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Syyskokouksessa
*^ kuultua
M.O.
^ Vanhan tavan mukaan pidettiin Suomen Hammasteknikkojen Liiton
r.y. sääntöjen määräämä syyskokous lokakuun 18 pnä klo 15 Elannon
kerhohuoneistossa. Tilaisuuteen oli saapunut muutamia kymmeniä jäseniä, etupäässä helsinkiläisiä, mutta ilahduttavaa oli havaita muutamia
maaseudunkin virkaveljiä joukossa. Liiton puheenjohtajan S. Nurton
lausuttua kokouksen osanottajat tervetulleiksi kunnioitettiin erään liiton
perustajajäsenen, hammasteknikko Axel Mörkin muistoa hiljaisella hetkellä
\ Kokouksen työjärjestyksen mukaisesti saatiin kuulla oppilaskurssien
monivuotisen johtajan E. Grönholmin selostus tämänvuotisista kursseista, joista hän mainitsi mm. seuraavaa:
Kursseille oli hakenut 36 oppilasta, joista oli hyväksytty 32. Osanottajamäärästä oli helsinkiläisiä 40 */o. Edellisessä vuosikokouksessa tehty
päätös, jolla kurssien pitoaika siirrettiin elokuusta syyskuuhun, osoittautui kaikin puolin onnistuneeksi toimenpiteeksi. Sekä opettajien että oppilaiden on myöhäisempänä ajankohtana helpompi työkiireiltä saapua
kursseille. Viime vuonna kursseilla ja kokeissa olleet varmaankin muistavat huoneissa vallinneen kiusallisen, y l i 30 ° kuumuuden, jota haittaa
nyt ei esiintynyt. Ilahduttavana ilmiönä joht. Grönholm mainitsi kautta
linjan tapahtuneen työtason nousun. Tämä johtunee osaltaan varmaankin jo useita vuosia jatkuneesta kurssitoiminnasta, joka nyt on alkanut
kantaa hedelmää. Kurssilaisilla oli halua oppia oikeata työntekoa ja
ahkeruus samoin kuin järjestyskin olivat kiitettävät.
Useista lupauksista huolimatta ei kursseja varten varattu määräraha
ole noussut, vaikka sen nousua kipeästi kaivattaisiin. Toivottavasti tämäkin kysymys ensi vuonna ratkeaa suotuisasti, jotta näiden hyödyllisiksi
osoittautuneiden kurssien jatkuva järjestäminen olisi turvattu ja opetusmahdollisuuksia niiden kautta voitaisiin lisätä.
Laillistamiskokeita koskevan selostuksen esitti M. Elomaa. Se on
julkaistu toisaalla tässä lehdessä, joten sen yksityiskohtaisempi käsittely
tämän yhteydessä on tarpeeton.

Kokouksen varsinaisena pääasiana oli ns. dentistikysymys. Sen alusti
M . Elomaa. Alustuksen mukaan on maahan tullut ja on tulossa Saksasta
muutamia ns. dentistejä, jotka ovat yhteistoiminnassa eräiden hammaslääkäreiden kanssa ryhtyneet Suomessa harjoittamaan hammasteknikon
ammattia. Asia olisikin ymmärrettävissä, jos meillä olisi puutetta hammasteknikoista, mutta kuten kaikki tiedämme, niin ei ole asianlaita,
sillä suomalaiset teknikot pystyvät meillä tyydyttämään maamme hammasteknikon tarpeen. Alustaja luki vielä eräässä pääkaupungin päivälehdessä olleen, kyseessä olevaa asia koskevan artikkelin.
Asian johdosta käytettiin useita puheenvuoroja, joissa kaikissa yksimielisesti kehoitettiin liiton hallitusta ryhtymään mahdollisimman jyrkkiin toimenpiteisiin kyseisen epäkohdan poistamiseksi. Suomen Hammaslääkäriliitto suhtautuu saamamme tiedon mukaan myös kielteisesti näihin dentisteihin. Liiton jokaisen jäsenen on syytä pitää silmänsä avoinna
ja jos tällaisia dentistejä paikkakunnalle ilmaantuu, ilmoittaa heidän
nimensä ja muut mahdolliset tiedot liiton hallitukselle.
