


http://UJ.es


Mul l i s tava u u t u u s 
s a a t a v a n a ny t m y ö s k i n 

S u o m e s s a 

J U S T I 
Solvent — S R — resistant 

K r u u n u - ]a S i l tamater iaa l i 

YKSinmyyjä S u o m e s s a : 

H A M M A S V A L I N E O Y 
Helsinki - Asema-aukio 2 C. 

i i lHli , ; . ' .. 

Saamme jatkuvasti saksat. KAVO-, sveilsil. ELEMO-

ja ruotsal. SVEDIA TEGNO-yleisvirtariippumootto-

reila. Ne eivät suosituksia enää tarvitse. 

H A M M A S V A L I N E O Y 



„VITA-LUMIN" hampaita 

„MIRADENT" hampaita 

„SVEBOND" korjausainetta 

„METACRYLIC" proteestaluetla 

«PROPAL" protecsiainetta 

„MOMAX" jäljeniiöstahiiaa 

„ASTYNAX" vahaa 

,TENASYLE" vahaa »i 

K I P S I Ä , H A R J O J A , L A I K K O J A J A P O R I A Y . M . 

TERVETULOA KÄYMÄÄN! 

' Oy. Dentalia Ab. 
D E N T A L I A "B 2 4 9 3 4 

^ H E L S I N K I 

Y kJ ( ' ¥' Mannerheimintie 14. B . a. 4. 

^1 
TOIMITUSKUNTA: 

Päätoimittaja I v t a u n o E l o m a a 

Os. Helsinki, Untamontie 6 C 19, puh. 79 20 35, 

toim. 62 748 

J ä s e n e t : E. O. Vuori, Atso Karl ja Niilo Kostiainen 

immas 
U k k o 

S U O M E N H A M M A S T E K N I K K O J E N L I I T T O R . Y . 
Helsinlii , Miltonliatu 19 A 11. Puh. 35 305. Postisi irloli l i 12690 

Li i ton puheenjoht. Sulo Nurto Milconliatu 19 A 11. Puh. .35 305 
Sihteeri Mauno E l o m a a Untamontie 6 C 19. Puh. 792 035 loimeen 62 748 
Rahastonhoitaja Allan Rai j Fabianinkatu 13. Puh. 29 522 

F I N L A N D S T A N D T E K N I K E R F Ö R B U N D R. F . 
Helsingfors, Mikaelsgatan 19 A 11. Te l . 35 305. Postgiro 12690. 

F ö r h u n d e t s ordf. Sulo Nurto Mikaelsgatan 19 A 11. Te l . 35 305. 
Sekr. Mauno E l o m a a U n t a m o v ä g e n 6 C 19. Te l . 792 035 tj . tel. 62 748 
Kassör Allan Rai j Fabiansgalan 13. Te l . 29 522 

A V U S T U S K A S S A 
Hels inki , Untamontie 6 C 19. Postisiirtotili 16787 

•-H). / 1 j n/ofti; 
i;4!ri! 

Puheenjoht. Mauno E l o m a a Untamontie 6 C 19. Puh . 792 035 toimeen 62 748 
Sihteeri E . O. Vuori P i i ivär innank. 5b 35. Puh. toimeen 27 211. 
Avustuskassanhoitaja I . Vaara la Krist ianink. 2 C. Puh. 69 988 toimeen 

69 475. 

S ä 1 y s : 
f 

6 S ä 1 y s : 
8 

N:o 4 Liiton 30-vuotisjuhlaiIlalliset 9 

Joulukuu Joulukuu Anatoominen artikulaattori 13 
1954 

11:sta 
Akryy l i -ku l tayhdi s te lmän n ä k ö k o h t i a 22 

11:sta 

vuosikerta Hajanaisia havaintoja Euroopassa t e k e m ä l t ä m m e 
28 
33 

» i • ' " . 
V 

38 



j; .. ;! o ! i i I .» 1̂  M A H : i M O J y. 
Kaikkien odottama ja kaikkien toivoma joulu on jälleen vuoden 

kuluttua lähestymässä. Sen merkkinä on lahoratorioissa tuttu sana 
»joulukiire» ja sen sanan tuntee koko liikemaailma. Joulun sesonki 
on parhaimmillaan ja monet aivot työskentelevät kuumeisesti mitä 
jouluna ostaisi. On kuitenkin sellainenkin artikkeli, jos sitä ajat
telee hankkia, on silloin tarvitsevan ajateltava enemmän itseään, eikä 
joulupukin konttia, jonne se ei oikein sopisikaan. Joulun lähetessä 
monet jälleen huomaavat, ettei ilman hampaita lipeäkalan eikä riisi
puuron syöminen oikein luontevasti käy ja kiireesti on purimet han
kittava ja tavallisesti niitä on paljon, jotka sitten aiheuttavat tavan
mukaisen joulukiireen. Aikansa sitäkin ja niin myöhemmin työn-
tahti hiljenee ja rauhoittuu ja lahoratoriossakin huomataan joulun 
olevan kynnyksellä. Ihmeellinen rauhallinen tunnelma on saapunut, 
äsken vielä olleen työntäyteisen ilmapiirin ylle. Onhan saapunut 
joulu, kuusineen, tähtineen ja lahjoineen, kadotakseen jälleen arki
seen harmauteen. 

Vuosi kiiruhtaa myöskin loppuaan kohti, päättääkseen pisteel
lään tapahtumat vuodenajalta. Loppuaan lähenevän vuoden aikana 
ei ole paljoakaan tapahtunut, joka koskettelisi meidän alaamme ja 
mitäpä olisi voinut tapahtuukaan. Jokainen kun istuu jalat ristissä 
työpöytänsä ääressä ajatellen vain työtään ja taas työtään. Ei tunnu 
olevan muuta kiinnostusta, josta voisi olla hyötyä itselleen ja toisille. 
Itsensä kehittäminen ja koko ammattikunnan kehitys on sivuasia. 
Kuitenkin asia on siksi tärkeä, että siihen olisi enemmän kiinnitet
tävä vakavaa huomiota. Alallamme on oppilaita runsaasti, joita 
pitäisi kouluttaa. Opiskeluoppaat on lyöty kouraan, mutta kuka heitä 
opettaa? Yksinpä lahoratorion omistajat päivittelevät sitä ja kuiten-
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kin juuri heille se kuuluisi, koska oppilaita ovat ottaneet ja heistä 
hyötyvät. Syytä on myöskin oppilaissakin. Heiltä vaaditaan menes
tyäkseen etenkin yritteliäisyyttä ja opiskelemista vapaa-aikanakin ja 
sellaista harjoittelua jota ei esiinny varsinaisessa laboratorio työs
kentelyssä, kuten esim. hampaan veistäminen anatomian pohjalla, 
ynnä monet muut harjoitustyöt. Kuitenkin opetustyö pitäisi saada 
luistavaksi ja tehokkaaksi, ei kuitenkaan siinä mielessä, että oppi
laita voidaan ottaa rajattomasti. Siihen se ei saa mennä, jos meinaa 
ettei niitä tule liikaa ja että pysytään sopivassa ja tarvittavassa mää
rässä. Silloin meillä myöskin pysyy kunnollinen taloudellinen asema 
ja toimeentulo ja se edellyttää myöskin, että edelleenkin rajoitetaan 
oppilasmääriä kuten tähänkin asti. Päähuomio olisi kiinnitettävä sii
hen, että nykyinen oppilaspolvi tulisi kasvatettua siihen tasoon, että 
se kunnialla selviäisi elämässään eteenpäin ja että se myöskin pys
tyisi tekemään vaadittavat työt ja että oppiaika menisi tosiaan läpi 
neljässä vuodessa. 

' Uusi vuosi on tulossa ja tavallisesti silloin tehdään uusia ja hyviä 
päätöksiä. Meilläkin olisi paljon hyviä päätöksiä tehtävänä, mutta 
tavallisesti ne jäävät vain lupauksiksi ja nekin täyttämättä. Katsel
lessani viime vuosikokouksen pöytäkirjaa, näin siellä lupauksen tälle 
lehdelle ja varmistettuna vielä kätten nostolla. Kysyisin, missä vi i
pyy kirjoitukset A. Vesanto ja M. Holm, vai nousiko kädet vain 
silmien lumeeksi, 7 heistä oli pitänyt minkä lupasi. Vuoden lopussa 
on hyvä nipistää, onhan se muutenkin sellaista tilinpäätöksen aikaa. 

Joulun riemuisa aika lähestyy, työntäyteiset päivät muuttuvat 
joulurauhaksi ja jokaisella on tilaisuus syventyä ja herkistyä joulu
tunnelmiin. Aikuisenkin mieliala laskeutuu lasten tasolle ja aatto
illan jännitys voittaa vanhemmankin. Tosin jouluherkut, kinkut, riisi
puurot ja lipeäkalat antavat oudon raukaisevan tunteen, mutta sit
tenkin on vielä jälellä jotain, jota juur i lapset jännityksellä odotta
vat ja niitten telepaattiset voimat antavat oman jännityksen tunteen 
vanhemmillekin. Joululahjat, ne ovat ne joulun tärkeimmät ja jän
nittävimmät asiat, jotka ovat olleet mielessä jo kauan aikaa sala
peräisenä ja uneksittuna. Kun ne on sitten tutkittu, laukeaa jokaisen 
jännitys ja tuntuu kuin kaikki olisi jälleen entisellään ja tilalle astuu 
lepoa ja rauhaa kaipaava olotila. Näin joulun alla toivotankin kai
kille ammattiveljille parasta jouluiloa ja onnekasta uutta vuotta. 

M. E l o m a a . 

7 



J U H L A N A Y T T E L Y 
Liiton 30 v:s.näyttelyn avajaiset ovat tammikuun 29 pnä 1955. 

Näyttely pidetään avoinna ytiden viikon ajan. Aukioloaika on kello 
14—20. Paitsi 30/1 jolloin juhlakokouksen takia on näyttely auki 
ainoastaan kello 10—13. Näyttelypaikaksi on valittu Balderin juhla
sali Aleksanterink. 12. 

Tarkoituksemme on aikaansaada suuri, monipuolinen ja edustava 
esitys nykyisestä korkeasta hammastekniikasta maassamme. Tällai
nen näyttely on meidän oma suuri mainoksemme. Sen avulla nos
tamme itsemme yleiseen, entistä parempaan tietoisuuteen niitten pii
rien keskuudessa joista olemme riippuvaisia ja jotka voivat vaikuttaa 
olojemme paranemiseen, ammattikunnan julkisessa toiminnassa, op-
pilaskasvatusasiassa, apurahojen saamisessa jne. Uskomme varmasti 
että näyttelymme tulee saamaan yleisen hyväksymisen ja myötä
tunnon osakseen. Yleinen myötämielisyys ammattiamme kohtaan on 
hyvä valtti silloin kun ammattikuntamme asioista keskustellaan ja 
päätetään liittomme ulkopuolella. 

Ensimmäinen näyttelymme sai aikaan sen, että meidän ammatti
kuntamme, joka silloin vielä oli vain ryhmä hammasteknikolta, mi
hinkään suurempaan järjestöön kuulumatta, kiinnitettiin tällöin lää
kintöhallituksen alaisuuteen. 

Olemme usein vedonneet jäseniin, saadaksemme heidät hereille 
ja auttamaan tvöllään ja ymmärtämään tämän suuren hyväätarkoit-
tavan näyttelyn tarkoituksen. Teemme sen vielä tässä. .Ia ettei kukaan 
jäisi epätietoiseksi siitä mistä nyt on kysymys. On kysymys siitä, 
mitä nykyaika meiltä vaatii. Se on: 

Meidän on mainostettava itseämme! 
Meidän on taisteltava parempi asema itsellemme yhteiskunnassa. 

