekkajuurikko@dlc.fi  
yrjo.rautiala@pp.armas.fi

TOIMIKUNTA
Kv toiminta, eettinen
Koulutus, viestintä
Eettinen

raija.k.savolainen@luukku.com

		

050-406 8853
teejii-tuloste@kolumbus.fi

Markkinointi
.

E-MAIL			
hamlab-ksalonen@kotiposti.net
markku.annaniemi@hammaslaboratorioliitto.fi
teknodent@co.inet.fi
anders@impladent.fi
ilkka.tuominen@kolumbus.fi
eero.aho@hammaslaboratorioconfident.fi

Koska kaikki näyttää

paremmalta väreissä

Optiglaze Color
®

GC:ltä

Valokovetteinen
yksilöllinen pinnoite
epäsuoriin
yhdistelmämuovi –
ja akryylitöihin

GC NORDIC AB
Finnish Branch
Tel. +358.9.221.82.59
info@finland.gceurope.com
http://finland.gceurope.com