Tämän jälkeen pohdittiin melkein jokaisessa kokouksessa esillä ollutta ja hallitukselle paljon työtä aiheuttanutta hintakysymystä. Sihteerin
alustuksen jälkeen käytettiin muutamia puheenvuoroja, joissa ihmeteltiin, että ammattikunnassamme on vieläkin sellaisia herroja, jotka alittavat voimassa olevia hintoja. Kuka tällaisesta loppujen lopuksi hyötyy,
ei ole vaikeaa arvata. Ei ainakaan oma ammattikuntamme. Puheenvuoroja seuratessa saattoi selvästi havaita asiaa verhonneen salamyhkäisyyden. Työntekijät mahdollisesti pelkäsivät työpaikkansa menettämistä ja
lahoratorioiden omistajilla saattoi olla huono omatunto yhdellä jos toisellakin. Liiton kaikille jäsenille päätettiin lähettää M. Elomaan asiaa
koskeva alustus, eikä vain lahoratorion omistajille, kuten tähän saakka
on tehty. Liekö toimenpiteestä toivottua apua?
Muiden esille tulleiden asioiden yhteydessä K. J. Laine kumosi eräällä
taholla esitetyn väitteen hammasproteesin aiheuttamasta syövän vaarasta. Oslossa hiljattain pidetyssä hammaslääkäreiden kokouksessa oli väite
todettu paikkansa pitämättömäksi.
Toivomuksena esitettiin, että hallitus selvittelisi verotusviranomaisille ammattimme tulopuolta ja lähettäisi heille mahdollisesti oman hinnastomme. Asian hoitaminen jätettiin hallituksen huoleksi.
Lopuksi puheenjohtaja kitti kokouksen osanottajia asian harrastuksesta.
'
'
O. S.nen.
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Hallituksen tuolilta

- Kun lehdessämme on allekirjoittaneelle varattu oma palsta ja kun
sitä ei ole onneksi määrätty käytettäväksi yksinomaan liiton hallituksen
asioihin, otan jälleen vapauden käsitelläkseni siinä Avustuskassan asioita. Olen nim. huomannut, että avustuskassan jäsenet ovat tavallaan huolimattomuudessaan jättäneet kassan säännöt tarkemmin lukematta ja
etenkin niiden 13. pykälän, jonka määräykset ovat hyvin tärkeät sairauden sattuessa. Lainaankin sanotun pykälän tärkeimmän kohdan, joka
kuuluu: »I—IV luokissa maksetaan sairausavustusta ansiokyvyttömyyden 15:sta päivästä lähtien ja V—VIII luokissa siitä lähtien, kiin sairaudesta on ilmoitettu kassalle, viimeistään kolmen kuukauden kuluttua
sairauden alkamisesta. Lyhin aika, jolta avustusta maksetaan, on 3 päivää». Tämä edellyttää sitä, että luokkiin V—VIII lukeutuvien on ilmoitettava sairaudestaan kassalle heti sairauden alkaessa. Tämä sen vuoksi, että korvausta maksetaan siitä päivästä lähtien, kun kassalle on sairaudesta tiedoitettu. Edellä mainittuihin luokkiin kuuluvat työnantajat
ja laboratorion omistajat yleensä. Näin kiirettä ei ilmoittamisella ole
taas niillä, jotka kuuluvat luokkiin 1—IV, ts. toisen palveluksessa olevilla työntekijöillä. Näissä luokissa maksetaan sairauskorvausta 2 viikon
kuluttua sairauden alkamisesta, sillä työnantaja on velvollinen suorittamaan täyden palkan 2 viikon sairausajalta. Tämä määräys tuntuu perin
ihmeelliseltä. Sääntöjä laadittaessa tätä kohtaa yritettiin muuttaa. Korkeammalla taholla, jossa säännöt hyväksyttiin, ei siihen suostuttu, vaan
he selittivät sanotun kohdan omalla tavallaan. Tottahan on, eitä sairauden alkaessa lulee Jiarvoin mieleen tehdä heti ilmoitus kassalle, minkä
vuoksi tällainen määräys tuntuu enemmän kuin oudolle. Mutta — minkäs teet vallesmannille! Eräs hyvä tapa on, että joku lähimmistä työto-

vereistasi, joka kuuluu kassaan, on myös tietoinen asiasta ja huolehtii
ehkä sitten puolestasi asian ilmoittamisesta mahdollisen sairauden sattuessa. Toivottavasti tämä asia nyt jää paremmin lukijoiden mieleen,
kuin lukemalla koko pitkän »sääntöromaanin».