Jos emme tee työtä paremman aseman saavuttamiseksi, saamme syyt
tää itseämme olevista oloistamme. 

Jos emme käytä hyvin tätä tilaisuutta, joka nyt on tarjolla, jonka 
avulla saamme kiinnitetyksi yleisen huomion puoleemme, emme 
myöskään saa silloin nurkua sitä, että seisomme paikallamme. 

Tämä merkitsee meille työtä mutta ilman työtä emme voi saa
vuttaa mitään. Ahkeruudella rakennamme kotimme, samoin aher
taen rakennamme paikkamme myös yhteiskunnassa. 

Näyttelytoimikunta päätti kokouksessaan että niille, jotka tyiillään 
osallistuvat näyttelyyn, jaetaan kunniakirja, muistona säilytettäväksi 
osallistumisestaan 30 v:s.juhlanäyttelyyn. 

Lähettäkää työt siksi ajoissa, että ehdimme saada ne näyttelyohjel
maan johon kaikki, työt merkitään numerolla ja selostuksella. Tämän 
luettelon laatiminen ja painattaminen vie aikaa joten töitten on 
oltava hyvissä ajoin valmiina ennen näyttelyn avajaisia 

N ä y t t e l y t o i m i k u n t a . 
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Liilon SC-vuolisjuhlaillallise! 
Liiton hallituksen asettama juhlatoimikunta on yhteistoiminnassa 

hallituksen kanssa päätynyt siihen, että 3()-vuotisjiihlat pyrimme saa
maan niin edustaviksi kuin mahdollista. Tähän meillä kaikilla on 
täysi syy sekä juhlimisen että ehkä ulospäin esiintymisenkin vuoksi. 

Toimikunta on varannut tilaisuutta varten Ravintola Adlonin Hel
singissä sunnuntaina, tammikuun 30 päivän 1955 illaksi Ravintola ei 
vaadi liitolta tästä muuta korvausta kuin että siellä istuu mainittuna 
iltana suunnilleen 300 henkilöä. Orkesteri ja ravintolan oma ohjelma 
sisältyvät »samaan hintaan». 

lllalliskortin hinta tulee olemaan 1.200 markkaa ja siihen sisäl
tyy koko illallinen ilman mitään juomia. Nämii kortit on jo paina
tettu ja niiden myynti aloitettu. Maaseutulaisia silmällä pitäen on 
kortteja saatavissa seuraavilta henkiliiiltä: 

T u r u s s a : hainmastekn. Nyman, Tor-Ake. Ihahenkatu 5 1) 41 
T a m p e r e e l l a : hammastekn. Jalava. Hugo. Aleksanterin

katu 15 C. 
' P o r i s s a : hammastekn. Kari-Koskinen, Jorma, Kiertokatu 8 

J y v ä s k y l ä s s ä : hammastekn. Vesanto, Aare, Cygnaeuksenk. 7. 
O u l u s s a : hammastekn. Kolivuori, Vilho, Torikatu 7. 
K o t k a s s a : hammastekn. Holopainen, Aarne, Puutarhakatu 25 B 

32. 
K u o p i o s s a : hammastekn. Pitkänen, Martti, Torikatu 22 B 32 
L a h d e s s a : hammastekn. Mäkelä, Eino, Vapaudentie 3 B. 
Luonnollisesti voivat maaseutulaiset lunastaa illalliskorttinsa 

myös suoraan liitolta Helsingistä, josta myöskin pääkaupunkilaisct 
voivat niitä tiedustella. Koska tämä on ammattikuntamme oma 
juhla, tarjotaan kortteja vain kaikille alalla työskenteleville tai hei
dän kanssaan läheisesti kosketuksiin joutuville henkilöille. Esim. 
sellaisille ystäville, joiden kanssa on ollut tapana käydä juhlimassa. 
Myös sellaiset hammasteknikot, jotka eivät ole liittomme jäseniä. 

To our colleques and friends in 
Great Britain, France, Eire and 
United States of America we 
send best vvishes for a Happy 
Christmas and a Good New Year. 
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2 0 V U O T T A S I T T E N . 
Juuri ennen joulua 1934, jaettiin viimeiset todistukset Heisingissä 

toimivasta Hammasteknikkokoulusta, jonka jälkeen se lopetti toimin
tansa. Siitä on siis kulunut tasan 20 vuotta, jolloin sieltä lähti 15 val
mista hammasteknikkoa leipäänsä hakemaan. Hammasteknikkokou
lusta ei tämän hetken nuorempi polvi tiedä mitään, ehkä joskus on 
kuullut, että sellainenkin opinahjo on ollut olemassa. Kun nyt on 
kulunut tasan 20 vuotta, päätti toimitus verestää muistoja, joita var
masti koulun käyneet mielellään muistelevat ja kääntyi koulun silloi
sen mainehikkaan johtajan Ernst Grönholmin puoleen, haastattelu-
tarkoituksessa kuullakseen koulun alkuvaiheista ja toiminnasta y.m. 
Milloin koulu aloittikaan toimintansa ja minkälaiset olivat olosuhteet, 
sekä opetusohjelma? Mietteliään näköisenä aloitti koulun entinen 
johtaja, sillä onhan 20 vuotta pitkä aika näin jälkeenpäin ajatellen 
ja yllättäen muistella: Hammasteknikkokoulu aloitti toimintansa tam
mikuussa 1928. Suomen Hammaslääkäriliitto r.y:n aloitteesta ja val
tion avustuksella. 

Koulu sijaitsi talossa Unioninkatu 41, jossa sillä oli melko sopiva 
huoneisto käsittäen luentosalin, 2 luokkahuonetta, kipsihuoneen ja 
yhdistetty kanslia- ja opettajainhuone. 

ovat luonnollisesti tervetulleita kuin myös hammastarvikeliikkeiden 
henkilökuntiin kuuluvat. 

Juhliin osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan viimeistään viik
koa aikaisemmin eli 22. 1. 1955 mennessä hammastekn. E. Railio, 
Helsinki, Tehtaank. 4, puh. 26866. Tämä ilmoitus pyydetään järjes-
telysyistä, koska koetamme kaikille varata toivomansa paikan ja 
paikat varustetaan nimikorteilla niin paljon kuin mahdollista. Pu
keutumisen takia ei kenelläkään pitäisi olla estettä juhliin saapu
miselle, koska tumma puku ja valkoinen paita kelpaavat. Niille, 
jotka haluavat lisätä illallisten juhlavuutta, suodaan tilaisuus käyt
tää juhlapukua. 

Kutsuvieraita on päätetty kutsua noin 40, mm. Ruotsista, Nor
jasta ja Tanskasta. 

Lopuksi toivomme, että kaikki — sekä vanhat että nuoret — 
tulevat mukaan juhliin ja tuovat sinne vaimonsa ja morsiamensakin. 
Maaseutulaisille lausumme erikoisesti toivomuksenamme, että he 
mahdollisimman runsaslukuisina osallistuisivat juhliin rouvineen, 
jotta pääkaupunkilaisille tarjoutuisi tilaisuus ystävystyä maaseudulla 
toimivien ammattiv^ljiensä kanssa. 

Siis kaikki alallamme työskentelevät Helsinkiin tammikuun 30 
päiväksi! 

J u 11 l a t o i m i k u n t a. 
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Koulun kurssi oli 2-vuotinen ja vuosittain otettiin 15 oppilasta 
joista kolmasosa karsiutui pois kuukauden koeajan jälkeen. Oppi
laiden valinnassa annettiin etusija sellaisille, jotka olivat aikaisem
min olleet jossain hammaslaboratoriossa tai kultasepänopissa. Täl
laisia olikin koulun toiminta-aikana viisi nuorukaista laboratorioista 
ja kolme kultasepän opissa olleita. Pääsyvaatimus oli täydellinen 
kansakoulu, mutta oli siellä yksi ylioppilas ja useampia keskikoulun 
käyneitä. 

Opetusohjelma käsitti pääasiallisesti käytännöllisiä tvöharjoituk-
sia ja sitäpaitsi teoreettisia aineita kuten: hampaiden muoto-oppi, 
terveysoppi, fysiikka ja kemia, tarveaineoppi, työnkulkua seuraava 
ammattiteoria sekä matematiikkaa ja yksinkertaista kirjanpitoa. 
Luennoitsijoina toimivat kolme hammaslääkäriä, eräs kansakoulun 
yli-opettaja ja haastateltavamme. 

Laboratorio-opetus tapahtui niinkuin järki sanelee, siis: mallit, 
kaaviot, korjaukset ja yksinkertaiset proteesit. Tästä se sitten lähti 
etenemään käsittäen kaikki silloin tunnetut työlaadut ja menetelmät. 
Toisen vuosikurssin oppilaat tekivät harjoitustöitä m.m. kaikenlaisia 
kaariproteeseja joihin käytettiin erilaatuisia attchementtejä, jotka he 
itse joutuivat valmistamaan. Myöskin kiintosiltoja tehtiin kytkimillä 
varustettuina. Kokopurentatyö jauhettiin aina väliin, jotta se ehtisi 
kypsyä mahdollisimman hyvin. Toisen vuosikurssin oppilaiden osalle 
tuli lisäksi ne potilastyöt, jotka noin 15 hammaslääkäriä opetustar
koituksessa koululle lähetti. Ennen kurssin päättymistä järjestettiin 
viikon kestävät kokeet joissa vaatimukset olivat aika tiukat. Siinä oli 
m.m. koko yläleuan siltatyö, 14/-kramponkifasetteineen ja aikaa oli 
2V2 koulupäivää. Siihen kuului myöskin pilarien teko. 

Oppilaista olivat enemmän kuin puolet maaseudulta, niin olikin 
tarkoitus koulun johdon taholta. Jokaisessa luokassa oli 8—9 mies
puolista ja 1—2 naispuolista oppilasta. No, mitenkä tytöt pärjäsivät? 
Jos jonkinlaista vertailua on lausuttava, niin on myönnettävä, että 
etenkin metallityöt näytti tuottavan tytöille enemmän päänvaivaa 
kuin pojille, mutta oli siellä tyttöjä jotka kulkivat samaa tahtia poi
kien kanssa myöskin tässä työlajissa. 

Kun on kulunut näinkin pitkä aika ja silloiset oppilaat hajaan
tuneet maailman tuulihi, niin onko minkäänlaista kuvaa mitä kukin 
ehkä tällä hetkellä hommailee? Oppilaiden elämän vaiheista ei mi
nulla tällä hetkellä ole kovin tarkkoja tietoja, niin mielenkiintoista 
kun se olisikin. Mikäli nyt muistelen, niin päästötodistuksen saatuaan 
18 perusti omia laboratorioita ja toinen osa ryhtyi palkkatyönteki
jöiksi, missä paikkoja vaan oli saatavissa. Juuri silloin, v. 1930—35 
vallitsi maailmassa vakava taloudellinen kriisi, joka tuntui ankarasti 
myöskin laboratorio alalla ja monet koululaiset hakeutuivat silloin 
väliaikaisesti muille aloille, mutta useat palasivat taas hammastyö-
hön kun tilaisuus tuli. Tätä nykyä toimii alalla 36 kouluteknikkoa. 
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joista 3 on ulkomailla. Sodassa kaatuivat 3 (Gäddnäs, Bastman ja 
Herttua) ja luonnollisen kuoleman ovat vuosien kuluessa saaneet 7 
koululaista. 4 tyttöä on avioliiton kautta jautunut lopettamaan työs
kentelynsä ja 6 oppilasta on »kateissa» minun näköpiiristäni. 

