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Fluoresointi, Opalisointi ja Läpikuultavuus...
Suun limakalvomuutoksia osa 2.
s. 8

Opi käyttämään näitä kolmea tekijää modernin
keramian kerrostuksessa
Kurssi järjestetään Ole Petter Vågen nykyaikaisessa kurssikeskuksessa Sandnesissa, Norjassa. Kurssi on suunnattu sinulle
joka haluat paremmin ymmärtää fluoresoinnin, opalisoinnin ja läpikuultavuuden merkitystä keramian kerrostuksessa.
HeraCeram Zirkonia-keramian avulla kurssilaiset käyvät systemaattisesti läpi työvaiheet joiden avulla valo-optiset käsitteet tulevat täysin ymmärretyksi.
Kurssi on tarkoitettu sinulle joka haluat oppia ja omaksua taitoja
joiden avulla voit optimoida kliinisen työn lopputuloksen.
Kurssin pituus: 2 päivää

Huomisen ammattilaiset ovat jo koulussa
s. 10

Kurssin sisältö:
Teoria ja järjestelmä. Yksilöllinen kerrostus
Estetiikka ja toiminnallisuus. Kahden HeraCeram Zirkonia
kruunun valmistus
Kurssityyppi:
Työkurssi
Ota mukaan omat kerrostusinstrumentit, poranterät ja sekoitusalustan. Mallit toimitetaan ennen kurssia. Kurssikeskuksessa on
artikulaattorit
Aika:
21.2.2009: 10:00 – 17:00
22.2.2009: 09:00 – 15:00
Uusi kurssikeskuksemme:
Ole Petter Våge, Tanntekn Lab.
Stokkamyrveien 13, 4300 Sandness, Norge
Ole Petter Våge
On Skandinaviassa ja kansainvälisesti
aktiivinen ja kysytty kurssien pitäjä ja
luennoitsija. Ole Petter Vågen erityisiä
vahvuuksia on keramia, toiminnallisuus
ja implantologia.

Hammaspäivät 2008
s. 16

Osallistujia: Maks. 12 henkilöä
Hinta: 8000 Ruotsin kruunua
Kurssimaksu sisältää kurssin ja ruokailut. Hotelli ja matkakulut
eivät sisälly hintaan. Kurssikeskuksella on edullinen sopimus
Smart Hotellin kanssa, joka sijaitsee kävelymatkan päässä keskustasta
Ilmoittautumiset: Heraeus Kulzer Nordic AB Peter Eriksson
Tel: +46 (0)70 327 80 20. Mail: peter.eriksson@heraeus.com

Varaa hotellihuone: www.smarthotel.no
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Hammaslääketieteen
kiinnityssementit
Osa I: sinkkioksidi-eugenolisementti

Hammasteknikko-lehdessä on aiemmin julkaistu katsaus “Hammashoidon ja hammastekniikan komposiitit” (Hammasteknikko 2;2008:
4-7). Tämänkertaisessa materiaaliteknisessä
katsauksessa kerrataan ja palautetaan hammasteknikkolukijakunnan mieliin hammashoidossa
käytettäviä muita kuin resiinipohjaisia moderneja
kiinnityssementtejä, niiden kemiaa ja käyttöominaisuuksia. Näiden sementtien voidaan sanoa
olevan ns. vesipohjaisia, ne voivat olla pysyvään tai
väliaikaiseen käyttöön tarkoitettuja. Niiden kovettumisreaktiot eivät ole polymerisoitumisreaktioita,
vaan periaatteessa nopeita epäorgaanisia ionireaktioita. Näillä sementeillä sementoiminen perustuu
mikromekaaniseen kiinnittymiseen eli retentioon.
Mikä olikaan sinkkioksidi-eugenolisementti ja mitä
erityistä sen kemiassa on? Mitä on eugenoli? Mihin
tätä sementtiä käytetään?

Taustaa

Ammattikielenkäytössä toisinaan termeja “sementti” ja “adhesiivi” (eli sidosmuovi) käytetään toistensa synonyymeina
ja niillä usein pyritään tarkoittamaan samaa asiaa. ”Adhesiivi”-sanan käyttö tulisi kuitenkin rajata modernien sidostustekniikoiden yhteyteen. Sementit liittyvät esim. proteettisten
konstruktioiden väliaikaiseen tai pysyvään kiinnittämiseen
(sementointi) tai pulpan suojaamiseen ennen täytemateriaalin (amalgaami) applikointia. Tämä katsaussarja valottaa
ns. epäorgaanisia sementtejä ja niiden ominaisuuksia ja tekstissä “sementillä” tarkoitetaankin tällaisia kiinnityssemenettejä. Komposiittisementeille (yhdistelmämuovisementeille)
on tyypillistä, että ne koostuvat monomeereista (tietyistä
reaktiivisista orgaanisista yhdisteistä) ja niiden kovettumisreaktiot perustuvat monomeerien polymerisaatioon, joka on
aina tasapainoreaktio, ts. lopputuotteina on polymeroitunutta
komposiittisementtiä, mutta myös monomeerisia lähtöaineita.
Mitkään monomeerit eivät voi kemian lakien mukaan koskaan


polymerisoitua 100%, vaan lopputuloksena on aina myös
reagoimatta jääneitä monomeerimolekyylejä. Tällä kerralla tarkasteltavaa sementtiä (sinkkioksidi-eugenolisementti)
voidaan nimittää vesipohjaiseksi kiinnityssementiksi. Sille on
sementoitiprosessin yhteydessä keskeistä, että sementointi
perustuu veden (kosteuden) läsnäoloon ja mekaaniseen retentioon eikä aidon kemiallisen sidoksen syntymiseen subtrtaatin
kanssa. Komposiittisementit puolestaan perustuvat adheesion
eli fysikaalis-kemialliseen tai kemialliseen sidokseen, mekaanisen kiinnittymisen lisäksi.
Vaikka sekaantumisvaaraa ei ole, voidaan todeta, että sementti tekniikassa ja arkikielessä tarkoittaa betonin tärkeintä
raaka-ainetta. Sanan “sementti” etymologia tätä kautta menee latinankieleen sanaan “opus caementitium”, joka merkitsi
roomalaisaikana laastinomaista, nykybetonia muistuttavaa
rakennusmateriaalia.

Hammaslääketieteen sementit

Jo satakunta vuotta sitten hammashoito sai ensimmäiset sementtinsä, nimittäin sinkkioksidi-eugenoli- ja silikaattilasi-fosforihapposementit. Tämä katsaus keskittyy ensin mainittuun.
Vaikka sementtejä, ovat ne väliaikaiseen tai pysyvään käyttöön
tarkoitettua, hammaslääketieteessä käytetään vain pienissä
määrin, ne ovat kuitenkin kliinisen hammashoidon tärkeimpiä materiaaleja. Niitä käytetään yleisesti a) restoratiivisina
materiaaleina (väliaikaiset paikat), b) kaviteetin eristysmateriaaleina (amalgaamin alla) ja c) sementoitaessa (komposiittisementeillä) oikomiskojeita (ortodontian kiinnitysbraketit) ja
d) hammasproteettisia restauraatioita (kuten kruunut, onlayt,
sillat). Huomattakoon, etta markkinoille on tullut universaalisementeiksi nimettyjä resiinipohjaisia tuotteita. Niiden
soveltuvuus kuhunkin ajateltuun kliiniseen toimenpiteeseen
tulee tarkkaan arvioida tuoteselostukseen perehtymällä ennen
hoitotoimenpiteita.
Sementtien tulee täyttää kliinisessa työskentelyssä eräitä
perusvaatimuksia. Ne eivät saa liueta (tai hajaantua) suun olosuhteissa, niiden tulee synnyttää riittävän vahva sidostuminen
mekaanisen retention kautta. Sementeillä tulee olla korkea
leikkauslujuus, puristuslujuus ja riittävä bioyhteensopivuus
hammaskudosten kanssa. Niillä tulee myös kestää purentavoimia ja jännityksiä sementti-hammaskudosrajapinnalla.
Edelleen, kiinnityssementtien yleisiä suotavia ominaisuuksia
ovat niiden hyvät käsittelyominaisuudet, kuten riittävä työskentelyaikaväli (sekoitus- ja kovettumisajat).
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Sinkki – ”sementtien perusmetalli”?

Metallinen sinkki (Zn, atomipaino 65,37) kuuluu samaan alkuaineiden pääryhmään kuin kadmium (Cd, atomipaino 112,40)
ja amalgaameista tuttu elohopea (Hg, atomipaino 200,59).
Sinkkiä on maaperässä 0.02% ja se esiintyy lähes pelkästään
sinkkisulfidina, ZnS (mineralogiselta nimeltään sinkkivälke).
ZnS voidaan helposti konvertoida kuumentamalla ilmassa,
jolloin saadaan sinkkioksidia, ZnO. Vielä kuuma, “tuore”
ZnO on kellertävä johtuen ylimääräisistä, ei-stökiömetrisistä Zn-atomeista ja se valkaistaan teknistä käyttöä varten
hapella, joka vapauttaa kidehilasta ylimääräiset Zn-atomit.
Sinkkioksidia on käytetty fillerinä pehmeissä kumeissa - ja
etenkin hammashoidon sementeissa. Sillä on luonnostaan
röntgenkontrasti, sen väri on valkoinen, hinnaltaan se on
edullinen ja se ei ole toksinen. Fysiologian kannalta sinkki
esiintyy useiden entsyymien keskeisenä osana. Ihmiskeho
sietää sinkkiä ilmeisesti myös yli fysiologisen “tarpeen”.
Kristallografisesti ajateltuna sinkkioksidi esiintyy ns. wurtsiitti-rakenteena (Kuva 1), jonka voidaan ajatella koostuvan
happiatomitetraedreista (kuvan musta pieni pallo), joissa
sinkkiatomi (isompi vaalea pallo) sijaitsee kovalenttisesti sitoutuneena. Kuvassa näkyy myös mahdollisen ylimääräisen
Zn-atomin sijanti sinkkioksidin kidehilarakenteessa. Mielenkiintoista on, että ZnO on myös n-tyypin puolijohde.