Toinen kohta, johon jäsenien on myös syytä kiinnittää huomiota, on
eri maksuluokkiin kuuluminen ja niistä menevät maksut ja sairauden
sattuessa maksettava päiväraha.
Luokittelu: Jäsenet on jaettu kahteen ryhmään, joista I—IV luokkiin
kuuluvat ovat toisen palveluksessa olevia ja V—VIII luokkiin kuuluvat
työnantajia ja laboratorion omistajia. Avustuksia maksettaessa ratkaisee päivärahan suuruuden se, mihin luokkaan jäsenmaksut on maksettu.
Esim. I ja V luokissa on päivärahakorvaus mk 250:—, I I ja V I lk:ssa mk
200:—, I I I ja V I I lk:ssa mk 150:— sekä IV ja V I I lk:ssa mk 100:— päivältä. Jokaisen jäsenen on itse ratkaistava, mihin luokkaan kuuluu.
Siirtjminen luokasta toiseen on mahdollista jäsenen ollessa terve.
Jäsenmaksut eivät ole millään tavalla »lappavia». Jos liittymisikä
on esim. alle 35 vuotta,*on 1 luokkaan kuuluvalla jäsenmaksu mk 107:—
kuukaudessa ja 45 vuoden ikäisellä mk 188:— kuukaudessa. IV luokassa alle 35-vuotiaalla mk 51:— kuukaudessa ja 45-vuotiaalla mk 87:—
kuukaudessa. Nämä koskevat siis työntekijöitä. Työnantajiin kuuluvilla
on taas V luokassa alle 35-vnotiaalla jäsenmaksu mk 199:— kuukaudessa ja 45-vuotiaalla mk 333:— kuukaudessa. V I I I luokkaan kuuluvalla
alle 35-vuotiaalla mk 90:— kuukaudessa ja 45-vuotiaalla mk 139:— kuukaudessa. Nämä luvut ovat rajatapauksia, joiden väliin sopii monenlaisia ikä- ja hintaluokkia. Tarkemmin ja selvemmin näistä on kassan
säännöissä, jotka on jokaiselle aikoinaan lähetetty.
Jokaisella liiton jäsenellä on mahdollisuus tiedustella Avustuskassan
asioista osoitteella, joka on painettuna tässäkin lehdessä. Ne liiton jäsenet, jotka eivät ole kassan jäseniä, voivat ilmoittaa liittymisestä kassalle.
Kukaan ei voi mennä takuuseen terveenä pysymisestään, mutta jos sairaus yllättää, on avustuskassaan suorittama sairauskorvaus hyvänä lisänä sairauskuluihin. Muistakaa, että »parempi on katsoa kuin katua».
M. Elomaa.
JÄSENMAKSUT
SHL:n jäsenet täyttäkää velvollisuutenneliittoanne kohtaan ja
maksakaa ensi tilassa mahdollisesti unohduksiin jääneet jäsenmaksunne.
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Hammasteknikon oppilaille tarkoitetut täydennyskurssit ovat jälleen
ohi. Innostus oppimiseen on kasvanut ja oppilailla on suuri halu itsensä
kehittämiseen. Tämän toteamuksen kurssitoimikunta teki 6. 10. 1952
pitämässään kokouksessa. Tässä yhteydessä esitettiin ajatus järjestää
jonkiidainen ns. kirjekurssin tapainen opetusmenetelmä etupäässä inaaseudidla toimivia oppilaita varten ja mikä estää pääkaupunkilaisiakaan
tällaiseen opiskelumuotoon osallistumasta. Kun eivät varsinkaan maaseudun oppilaat saa tarpeellista opetusta esim. nimenomaan metallitöissä, on nyt kysymyksessä oleva opetusmenetelmä tarkoitettu korvaamaan sen puutteellisuuden, joka suuresti haittaa oppilaiden kehitystä
kunnon aminattimiehiksi. Tarkoituksena siis on, että oppilaat valmistavat ns. läntomitöitä, olivatpa ne sitten metalli- tai proteesitöitä, ja lähettävät ne tarkasteltaviksi. Töistään he saavat asianmukaisen lausunnon. Ehdotus, joka lyhyesti selostettuna oli tällainen, sai hyvän kannatuksen, ja niinpä ryhdyttiin tuumasta toimeen.