Kun koulu oli päässyt hyvään alkuun ja sitten se päätettiinkin lo
pettaa, niin mikä oli siihen syynä, joko oli tarpeeksi tullut hammas
teknikolta? 

Koulua perustettaessa oli tarkoitus kouluttaa 50—60 uutta tek
nikkoa, jotka yhdessä samanaikaisesti laboratoriossa kehittyneiden 
oppilaiden kanssa täyttäisi alan työvoiman tarpeen noin 10:ksi vuo
deksi eteenpäin. Vuoden 1932 loppupuolella, jolloin yllämainittu pula-
aika oli pahimmillaan ja koulun johtokunnan tiedossa oli, että vasta 
koulutetuilla teknikoilla oli työnsaanti vaikeuksia, päätti johtokunta 
ehdottaa koulun lopetettavaksi ja järjestää viimeisen kurssin 1933—34 
koska alkuperäinen suunnitelma oli läpiviety. 

Nyt on sitten koulu lopetettu ja siitä on kulunut 20 vuotta,olisiko 
vielä jotain kouluasiasta mielessä? Varsinaisesta kouluasiasta ei ole 
tällä kertaa aihetta enempään, mutta haluaisin mainita, että yleisön 
mielenkiinto hammasteknikko-ammattia kohtaan ilmenee tavalla joka 
toisinaan hämmästyttää ja toisinaan huvittaa. Vielä koulussa olles
sani tuli sinne eräs fil.kand. tiedustelemaan kouluun pääsyvaatimuk
sia. Saatuaan tietoa näistä hän ilmoitti haluavansa ryhtyä koulun 
oppilaaksi. Jonkunverran toinnuttuani hämmästyksestäni esitin hä
nelle käytännölliset näkökohdat huomauttaen, että yritys tuskin kan
nattaisi niiden vuosien jälkeen jotka hän oli jo uhrannut opiske
luun. Puhuin kuitenkin kuuroille korville sillä niin pian kuin hän 
sai sanan vuoron hän kysyi: Milloinka hakupaperit on jätettävä 
sisään? Edelleen haluaisin vielä lisätä, että etenkin sen jälkeen kun 
olin kurssitoiminnan johdossa olen saanut lukuisasti tiedusteluja sekä 
postitse, puhelimitse että henkilökohtaisten käyntien muodossa. Ky
symyksessä ovat olleet hallitusneuvoksia, tuomareita, insinöörejä ja 
jopa lääkärikin, jotka ovat tiedustelleet asiasta, joko omien lastensa 
tai jonkun muun läheisen sukulaisen puolesta. Heidän puheistaan 
olen saanut sen käsityksen, että he uskovat hammasteknillisen labo
ratoriotyön olevan jotain hyvin helppoa ja antoisaa, koska sekä 
Lääkintöhallitus, että Ammattienedistämislaitos usein ovat lähettä
neet minulle osoitetut kirjetiedustelut valittaen, eitä he eivät tunne 
asiasta juuri mitään. Tässä samalla ehdottaisin, että Hammasteknik
kojen Liiton taholta lähetetläisin arkin kokoisen monistetun selostus-
kirjeen yllämainituille laitoksille, jotta he voisivat suoralta kädeltä 
antaa kysyjille oikeita tietoja ammatistamme ja koulutusasioista sillä 
käsitykseni mukaan yleisön harhakuvitelmat ovat vaan lisääntymässä 
ja jokainen haluaa .mielellään päästä »leveään leipään» kiinni, epä
tietoisena siitä, että se onkin vain mielikuvitusta. 
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A n a t o o m i n e n ar t iku laat tor i 
Ernst Schybergson. 

Ne, jotka ovat työskennelleet niin sanotun artlkulatio-ongelman 
kanssa ovat huomanneet, että siinä on vaikeita pähkinöitä purtavana. 
Kuten tunnettua, on jo parinsadan vuoden ajan yritetty tutkimuk
silla ratkaista pulmia ilman, että mitään ratkaisevaa olisi nähnyt 
päivänvalon. Kokemuksilla on kuitenkin päästy aika pitkälle, peri
aatteita ja sääntöjä on voitu lyödä kiinni, mikä koskee hampaiden 
asettelua, joka tekee mahdollisuuden enimmäkseen kaikissa tapauk
sissa erinomaisella menestyksellä korvata keinotekoisesti purennan. 
Teoreettista kantaa ei ole voitu aivan täysin selventää niin, että 
ongelman voisi katsoa ratkaistuksi, vaan saadaan siihen laskea vielä 
monta tuntematonta tekijää. Kehitys on kuitenkin mennyt aimo as
kelin eteenpäin ja silloin seurannut suurin piirtein yhtä matemaattis-
mekaanista linjaa, (Gysi-Hanau) mutta viime aikoina on myös
kin eräs fysiologis-käytännöllinen linja (Meyer, Mathevvs, Nebraska 
Study Club) vallannut sijaa. Matemaattis-mekaaninen periaate tahtoo 
sanoa sitä, että luodaan työväline, siis artikulaattori jostakin kovasta 
aineesta (metallista), joka jäljentää purentajärjestelmän liikkumiset 
ja niin asetettu, että siinä voi sen jälkeen kun on määritelty purenta, 
täysin valmistaa puuttuvat hampaat ilman, että potilaan läsnäolo on 
välttämätön. Suunpurentajärjestelmä, mikä katsotaan joustavaksi 
systeemiksi, muutettaessa ei joustavaksi, jäykäksi, mikä tavallinen 
artikulaattori kipsimalleineen on, voi herättää epäilyksiä eritoten, 
koska nykyään kondyliradan henkilökohtainen käyrä katsotaan tosi
asiaksi, että täydellistä ratkaisua artikulaattoriongelman matemaattis-
mekaanista tietä ainakaan ei käytännössä käytetyillä välineillä olisi 
mahdollista. Fysiologis-käytännöllisen linjan periaatteen esipuhujat 
sentakia katsovat, että yksinkertaisempi tie olisi siirtää pääasiallinen 
työ suuhun koska silloin pääsisi kaikesta vaikeasti käsiteltävästä 
matematiikasta. Tällä on kuitenkin se seuraus, että joutuu tekemi
siin niitten haittojen kanssa, jotka esiintyvät niin lääkärille kuin poti
laallekin suussa työskenneltäessä. Yksi fysiologis-käytännöllisen peri
aatteen tärkeimmistä tehtävistä on sentakia luoda menetelmiä, jotka 
tuovat hyviä tuloksia ilman, että ovat liian paljon haitallisia työssä. 
On ennenkaikkea amerikkalaisen Meyerin ja Nebraska Study Clubin 
työtuloksia, mihin sitä kiinnitetään huomiota. Työtapa jierustuu hen
kilökohtaisen purentatason määräämiseen, taikka vielä paremmin, 
henkilökohtainen purentapinta, jota nimitystä minä jatkossa tulen^ 
käyttämään, koska meillä on enimmäkseen tekemistä kuperan pin
nan kanssa. On nimittäin huomattu, että jokaisessa yksityisessä 
tapauksessa on ainoastaan yksi pinta määrätyssä pTirentakorkeii-
dessa, joka sinänsä sisältyy niihin seikkoihin mikä antaa tasapainoi
sen artikulation. —v 
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Se määritelty purentapinta käytetään hampaiden asetuksessa. 
Mitä tuloksiin tulee voivat ne hyvin kilpailla parhaitten kokoproteesi-
töitten kanssa, mitä matemaattis-mekaaninen menetelmä voi esit
tää ja sen ilman, että työ tuottaa mitään suurempia vaikeuksia. 
Monesta seikasta johtuu, että kehitys on edistynyt hitaasti kun on 
kysymys artikulaatiosta, mutta yksi tärkeimmistä on, että moni 
johtavista tutkijoista alalla ovat yrittäneet saavuttaa ihanneratkai
suja ilman, että tutkijalla on mahdollisuuksia niitten perusteluihin. 
Gysi on m.m. niinkuin sanotaan, hakenut kaikille tapauksille yhden
mukaisen kiertoliikekeskuksen, mikä tietenkin olisi yksinkertaista
nut ongelman. Se on kuitenkin näyttäytynyt utopialta, mitä ei ole 
voitu toteuttaa ja Gysi on saanut yrittää toista tietä, kondyliradan 
ja etuhampaiston välillä. Tällöin hän selittää purentatason niinkuin 
muuttuvan ja hän tasottaa kondyliradan ja purentatason eron kus-
pikorkeuden avulla, mikä Gysin menetelmän mukaan on kaiketi tär
kein seikka, kuten näkyy kuvista 1, 2 ja 3, joista kaksi ensimmäistä 
ovat Gysin ja kolmas minun liittämäni. Tätä seikkaa ei kuitenkaan 
voida käyttää sanan täydessä merkityksessä, niinkuin Gysi ajattelee 
koska kondylirata ja purentataso, niinkuin myöhemmin nähdään, 
eivät ole tietyssä suhteessa toisiinsa vaan tulee, niinkuin kuvassa 3 
nähdään, rakoa ilmestymään hampaitten väliin, joka on liikkeessä 
suurempi kuin V2 kuspinleveyttä. Kuitenkin se on yleisesti tunnettu 
tosiasia, että käytännöllisesti voidaan kaikissa kokoproteesi tapauk
sissa valmistaa, mitä me kutsumme tasapainoitetuksi purennaksi, se 
tahtoo sanoa, täydellinen kontakti hampaiden kanssa kaikissa vai
heissa. Mistä tämä sitten johtuu? Kuinka purennan täytyy olla, 
että niin sääntömääräinen suhde kuin täysikontakti kaikissa vai
heissa voidaan aikaansaada. Lähemmässä tutkimuksessa näyttäytyy, 
että meillä on tekemistä kahdella mahdollisuudella. Toinen, joka 
ainoastaan poikkeustapauksessa esiintyy käytännössä, johtuu siitä, 
että kondylirata ja purentataso on paratellitaso ( kuva 4 ja 5). Toi
nen mahdollisuus on, että kondylirata ja purentataso ovat osia sa
massa ympyräjärjestelmässä yhtenäisen keskipisteen kanssa, vaikka 
ympyrä ei olisikaan yhtä suuri (kuva 6). Teoksessaan mikä koskee 
artikulatio-ongelmaa, saksalainen Möller mainitsee yhdessä osassa 
muutamilla riveillä pienellä tekstillä näitä mahdollisuuksia, mutta 
ei vedä mitään johtopäätöksiä siitä, eikä tee mitään vihjauksia, että 
artlkulatio-ongelman avain olisi ankkuroitu juuri tässä suhteessa. 
Lähemmin ajatellen on selvää, että kondylirata ja purentataso ovat 
tietyssä suhteessa toisiinsa ja voidaan siis, jos yksi seikka on tun
nettu, laskea tai johdattaa toiseen. Luonnollisintahan olisi, että ensin 
määrätään kondylirata, mikä siis määrää purentajärjestelmän käy
tön ja sen jälkeen muovaillaan purentataso. Kuitenkin on vaikeata 
täsmälleen määrätä kondylirata, meillä kun ei ole vielä aivan täysin 
luotettavaa menetelmää. Kondylirata on ihon alla, emme näe sitä pal

l i * 
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Kuvat 1, 2 ja 3 malleja artikulaattorissa 
1. keskusasennossa, 2. 'I2 kuspin verran 
eteenpäin työnnettynä, 3. koko kuspin 
verran eteenpäin työnnettynä. 

Kuvat i, 5 ja (>. Alaleuka purentakaa-
vion kanssa, eteenvedetty linja keskus-
asennossa katkoviivalinja eteentyönnet-
täessä. 