Kuva 1. Sinkkioksidin, ZnO, kiderakenne. Pieni musta pallo = O
(happi), vaalea iso pallo = Zn (sinkki) ja tumma iso pallo = ylimääräinen, kiderakenteeseen varsinaisesti stökiömetrisesti kuulumaton Zn
(julkaistu luvalla: Brian W. Darvell, 2008).
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Kuumennettaessa ZnO hajoaa sinkkimetalliksi ja hapeksi.
Mikäli sinkkioksidi on värillistä (kellertävää), siinä on liikaa
Zn-atomeja ja se ei reagoi, kuten sen pitäisi ko. kiinnityssementin kovettumisen happo-emäsreaktioissa.

Sinkkioksidi plus eugenoli

Vanhimman, edelleen käytössä olevan hammashoidon sementin, sinkkioksidi-eugenolisementin kovettumisreaktio
perustuu yksinkertaiseen happo-emäsreaktioon, jossa ZnO
toimii emäksenä. Eugenoli, 2-metoksi-4-(2-propenyyli)fenoli
(Kuva 2), on neilikkaöljyn pääainesosa (85%). Mausteena
käytetty neilikka on luontaisesti indonesialaisen Carophyllus
aromaticus –puun kuivattu kukannuppu. Eugenolin metoksiryhmä (-O-CH3 eli –O-Me) on orto-positiossa (2-asema)
eugenolin fenoliseen hydroksiryhmään (-OH) nähden. Itse
fenolin rakenne on bentseenirengas, jossa on yksi hydroksiryhmä. Fenolit (C6H5OH) ja sen johdannaiset, kuten eugenoli,
ovat itse asiassa heikkoja happoja (eivätkä alkoholeja, kuten
ajatella saattaisi), sillä niiden fenolinen vety on kemialliselta
luonteeltaan hapan:
C6H5OH (fenoli) C6H5O- (fenoksidi-ioni) + H+
(1)
Eugenolin happamuus on samaa luokkaa kuin vetykarbonaatti-ionin (HCO3-) vedyn happamuus (vrt. leivinjauhe,
natriumvetykarbonaatti NaHCO3).

Kuva 2. Eugenoli eli 2-metoksi-4-(2-propenyyli)fenoli, jossa fenolinen
hydroksiryhmä on 1-asemassa ja metoksiryhmä 2-asemassa. 4-asemassa on 2-propenyyliryhmä (julkaistu luvalla: Brian W. Darvell,
2008).
Sinkkioksidi-eugenolisementti kovettuu seuraavan nopean
ionireaktion (jossa ‘H-eug’ = eugenoli) mukaisesti ja reaktio
tapahtuu täydellisesti suun olosuhteissa n. 2 min kuluessa:


ZnO + 2 H-eug

Zn2+(eug)2- + H2O

(2)

Muodostuva, kliinisissä olosuhteissa sementoiva, sinkkieugenolaattikompleksi (kuva 3) on luja ja stabiili, sillä on siinä
rakennetta jäykistäviä viisirenkaita. Kemiallisesti tämäntyyppisessä sementissä molekyylien väliset voimat ovat heikkoja
van der Waalsin voimia, jolloin materiaali ei ole “liian” luja.
Kovettumisreaktio vaatii jonkin verran vettä (reaktio 2), jota
syntyy itse kemiallisessa reaktiossa ja jota on kaviteetin seinämillä adsorboituneena. Sinkkioksidi liukenee jossain määrin
veteen ja muodostaa ei-reaktiivisen hydraattiyhdisteen.

Kuva 3. Eugenolimolekyylien ja sinkkioksidin välinen reaktio: oletettu sinkkieugenolaatin rakenne. Sementissä nämä rakenteet ilmeisesti
muodostavat sandwich-rakenteen koordinoituneiden vesimolekyylien
kanssa (julkaistu luvalla: Brian W. Darvell, 2008).
Kaupallisissa sinkkioksidi-eugenolisementeissa on mukana jonkin verran vettä tai sinkkiasetaattia, Zn(CH3COO)2.
Kovettumiseen vaikuttaa kuitenkin ympäristön kosteus (ja
komponenttien oikea annostelu!), joten kuivan sementin varastointiin on kiinnitettävä huomio (säilytys alle 25 0C, kuivassa). Sementti kovettuu sitä nopeammin, mitä korkeampi
on lämpötila tai suhteellinen kosteus. Kuten väliaikaiselle
sementille sopii, sinkki-eugenolisementti alkaa hajota hitaasti
ylimäärän veden läsnäollessa:
Zn2+(eug)2- + 2 H2O

Zn(OH)2 + 2 H-eug

(3)

Vapautuva eugenoli haihtuu helposti.

Entä käyttö eristeenä?

Soveltuuko sinkkioksidi-eugenolisementti kaviteetin pohjaukseen, pulpaa eristämään? On raportoitu, että sitä liukenisi
ajanmyötä amalgaamipaikan alta saumavuotojen kautta. Sinkkioksidi-eugenolisementti ei edistä sekundaaridentiinin syntymista kuten kalsiumhydroksidipastan, Ca(OH)2, sanotaan
tekevän; se tosin on anti-inflamatorinen johtuen sen eugeno-



lista. Pulpan suojaukseen sinkkieugenoli-sementti ei ole paras
vaihtoehto, silla eugenolin uskotaan vahingoittavan pulpaa.
Sinkkieugenoli-sementti ei ole erityisen luja eikä mekaanista
kulutusta kestävää. Sen mekaanisia ominaisuuksia on yritetty
parantaa modifioimalla sitä mm. eräillä resiinimonomeereilla
ja fillerilisäyksillä, mutta ilman mainittavia tuloksia. Eugenolijäämät vaikuttavat hyvin haitallisesti komposiittitäyte- ja
kiinnitysmateriaalien (yhdistelmämuovit) polymeroitumiseen,
joten nämä sementtiylijäämät on poistettava perusteellisesti
ennen seuraavia kliinisiä työskentelyvaiheita.
Sinkkioksidi-eugenolisementti on alunperin ollut tarjolla
nesteena ja jauheena, jotka sekoitetaan tarkassa suhteessa
keskenään. Sitä on käytetty myös hammasprotetiikan jäljennösmateriaalina, jolloin sitä on ‘sementin’ asemesta kutsuttu
‘pastaksi’. Tällöin se on kahtena pastana, jotka sekoitetaan
keskenään (sekoitusaika n. 30 s). Itse kovettumisreaktiot ovat,
kuten yllä esitetty (reaktio 2), vaikka ‘pasta A’ koostuu sinkkioksidijauheesta sekoitettuna tiettyyn öljyyn tai resiinin (joka
ei osallistu itse kovettumisreaktioihin) ja ‘pasta B’ puolestaan
eugenolista, joka on sekoitettu inerttiin filleriin. Suurin hyöty kahden pastan systeemistä on sementin ilmeisen helppo
sekoittaminen.
Terminologiaa ajatellen teknologian kannalta, tämä sementti on määritelmän mukaisesti myös komposiitti, vaikka
selkeyden vuoksi sen (ja muiden samantyyppisten) komposiittiluonnetta ei useinkaan tuoda esiin.

Jukka Pekka Matinlinna
Dosentti
Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos
Professori (Assoc.)
University of Hong Kong, Faculty of Dentistry,
Dental Materials Science, Hong Kong.
E-mail: jumatin@utu.fi tai jpmat@hku.hk
www.utu.fi, www.hku.hk
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Suun limakalvomuutoksia
Osa 2. Vaaleat muutokset suun limakalvoilla
Vaaleat muutokset
suun limakalvoilla

Suun limakalvojen vaaleat muutokset
ovat yleensä merkki limakalvon epiteelin paksuuntumisesta tai voimakkaasta
hilseilystä. Epiteelin paksuuntuminen
näkyy kliinisesti limakalvon pinnan
valkeana muutoksena. Valkea kate
on sarveisainetta eli keratiinia. Yksittäinen muutos on yleensä paikallisen
syyn aiheuttama, mutta ei pidä unohtaa
myöskään kasvaimen mahdollisuutta.
Vaaleiden muutosten tunnistaminen on
tärkeää, koska osaan näistä muutoksista
liittyy suusyöpävaara. On kuitenkin tärkeää erottaa ne muutokset, joita ei voida
luokitella hoitoa vaativiksi sairauksiksi.

Kuva 1. Oikean posken limakalvolla, purutasossa vaalea juoste.

Traumaattiset muutokset

Posken limakalvolla, purutasossa nähdään vaalea leukoplakinen alue (Kuva
1). Joillakin juoste näkyy selvemmin,
mutta se ei vaadi hoitoa. Myös huulien
ja poskien jatkuva imeskely voi aiheuttaa limakalvolla voimakasta hilseilyä ja
jopa leukoplakisia muutoksia. Terävät
hampaan särmät ja hankaava proteesi
voivat olla syynä limakalvon paikalliseen
muutokseen, jolloin hoitona on ärsyttävien tekijöiden eliminoiminen. Jos muutos ei parane kahden viikon kuluessa,
on se tutkittava tarkemmin.


Fordycen täplät
(Morbus Fordyce)

Huulien ja posken limakalvoilla voi
esiintyä kellertäviä läiskiä, joita on symmetrisesti molemmilla puolilla suuonteloa. Ne eroavat selvästi leukoplakioista
värinsä puolesta. Fordycen täplät ovat
pieniä talirauhasia tai talirauhaskertymiä, joiden erite näkyy ohuen limakalvon läpi. Niiden määrä vaihtelee. Täplät
tulevat yleensä esiin murrosiässä, mutta
voivat lisääntyä iän karttuessa. Toisaalta
ne saattavat vuosien myötä kadotakin.
Jos Fordycen täpliä on paljon, puhutaan
Fordycen taudista. Se on kuitenkin harmiton muutos eikä vaadi hoitoa.

kuukausien kuluessa näiden juovien ja
punaisten laikkujen sijainti ja muoto
muuttuu, ja ne vaihtavat paikkaa. Karttakielestä käytetään myös termiä erytema migrans (”liikkuva punoitus”) tai
vaeltava kielitulehdus. Joskus karttakielimäisiä muutoksia voi esiintyä muillakin
suun limakalvoilla samanaikaisesti kielen
muutosten ohella. Karttakielimuutoksia
esiintyy usein uurrekielen yhteydessä.
Karttakielen syytä ei tiedetä, mutta
sitä esiintyy enemmän atoopikoilla.
Monet voimakkaat mausteet ärsyttävät
kieltä. Karttakielimuutokset periytyvät,
mutta tauti ei ole tarttuva. Karttakielipotilailla ei ole suurempaa riskiä sairastua suusyöpään kuin väestöllä yleensä,
vaikka siihen liittyy usein kielikipua.
Karttakielimuutokset voivat parantua
itsestään eikä niihin ole olemassa parantavaa hoitoa. Voimakkaiden mausteiden
ja ärsyttävien ruoka-aineiden käyttöä tulee välttää.