Nyt olisi sitten oppilaiden tutustuttava tarkemmin tähän loimintamuoloon. Mikäli innostusta on, on tartuttava koukkuun ja alettava ke-
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hiilää itseään. Jokaisessa laboratoriossa on jäljelle jääneitä malleja vastapurentoineen. Niihin voi tehdä teknillisen työn. Oppilas ottaa joko
tällaisen mallin tai jäljennöksen jostakin potilastyöstä ja valmistaa niihin oma-aloitleisesti jonkun työn. Työn valmisliittua määrättyyn vaiheeseen liänen on saatava tietää, onko työ oikein tehty ja minkälaisia
virheitä siinä mahdollisesti esiintyy. Nyt voi oppilas pakata työn huolellisesti hyvään laatikkoon ja lähettää sen kurssitoimikimnan tarkasteltavaksi. Tarkastustyön suoritettuaan toimikunta ilmoittaa kirjeellisesti laikoin työssä esiintyvät virheet ja neuvoo samalla, miten ne olisi
korjattavissa sekä palauttaa työn oppilaalle hänen edelleen jatkettavaksi. Täysin vapaasti on valittavissa, mitä töitä kukin haluaa suorittaa.
Metallitöissä voi metallina käyttää messinkiä tai hopeaa, mitä parhaiten
on saatavissa.
.•.•;.,(,..,'.,.;
:.- -,i-<-,nu
•
Proteesilöiden ollessa arlikulaaltorissa on ne lähetettävä siinä myöskin tarkastettavaksi. Kysymykseen tulevat siis kaikki hammastekniikassa esiintyvät työt, yksinkertaisista kaikkein vaativimpiin saakka.
Oppilaat! Tämä toimenpide on tarkoiteltu teidän jokaisen hyödyksi.
Se on eräs niistä tavoista, joiden avidla oppilaskunnan tasoa pyritään
kohottamaan ja antaa puutteellisissa tapauksissa pätevää ohjausta. Täydennyskurssit eivät lyhyen aikansa vuoksi pysty yksistään antamaan
kaikkea silä, mitä todella pitäisi jokaisen saada, vaan nyt esitetty opetusmuoto olisi ikäänkuin pohja koko oppilaskasvatukselle ja kurssit jäisivät lilaisuuksiksi, joissa oppilaan kehitystä ja tasoa voitaisiin seurata
välittömästi. Jokaisen oppilaan olisi syytä käyttää nyt esitettyä tilaisuutta hyväkseen ja vapaahetkinään kehittää itseään harjoitustöitä tekemällä siinä laajuudessa, kuin kukin katsoo sen itselleen olevan mahdollista.
Moni ehkä ajattelee, että mitähän tällainen itseopiskeluinuoto tuleekaan maksamaan. Kustannukset ovat niin pienet, etteivät ne ainakaan
saa olla esteenä tilaisuuden laiminlyömiseen. Tästä opetustoiminnasta ei
peritä muuta korvausta kuin postimaksu, jonka jokainen töiden lähettäjä liittää postimerkeissä työn mukaan takaisin lähettämistä varten.
Siispä! Töitä tarkastettavaksi lähettäessänne pakatkaa ne hyvin kestäviin laatikoihin, laittakaa nimenne ja osoitteenne sekä palautiispostimerkit mukaan ja lähettäkää ne osoitteella: hammasteknikko
Ernst
Grönholm, Helsinki, Unioninkatu 4^1, Hammaslaboratorio Teknodent.
Tämän opiskelumuodon aloittaessanne tulelle varmaankin myöhemmin huomaamaan, kuinka suurta hyötyä siitä on itsellenne ollut.