K B kondylirata, B Y purupinta. 

jaalla silmällä, emmekä pysty millään tavalla tarkistamaan meidän 
määritelmiä. Jotkut fysiologis-käytännölliset menetelmät ovat otta
neet aimo askeleen eteenpäin ja työskentelevät täysin ilman kondyli-
rataa, sentakia ne ovat jonkunverran hankalia ja oikeastaan sopivat 
ainoastaan kokoproteesitapauksille, tulokset ovatkin kuten jo aikai
semmin on mainittu, oikein hyvät. On kuitenkin edullista, että on 
olemassa ohjausradalla varustettu artikulaattori, toisenlaisille ham-
paankorvaustapauksille. Ratkaistakseni tätä kysymystä käytän hyväk
seni aikaisemmin mainittua tiettyä suhdetta kondyliradan ja purenta
tason välillä ja määrään kondyliradan epäsuorasti, määräämällä 
purentatason käyttämällä apunaan purentakaaviota, jotka artiku
loidaan suussa, mikä työ voidaan tehdä suurella täsmällisyydellä ja 
huolellisuudella, koska voidaan koko ajan tarkkailla tehtävää. Pu
rentakaaviota käytetään sitten artikulaattorissa valmistaakseinme 
ohjausratoja, jotka vastaavat kondyliratoja. (Jatkuu.) 
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s I M P L I F I E D 
„ k y l i n ä n ä kove t tuva a k r y l l i a i n e " 

Viiden vuoden ajan on SIMPLEX ollut luotettava nimi 

akryili-korjausaineideii joukossa. Mitättömin kustannuksin 

voidaan sillä suorittaa akryllikorjaukset ja -lisäykset. Koska 

se ei kaipaa keittämistä ei puristusta, säästää se kallista 

aikaa. Se on vertaansa vailla 
.r e. - i M j i 

värin ja mittojen muuttumat

tomuudessa sekä lujuudessa. 

Se yhtyy kemiallisesti ilman 

muuta toisiin akrylliaineisiin. 

S 1 M P L E X toimitetaan 

norm. ja lah. pakkauksina 

vaal. pun., kirkkaana ja rus~ 

keana. 
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Hupaisia hammasjuttuja 
Jokaisessa hammaslaboratoriossa on sattunut ja sattuu varmasti 

vastakin — kuinkas muuten — hyvinkin lystikkäitä tapahtumia. 
Nämä kertomani tapaukset ovat miltei kaikki tapahtuneet viime 
vuosikymmenen loppupuolella ja ovat kaikki todistettavasti tosi
tapahtumia. 

»Hammaspajamme» oli näihin aikoihin pystytetty tänne erääseen 
Suomen syrjäisimmistä kaupungeista. Tämä tietysti herätti ansaittua 
huomiota ja silloin tällöin poikkesi luonamme kaukaistenkin peru-
koiden asukkaita. Kuka toi vanhan kautsuproteesin korjattavaksi, 
kuka muuten neuvoa kysymässä. Mutta antakaamme puheenvuoro 
eräälle vanhalle mummolle, joka päivänä muutamana astui oves
tamme sisään kädessään kautsukokopurenta ja sanoi: »Voisikohan 
näitä hampaita jotenkin muokata, ostin nämä erään vainajan omai
silta 2.000 markalla, mutta en opi näitä oikein pitämään. Alapuoli 
vielä jotenkin — mutta yläpuoli —?» Ohjasimme muorin hammas
lääkärille ja saihan hän sitten aikanaan sopivamman yläpuolenkin. 

Toipa joku hampaansa terotettavaksi ja eräs vaimoihminen kor
jattavaksi proteesin, jonka posken puolelle kuutosten kohdalle oli 
muodostunut lähes sentin paksuinen hammaskivikerros. Kun se 
sitten korjausvaiheen aikana poistettiin, ihmetteli omistaja, että 
»mihinkäs se valkoinen aine näistä on joutunut?» Kerroimme asian 
oikean laidan, johon rouva taas vastasi: »Minä kun olen luullut, että 
se kuului asiaan.» Aikojen kuluessa hän tietysti oli unohtanut, minkä
laiset hampaat olivat uutena. 

Muuan nainen oli tiukassa äänilajissa vaatinut teknikko V:ltä 
selvitystä: »Mitä rakkaudentunnustuksia te olette minun hampaisiini 
piirrelleet?» (Tarkoitti sydämenmuotoisia imukammioita.) 

Aika kekseliäs oli eräs metallimies, joka — käyttäen mallina en
tistä proteesiaan — oli valanut itse hampaat jostakin kevytmetalli-
seoksesta. Eihän ne olleet kovin loisteliaan näköiset, hampaiden 
välejä oli vähän viilalla paranneltu, tuuherin paikkeilla oli reikä ja 
»loppusilaus» puuttui kokonaan, mutta — ihmeellistä kyllä — ham
paat pysyivät suussa. »Ja nämä kestävät, puripahan sitten vaikka 
ratakiskoja», jutteli mies, joka oli menettänyt kärsivällisyytensä, 
kun laillista tietä saatuja hampaita piti aina korjata. 

Ja sitten vielä muuan mies: »Toin vaimoni hampaat korjatta
vaksi. Ei päässyt itse tulemaan. Eivät ole viime aikoina oikein pysy
neet. Mahtaisikohan tällaisista 'purennoksista' olla apua?» Otti sit
ten paperikäärön taskustaan. »Aamulla me näitä vaimoni kanssa 
otimme.» Paketista" ilmestyi kaksi leipätaikinaan purtua jäljennöstä. 
Mies oli hyvin huumorintajuinen ja nauroimme yhdessä, joskin minä 
myönsin vilpittömästi, että yritys ja kekseliäisyys oli vertaansa vailla. 
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HAMMASTEKNIKKO-LEHDEN TOIMITUS TOIVOTTAA 
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Vi tillönska vära kolleger och 

vänner tiär hemma och i de övri-

ga nordiska länderna En God lul 

och Ett Gott Nytt Är. ^ 

û?,vtuu rrn>-,.'.-,'-'.i 

vaikka materiaali näyttikin molemmissa tapauksissa venähtäneen. 
Leipätaikinaan on purtu usein ennenkin, mutta ehkäpä historian 
ensimmäinen kerta tässä tarkoituksessa. Lääkäriin joutuivat ko. avio
puolisot turvautumaan, mutta mitenkähän olisi käynyt, jos heillä 
olisi ollut sopivat lusikat . . . 

V . A. 
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Akryyli-kultayhdistelmän näkökohtia 
4f,. Suomennettu Tandteknikern-lehdestä No 9/54. 

Hammasprotetiikassa on perustana luonnollisesti kliininen puoli, 
mutta väheksyä ei voida kauneudenhoidollistakaan puolta, joka 
useimmissa tapauksissa näyttelee hyvinkin suurta osaa. 

Kuten meilläkin aikaisemmin, on vielä nykyisinkin eräissä maissa, 
esim. Meksikossa, suuressa suosiossa suussa säihkyvät kultahampaat. 
Meidän leveysasteillamme koetetaan metallipeittää mahdollisimman 
näkymättömiin hampaissa. 

Jo vuosia on koetettu keksiä sellaista sopivaa ainetta, joka peit
täisi metallin ja samalla muistuttaisi mahdollisimman paljon luon
nollista hammasta. 

Aikaisemmin uskottiin, että posliini olisi ollut sellainen ihanne-
aine ja epäilemättä sitä on käytettykin hyvällä menestyksellä. Mutta 
ei päästä mihinkään siitä, että posliini ei aina vastaa niitä vaatimuk
sia, jotka sille on asetettu. 

Sitten keksittiin akryyli eli yleisemmin nimitetty plastik. Tähän 
aineeseen kohdistunut suuri innostus laimeni kuitenkin muutaman 
vuoden kuluttua, kun sen puutteellisuudet tulivat yhä enemmän ja 
enemmän esille. Nyttemmin onkin sellainen käsitys, että ainoastaan 
erittäin sopivissa tapauksissa saavutetaan akryylilla todella hyvä tu
los. On totta, että kaimeusnäkökohdat huomioon ottaen saavutetaan 
siltatöissä akryyliyhdistelmillä useimmiten paras lopputulos, mutta 
muissa tapauksissa voi olla koko joukon toivomisen varaa. Syytä 
virheelliseen lopputulokseen ei olekaan aina haettava raaka-aineesta, 
vaan useinkaan ei ole otettu huomioon aineen käsittelystä annettuja 
ohjeita. Toisaalta ei virheellinen työskentelykään aina ole syynä huo
noon lopputulokseen. Hyvin ymmärrettäviä ovat ne ristiriidat, joista 
hammaslääkäri joutuu lääkärinä vastaamaan, kun hänen on otettava 
huomioon myös potilaan kauneustoivomukset. Terveydenhoidolliset 
välttämättömyydet on epäilemättä asetettava kauneuden edelle. Senpä 
takia onkin hammasteknikon ja hammaslääkärin toimittava yhteis
toiminnassa erilaisten teknillisten tapausten suorituksissa. Tällöin ei
vät parhaat teknilliset menettelytavat ole aina määrääviä, vaan on 
tärkeätä sovittaa lääketieteelliset sekä kauneus- -ja teknilliset mah
dollisuudet toisiinsa. Siltatuen lujuus, okkluusio, artikulaatio, hygie
nia jne. määräävät kaikki yhdessä työn kauneudellisen tuloksen. 

Kauneusarvojen huomioon ottamisella on useinkin psykologinen 
merkitys. Voi sattua, ettei potilas voi oikein tottua siltaan yksin
omaan sen vuoksi, ettei ole tarpeeksi otettu huomioon kauneudellisia 
vaatimuksia. Useinhan hammaslääkärin on teetettävä myös täyskruu-
nuja, mikä ei potilaan kannalta ole niinkään miellvttävää sellaisissa 
tapauksissa, jolloin on hiottava eläviä, terveitä hampaita. 
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Ei kestänyt kauan, ennenkuin oltiin selvillä, että akryyli oli tek
nillisistä syistä helposti käsiteltävää ainetta metallisiltojen etu- ja 
sivuosissa. Mutta taantumusta sattui piankin etusivujen epäonnistu
neissa väreissä. Erikoisesti ohuissa, ulkonevissa etusivuissa kuulsi 
metallialusta lävitse ja antoi sille siten harmaansinertävän, epäon
nistuneen värin. Sen lisäksi saattoi puristettu etusivu toisinaan irrota. 
Sen vuoksi onkin syytä ottaa huomioon nämä virheet, ennenkaikkea 
epäonnistuneet värjäykset, jotka tekevät hampaan kokonaan arvot-
lomaksi. 

Tarkastelkaamme nyt sekä akryylin hyviä että huonoja puolia. 
On itsestään selvää, että aineen tarjoamalla suotuisalla kauneusvaiku-
tuksella on merkittävä etunsa. Akryyli on helposti käsiteltävää eikä 
se oikein käsiteltynä ole huokoista. Kullan kanssa yhdistettynä se ei 
myöskään käytössä mene r ikk i . Eräs sen suurimmista eduista on se, 
että viat — esim. kulmat, ääriviivat ja kosketuspisteet — voidaan 
korjata mitä yksinkertaisimmalla tavalla. Myöskin se, että aine on 
sitä paitsi halpaa, on laskettava erääksi sen eduksi. 