Kuva 2. Kielen pinnalla nähdään punoittavia alueita, joita ympäröi vaalea juoste.

Karttakieli
(Lingua geographica)

Karttakielen ulkonäkö muistuttaa karttakuviota. Kielen selkäpinnalla esiintyy
vaihtelevan kokoisia punoittavien alueita, joiden reunoilla nähdään vaaleita
juosteita (Kuva 2). Näillä vaaleilla, hieman koholla olevilla alueilla hilseily on
voimakasta. Karttakieltä kutsutaankin
kielen ”hilsetystaudiksi” (kielen psoriasis). Karttakieli (lingua geographica) on
melko yleinen. Se on helppo tunnistaa
tyypillisestä ulkonäöstä. Viikkojen tai

Kuva 3. Keuhkosyöpää sairastavalla potilaalla suulaessa vaaleata peitettä, jonka alla
punoittava limakalvo.
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Kuva 6. Kielen alapinnalla nähdään punoittavia alueita ja hentoa leukoplakiaa.
Muutoksesta otettiin koepala ja kudosnäytteessä todettiin hyperkeratoosia,
mutta ei pahanlaatuisia muutoksia.

Kuva 4. Kielen dorsaalipinnalla rihmanystyt ovat värjäytyneet kellertävän ruskeiksi,
mutta leukoplakia näkyy selvästi valkeana
muutoksena. Potilas tupakoi.

Kuva 5. Kielen oikeassa sivussa lehtinystyjen alueella ympäröivästä limakalvosta
koholla oleva vaalea muutos, joka on syytä
poistaa kirurgisesti. Kliinistä diagnoosia
tehdessä on syytä verrata muutosta ympäröivään kudokseen.

Sammas

Sammas eli pseudomembranoottinen
sienitulehdus esiintyy potilailla, joilla
vastustuskyky on jostain syystä alentunut. Limakalvon pinnalla esiintyy vaaleata peitettä, joka irtoaa raaputtamalla
ja samalla alta paljastuu punoittava alue
(Kuva 3). Suun sieni-infektioita käsittelen erillisessä artikkelissa.

Leukoplakiat

Leukoplakia on limakalvon tasaisen
vaalea, juosteinen tai läiskäinen muutos, jota ei voida poistaa raaputtamalla.
Niitä voi esiintyä kaikilla limakalvoilla,
mutta yleisimmin posken limakalvolla ja
kielen sivussa. Suomalaisen tutkimuksen
mukaan aikuisväestössä leukoplakioita
on havaittu 1 – 2 %:lla tutkituista. Terveys 2000-tutkimuksen mukaan yleisin
syöpävaaraa lisäävä limakalvomuutos oli
valkoinen limakalvolöydös, jota esiintyi
5 %:lla tutkituista. Leukoplakiapotilaista
4/2008

2-6 % sairastuu suusyöpään kymmenen vuoden sisällä. Runsas tupakointi
ja alkoholin käyttö lisäävät riskiä saada
suusyöpä. Suurin osa leukoplakioista
todetaankin tupakoitsijoilla.
Leukoplakia on kliininen nimitys limakalvon vaalealle, kivuttomalle läiskälle, joka ei irtoa alustastaan ja jota ei
voida määrittää muuksi sairaustilaksi.
Nuuska voi aiheuttaa toistuvasti käytettynä paikallisen leukoplakiamuutoksen, tavallisimmin huulipoimun alueelle. Nuuskan aiheuttamalle muutokselle
on tyypillistä ”poimuinen” limakalvon
pinta (elefantti-iho). Leukoplakia on
erotettava jatkuvan ärsytyksen - usein
hankauksen - aiheuttamasta limakalvon
liikasarveistumisesta, joka häviää ärsytyksen loputtua. Erotusdiagnostiikassa
on huomioitava myös suun lichen-muutokset.
Leukoplakiat jaotellaan kahteen pääryhmään: homogeenisiin ja ei-homogeenisiin muotoihin. Homogeeninen
leukoplakia on pinnaltaan tasainen
eikä siihen liity limakalvon punoitusta
eikä haavaumia (Kuva 4). Noin 95 %
leukoplakioista on homogeenisia. Eihomogeenisiin leukoplakioihin liittyy
punoitusta eli erytroleukoplakiaa ja
haavaumia tai ne voivat olla nodulaarisia (Kuva 7) ja koholla ympäröivästä
limakalvosta (Kuva 5 ). Homogeenisen
leukoplakian malignisoitumisriski on
huomattavasti pienempi kuin ei-homogeenisen.
Jos altistavia tekijöitä ei saada poistettua ja paikallinen leukoplakia uusiutuu,
muutoksesta tulee ottaa koepala. Kielen
alapinnan ja suun pohjan leukoplakiat
sekä laajat ja ei-homogeeniset leukoplakiat on aina syytä tutkia tarkemmin
hammaslääkärin toimesta. Potilasta
tulee seurata säännöllisesti (6 – 12 kk
välein) ja otettava tarvittaessa uusi kudosnäyte. Katso kuvat 6 ja 7.

Kuva 7. Sama alue kuin kuvassa 6 seitsemän kuukautta myöhemmin.Alueella nähdään pyöreä, ympäröivästä limakalvosta
hieman koholla oleva vaalea, nodulaarinen
muutos sekä pieni haavauma, jota ympäröi hento vaalea rengas (nuoli). Uuden kudostutkimuksen mukaan alueella todettiin
levyepiteelisyöpä.

Yhteenveto

Suun limakalvojen leukoplakiset muutokset tulee aina tutkia ja syy selvittää,
koska ne luokitellaan syöpävaaraa lisääviin limakalvomuutoksiin. Paikallisten
muutosten ensisijaisena hoitona on
ärsyttävien tekijöiden eliminoiminen.
Myös tupakoinnin lopettaminen on
hoidon onnistumisen kannalta välttämätöntä. Vaikka leukoplakinen muutos
paraneekin, on potilasta syytä seurata
säännöllisin väliajoin.

Artikkelisarja suun
limakalvon muutoksista
Tämän artikkelisarjan tarkoituksena
on jakaa tietoutta hammastekniselle
henkilökunnalle kliinisesti tärkeistä limakalvomuutoksista. Kussakin
osassa käsitellään yhteen aihepiiriin
liittyvien limakalvomuutosten määritelmät, kliiniset kuvat, erotusdiagnostiikkaa, hoidontarveluokitukset ja
ennaltaehkäisy. Näitä aihepiirejä ovat
muun muassa valkoiset limakalvomuutokset, punaiset limakalvomuutokset, suun kasvaimet, haavaumat,
kielen sairaudet, infektiosairaudet,
suun sieni-infektiot ja irrotettavien
hammasproteesien yhteydessä esiintyvät limakalvomuutokset. Artikkelisarja muodostaa kokonaisuuden,
joka vastaa laajaa suun limakalvosairauksien kurssia.



Huomisen ammattilaiset
ovat jo koulussa!

H

elsingin sosiaali- ja terveysalan
oppilaitos eli HESOTE on Suomen suurin ja monialaisin sosiaali- ja terveysalan koulutusta järjestävä oppilaitos. Sen toimintaa
ohjaa ja valvoo Helsingin kaupungin
opetusvirasto ja opetuslautakunta. Noin
1600 peruskoulun tai lukion käynyttä
nuorta saa siellä ammatillista koulutusta
tälläkin hetkellä. Suurin osa heistä valmistuu lähihoitajaksi. Hammastekniikan
kannalta HESOTE on vieläkin merkittävämpi oppilaitos, sillä se on Suomen
ainoa hammaslaboranttien koulutuslaitos. Peruskoulupohjaisella linjalla opinnot kestävät 3 vuotta ja ylioppilaat valmistuvat vuotta lyhyemmässä ajassa.
Oppilaitosta johtaa rehtori ja kaksi
apulaisrehtoria. Siellä työskentelee kaikkiaan 180 opettajaa. Hammastekniikan
osastoa johtaa Hanna Poutiainen ja päätoimisia opettajia on seitsemän. Lisäksi opinto-ohjaaja Seija Kovala palvelee
alamme opiskelijoita. Hammaslaboranttiopiskelijoita on koulutuksessa noin 70.
Heistä tänä syksynä 35 aloitti päiväopinnot ja 18 oppisopimuskoulutuksen.
Sisäänottomäärä vaihtelee vuosittain.
Alallemme on valmistumassa paljon
nuoria maahanmuuttajia. Lähivuosina
onkin mielenkiintoista nähdä miten
pian monikansallisuus leviää ympäri
Suomen työpaikkoihin ja miten paljon
nämä uudet ammattilaiset muuttavat
työpaikkakulttuuriamme.
Päiväopiskelun vaihtoehtona saada
ammattipätevyys on oppisopimuskoulutus. Oppiminen tapahtuu työpaikoilla
yksilölliseen tahtiin ja pätevyys mitataan
näyttötutkintoon kuuluvilla tutkintosuorituksilla. Hyväksytyt suoritukset kaikilla viidellä hammastekniikan osa-alueella
oikeuttavat tutkintotodistukseen siinä
missä päiväopiskelun suorittaminenkin.
HESOTE tarjoaa oppisopimusoppilaille valmistavaa koulutusta, jolla halutaan
varmistaa teoriapohjainen tieto- ja taitotaso ennen näyttötutkinnon tutkinnonsuorituksia.
10

Hammastekniikan opettajien yhteiskuva; Meri Nurkse.

Kaikki hammastekniikan osaston
opettajat osallistuvat ammatillisten aineiden opetukseen, mutta he ovat samalla jonkin osa-alueen yhdysopettajia.
He vastaavat alueensa opetusmateriaalista, seuraavat alan kehitystä ja ovat
yhteydessä työelämään. Myös kentältä
voi ottaa yhteyttä heihin.
Opettaja Veikko Kirsimaa on oppilaitoksen asiantuntija oppisopimuskoulutuksen kysymyksissä. Hän toimii
osaproteesiopetuksen yhdysopettajana.
Kokoproteesiopetuksen yhdysopettaja
on Eero Martin.
Hammaslaboranttien opetussuunnitelmassa kruunu- ja siltaproteesien valmistaminen ja oikomiskojeiden valmistaminen ovat valinnaisia vaihtoehtoja
keskenään.
Hammaslaboranttien koulutukseen
kuuluu työssäoppimisjaksoja eli harjoittelua hammaslaboratorioissa. Näillä ”top-jaksoilla” heidän osaamistaan
myös arvioidaan eli he suorittavat ammattiosaamisen näyttöjä.

Opettaja Vilho Kinnunen on monelle
laboratoriolle tuttu työssäoppimisen
ohjaaja. Hänen vastuullaan on harjoittelupaikkojen etsiminen ja sopiminen
hammaslaboranttiopiskelijoille. Vilho
Kinnunen on kruunu- ja siltaproteesiopetuksen yhdysopettaja. Oikomishoidon kojeiden ja purentakiskojen
yhdysopettajana toimii Juha-Pekka Marjoranta. Muita hammastekniikan opettajia HESOTEssa ovat Kaija Paavola, Juri
Koivistoinen ja Tuula Mohtaschemi . Kaija
ja Juri opettavat pääasiassa ammatillisia
aineita ja Tuula ammattia tukevia teoria-aineita.
Oppilaitoksen tilat ovat valoisat ja
välineet ajanmukaisia. Niinpä vierailija
löytää hammastekniikan osastolta aina
iloisen opetuslaboratoriossa ahertavan
joukon. Välillä melko äänekkäänkin.
Huomisen ammattilaisia, selvästikin!

Teksti; J-P Marjoranta
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AJANKOHTAISTA HAMMASTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOSSA
(hammaslaborantti) SYKSYLLÄ 2008

Tutkinnot ja tutkintojen
perusteet uudistuvat

K

aikkien ammatillisten perustutkintojen perusteet (opetussuunnitelman ja näyttötutkintojen perusteet) sekä maahanmuuttajien
valmistavan koulutuksen, vammaisten
opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen perusteet, talouskouluopetuksen perusteet
sekä ammatilliseen peruskoulutukseen
ohjaavan ja valmistavan koulutuksen
perusteet uudistetaan vaiheittain siten,
että ne voidaan ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2010. Tutkintorakennetta tarkistetaan ottaen huomioon työelämän
osaamistarpeiden muutokset.

Perusteiden
keskeisimmät muutokset

Uudet tutkinnon perusteet (opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet) ovat yhteiset ammatilliselle peruskoulutukselle ja näyttötutkinnoille.
Sähköisessä muodossa olevista tutkinnon perusteista voidaan ottaa erikseen
ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita ja näyttötutkintojen suorittajia
koskevat osat.
Tarkoituksena on, että koulutuksen
järjestäjät voivat perusteiden pohjalta
suoraan ilman uutta tavoitteiden ja arviointikriteerien määrittelyä laatia opetussuunnitelmansa keskittyen koulutuksen
toteuttamis- ja arviointisuunnitelmiin
ja siihen, miten eri tutkintojen ja tutkintojen osien ammattitaitovaatimukset
ja tavoitteet saavutetaan ja osaaminen
arvioidaan.
Ammatillisten perustutkintojen työelämävastaavuutta on edelleen vahvistettu. Tutkinnot muodostuvat työelämän toimintakokonaisuuksien mukaisista tutkinnon osista. Tutkintojen
suorittamismahdollisuuksia on monipuolistettu. Tutkinto on mahdollista
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suorittaa työelämän edellyttämää ammattipätevyyttä tuottava tutkinnon osa
kerrallaan, vaikka ensisijaisena tavoittee-

na on koko tutkinnon suorittaminen.

Ammatillisen tutkintojärjestelmän
joustavuutta on lisätty monipuolistamalla mahdollisuuksia valita ammatillisiin perustutkintoihin osia muista
ammatillisista tutkinnoista (pt, at, eat
jopa amk).
Ammattiosaamisen syventäminen
on mahdollista siten, että opiskelija
voi yksilöllisesti sisällyttää tutkintoonsa tutkinnon peruslaajuutta enemmän
tutkinnon osia. Ne voivat olla joko
perusteissa määriteltyjä tai paikallisen
työelämän tarpeiden pohjalta suunniteltuja. Joustavuus mahdollistaa opiskelijalle henkilökohtaisten opintopolkujen
hyödyntämisen ja koulutuksen järjestäjälle mahdollisuuden vastata joustavasti
alueellisen ja paikallisen työelämän tarpeisiin.
Kaikkiin tutkintoihin ammatillisiin
tutkinnon osiin on sisällytetty yrittäjyysosaamista (vähintään 5 ov) sekä
terveyttä, turvallisuutta ja toimintakykyä
tukevia osioita.
Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon
osien (yhteisten opintojen) tutkintokohtaistaminen täydentää ammatillisten tutkinnon osien tuottamaa osaamista.
Elinikäisen oppimisen avaintaitojen
määrittelyä on uudistettu ja ne on sisällytetty sekä ammatillisten että ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien
ammattitaitovaatimuksiin, tavoitteisiin
ja arviointikriteereihin.

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten kuvaukset ovat perusteiden liiteosassa. Ne on tarkoitettu ohjaamaan
sekä tulevia opiskelijoita että valitsijoita.
Opiskelijan oikeusturvan kannalta on
perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa
vuoksi voisi toimia. Terveydentilavaatimusten tehtävänä ei ole karsiminen
vaan opiskelijan ohjaaminen tutkintoon
ja alalle, jolla hän myös kykenee toimimaan. Valintojen yhteydessä opiskelijaa
tulee ohjata toiselle alalle, jos kyseiseen
tutkintoon opiskelulle on selkeitä terveydellisiä esteitä. Eri sairauksien osalta
lääkäri arvioi, minkä asteisesta ongelmasta on kysymys ja mikä on hoitotasapaino. Opiskelijavalintaa tehtäessä
on otettava huomioon ammatteihin ja
työhön sisältyvät moninaiset tehtävät.
On mahdollista, että saman tutkinnon
sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka
edellyttävät erilaisia terveydentilavaatimuksia ja mahdollistavat täten opiskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen
suorittamiseen.
Tietoa perusteiden uudistamisesta
osoitteessa:
www.oph.fi>Opetussuunnitelmien ja
tutkintojen perusteet>Ammatillisten
perustutkintojen tarkistaminen.
(Lähde Opetushallituksen tiedote
10.10.2008 53/2008).
Lisätietoja Hammastekniikan perustutkinnon opetussuunnitelmatyöstä
Hanna Poutiainen
hanna.poutiainen@edu.hel.fi
p. 050-4013058
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bredent
visio.lign
Visio lign -tuotelinja on uusi fasettijärjestelmä erityyppisten proteettisten töiden
valmistamiseen. Järjestelmään kuuluu anatomisesti muotoillut, valmiiksi muotoillut novo.lign -kuorikot etu- ja taka-alueelle, visio.link –primer sekä combo.lign
-kaksoiskovetteinen komposiitti (kuorikoiden kiinnittämiseen. Tuotteet on saatavana suosituimmissa Vita Classical -värisävyissä. Visio.lign –soveltuu käytettäväksi
muun muassa implanttitöissä, rangoissa, yhdistelmäprotetiikkassa sekä erilaisten
suunnittelumallien valmistamisessa. Kuorikot ovat valmiiksi preparoituja, jolloin
hampaan väri ja malli eivät muutu alkuperäisestä. Kuorikon anatomista muotoa
voidaan myös muokata lämmittämällä.
Lisätietoja: Plandent Oy, tuotepäällikkö Sami Jatkola, puh. 020 7795 704.

• ERGO finsk 182x140

08-09-08

15.38

Sida 1

Paras apu työhösi !
Tekninen mikromoottori

K-ERGOgrip
Optimaalinen suorituskyky
ja ergonomisuus!

MYYNTI:
Hammasväline Oy
Plandent Oy

• täysin uudenlainen ergonominen kädensija
• 4 ohjelmaa kierrosluvun ja vääntömomentin säätöön
• 50.000 rpm, 7 Ncm
• hiiletön moottori, kiertosuunta valittavissa
• jalka-, polvi- tai pöytävastus

180°
KaVo ”relax bonus” ranteellesi.
Vähentää ranteen rasitusta.

KaVo Scandinavia AB · Petri Vänttinen · petri.vanttinen@kavo.com · Puhelin 050 50 55 043 · www.kavo.se
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Erikoishammasteknikkoliitto tiedottaa
VUODEN
ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 2008
TERHO PARIKKA (s. 28.11.1948) vastaanotti Hammaslääketiede 2008 -päivien yhteydessä Vuoden Erikoishammasteknikko -kiertopalkinnon ja kunniakirjan. 40 vuotta sitten hammastekniselle alalle tullut ja vuonna 1985 erikoishammasteknikon
oikeudet saanut arvostettu kollega on jo vuosia vaikuttanut
Erikoishammasteknikkoliiton hallituksessa, hammasteknisen
koulutuksen neuvottelukunnassa, Hammasteknikkolehden
neuvottelukunnassa ja erikoishammasteknikkojen täydennyskoulutuksen puuhamiehenä.
Terho Parikka on kantanut huolta alalla työskentelevien
hyvästä ammattitaidosta ja työn kannattavuudesta. Työryhmissä
ja luottamustoimissa Terho tunnetaan luotettavana ja tunnollisena puurtajana, joka ei toiminnallaan etsi henkilökohtaista
etuaan. Kiitospuheessaankin hän kohdisti yleisön huomion
alan järjestöjen yhteistyöhön ja kaikkien hammasteknisen alan
työntekijöiden arvostukseen.
Terho tuli aikoinaan hammasteknikkokurssille hammastyöntekijäkurssin priimuksena ja allekirjoittanut sekä muut
ht-oppilaat s75-k79 saivat tuutori-Terholta monet neuvot ja
vinkit harjoitustöiden ongelmissa. Terho tuli tunnetuksi myös
perhokalastuksen ja luonnon ystävänä.
Terho Parikalla on kunnianosoituksen ohella ollut juhlava
loppuvuosi, sillä hän täytti pyöreitä vuosia ja tuli ukiksi samoihin aikoihin! Onnea ja kiitos, Terho, kaiken edellämainitun
johdosta.
Kaikkien kollegojesi puolesta, kurssikaverisi Juha-Pekka Marjoranta.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY ONNITTELEE MERKKIPÄIVIÄÄN VIETTÄVIÄ
50 vuotta
09.02.2009 Vesamäki Merja Eht
60 vuotta
06.02.2009 Marttila Mauno Eht
29.03.2009 Tarvainen Juha Eht
65 vuotta

08.03.2009 Lankoski Jaakko Eht
70 vuotta
18.01.2009 Kemppainen Ismo Eht
09.02.2009 Kariluoto Juha Eht
75 vuotta
10.02.2009

Räisänen Elli

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY
Olympiastadion
A - rappu
00250 Helsinki
Puh. 09- 1496306
Fax  09- 1496300
erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi
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80 vuotta
04.01.2009 Nygård Nils-Gustav Eht
12.01.2009 Silen Ahti Eht
09.02.2009 Vuori Jukka Eht
90 vuotta
03.02.2009

Virkkula Heino Eht

JÄSENPALVELUTUOTTEET  
NUMEROSTA
050-406 8853.