Sitten aineen varjopuolet. Heikko kulumisen vastustuskyky, kos
ka aine on liian pehmeää ja kimmoisaa. Se on läpikuultavaa, niin 
että metalli näkyy sen lävitse. Virheellisesti valmistettuna se on huo
koista, mikä taas vuorostaan vaikuttaa epäonnistumiseen. Tässä on 
huomattava, että ikkunakruunuissa käytettynä on määrätyn asteen 
pehmeys ja kimmoisuus aineelle vain eduksi. Yhteenvetona voimme 
sanoa, että aineen edut ovat suuremmat kuin sen huonot puolet ja 
ikkunakruunujen valmistuksessa nekin voidaan huomattavassa mää
rässä poistaa. 

K u l l a n l ä p i k u u l t a v u u s . 

On enää ajan kysymys, kun onnistutaan löytämään sopiva peite
aine estämään kullan näkyväisyys ohuen akryylikerroksen lävitse. 
Tämä peiteaine puolestaan asettaa määrättyjä vaatimuksia, kuten 
esim. vastustuskyvyn kemiallisiin aineisiin, liukenemattomuuden sekä 
sen, etteivät svlki ja akryylineste vaikuttaisi epäedullisesti siihen. 
Mutta juuri näitä ominaisuuksia eivät useimmat valmisteet täytä. 

Tr i Gynla Mathe on tehnyt laajoja kokeiluja saadakseen selville, 
mitkä aineet sopivat parhaiten kullan peiteaineiksi ja miten ne toi
mivat polymerisation aikana ja sen jälkeen. Suuri merkitys on tut
kimuksissa pantu aineen vastustuskyvylle lämpöä ja vesihöyryä vas
taan. Mathe käytti 15 mm läpimittaisia pyöreitä metallilevyjä, jotka 
hän kultasi 22 karaatin kullalla ja näiden päälle levitettiin 1,2 mm 
paksuinen vahakerros. Tällaisia vahattuja levyjä asetettiin kyvettei-
hin 6 kappaletta. Kun vaha oli huuhdottu pois, siveltiin seuraavia 
erilaisia peiteaineita: 
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a) tehdasmaisesti valmistettua, ohuesti sekoitettua peitelakkaa; 
' ; h) fosfaattisementtijauhetta ja akryylijauhetta sekoitelfiin kum-

j paakin yhtä paljon sementtinesteen kanssa: 
i'' e) samaa sekoitusta sotkettiin akryylinesteen kanssa ja lopuksi 
. ; d) ainoastaan puhdasta fosfaattisementtiä. 

Ennenkuin nämä kokeilukohteet poiymerisoitiin, huomattiin, että 
puhdas sementti peitti parhaiten, toiseksi lakka ja huonoimmin peitti 
akryyli-sementtiseos. Kullan pinta muistutti oikean hampaan väriä 
eniten silloin, kun pinta oli eristetty puhtaalla sementillä. Peite-
lakan kiinnittymiskyky oli riippuvainen siitä, oliko metallipinta erit
täin hyvin tai karkeasti kiilloitettu. Sementti pysyy parhaiten kiilloi-
letulla pinnalla, mutta peitelakka ja akryylisementtiseos pysyi par
haiten karkealla pinnalla. 

.Jotta olisi saatu selville, missä määrin erilaiset peiteaineet kes
tävät lämpöä ja vesihöyryjä, poiymerisoitiin ko. ö erilaista metalli
levyä kukin peiteaineellaan siveltyinä, mutta ilman puristettua ak
ryylia. 

Kun tämä oli valmis, avattiin kyvetit varovasti ja levyt otettiin 
ulos. Mikroskoopin avulla todettiin, etä lakkakerroksen reunoissa 
oli valkeita rakkuloita ja aine saatettiin helposti poistaa vhtenä kap
paleena. Niissä levyissä, jotka oli peitetty akryyli-sementtiseoksella 
sekä puhtaalla sementillä, ei huomattu mitään muutoksia. Väri oli 
jokaisessa aineessa säilynyt hyvin. .Seuraavassa kokeessa poiymeri
soitiin 1,2 mm paksu akryylikerros kukin eri tavalla eristettyyn le
vyyn. Polymerisoinnin jälkeen irroitettiin jokainen akryylilevy metal-
lilevvstä. Se puolestaan osoitti, että peiteaineet kiinnittyvät hvvin ak
ryylin kanssa polymerisoinnin aikana, lukuunottamatta puhdasta se-
menttikerrosta, joka jo — akryylin sisä|)iiitaa kevyesti painamalla — 
irtosi. Akryylilevyjen pinnat kiilloitettiin, jonka jälkeen kokeiltiin, 
missä määrin kulta loisti eri levyissä lävitse. Samalla lutkitt i 'n eristys 
sekä peiteaineen tasaisuus. 

L o p p u t u l o s 

" Tehdasmaisesti valmistetut erilaiset peitelakat jakautuivat epätasai
sesti ja vaikuttivat värillään haitallisesti akryylin ulkonäköön. Polymeri
soinnin aikana muodostui erikoisesti reunoihin pieniä kuplia. Kullan lä
pikuultavuutta ei kyetty sillä tavoin riittävän hyvin poistamaan. Peite-
lakka peitti epätasaisesti. Kun koelevyt asetettiin ruudulliselle paperille, 
havaittiin, että viivat eivät peittyneet tarpeeksi. Forfaattisementillä ja 
akryylijauheella käsitellyt levyt osoittivat, että seos, jossa oli käytetty 
sementtinestettä, oli helpompaa käsitellä kuin yksiaineiset seokset. Fos-
faattisementti ei vaikuttanut akryylin väriin ja kykeni näin ollen tasaisen 
kerroksensa ansiosta estämään kullan läpikuultavuuden. Ruudullisen pa
perin viivat eivät niinikään näkyneet läpi. Peiteaineena se jakautui ta-
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saisesti. Lakka samoin kuin sementtiakryylikerroskin olivat tiivisti kiin
ni akryylin etusivulla eikä sitä kyetty poistamaan mekaanista tietä. 

Se koelevy, jossa peiteaineena oli käytety puhdasta sementtiä, osoitti 
että peittämiskyky oli täydellinen, mutta kerros irtaantui polymerisoin
nin jälkeen akryyliä vähänkin painamalla. Sementti ja akryyli eivät ol
leet kiinnittyneet toisiinsa. ,,. 

Yhteenvetona antoivat kokeet seuraavan tuloksen: 
käytettäessä akryyli-sementtijauhetta peiteaineena on huomattava 

seuraavaa: 1) sekoitussuhde, 2) kuinka paksusti peiteainetta sivellään 
kullan päälle ja 3) kuinka kauan peiteaineen annetaan kovettua. Par
haimmat ja tasaisimmat tulokset saadaan, jos peiteaineena käytetään 
puolet sementtiä, puolet akryylijauhetta sekoitettuna sementtinesteellä 
pehmeäksi taikinaksi. Sivellyn kerroksen on annettava kuivaa 1—2 tun
tia, mutta kuivamista voidaan jouduttaa kultaa kevyesti lämmittämällä. 

Kullan värin peittämiseen riittää .sementti-akryylikerros hyvin, mutta 
huolimatta tällaisesta erillisestä kerroksesta saattaa kulta toisinaan kuul
taa läpi, kun se hapettuu, mikä taas puolestaan aiheuttaa värin muutok
sia. Jotta tämä saataisiin estetyksi, on akiyylietusivun oltava riittävän 
paksu. 

• -. ) 

E t u s i v u n v ä r j ä y k s e n e p ä o n n i s t u m i n e n 

Mutta yhtä epämiellyttävää kuin kullan läpikuultavuus on myöskin 
etusivun värjäyksen epäonnistuminen. Mistä tämä sitten johtuu? Sano
taan, että se on raaka-aineen vika. Kuitenkin väitetää, että ne levy-
^ - ^ » o D c J o n o h r \ r \ r l i t i a T n r > a a t i n t k a e i v ä t t u l e k o s k e t u k s e e n m e t a l l i n k a n s -



seksi. Tätä koetetaan selittää siten, että metallissa itsestään tapahtuva 
hapettuminen syövyttää akryylihampaan ohuita reunoja. On siis todettu 
että kullan ja akryylin välillä on aina mikroskooppisen pieni välitila. 

O h j e i t a 
Jokunen määrä ikkunakruunuja, joissa on akryylietupinta, asetettiin 

— toiset ilman peiteainetta ja toiset peiteaineella siveltyinä — astiaan, 
jossa oli värjättyä nestettä. Toiset otettiin pois kahdeksan, toiset neljän
toista päivän ja loput kahden kuukauden kulutua. Nämä läpileikkaus-
kokeet tehtiin todetuksemme, kuinka syvälle liuos oli tunkeutunut. Nii
den hampaiden reunoissa, joissa ei ollut peiteainetta, saatettiin jo kah
deksan päivän kuluttua havaita paljain silmin värin muuttumista. Kah
den kuukauden kuluttua otettiin kymmenen ikkunakruunua, jotta näh
täisiin, miltä kultapinta näytti, kun se oli ollut kosketuksessa akryylin 
kanssa. Kahdessa niistä saattoi paljain silmin nähdä heikkoa värin muu
tosta koko pinnassa. Toisissa ei näkynyt suuriakaan jälkiä värjäyksestä. 
Eroa ei voida ilman muuta selittää, koska kaikki tehtiin samalla tavalla. 
Toinen ryhmä peiteaineineen osoitti — kuten ensimmäinenkin — jo kah
deksan päivän kuluttua värinmuutoksia. Fasetin koko sisäsivu oli puner
tava. Mikroskoopin avulla todettiin, että värjätty neste oli tunkeutunut 
akryylin ja peiteaineen väliin. 

On ainoastaan yksi keino, joka tässä voi auttaa. Käyttäkää työssä 
kullan ja akryylin välissä ainoastaan tasalaatuisia, korkeakaraattisia 
kultasekoituksia, jotta syöpymismahdollisuudet supistuvat mahdollisim-

»Das Dentallabor» 7-54. 
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S. 

Rakkaani, samalla kun peset omat 
hampaasi, voit varmasti pestä mi
nunkin . ..? 

Tekohammaskasku 

Kreivi palvelijalleen: 
— Jean, olen peloissani ja epä

toivoissani. Tuo heti tänne teko
hampaani, että voin purra itseäni 
huuleeni 

Suomalaisia sananlaskuja 

Suuri on maha makaajalla, hoikka vatsa valvojalla. 
Milloin laiska työn tekeepi; talvella ei tarkene, kesällä ei kerkiä, syk

syllä on suuret tuulet, keväällä vettä paljon. 
Kulta yössäkin kuluupi. 
Jolla enemmän on, hän tahtoo enemmän omistaa. 
Kielsi vanha Väinämöinen kullalle kumartamasta, hopealle horju

masta. 
Ei työt tehden lopu, virret laulaen vähene, paarmat tappaen katoa. 
Saalis miestä kiihottaa. 
Tuosta tunnen laiskan miehen: yhä töitänsä lukeepi, arsinalla arve-

leepi. 

S)te iHebaftton raiinäeljt ol len 

Qnge§et)en ÄoUeBen t n ber ®cl̂ «)eiä 
ein gtöI>UcI>e§ Söeic^nac^it^fcöt 
u n b ein ̂ Inc^Iic^e) 91cuc§ 3o^r 
19551 
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Hajanaisia havaintoja Euroopassa tekemältämme 

, automatkalta sekä tututumisestamme suureen 

. ! sveitsiläiseen hammaslaboratorioon 

Saatuamme automme onnellisesti eräänä viime elokuun loppu
puolen aurinkoisena päivänä laivasta mailiin Kööpenhaminassa, josta 
Saksaan, Hollantiin, Luxemburgiin, Ranskaan ja Sveitsiin ulottunut 
matkamme varsinaisesti alkoi, suuntasimme kurssin melkein välittö
mästi kohti Ranskan Parisia, joka olikin matkamme varsinaisena 
päämääränä. Ja kyllähän Pariisi on Pariisi: valtavine liikenteineen, 
katukahviloilleen, omalaatuisine ilmapiireineen. Mutta ehkä sitten
kin miellyttävimpänä elämyksenä jäi matkaltamme muistoihimme 
lyhyt vierailumme Sveitsissä, sen pääkaupungissa Bernissä. Siellä 
tapaamamme ystävällisyys ja siisteys teki Pariisin enemmän tai 
vähemmän puhtaan katukuvan jälkeen kotoisen vaikutuksen, jota 
vain rikkoi ympärillä pilviä hipovat lumipeitteiset alpit. Osaltaan 
tämä, mutta ennenkaikkea se, että Bernissä tarjoutui meille miel
lyttävä tilaisuus tutustua erääseen maan johtavista liammaslahora-
torioista sekä muutamiin uutuuksiin alallamme, saa kuvan Sveitsistä 
säilymään mielissämme ylimmäisenä. 

Meille sallittanee kuitenkin, ennenkuin yritämme selostaa niitä 
lukijaa eniten kiinnostavia erikoisuuksia ja uutuuksia, joihin meillä 
oli ilo tutustua, tilaisuuden siihen saatuamme, muutamalla sanalla 
muistella eräitä erikoisesti mieleen painuneita näkymiä ja tapauksia 
tuolta 4.200 km. pituiselta matkalta. 

Kuten alussa mainitsimme, suuntautui matkamme melko välittö
mästi läpi Kööpenhaminan loputtoman polkupyörä- ja mopediar-
meijan kohti etelää. Sentään ehdimme tutustua välttämättömään 
tivoiiin, jonka ympärillä koko elämä tuossa Pohjolan Pariisissa tuntuu 
pyörivän, kuninkaanlinnaan karhunnahkalakkisine vartijoineen sekä 
Lille Havsfruhiin, pieneen merenneitoon, joka surullisena katselee 
vastapäistä likaista satamaa. Tanskan mainioita maanteitä pitkin 
suuntautui matkamme kohti Saksaa, Hampuria. Iloisesti maalatut 
talot ja kauniit puutarhat muuttuivat vähitellen harmaimmiksi ja 
värittömimmiksi, ja kohta rajan ylitettyämme näkyi jo sodan jälkiä, 
jotka räikeinä tapasi Hampurin laitakaupungin loputtomissa rau
nioissa. Kaupungin keskusta oli rakennettu sodan jäljiltä ja sen 
leveistä kaduista, uudistetuista kaupoista ja niiden tavaravalikoimasta 
saattoi päätellä sen valtavan jälleenrakennustyön, joka Saksassa on 
sodan jälkeen tehty ja tehdään. Samat rauniot ja niiden keskellä val
linnut kuumeinen työn touhu toistuivat niissä kaupungeissa, joihin 
lähemmin tutustuimme, räikeimpänä ehkä Kölnissä, jonka mahtava 
tuomiokirkko seisoi mustana ja jylhänä raunioitten keskellä. 
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Hampurin autostradaa pitkin suuntasimme kohti Hollantia, jonka 
kanavista ja padoista olimme kuulleet. Kuitenkaan emme olleet us
koneet, että voisimme ajaa viivasuoraa, mainiota kestopäällysteistä 
tietä yl i 20 km., tietä, jonka molemmilla puolilla Pohjanmeri tyrs-
kyää silmänkantamattomana; tai että tapaisimme keskeltä alavaa 
peltoa laivan, jonka lähemmin tarkasteltuamme totesimme vaivatta 
pääsevän merelle pitkin lukemattomia, ristiin rastiin kulkevia kana
via. Euroopan suurimpiin satamakaupunkeihin kuuluva Amsterdam 
tarjosi monessa suhteessa pohjoismaalaiseen mentaliteettiin tottu
neelle vieraita ja uusia näkymiä satamakortteleiden kanavien lai
doilla olevilla kaduilla, joilla »harbour-girls»it nojailivat talojen sei
niin tai alakerroksien avonaisiin ikkunoihin. Erään hämäräperäisen 
kadun varrella tapasimme Suomi-kapakan, jonka tunkkaiseen ilma
piiriin emme kuitenkaan ahtautuneet todettuamme sen yhtä siivotto
maksi kuin sadat sataman hämärien katujen varsilla olevat. 

Saksan kauniiden ylänköjen kautta suuntasimme kohti Kölniä 
ja Luxemburgia, josta emme — toden sanoaksemme — tienneet 
muuta, kuin että maa on ennätyksellisen pieni ja että siellä asuu 
olympiavoittaja Barthel. Sen suurempi oli yllätyksemme todettuam
me, että maa on myös kaunis vuoristoinen, linnoineen ja siltoineen. 
Luultavasti turistipaljoudesta johtuen tuntui maan elintaso erittäin 
korkealta sekä samasta syystä myös hinnat. 

Ensimmäisen maailmansodan kuuluisien taistelukenttien, Ver-
dunin puuttomien lakeuksien kautta ajoimme Pariisiin. Syyskuun 
alussa vallitsi Pariisin taivaan alla tukahduttava helle, joka ei tosin 
tehnyt miellyttävämmäksi Pariisille ominaista tunkkaista löyhkää 
eikä kaupungin kiireistä tungosta, mutta tuntui mukavalta meidän 
kesättömään kesään tottuneiden tiiristiparkojen jäsenissä. Viiden päi
vän oleskelu tuossa valtavassa maailmankaupungissa antoi vain pinta
puolisen käsityksen siitä, mitä siellä olisi mahdollisuus nähdä ja 
kokea. Viidessä päivässä ehti vasta tajuta sen yliäyräittensä paisuvan 
liikenteen ja kiireen ja toiselta puolen sen rauhallisuuden ja velt
touden, millä ihmiset katukahviloissa seurasivat maailman menoa. 
Tuolle vastakohtien kaupungille antoi oman leimansa suurkaupungin 
kiireen keskellä, laiskasti virtaavan Seinen rantamilla viinipullojensa 
kanssa omalaatuista hiljaiseloa viettävät elämänfilosootit, jotka saat
toivat valita makuupaikkansa vaikka keskeltä katukäytävää. Kirppu
tori, Notre Dame, Eiffel torni, Versailles, katakombit miljoonine ham-
paattomine luurankoineen jäivät muun paljon ohessa mieleen lyhyeltä 
Pariisin vierailultamme. 

Sveitsin Geneven puoleisen tasangon ja Geneven järven näimme 
lumipeitteiset alpit taustana jo Ranskan puolelta, jolta vuorelta las
keutuminen tarjosi ei vain mahtavaa panoraamaa nähtäväksemme 
vaan myös kuolemanvaarallisia neulansilmämutkia ja pelon, satojen 
metrien putoamisesta. Pikaisesti tutustuttuamme Genevessä oleviin 



Kansainvälisten liittojen rakennuskompleksiin, ajoimme Geneven 
järven vihreän veden reunustamaa rantatietä Lausannen kautta kohti 
— niinkuin meistä tuntui — pilviin ulottuvaa vuorenseinää. Kiemur
televaa tietä, jota reunusti toisella puolella jyrkkä vuorenseinä ja toi
sella vielä jyrkempi putous jonnekin hämärään, ahersimme kuitenkin 
ylöspäin tuota seinää kieli keskellä suuta, rystyset valkoisina puris
taen ohjauspyörää. Olimme Alpeilla. 

Kuten jo alussa mainitsimme, osoitettiin meille sveitsiläisten ta
holta erinomaista ystävällisyyttä, ja meistä tuntui, että nuo turisteihin 
tottuneet vuoristomaan asukkaat lausuivat sanan »Fainländ» aivan 
erikoisella lämmöllä. Mutta ystävällisyyttä osoitettiin meille myös 
Suomen lähetystön taholta, joka sijaitsi Bernissä, kauniissa talossa 
alpeille päin avautuvine parvekkeineen. Lähetystösihteeri Ilkka Ta
piola, jolle pyydämme lausua lämpimät kiitokset, järjesti meille jo 
alussa mainitsemamme tilaisuuden tutustua erääseen Bernin johta
vista hammaslahoratorioista, W. O. Corrodfiin. 

Laboratorio sijaitsi kaupungin keskustassa ja käsitti toimiston, 
johtajan huoneen sekä kolme ilmastointilaittein ja radioin varus
tettua työhuonetta. Ystävällisen neitosen otettua meidät vastaan, 
saimme itse johtaja Corrodi'n sekä erään laboratoriossa työskentele
vän ruotsalaisen teknikon opastuksella tutustua laboratorioon, jonka 
ensimmäisessä työhuoneessa tehtiin kulta- ja terästöitä, ollen huo
neessa 5—7 työpöytää. Huoneen keskellä oli erikoinen terästyöpöytä, 
jossa oli neljä eri työpaikkaa, nimittäin vahauspaikka ja kolme eri
laisilla moottoreilla varustettua tilaa, joissa työskenteli kaksi teknik
koa ja jotka vaihtelivat työpaikkaa riippuen siitä, mitä työvaihetta 
kulloinkin tehtiin. Näin saatiin, kuten oppaamme vakuuttivat, teräs-
työt tehtvä tehokkaasti supnealla alalla. Johtaja Corrodi'n, jolle, 
kuten huomasimme, kaikki valmiit työt esitettiin ennen asiakkaalle 
lähettämistä, työpöytä oli myös tässä huoneessa. Toisessa huoneessa 
oli samanverran työpöytiä ja tehtiin täällä proteesi- ja akryllitöitä. 
Teknikoista ja oppilaista tässä huoneessa suurin osa oli naisia. Huo
neessa oli myös kuusi imureilla varustettua kiilloitusmoottoria, hit-
sauslaitteet sekä metallitöiden lämmityslaitteet. Sylintereiden läm
mitys oli järjestetty erikoisen tehokkaasti sähköuuneilla. Valu suori
tettiin keskipakoisuus-valukoneilla, joissa oli kiinteä metallin sulatus-
laite, joka sulatti esim. kullan nopeasti valamispisteeseen sekä lau
kaisi automaattisesti. Tämä oli oppaidemme vakuutuksen mukaan 
erittäin varma ja kätevä laite. Kolmas huone käsitti teräslämmitys-
uunin, akryllikeittolaitteet ja kipsipöydän. 

Toimistossa oli erikoisesti mainostettu sähkökäyttöinen kultavaa-
ka, joka säästää, niinkuin saimme itse todeta, aikaa noin 80 "/o. Kun 
sähkövirta on yhdistetty vaakaan, pannaan punnittava esine vaaka
kuppiin jolloin valaistulle asteikolle ilmestyy tarkka paino. Toimis
tossa oli myös täydellinen hammastarvikeliikkeen varasto, jossa oli 

30 

kaikkea pihdeistä ja hampaista — laboratoriossa käytettiin Candulor-
hampaita — alkaen. Johtaja Corrodin huone valtavine nojatuoleineen 
ja etenkin komeine metallityökaappeineen oli erikoisesti mielenkiin
tomme kohteena. Metallityökaapissa oli mallityöt kaikista töistä, mi
tä laboratoriossa tehdään tai on tehty sekä suuri joukko valokuvia 
erikoisista proteeseista. Oppaanamme ollut ruotsalainen teknikko 
näytti erityisellä ylpeydellä tätä kaappia, jonka töistä hän oli val
mistanut suurimman osan sekä vertasi alaansa oikeutetulla ylpey
dellä kelloteollisuuteen. Työsuorituksissa oli huomioitu erikoisesti 
yksilöllisyys ja siisteys, kuten saatoimme varauksetta todeta. Tuki-
proteeseissa oli melkein kaikissa vapaa-päätteissä atachmenttejä 
helpottamassa purupainetta ankkurihampaissa. Myöskin siltatöissä 
käytettiin mekaanisia kiinnityskytkimiä. Proteesitöissä käytettiin 
yksilöllistä asettelua hammaslihavärjäyksin, verisuonin ym. ornamen
tein luonnollisen vaikutuksen aikaansaamiseksi. Uskomme, että näyt
tely, joka laboratoriolla oli vähää aikaisemmin ollut, oli ammatti
piireissä herättänyt ansaittua huomiota. 