MARKETTA RAUTIALA VASTAANOTTAA
JA POSTITTAA TILAUKSET.
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HAMMASTEKNIIKKAPÄIVÄT HELSINGISSÄ
6 - 7.2.2009 Hotel Hilton Kalastajatorppa
Perjantai 6.2.2009
klo 13.00

Ilmoittautuminen

klo 13.30 - 16.30 Hyvinvointi ja stressinhallinta, Kunnioittava työyhteisö ja
Vaativat tilanteet asiakastyössä,
psykoterapeutti Juha Vesala
klo 16.30 - 17.30 Hammaslaboratorioliiton vuosikokous ja
Erikoishammasteknikkoliiton liittokokous
klo 20.00 -

Iltajuhla, Kalastajatorpan Merisalissa

Koulutus, kokouskahvit ja lounas ovat jäsenetuja
Hammaslaboratorioliiton ja Erikoishammasteknikkoliiton jäsenille.

HAMMASTEKNIIKKAPÄIVÄT HELSINGISSÄ
6 - 7.2.2009 Hotel Hilton Kalastajatorppa
Lauantai 7.2.2009
klo 09.00 - 10.00 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
klo 10.00 - 11.00 Epäilyttääkö zirkonia?
Uranuurtaja poistaa epäilykset
– Aldo Zilion  
klo 11.00 - 12.30 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
klo 12.30 - 14.30 Uusia mahdollisuuksia suurille
implanttitöille – Aldo Zilion
klo 14.30 - 15.15 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
klo 15.15 - 16.45 Miksi ja miten käyttää kasvokaarta
laboratorion laadun parantamiseksi
- Christoph Becker
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 12.1.2009 MENNESSÄ
SÄHKÖPOSTILLA OSOITTEESEEN
markku.annaniemi@hammaslaboratorioliitto.fi
Ilmoittautuessasi ilmoita seuraavat asiat:
1. Kumpaan päivään osallistut vai kumpaankin
2. Juhlaillallinen 35 euroa, maksetaan tilille 204438-11064 Nordea
3. Tarvitsetko majoitusta
4. Kumman yhdistyksen jäsen olet
5. Sähköpostiosoite, mihin vahvistus ilmoittautumisesta lähetetään
HOTELLIN PERUUTUSMAKSUJEN TAKIA ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ ILMOITTAUTUMISESI
TAPAHTUU AJOISSA!
	Tapahtumapaikkana Hilton Helsinki Kalastajatorppa. Majoitus- ja matkakuluista 		
kukin osallistuja vastaa itse. Majoitusvaraus tehdään erillisellä lomakkeella, jonka saa 		
ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostilla ja se PALAUTETAAN suoraan hotelliin. Yhden
hengen huone 118 euroa / vrk ja kahden hengen huone 118 euroa / vrk.

Odontologi
HAMMASTEKNIIKKA  2008

Hammaspäivien päätteeksi käytiin paneelikeskustelu

Tuula Mohtaschemi luennoi aiheenaan
Mallianalyysi ja estetiikka kokoprotetiikassa

Ht Enrigo Steger” Zirgonia needs heroes”
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puheenjohtajan avaus
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Puheenjohtajan palsta

Hammastekniikkapäivien satoa

H

ammastekniikkapäivillä 17.11.2008 messukeskuksessa
saatiin jälleen nauttia luentoasiaa, kollegoiden seuraa
sekä näyttelyn antia. Varsinaisille luentopäiville saapui
lähes 230 hampaantekijää, kun mukaan lasketaan
luennoille saapuneet opiskelijatkin. Kaikkiaan messukeskukseen oli saapunut lähes 300 hampaantekijää tutustumaan näyttelyyn ja tapaamaan ammattiveljiä sekä -sisaria.
Todella mahtava saavutus, sillä olihan paikalla lähes 30%
koko alalla toimivasta ammattikunnasta. Mikäli vastaavanlaiset osallistumismäärät toteutuvat tulevaisuudessakin on
hammastekniikkapäivien kehittäminen monipuolisemmaksi
luentotapahtumaksi taloudellisestikin mahdollista.
Luentosalin sijainti oli hyvä, sekä aiheet olivat ilmeisen
kiinnostavia, sillä salissa oli parhaillaan samanaikaisesti lähes
90 henkeä luentoja kuuntelemassa. Vuoden 2009 luentoaiheita ollaan jo keräämässä, joten toiveet sekä ehdotukset ovat
erittäin tervetulleita.
Varsinaisten luentojen jälkeen oli keskustelupaneelin vuoro.
Keskustelupaneelin aiheenahan olivat alallemme hiipivä työvoimapula ja eläköitymisen vaikutukset tulevaisuudessa. Keskustelupaneelin puheenjohtaja toimi hammasteknikkomestari
Lars Nordberg. Paneelissa vastaajina toimivat Hammasteknikkoseurasta Ilkka Tuominen, Hammaslaboratorioliitosta
Anna-Liisa Tuominen, Erikoishammasteknikkoliitosta JuhaPekka Marjoranta, Metropoliasta ( hammasteknikkokoulutus)
Kari Markkanen, HeSoTe:sta ( hammaslaboranttikoulutus )
Hanna Poutiainen sekä oppilasedustajana hammaslaboranttiopiskelija Piia Pekurinen. Keskustelupaneeliin osallistui ilahduttavan suuri määrä alamme tulevaisuudesta kiinnostuneita
kollegoita. Puheenvuoroja käytettiin, ja uskon että lukuisat
kysymykset saivat tyydyttäviä vastauksia.
Keskustelupaneelin pohjalta voidaan todeta että mm. koulutusmäärien kasvattaminen on toteutettava mahdollisimman
nopeasti. Tätäkin tärkeämpänä toimenpiteenä tulee jo opintonsa aloittaneet nuoret saada motivoitumaan ja sitoutumaan
hammastekniikan kiehtovaan maailmaan. Toimintatapoja
tähän on monia, joihin jokainen meistä voi jollakin tavalla
vaikuttaa. Eräs yhteisölllisyyttä kasvattava tapa on osallistua

Hammasteknikkoseuran kevätluentopäiville, jotka järjestetään Himoksella 13-15.3.2009, mukaan pyritään saamaan
mahdollisimman paljon myös opiskelijoita.
Suomen Hammasteknikkoseuran syyskokouksessa valittiin vanha hallitus jatkamaan seuraavaksi kaudeksi, sekä
puheenjohtajana toiminut Ilkka Tuominen valittiin jatkamaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Vuoden 2009 budjetti
hyväksyttiin sellaisenaan.
Hammastekniikkapäivien jälkilöylyjä vietettiin ravintola
Lux:ssa, yhteistyössä hammashoitajien ja suuhygienistien
kanssa. Ennakkoon varattu hammasteknikkojen lippujen
määrä oli aivan liian pieni. Aiempien vuosien alhaisen osallistujamäärän pohjalta varattu hampaantekijöiden kiintiö varattiin kahden päivän aikana loppuun. Lux:iin saapui kuitenkin
klo 22:00 jälkeen valtava määrä myös hampaantekijöitä, joten paikalla oli varovastikin arvioiden noin 200 seuralaista.
Kiitokset järjestelyistä Olli Kaartiselle sekä sponssituesta
Plandentille sekä Hammasvälineelle.