Kiitettyämme johtaja Corrodia meille järjestetystä miellyttävästä 
tilaisuudesta hän, lahjoittaen muistoksi käynnistämme suunnittele
mansa hammas-aiheisen kynän, pyysi puolestaan tervehtimään Suo
men ammattiveljiä, sekä lupasi miettiä kehoitustamme tulla tutustu
maan meidän hammaslaboratorio-oloihimme. 

Kotimatka Saksan läpi sujui miellyttävästi. Saksassa meille tar
joutui vielä tilaisuus tutustua eräisiin käänteentekeviin uutuuksiin 
alallamme, josta toivomme voivamme joskus toiste, mikäli se kiin
nostaa lukijaa, kertoa. 

E. L e h m u s v u o r i . 

Käyttäytykää aina, sekä työpaikallanne, että sen ulkopuolella siten, 
että käytöksenne tuottaa kunniaa sekä itsellenne että liitolle. Täyttäkää 
säännöllisesti velvollisuutenne liittoamme kohtaan. 

r.y. toivottaa 
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kaikille ammattiveljille rattoisaa 
onnea Uudelle Vuodelle. 

Samalla yhdistys on päättänyt lahjoittaa mk 
30.000:— Suomen Hammasteknikkojen Liitto 
r.yille sen 30-vuotlsjuhlalllsuuksla varten. 

Hammasladoratorioiden Yhdistys r.y. 



S.U.Lin hallitus, kuvassa uascmmallu lukien: G. Sandström, J. Warme, A. Raij, I. Vaa-

lala, M. Räckmnn, S. Nurto, M. Elomaa, P. Vaire, E. Haiiio, A. Kari, Y. Virtanen, 

K. Reinikainen, A. Leinonen, E. Lehmusvuori ja E. O. Vuori, 

.1 "X O Ji /.<; u tii u • . I . . . 

•Y - ' •• : 
Henkilöl ie loja 

.(V.hV: : : . i . . , y , 

60 vuotta täyttää 18. 12. 1954 hammasteknikko Arthur Niemi Kuo
piossa. 

60 vuotta täyttää 25. 12. 1954 hammasteknikko Ferdinand Lönngren 
Helsingissä. 

Parhaimmat onnittelut merkkipäiväänsä viettäville. - " ^ 

KuoUeitii 

20. 9. kuoli Pietarsaaressa hammasteknikko Rudolf Fallenius. 
Hänet haudattiin Helsingissä 25. 9. Haiitajaistilai.suudessa laskettiin 
m.m. Liiton puolesta seppele. 
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T u r u n kuu lumis ia 
Aikaisin viime keväänä virisi turkulaisten hammasteknikoiden 

keskuudessa ajatus sellaisesta mahdollisuudesta, että lauantaipäivät 
olisi saatu vapaiksi ns. kesäaikana ,joka meidän alallamme käsittää 
ajan 1. 7.—15. 9. Kuten kaikki tiedämme, on hammasteknikoiden 
työpäivän pituus kesäaikana lauantaisin 4 tuntia. Kun hammaslää
kärit pitävät nykyisin 1—lV2 kuukauden kesälomia, on hammastek
nikoiden työmäärä lauantaipäivisin melko vähäinen. Kun tilanne on 
tällainen, ajattelimme, että työt voidaan yhlä hyvin suorittaa viikon 
viitenä päivänä ja viettää lauantaipäivä vapaapäivänä. Asiasta kes
kusteltiin sekä kaikkien laljoratorioiden että työntekijöiden kanssa 
ja kun kaikki olivat antaneet suostumuksensa, muodostuivat lauan
tait näin ollen pyhäpäiviksi. Seuraavana asian vaatimana toimenpi
teenä painatimme yhteiset ilmoitukset, joissa allekirjoittajina olivat 
kaikki laboratoriot, ja ne toimitettiin hammaslääkäreille. .Ja niin 
ihmeellistä kuin onkin, ei hammaslääkäreiden taholta kuulunut yh
tään soraääntä ,vaan päinvastoin sanottiin, että eiväthän hekään 
kaikki ole lauantaipäivisin työssä, niin miksikäs eivät teknikotkin voi 
pitää vapaapäivää. Työajan järjestimme siten, että 7-tuntisten työ
päivien asemasta teimme viikon muina päivinä 8-tuntisia päiviä ja 
näin saimme täyteen 40 viikkotuntia. 

Kun nyt jälkeenpäin muistelemme kulunutta kesää, niin olivat 
yhtähyvin »mestarit» kuin työntekijätkin tyytyväisiä järjestelj^yn. 
Olisipa tempaus oikein »lännen tyyliin», jos hammasteknikot edellä 
kävijöinä saisivat järjestettyä lauantaipäivät vapaiksi kautta koko 
vuoden. 

Niin, hyvät ammattiveljet! Eiköhän olisi syylä ottaa asia esille 
seuraavassa liiton kokouksessa, tehdä asiasta päätös ja lähettää siitä 
tiedoitus Hammaslääkäriliitolle. Niin saisi koko ammattikuntamme 
nauttia vähän mukavammin muutenkin lyhyestä kesästä. 

' Ä ä n i T u r u s t a . 

Yllämainittu turkulaisten aloite on kättentaputuksin otettava vas
taan. Helsingissä Työntekijän jaosto teki kesäajasta parikin ehdo
tusta, joista toinen käsitti juuri ehdotuksen kesäajan soveltamisesta 
siten, että lauantait pidettäisiin suljetturia. Työntekijäin jaoston ehdo
tus käsiteltiin ensin Liiton hallituksessa ja sieltä se siirrettiin Työn
antajain jaoston käsiteltäväksi. Tällä jaostolla oli kuitenkin »hir
veästi työtä» ia niin asia siirtyi siirtymistään, eikä tullut esille 
oikeana ajankohtana. Heidän mielestään asiaa pitäisi kypsyttää kym
menen vuotta ja sillä ajalla juurruttaa jokaisen mieleen ja yrittää 
totuttautumaan siihen, että kymmenen vuoden päästä olisi lauantait 
vapaat, ajatella kuinka ihmeellistä. Nyt näyttävät Turkulaiset »Hel-
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U r h e i l u p a k i n a a T 
Sisuskalujemme puhdistuksesta kynäillyt Hertola. 

Joulukiireitten aika on taas ovella, Aika, jolloin hammasteknikko 
aloittaa työpäivänsä jo tuossa 7—8 aikaan, nielee koko päivän pölyä, 
haukkaa vähän sämpylää ja makkaraa, koska vatsakin huudollaan 
ilmoittaa olemassa olonsa ja kellon käydessä 24 tulee välillä peti
kin mieleen. Näin jatkuu jouluun asti. Sitten alkaa huilaus eli työtön 
aika, joka mieluummin vietetään vuoteessa lojuen, sisällä visusti 
pysyen ulkona kun on niin vietävän kylmä. Useimmat hoitavat näin 
terveyttänsä tai paremminkin voisi sanoa — hiipivää sairauttansa. 
Ammattitauteja ei meistä tosin ole vielä löydetty (koska niitä ei ole 
tutkittukaan), jos ei nyt ammattitaudiksemme kutsuttaisi liiallista 
viinan käyttöä, mutta varmaa on, että päivän mittaan nielemme 
pölyä (posliini, karhorundum, kipsi, akryyli, metalli ym.) sellaisia 
määriä, että ns. pölykeuhkot meillä on varmasti useimmilla. Selkä
viat huonosta istuma-asennosta, reumatismi vanhanaikaisista tuule-
tusjärjestelmistä, vatsavaivat, kas tässä jokaisesta meistä löytyviä 
vikoja — ammattimme varjopuolia. 

Millä sitten estäisimme tautien tulon? Ostamallako Alkon tuot
teita, sillä sanoohan vanha sananparsikin: »Jos ei viina ja sauna 
auta, niin henki menee.» On kuitenkin olemassa eräs keino näin 
»sisätyöiäisten» terveydenhoidoksi ja tepsivä, vaikka se suurimmalta 
osalta ammattikuntamme jäseniä on unohtunut. Nim. urheilu. En 
ajattele tehdä teistä Melbournen kisoihin osanottajia, vaan saada 
jokaisen edes hieman harrastamaan urheilua, paremminkin liikuntaa 
sen verran, minkä terveydeksemme tarvitsemme, Esim. näin: työ
matkan ollessa 2—3 km reippaasti kävellen (ei paitaa märäksi) työ
hön ja kotiin. Pitempimatkaiset käyttäkööt ensin liikennevälineitä ja 
muutamaa pysäkkiä aikaisemmin pois ja loppumatka jalkapatikassa. 
Rinteenpää tosin käveli huvikseen Keravalta Helsinkiin. Ainakin ker-

singin herroille», että lyhyemmässäkin ajassa saadaan ihmeitä aikaan 
kun vaan »toimeen tartutaan». Asia on tosiaan sen arvoinen, että 
se kannattaa ottaa vuosikokouksessa esille ja Työntekijäin jaosto 
tulee sen tekemään ja antamaan siitä esityksen. Onhan toki mei
dänkin alalla saatava parannusta aikaan ainakin tähän suuntaan ja 
aluksi yritettävä kesäajassa. Ammattikuntamme määrätköön itse omat 
asiansa myöskin tässä suhteessa, kysyttiinkö meiltä .saadaanko maito-
y.m. kaupat sulkea kesäaikana tuntia aikaisemmin! Täi, kvsyikö ham-
mastarvikeliikkeet? -He määräsivät itse, niin myöskin määräämme 
mekin ja päätämme omien etujemme mukaisesti. Siis turkulaisten 
vanaveteen. 

M. E l o m a a . 
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ran viikossa iltaisin tuollainen parin tunnin kävely, tutustuminen 
esim. Kulosaareen, Taka-Töölöön tai Lauttasaareen. Turkulaiset voi
vat vastaavasti käydä »tois pual jokke» katsomassa, kuinka kaupunki 
kasvaa. Yhdistäen kotiseutututkimuksen kävelyretkeensä tuntee to-, 
siaan tyydytystä kotiin tultuaan. Pyhäpäivät ovat taas luku erikseen. 
Useimmilla takovat »sepät» ilkeästi aamutunneilla ja niiden työintoa 
hillitessä vierähtää kaunis sunnuntai illaksi. 

Tehkäämme päätös viettää sunnuntait näin: ylös ja ulos klo 9,30, 
rauhallinen kävely tai hiihto jossakin sivuteillä noin klo 14 asti. 
Varmaa on, että maanantaina alkaa työviikko reippaasti. Koko paik
kakunnan yhteiset suunnislusretket on helppo järjestää ja ne ovat 
erittäin tehokkaita terveyden ja elämänilon nostattajia. Lentopallo 
kevyenä ja hauskana pallopelinä tarjoaa myös apunsa yhteiseen l i i 
kuntaan. Voimmehan haastaa jonkun laboratorion johtajasta asia-
poikaan asti, pelata voi 2-, 3-, 4-, 5- tai 6-miehisin joukkuein ja 
esim. viiden erän pelin hävinnyt »piuvvaa» kahvit. Vinttiin unoh
detut luistimet myös esille ja taas haaste työpaikassa, kenen jalat 
kestävät tunnin luistelun. Yksinään työskenteleväkin voi haastaa vaik
kapa Gösta Lindholm'in — entisen suurluistelijan. Hiihto on eräs 
kaikkein parhain liikuntamuoto hammasteknikoille. Siinähän saa 
koko ruumis ponnistella. Hyvä on vain muistaa prof. Pihkalan ke-
hoitus: »Hitaasti kiiruhtaen, mutta pitkälle!» 