Ilkka Tuominen
SHts ry: puheenjohtaja

Hammasteknikko 50 vuotta sitten –
on juttusarja, jossa julkaisemme  
Hammasteknikko-lehdessä ilmestyneitä
artikkeleita 50 vuoden takaa.
Toimitus

N:o 4: 14. vuosikerta 1957

Joulukuusi ja joulu

M

etsästä kuusen tuominen joulun tienoissa sisään ja sen
koristaminen mitä moninaisimmin helyin, kynttilöin,
omenin ja makeisin on oikeastaan aika merkillinen
tapa, jonka merkillisyyttä emme enää tule selvästi
ajatelleeksikaan. Aavistamme tavan kyllä pohjimmaltaan pakanalliseksi, mutta tuskin osaamme kuvitella, miten
monihaaraisina ja miten syvälle sen juuret pakanuuteen ulottuvat.
Joulupuun täytyy olla nimenomaan k u u s i , koska tämä
puu on ikivihreä. Se on täynnä voimaa, elämää, se on kuolematon ja siten ikuisen elämän symboli. Jumalat ovat antaneet
sille tämän voiman ja se on sen vuoksi pyhä. Tällaisena puuna
se liittyy muihin tarujen elämänpuihin, jollainen kasvoi jo
paratiisissa ja joita tunnetaan erilaisina muunnoksina mitä
erilaisimmissa muinaisuskonnoissa.
Joulukuuseen ripustetaan koristeita ja lahjoja. Toisaalta tässä
esitetään »näytelmää», jossa pyhä puu pukeutuu juhla-asuun ja
»kukkii» palvontaaikana. Toisaalta se saa lahjoja, sille tai siinä
asuvalle hengelle uhrataan ja lahjat ripustetaan sen oksille,
kuten muinaissuomalainen ripusti uhrilahjat karsikkopuun
oksille.
Muinaisten sivistyskansojen ja nykyisten primitiivisten
kansojen puihin ja muihinkin kasveihin kohdistuva palvonta
on oikeastaan monessa mielessä kaunista. lhminen tuntee
läheisen yhteyden muihin eläviin olentoihin, puihinkin ja suhtautuu niihin kunnioittavasti. lnarissa ja kolttain keskuudessa
on meilläkin vielä varsin myöhäisinä aikoina ensin »tainnutettu» puu kirveen hamaralla ja sitten vasta se kaadettu. Eihän elävää, tuntevaa olentoa saata tainnuttamatta haavoittaa.
Malaijilaiset pitävät kokonaisen vuoden katumusajan talon
rakentamisen jälkeen, koska tällöin on jouduttu kaatamaan
runsaasti puita. Kamfertti- ja upaspuun kaatajan on maksettava todellista sakkoa eikä näitä puita uskalleta niiden pyhyyden
takia mainita oikeilla nimillään. Kamfertti-puu on »se puu,
jonka sisus tuoksuu niin voimakkaasti» ja upas-puu josta saadaan voimakasta nuolimyrkkyä, on »se puu, jonka myrkky on
niin väkevää, että se surmaa eläimiä». Filippinien alkuasukkaat
kaatavat tiettyjä pyhiä puita vain pakosta ja silloin he pyytävät
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puulta anteeksi
ja sanovat papin
käskeneen heitä
kaatamaan sen.
lndogermaanisten kansojen
pyhien puiden
joukossa varmaan tammi on
ollut etusijalla.
Se on mahtava komea ja se
elää monien ihmissukupolvien
ikäiseksi - se
jos mikään on
jumalallinen ja
pyhä. Zeukselle pyhitetty Dodonan tammi oli muinaisina
aikoina tunnettu kautta silloisen maailman ja klassilliset kirjailijat ylistivät sitä ihmeelliseksi ennustajaksi, joka suhinallaan
antoi oraakkelivastauksia millä kielellä tahansa. Mutta kelttien
parissa pyhät palvontapaikat sijaitsivat varjoisissa tammilehdoissa, joissa heidän pappinsa, druidit, suorittivat salaperäiset jumalanpalvelusmenonsa. Tammien lisäksi luonnollisesti
monet muut - ja erikoisesti suuret, kummallisen muotoiset
tai yksinäiset ja harvinaiset - puut saivat pyhyyden leiman ja
joutuivat kunnioituksen ja palvonnan kohteiksi.
Mutta niinpä vielä monipuolisesti oppinut roomalainen
Philinius on sitä mieltä, että »puilla on sielu yhtäläisesti kuin
muillakin elävillä olennoilla ja ne olivatkin vanhempina aikoina jumalien temppeleitä ja syrjäisillä maaseudulla kansa
palvoo edelleenkin merkillisiä puita ikivanhoin menoin». Puiden pyhänä pitäminen on monesti suurta viisautta, vaikka
se kätkeytyykin myytin verhoon. Jo se yleinen uskomus, että
puun henget vaikuttivat kasvullisuuden edistämiseen, on mitä
suurimmassa määrässä tosi. Onhan käytännössä nähty, mitä
seurauksia on puiden häikäilemättömästä hävittämisestä: maa
autioituu, aurinko polttaa ja sateet kuluttavat, tuulet kuljetta4/2008

vat pois - maan ruokamulta häviää ja rehevästä metsäalueesta
tulee erämaata. Metsä sitoo vettä, synnyttää sadetta, suojelee
maan, turvaa sen elämän. Amerikan preerioilla, Afrikan savanneilla, Meksikon ennen hedelmällisillä tasangoilla on ”aropeikko” saanut ylivallan - koska puita ei palvottu tarpeeksi.
Kun muinoin lähetyssaarnaajat yrittivät pakottaa liettualaiset
tuhoamaan pyhät lehdot, nämä rukoilivat Liettuan ruhtinasta
estämään tämän teon, koska näin hävitettäisiiin sen jumalan
asunto, joka antaa sadetta ja auringonpaistetta - siis takaa
maan kasvun. Samoin Assamissa uskotaan pyhän puun kaatamisesta seuraavan kuivuuden ja Kultarannikon neekerit pitävät varmana, että eräiden uhripuiden kaataminen aiheuttaa
koko maailman hedelmien tuhoutumisen. Luonnollista on,
että varsinaiset hyötökasvit, palmu ja erilaiset hedelmäpuut,
viljalajit ja esimerkiksi lotus Egyptissä ja Intiassa, ovat erinomaisen pyhiä ja että niiden vaurioittamisesta rangaistiin.
Miten pitkälle ja samalla omalaatuisen kauniisiin muotoihin
tämä kunnioitus voi kehittyä, osoittaa malajilaisten suhteen
riisiin eli »Riisiemoon>. He käsittelevät kukkivaa riisiä aran
kunnioittavasti niin kuin odottavaa äitiä. Pellolla ei saa ampua
eikä meluta, ettei riisin sielu pelästy ja koko ajan kylvöstä kypsymiseen asti riisiä palvotaan, sille uhrataan, sitä maanitellaan
ja hyvitellään, jotta hyvä sato varmistettaisiin.
Muinaisessa kasvien palvonnassa näemme oikeastaan luonnonsuojeluaatteen mielenkiintoisen ja ajatuksia herättävän
alkuvaiheen. Tavallaan se lisäksi kohdistui samanlaisiin puu- ja
kasviyksilöihin kuin nykyäänkin. Suuret yksinäiset eriskummallisen näköiset, harvinaiset ja tietenkin ihmiselle hyödylliset
puut ja kasvit olivat palvottuja ja suojeltuja, kuten ne nyt
yleensä ovat rauhoitettuja, hoidettuja, suojeltuja.
Meidän puistamme on k u u s i ollut omassa erikoisessa asemassaan. Pakanuuden ajan karsikkopuuna se oli yleinen. Sen
juhlallinen, suora olemus ja tietty vakava ankaruuskin, johon
liittyy joskus synkkää pelottavuutta, herättää vielä tämänkin
päivän ihmisissä sitä kohtaan erikoisia kunnioituksen tunteita.
Tuulen viimassa sillä on oma suhinansa, sen tuuheiden oksien
suojaan asumapaikkansa pystyttäneelle varmaan turvallinen
ja kotoinen. »Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto», ei muinoin ollut niinkään vain pelkkä vertauskuvallinen
sananparsi kuin se on nykyään. Silti se vielä tänäkin päivänä
mahtavana kotikuusena seisoo monella pihalla tai suojaa saunakuusena joululöylyyn menijän polkua. Muinaissuomalaisten
pyhän pihlajan ja Pohjolan runollisen koivun kilpailijana kuu-

seen liittyy oma symboliikkansa, omat tapansa ja pitämyksensä. Nykyaika on lisäksi tehnyt siitä tärkeän hyötypuun, josta
voidaan valmistaa jopa sokeria.
Mutta koko sisäisen ja ulkonaisen merkityksellisyytensä,
kaikkien muinaisuuden pyhien puitten rikkaan perintöasun
se pukee ylleen saapuessaan vieraaksemme kotiemme tuttuna,
rakkaana joulukuusena.
Tämä oli tarinaa pyhistä puista ja erikoisesti joulukuusesta,
joka jälleen astuu esille herkistämään mieltämme ja juhlistamaan jouluntunnelmaa. Joulun aluspäivät ovat tietenkin
kuumeisen kiireistä aikaa.
Jokainen yrittää parastaan ilahduttaakseen perhettään,
omaisiaan ja tuttaviaan. Se on tapa joka on joululle ominaista ja joka kuin itsestään tulee esille vanhana traditiona.
Viime vuosien kuluessa on joulun vieton yhteydessä varsin
usein jouduttu toteamaan, että tämän, vuoden suurimman
pyhäpäivän perimmäinen tarkoitus on jäänyt yhä enemmän
taka-alalle. Etualalle tai ainakin näkyvimmälle paikalle ovat
tunkeutuneet joululle sinänsä täysin vieraat, jopa sille vastakohtaisetkin ilmiöt. On sanottu, että joulu on arkipäiväistetty,
siitä on tehty jopa mainosväline.
Joulun luonne ei ole kuitenkaan viime vuosikymmenien
vieriessä paljoakaan muuttunut niissä ulkonaisissa puitteissa, joissa sitä maassamme on totuttu viettämään. Se on toki
parhaiten säilyttänyt alkuperäisen luonteensa muiden juhla, merkki- ja pyhäpäivien edellä ajan nopeasti kuluttavassa
virrassa. Joulu on yhä vielä se vuotuinen juhlapäivä, jolloin
keräännytään perhe- ja sukulaispiireissä, jolloin muistetaan
omaisia ja ystäviä.
Jos jotkut pyrkivät käyttämään tätä edukseen, ei sen vuoksi vielä ole oikeutta tuomita itse tarkoitusta. On hyvä, jos
ihminen edes kerran vuodessa tulee ajatelleeksi muitakin
kuin itseään. Vaikeuksista huolimatta voinemme kuitenkin
rauhallisin mielin hiljentyä viettämään suurta juhlaa.
Toimitus toivottaakin kaikille lukijoilleen ja ystävilleen Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.
M. Elomaa

HAMMASLABORATORION
TOIMIHENKILÖT TU ry
TOIMIHENKILÖUNIONI
Jäsenyyttä koskevissa asioissa neuvoo
myös liiton jäsenrekisteri.
päivystysaika klo 9-12 (09) 17273 440

4/2008

Tes-asiamies / Työsuhdeasiat
Työsuhdeasiamies
Martti Mäntymaa
Toimihenkilöunioni
PL 183 (Selkämerenkuja 1 A) 00181 HKI
puh.(09) 1727 3583
gsm 0500 37 272
e-mail martti.mantymaa@toimihenkilounioni.fi
Puheenjohtaja
Riitta Saloranta
gsm 050 5635 968
e-mail riitta.saloranta@Welho.com
Sihteeri/Taloudenhoitaja
Paula Näveri
gsm 050 320 0901
email paula.naveri@luukku.com
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KURSSIT JA TAPAHTUMAT KEVÄÄLLÄ 2009
Kursseja hammaslääkäreille / hammasteknikoille
Järjestäjä: CeraTech / Htm Seppo Kärkkäinen
Kurssiohjelmat ja muut kurssitiedot: www.hammastekniikka.com
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
HIMOS 2009
Himos, Jämsä 13.3.-15.3.2009
Hammasteknisenalan koulutus- ja virkistystapahtuma Jämsän Himoksella 13.3 – 15.3.2009
Kevätpäivät lähestyvät vauhdilla! Tällä kertaa suuntaamme Keski-Suomeen Himokselle viettämään perinteistä kevättapahtumaa. Voit viettää aikasi niin rinteissä ja laduilla, ulkoillen sekä tietysti luennoilla. Ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin. Varaa
majoituksesi ajoissa!!
Linkkejä:
http://www.himoslomat.fi/
http://www.himos.fi/

IDS - 2009, 33. International dental-schau
Aika: 24 - 28.3-2009
Paikka: Köln, Saksa 1380 näytteilleasettajaa, 51:stä maasta
http://www.ids-cologne.de/
ITI Weekend - Hoitotavoitteellista implantologiaa tieteelliseltä pohjalta
Straumann järjestää perinteisen seminaariviikonlopun hammaslääkäreille, hammashoitajille ja hammasteknikoille.
Yhteistyössä mukana Suomen ITI Fellow – jäsenet ja kansainväliset huippu-luennoitsijat.
Seminaari alkaa perjantaina ja päättyy lauantaina. Perjantai-iltana nautimme juhlaillallisen teemalla ”Straumann on iloinen
asia” ja jatkamme iltaa juhlatunnelmissa hyvien artistien viihdyttäminä.
Tarkemmat tiedot aikataulusta, rekisteröinnistä ja majoitusmahdollisuuksista ilmoitamme tulevan syksyn aikana.
ITI International Team for Implantology
Straumann Oy
Aika: 15.–16.5.2009
Paikka: Helsingissä
Jos haluat koulutustapahtumasi tälle ilmaiselle palstalle,
ota yhteyttä:

Teppo Kariluoto puh (09) 345 1023 tai sähköpostitse
sastsk@nettilinja.fi

KURSSIT MYÖS NETISSÄ!
http://www.hammasteknikko.fi/koulutus.html

!

tutustu

kotisivuumme .fi

PALVELUKSEEN
HALUTAAN
Hammaslaboratorio
Hammastekniikka V. Vuoristo Oy Jyväskylässä
hakee hammasteknikkoa.
Asunto mahdollisuus kaksio n. 46m2
Tiedustelut: Vesa Vuoristo 014- 612 106/
iltaisin 040- 5612 106
Lisätietoja: www.hammastekniikka.fi

www.hammasteknikko
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JÄSENET ILMOITTAVAT
Lähetä ilmoituksesi sähköpostilla osoitteeseen: sastsk@nettilinja.fi tai postikortilla osoitteeseen: Suomen Hammasteknikkoseura ry,  Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki.  Laita otsikoksi JÄSENILMOITUS ja muista merkitä myös
jättöpäivä ja yhteystietosi.
Ilmoitukset julkaistaan seuran www-sivuilla osoitteessa www.hammasteknikko.fi sekä tilan salliessa myös Hammasteknikko-lehdessä rivi-ilmoituksina.
..................................................................
..................................................................
MYYDÄÄN/VUOKRATAAN
Myydään toimistohuoneisto Someron ydinkeskustassa.
..................................................................
Tiloissa toiminut EHT-vastaanotto ja laboratorio + erilliErikoishammasteknikon vastaanotto kalusteineen ja tarnen huone ja kk + varasto.
vikkeineen myytävänä katutasossa  Liperin keskustassa
Myydään kuukauden aikana hintaan 90.000 euroa.
(34 neliötä). Eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Tiedustelut : Eht Risto Rantanen, Forssa
Tiedustelut: puh. 0500-578 851 Raija Sarola.
03-4355621, 03-4222371, 050-3500232
.................................................................
..................................................................
Myytävänä hyviä laitteita ja tarvikkeita edullisesti:
Kahden istuttava Erion -työpöytä, hydraulinen prässi ja
-Leleux vahanhuuhtelulaite
Erion jynssi (pöytämalli).
-Autoklaavi, B-luokka (ikää 3 vuotta !)
Puh. tiedustelut 03- 752 3345
-K-9 mikromoottori polvivastuksella
..................................................................
-K-11 mikromoottori polvivastuksella
PALVELUKSEEN HALUTAAN
-Kipsivibra mitat 24x24 cm (Lähes uusi)
..................................................................
-Jynssi 2 nopeuksinen, uusi
Hammaslaboratorio Hammastekniikka V. Vuoristo Oy
-balance artikulaattoreita 3 kpl (vrt. Dentatus)
Jyväskylässä hakee osaavaa hammasteknikkoa.
-vakuumisekoitin austenal
Tiedustelut: Vesa Vuoristo 014- 612 106/
-Dürr kompressori
iltaisin 040- 5612 106
-Kipsijyrsin, paineilmalla toimiva (uusi)
Lisätietoja: www.hammastekniikka.fi
-Oikomistarvikkeita (paljon erilaisia artikkeleja)
..................................................................
-Degussa parallellolaite T1 A 10.11.2008 7:16 Uhr Seite 1
FIN_182x140_sw_Allgem_IDS09
Lisätietoja: 0400-475627/Tahvanainen, Hyvinkää

www.ids-cologne.de

Zahntechniker.

31. Internationale Dental-Schau

KÖLN, 12.–16. APRIL 2005
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33. Kansainväliset hammaslääketieteen messut

Tule IDS 2009-messuille –
saat ennakkotietoa tulevasta.

24.-28.3.2009
12. April 2005 KÖLN,
Fachhändlertag
24.3.: Trade Dealer Day

Edelte Oy,
Sahakyläntie 5,
04770 Sahakylä
Puh. 010 616 8400
koelnmesse@kolumbus.fi

VDDI
Verband der Deutschen
Dental-Industrie e.V.

www.vddi.de

FIN | Hammasteknikko | 182 x 140 sw | IDS09 Allgemein | CD ROM

Hammaslääketieteen ja
-tekniikan kansainvälinen
Wichtig
für alle
päätapahtuma

IM MEMORIAM
4.10.2008 menehtyi Laakson sairaalassa Helsingissä erikoishammasteknikko Pertti Alho 90
vuoden ikäisenä.
Hän oli syntynyt 14.11.1917 Ukrainassa. Asevelvollisuutensa hän suoritti rannikkotykistössä
ja osallistui toiseen mailmansotaan pääasiassa Viipurinlahden Koivistolla. Hammasteknikoksi
Pertti Alho valmistui vuonna 1946 työskennellessään Hammaslääkärien Keskuslaboratorio Oy:
ssä. Valmistumisen jälkeen hän siirtyi työskentelemään Aimo Hiltusen hammaslaboratorioon,
Aimo Hiltusen ollessa Suomen Hammasteknikkojen Liitto Ry:n puheenjohtaja. Puheenjohtaja
pyysi Pertti Alhoa toimimaan liiton sihteerinä, tähän pyyntöön hän suostui, hoitaen sihteerin
tehtäviä vuosien 1947 - 1949 aikana. Tehtävät johtivat kuitenkin erimielisyyksiin, joiden johdosta työsuhde päättyi.
1950 hän perusti oman hammaslaboratorion, jossa parhaimpana aikana työskenteli kolme
hammasteknikkoa. Erikoishammasteknikoksi hän valmistui 1967. Vuonna 1962 alalla aloitettiin
ruotsinkielisen Handbok I Dentallaboratorieteknik -nimisen ammattikirjan suomentaminen.
Pertti Alho toimi suomentamistoimikunnan puheenjohtajana. Myohemmin toimikunnasta
muodostui Hammasteknikkojen Koulutustoimikunta.
Pertti Alholla oli monipuolisia harrastuksia esimerkiksi urheilu. Hän oli 1933 perustetun Hakaniemen Palloilijat Ry:n perustajajäsen, toimien pitkään seuran puheenjohtajana. Hänelle on
myönnetty Suomen Palloliiton kultainen ansiomerkki, sekä Bowlingliiton hopeinen ansiomitali.
Ammattikunnassamme kilpailtiin aikoinaan yleisurheilun kuusiottelussa paremmuudesta. Pertti
Alho voitti ottelun kuusi kertaa, saaden omakseen Ransom & Randoph Co:n lahjoittaman
kookkaan hopeapokaalin nimeltä Nyform. Kalastus oli hänelle tärkeä henkireikä, josta hän
ammensi voimaa arkipäivän toimintoihin. Kalastusharrastuksensa ansiosta allekirjoittaneella oli
hänen palveluksessaan ollessani lauantaivapaa jo silloin, kun toiset vasta haaveilivat lauantaivapaasta, - ”isäntä” lähti Sipoon saaristoon kalaan. Kaitafilmausharrastajana hän kuului kolmen
miehen ryhmään nimeltä Kinosaurus. Ryhmän yhtenä jäsenenä toimi hammasteknikkomestari
Gunnar Koskinen. Ryhmä saavutti palkintosijoja kaitafilmaajien kilpailuissa. Ryhmän näytelmäfilmejä näytettiin aikoinaan televisiossakin. Pertti Alhon luottamutoimista mainittakoon
myös toiminta KOP-pankin Kallion konttorin valvojana useiden vuosien ajan.
Pertti Alho sai elää pitkän elämän, aina tsaarivallan ajoilta tänne 2000-luvulle, siis koko Suomen itsenäisyysajan näihin päiviin asti. Me hänet tunteneet tulemme vaalimaan esimerkillisen
ammattitaitoisen ja rehdin miehen muistoa suurella kunnioituksella.
Olavi Kautto
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HALLITUKSET JA TOIMIKUNNAT 2008
Suomen Hammasteknikkoseura ry
			
nimi
gsm	
Puheenjohtaja
Ilkka Tuominen
040 - 540 4880
Varapj.
Teppo Kariluoto
040-588 1023
Hallituksen jäsen Jussi Karttunen
0400-595 559
Hallituksen jäsen Piia Rauhamäki
040-509 0217
Hallituksen jäsen Kirsi Ehoniemi
040-831 1375
Opiskelijajäsen
Tapio Jokela
040-579 7641
Varajäsenet
Jukka Salonen
050-594 3638
			