Urheilutoimikunta, jonka tehtävänä on saada meidät liikuntaa 
harrastamaan, on tänäkin vuonna järjestänyt luistelu-, hiihto-, yleis
urheilu- ja .suunnistuskilpailut. Ilahduttavan runsaasti osanottajia 
olikin, etenkin hiihto ja suunnistus vetivät monia »ikämiehiäkin» 
sekä sellaisia, joita ei aikaisemmin ole urheilutoiminnassa nähty. 
Tähän urheilutoimikunta pyrkiikin, jolta kaikki saataisiin mukaan 
kisaleikkiin tuloksista ja prenikoista välittämättä. Olemme myös 
koettaneet saada kilpailuja eri paikkakuntien kesken. Mm. Turun 
kanssa on aikaisemmin pelattu jalkapallo-otteluja samoin Kotkan. 
Poriin oli tarkoitus mennä lentopalloa mätkimään, mutta taisi tuo 
ollaporilaisille liikaa. Olisi ollut parempi haastaa Rauma, vai mitä 
arvelette Suomela ja Kari-Koskinen? 

Koko maan käsittävä lentopallosarja olisi erittäin mielenkiintoi
nen. Joukkueen saisivat varmasti Oulu, Seinäjoki, Kokkola, Tampere, 
Jyväskylä, Lahti, Kotka, Pori, Turku, ehkä Lappeenrantakin Imatran 
kanssa yhdessä ja Helsinki. Pelit voitaisiin suorittaa jonakin viikonlop
puna esim. Tampereella cup-menetelmää käyttäen. Mikä mainio tilaisuus 
pitää samalla vaikkapa liilon kevätkokous. 

Kaiken yllä olevan tarkoituksena on saada ammatissamme työs
kentelevät pölyttämään keuhkonsa perusteellisesti edes aika ajoit
tain, väistämään selkä-, reuma- ja vatsavaivansa, niin etteivät ne 
pääsisi turmelemaan työiloamme ja tarmoamme liian aikaisin, luo
maan yhteisiä hauskoja tilaisuuksia ammattiveljien tapaamiseksi ja 
yhteiseksi juoruhetkiksi. 
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Urheilutulokset 

S u u n n i s t u s 20. 6. 1954 (malka n. 5 km) ,̂  

1) A. Koivunen, H. Koskisen Lab. aika 1.04 t.; 2) A. Hertola, H. 
Koskisen Lab. aika 1.10 t.: 3) J. Taiminen, H. Koskisen Lab aika 
2.32 t. 

Y l e i s u r h e i l u 10. 10. 1954 

4-ottelu — Yleinen sarja: 1) Keitaanpää, Kari-Koskisen La.. Pori 
301.40 pist.: 2) Ajanto, A. Hiltusen Lab. 299.75 pist.; 3) Tiainen, 
Tekno-Dent 292.33 pist. 

3-ottcIii — Ikämiehet: 1) M. Koivula, P. Koivula 164.91 pist.: 2) 
O. Ojanen, Donlallahoiatorio 156.91 pist.: 3) A. Hertola, H. Koskisen 
Lal). 151.86 i)ist. 

Yleisurheilun joukkuekilpailu: 1) Hammaslaboratorio H. Koski
nen, joiikkiie: Koivunen, Rikkonen, Hägg ja Hedman: 2) Laboratorio 
Paul Tallroth, joukkue: Laakkonen, Levänen, Lindholm ja Bang. 

••>•'• ' ' l ' - S u u n n i s t u s 31. 10. 1954 (matka n. 7,5 km) 

1) M. Taiminen—M. Sandström, Koskinen—Sandslröm'in Lab. 
aika 2.13,2 t.; 2) J. Taiminen, H. Koskisen Lah. aika 2.47 t.; 3) Rei
nikainen—Virtanen, Dentallahoratorio aika 4.29,05 t. 

Kuvn palkintojenjakotilaisuudesta, jossa 
Teppo Koskinen iuouutinmassa .1. Vesan
non lahjoittamaa komeata kiertopalkintoa 
sen saajalle Lauri Ajannoiie oikcaiiu. 
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K e i l a i l u 16. 11. 1954 

1) O. Lindholm, Oma lah. 709 pist.; 2) H. Koskinen, H. Ko.skiseit 
Lal). 642 pist., lasoit. -r 75; 3) A. Semenius, Oma lah. 641 pist. 

A. Vesannon lahjoittamaan komeaan kiertopalkintoon vuoden 
parhaalle urheilijalle sai ensimmäisen kiinnityksen Lauri Ajanto. 
Tästä pytystä lasketaan pisteet: ensimmäiselle 5, seuraaville 4, 3, 2 
ja 1. Jos otetaan kaikki urheilutoimikiiiman järjestämät kilpailut 
luiomioon, se varmasti tulee vuoden parhaalle urheilijalle. Viisi kiin
nitystä saanut saa pytyn omak.seen, joten kaikkien kannattaa vielä 
tulla mukaan. 

Kiertopalkintojen lahjoittajia kovasti odottelemme, koska kaikki 
entiset palkinnot ovat jo katkolla, lukuunottamatta mainittua Vesan
non lahjoittamaa. , 

1 T ,( ; t . • • . i 
t . I 

J Ä S E N M A K S U T 

SHL:n jäsenet täyttäkää velvollisuutemie liittoanne kohtaan ja 
maksakaa ensi tilassa mahdollisesti unohduksiin jääneet jäsen
maksunne. 

V ^ S S : S S S S S S ® Ä S ® : S S S Ä S : S S S S 5 ^ S S : S : S : K S S G N > J V 5 S > > > > > . > 4 > J V > 4 > , > X N ^ 
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Merkki rintaan! 
, i i i / i ) ii-ff.li<i 

i: 

Suomen Hammasteknikkojen Liitto r. y:n 

rintamerkkejä saatavana jatkuvasti rahas

tonhoitajalta. 



K i l p a i l u s i v u 
Viime numerossa julkais

tu ristisanakilpa on nyt 
ratkaistu. Vastauksia tuli 
kaikkiaan 10 kpl, joista 1 
osoittautui vääräksi. Toi
mitus pyysi Liiton pu-
lieenjohtajaa puolueetto
mana lienkilönä nosta
maan voittajat hatusta jo
hon vastaukset oli huolelli
sesti sekoitettu. Silmät pei
tettynä puheenjohtajan kä
si sukelsi hattuun ja en
simmäinen lippu tarkas
tettiin, joka kuitenkin 
osoittautui vääräksi. Toi

nen ja kolmas nosto ratkaisi voittajat, jotka olivat A. L e i n o n e n 
ja N. K o s t i a i n e n, heille onkin lähetelty palkintona olleet sata-
lappuset yhteensä 4 kpl. Vähinko vain ettei ole toistaiseksi mahdol
lisuuksia jakaa suurempia palkintoja. Toimitus haluaakin lausua 
parhaat kiitokset niille, jotka lähettivät vastauksensa ja jotka olivat 
innostuneet asiaan, valitettavasti oli porin vähän, vai oliko posti
maksu liian kallis? Siteeraan tähän vielä erään maaseudulla vastauk
sen lähettäneen sanat: »Se olikin oikein hauska ja samalla opetta
vakin, olihan se kokoon[)anlii suurimmaksi osaksi ammattiamme kos
kevasta sanastosta. Toivottavasti tämä ei jää viimeiseksi 'aivovoi-
mistclutehfäväksi', vaan anneltakoon jatkon seurata seuraavissa nu
meroissa.» 

Tämän kertaisessa kilpailutehtäväs.sä on tarkoitus nähdä kuinka 
tarkkaan on luettu »Hammasteknikko»-lehti ja alla olevassa tehtä
vässä on tänä vuonna ilmestyvistä numeroista otettu kohtia, jotka 
pitäisi etsiä 

I . Ytimen suojaaminen edellyttää myös hammasluim määrättyä 
paksuutta. 

11. Mitä enemmän töitä voimme asettaa näytteille, sitä parempi, 
sillä siten saamme ammattimme näyttämään lujalta ja elin
voimaiselta. 

I I I . Sen käyttö eluhammasalueella on kosmeettisista syistä rat
kaistava aina tapauksen mukaan. 

IV. Kyllä aineen täytyy olla hyvää, kun se moisen käsittelyn 
kestää. 

V. Periaatteita ja sääntöjä/en voitu lyödä, kiinni. 
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• Ä l ä n u k a h d a ! 
• A ja t te le ! 

El kai halua sulkeutua omiin ammatillisiin vaikeuksiisi, kun hyvin 
tiedät, että on olemassa S.H.L., joka on samoissa vaikeuksissa kamp
pailevien hammasteknikoiden yhteenliittymä sekä sen toiminnan tar
koituksena on poistaa kaikki yhteiset vaikeudet ammatistamme. 

Käy Liiton kokouksissa Ja julkituo rohkeasti omat ajatuksesi! 

Tee Liiton hallitukselle ehdotuksia toimintasuunnista! 

Löydettyänne lauseet ilmoittakaa siitä toimitukselle (os. lehden 
alussa) tammikuun viimeiseen päivään mennessä. Mainiten .samalla 
lehtien numerot, sivut ja rivit ylhäällä laskien. 

Vastaajien kesken arvotaan 2 kahdensadan (2()():-J markan raha
palkintoa. 

Runsasta ja kiintoisaa osanottoa toivotaan. 
Mikäli Teillä on sopivia kilpaihiaiheila niin lähettäkääpä ne 

toimitukselle. , . 
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Hammasteknikot! 

Hannnnaskultaa 
työssii tarvitsemassanne muodossa 

saatte valmiina meiltä. 

liikkeemme pitkäaikainen kokemus, 

nykyaikaiset varusteet ja ammattitai

toinen henkilökunta takaa tiiottei-

temme laadun. 

; »ÖIJ ' i i : • i ' . > / i ' . i t ( l / l 4 i l i l . / l , . . i_»i 1. t i l i 

Kultaseppä '"" '• 
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E S T E R B A C K O Y 
Helsinki, Eerikinkatu 7 

Puh. 61 625 

Toisessa paikassa tätä lehteä löydätte ilmoituksen ham

paista jotka vastikään ovat saapuneet varastoomme. 

Ensimmäistä kertaa on meidän rouva Wirzenius tyyty

väinen, koska hän pitkästä aikaa pystyy palvelemaan 

arv. asiakkaitamme vanhaan hyvään tapaan. 

Näissä valoisissa merkeissä toivotamme hammasteknikko-

kunnalle 

ja kaikkea hyvää 

O Y D E N T A L D E P O T A B 
perustettu 1900 



s. H. T. 

Meillä on täten kunnia ilmoittaa että meillä nyttemmin on 

suuri valikoima hampaita varastossa jota jatkuvasti täyden

netään. 

Maailmanmarkkinain tunnetuimmat ja parhaimmat merkit: 

Biodent 
New Hue 
New Hue diat. 
New Vitype 
Aurora Vitype 
Keradenta 
Candulor 
Bonartic diat. 
De Trey diat. 

— täyttävät jokaisen toivomuksen. Varastomme täydennys 

on taattu. 

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

Helsinki 1954. Kirjapaino Oy. S A N A 