Hemmo Kurunmäki 049 - 163 562
Hammasteknikkolehti
Päätoimittaja
Wollsten Anders
0500-683 928
			
Pasi Alander
0400-690 916
Taittaja
Eero Mattila
0400-790 889
Virkistys tmk
Olli Kaartinen
040-569 1889
Koulutustoimikunta
Puheenjohtaja
Esko Kähkönen
050-371 1200
			
Juha Tamminen
040-767 1441
			
Juhani Mäkelä
040-847 2073
			
Marko Puro
045-1207 835
Sihteeri
Juha Pentikäinen
050-413 6199

e-mail
toimikunta
ilkka.tuominen@kolumbus.fi
sastk@nettilinja.fi
lehtitoimikunta, www
jussi.karttunen@deco.inet.fi
koulutustoimikunta
sport10@luukku.com
euran.hammaspalvelu.dnainternet.net koulutustoimikunta
tapio.jokela@edu.stadia.fi
koulutustoimikunta
jukka.salonen@netsonic.fi		
hemmo.kurunmaki@pp.qnet.fi
anders.wollsten@pp.inet.fi
pasi.alander@sticktech.com
eero.mattila@nic.fi
olli.kaartinen@metropolia.fi

estech@kolumbus.fi
koulutustoimikunta
juha.tamminen@timoni.fi
koulutustoimikunta
jussi.makela@kolumbus.fi
koulutustoimikunta
mpuro12@welho.com
koulutustoimikunta
teejii-tuloste@kolumbus.fi		

Erikoishammasteknikkoliitto Ry
			
nimi
gsm	
e-mail
Puheenjohtaja
J-P Marjoranta
044-556 6010 j-p.marjoranta@hotmail.com
Toiminnanjohtaja Tuula Mohtaschemi 050-436 6640 ukihammas@uusikaupunki.fi
Varapj.
Ilkka Garaisi
040-560 0400 ilkka.garaisi@alueenhammas.fi
			
Terho Parikka
0400-712 151 terho.parikka@pp1.inet.fi
			
Pauli Nurmi
050-557 0399 pauli.nurmi@kopteri.net
			
Anssi Soininen
0440-591 159
anssi.soininen@dnainternet.net
Varajäsenet
Jukka Talka
0400-552 873 jukka.talka@gmail.fi
			
Petteri Heliste
0400-771 370 petteri.heliste@luukku.com
			
Leena Kukkonen
040-501 7722 leena.kukkonen2@elisanet.fi
			
Yrjö Rautiala
050-511 9052		
			
Sihteeri

Marketta Rautiala
Juha Pentikäinen

toimikunta
Kansainvälinen toiminta

Koulutus

Mainostyöryhmä
Mainosasiat

050-406 8853		
Jäsenpalvelutuotteet
050-413 6199
teejii-tuloste@kolumbus.fi		 .

Hammaslaboratorioliitto ry
			
nimi
gsm	
Puheenjohtaja
Anna-Liisa Tuominen 040-504 4321
Toiminnanjohtaja Markku Annaniemi 040-720 9855
Varapj.
Henry Salmelainen
040-513 0511
			
Aki Lindén
0400-648 540
			
Timo Linnavuori
040-503 4461
			
Ari Nieminen
0400-486 828
			
Virpi Nummi
040-820 0888
			
Risto Rikkonen
0400-556 638
			
Juha Venäläinen
040-524 2998
4/2008

lehtitoimikunta
lehtitoimikunta
lehtitoimikunta
virkistystoimikunta

e-mail			 .
aurinkohammas@co.inet.fi
markku.annaniemi@hammaslaboratorioliitto.fi
teknodent@co.inet.fi
lindent@tendent.com
timo.linnavuori@hammaskeskus.inet.fi
ari.nieminen@tendent.com
vident@tendent.com
rikkonen@tendent.com
hammaslab@co.inet.fi
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Lehden julkaisija:
Toimituksen osoite:
Puhelin:		
Fax:			
Sähköposti:		
Kotisivu:		
Päätoimittaja:		
Taitto: 		
Materiaaliosoite:

Suomen Hammasteknikkoseura ry
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki
09 - 278 7850
09 - 436 2131
shts@co.inet.fi
www.hammasteknikko.fi
Anders Wollstén, puh. 0500 - 683 928
Eero Mattila, puh. 0400-790 889
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki

Laskutus:
Puhelin:		
Laskutusosoite:

Juha Pentikäinen
050-413 6199
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki

Levikki:		

n. 1 000 kpl

Lehden koko:		
A4, 20 - 32 sivua, 4 - väri
Palstan leveys:		
1 palsta 57mm, 2 palstaa 120 mm
Painopinta-ala:		
182 x 280 mm
Etusivun ilmoituskoko:132 x 195 mm
Ilmoitusaineistot:
Sähköinen aineisto
Painomenetelmä:
Offset
Painopaikka:
Kirjapaino Uusimaa, Teollisuustie 19, Pl 15, 06151 PORVOO, puh 019 - 66 161
Ilmoitushinnat:
		
		
		
		
		

Koko 			
4-väri
1/8 		 220 euroa
1/4 		 350 euroa
1/2 		 650 euroa
1/1 		1 250 euroa

Alennukset:

Toisto- ja paljousalennukset sopimuksen mukaan

		

Maksun saaja:		
Pankki:			

SHtS ry
Merita 102130 - 502390

Ilmoituksen peruutus: Kirjallisesti aineistopäivään mennessä
Reklamaatiot:		
Kirjallisesti14 päivän kuluessa tarkistuskappaleen vastaanottamisesta
Ilmestymisaikataulu:		
N:o	   Ilmestymispäivä	Aineistopäivä		Aineistopäivä
								
ilmoitukset
artikkelit
1.	 27.02.
2.	 15.05.
3.
18.09.
4.
15.12.
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13.02.
30.04.
04.09.
04.12.

06.02.
24.04.
28.08.
27.11.

4/2008

Uusi Ceramill System mahdollistaa oman
näkemyksen zirconium-rungoille!

Kustannussäästö
Nopea takaisinmaksu;
alhainen laitteiston ja
materiaalien hankintahinta.
Arvo
Uudenlainen CeraMill System
parantaa kannattavuutta, koska kaikki
työvaiheet voidaan suorittaa itse.
Tarkkuus
Systeemin täydellisesti yhteensopivat
osat mahdollistavat korkealuokkaisen
tuloksen jopa yhdessä päivässä.

Hyvät
asiakkaamme
ja yhteistyökumppanimme

Puolet summasta lahjoitamme
Hyvä Joulumieli -keräykseen, joka
auttaa vähävaraisia suomalaisia
lapsiperheitä ruokalahjakorteilla.
Puolet summasta suuntaamme
Lastenklinikoiden Kummit ry:n
avustuksella HYKS:n Lastenklinikalle,
jossa varat käytetään lääkintälaitteisiin.

Koko Plandentin väki kiittää kuluvan
vuoden yhteistyöstä ja toivottaa
rauhallista joulua.

HT-lehden palvelukortti
Leikkaa irti ja sujauta postiin

Joulutervehdysten lähettämisen sijaan
Planmeca Oy, Plandent Oy, Planmed Oy
ja LM-Instruments Oy lahjoittavat tänä
vuonna 20 000 euroa lyhentämättömänä
hyväntekeväisyyteen. Näin jatkamme
edellisten vuosien perinnettä.

Tilansäästö
Mitoiltaan pieni ja helppokäyttöinen
laite tuo tehokkuutta, viemättä
turhaa tilaa laboratoriossasi.

EHT-liitto
SHtS ry
Hammaslab.liitto

Jäseneksi liittyminen

Nimi
Jäsennumero		

Syntymäaika

Uusi osoite tai uuden jäsenen osoite
Osoite
Postino
Postitmpk
Puh
Vanha osoite (osoitteen muutoksessa)
Osoite
Postino
Postitmpk

SHtS ry
maksaa
postimaksun

SHtS ry

Vastauslähetys
Sop 5007856
00003 HELSINKI
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Osoitteen muutos
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Straumann järjestää perinteisen seminaariviikonlopun hammaslääkäreille,
hammashoitajille ja hammasteknikoille. Yhteistyössä mukana Suomen
ITI Fellow – jäsenet ja kansainväliset huippuluennoitsijat.
Seminaari alkaa perjantaina ja päättyy lauantaina. Perjantai-iltana
nautimme juhlaillallisen teemalla ”Straumann on iloinen asia” ja jatkamme
iltaa juhlatunnelmissa hyvien artistien viihdyttäminä.
Tarkemmat tiedot aikatauluista, rekisteröinnistä ja majoitusmahdollisuuksista
ilmoitamme tammikuussa.
>I>>ciZgcVi^dcVaIZVb[dg>beaVcidad\n
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VITAVM –Huippumateriaalit huipputulokseen
®

VITA VM7 – alumiinioksidirungoille,

VITA VM9 – zirkoniumdioksidirungoille,

joiden llk on 7,2 – 7,9.

joiden llk n. 10,5.

VITA VMLC – valokovetteinen
mikropartikkelikomposiitti fasettien ja
VITA VM13 – metallirungoille,

laminaattien valmistamiseen sekä esim.

joiden llk on 13,8 – 15.2.

proteesihampaiden karakterisoimiseen.

VITA VMCC – täyteaineeton kylmäakryyli
väliaikaisten kruunujen ja siltojen sekä

VITA Vacumat 40T – mikroprosessoriohjattu

korjausten tekemiseen suun ulkopuolella.

täysautomaattinen posliiniuuni.

VITAVM®9, VITAVM®13 ja VITAVM®CC nyt myös VITA Classical-väreissä.

7BMNJTUBKB
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www.vita-zahnfabrik.com

Asentajankatu 6, 00880 Helsinki
Laboratoriotuotteet
puh. 020 347 347
fax 020 7795 222
www.plandent.com