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Jälleen oli tänä vuonna, tarkemmin sanottuna 15—20 pnä syyskuuta järjestetty Ammattienedistämislaitoksessa hammasteknikoitten
pätevyyskokeet. Hakupaperinsa oli lähettänyt 41 oppilasta, joista yrittämään pääsi vain 16. Aikaisempina vuosina on hyväksyttyjä ollut 15,
mutta koska työpöytiin sopi 8 kumpaankin, kelpuutettiin tänä vuonna
16 kokelasta. Kokelaille oli valmiiksi laatikoihin jaettu kaikki työmallit ja tarveaineet sekä hampaat ja työselitykset. Kun kaikki oli näin
valmiiksi järjestetty, helpotti se hiiomattavasU kokelaiden työskentelyä ja jokainen sai aloittaa parhaimmaksi katsomastaan työstä. Tästä
oli myös se elu, ellei kipsi- ja jiiotospöydän ympärille päässyt syntymään tungosta. Kaikki sujui tasaisen vilkkaassa tahdissa, ikäänkuin
muurahaispesässä, missä kukaan ei ollut toisensa tiellä ahtaista tiloista
huolimatta. Oli miellyttävää katsella, kuinka naapurilta riitti aikaa
ja myöskin halua auttaa kanssaveljiä sellaisissa pikku tilanteissa, joissa
toinen saattoi apua tarvita.
Viime vuoden kokeissa miehet saivat lämpimien ilmojen takia hikoilla hikoilemisesta päästyään, mutta tänä vuonna ei siitä tarvinnut
kärsiä, sillä kokeet olivat nyt kuukautta myöhemmin ja ilmat myöskin huomattavasti viileämmät.
Näin viikko vierähti, eikä lyhytsulkua sentään kenellekään sattunut, joskin eräällä vähältä piti. Hänelläkin taisi olla »hidastettu sulake», koska sekin kesti työnpaincen. .Jännittynein mielin ja hermot
lauenneina riensi kukin — kuka kauemmaksi, kuka lähemmäksi —
odottelemaan, mitä perästä tuleman piti. Pois lähtiessään oli eräskin
kokelas asemalla laiisiiniit: »Enpä soisi kenellekään toiselle tällaista
hermojännitystä!»
Niin! Sitähän se todellakin on, sillä kukapa kokeisiin osaisi osal
listua ilman jännitystä. Sen aiheuttavat outo työpaikka, oudot työvälineet ja ennenkaikkea pelko siitä, ehtiikö saada kaiken kunnollisesti
valmiiksi.
Ilahduttavaa oli todeta työtason huomattavasti parantuneen. Tosin
jotkut erosivat parhaista huomattavastikin ja erikoisesti huolellisuuteen olisi ollut syytii kiinnittää enemmän huomiota. Mainitsen tässä
yhteydessä esimerkiksi ainoastaan kaaviot. Usealla saattoi niihin huomata käytetyn runsaasti huolellisuutta jokaista sivua ja kulmaa myö12

^

ten, kun taas eräillä ne oli veistelty melko karkeasti. Nämä seikat
esiintyvät vain välipaloina ja väliarvosteliissa, multa nekin vaikuttavat jonkin verran loppuarvosteluun. Siitä vielä muutama sana.
Töitä arvosteltaessa erottautui kokelaista kymmenen parhaimmaksi, loppujen kuuden jäädessä selvästi jälkeen. Varmoja pääsystään
saattoivat siis olla kymmenen kokelasta. Loppujen kuuden kohdalla
asiaa tutkittaessa todettiin joukossa olleen pari invaliidia ja vanhemman ikäluokan miestä, joiden jonoluslistalta pois saaminen parantaisi
tilannetta. Niinpä asia katsottiin yksimielisesti parhaiten ratkaistuksi
siten, että kaikki 16 kokelasta ehdotettiin hyväksyttäviksi. Voimmekin taas onnitella 16 uutta hammasteknikkoa, jotka näissä kokeissa
saavuttivat tähtäimessään jo vuosia alleen päämäärän. He ovat:
W. Hredarholm Kurikasta, K. Eskelinen ja O. Salmi Tampereelta,
A. Hakkarainen Heinolasta, P. Kauranen Kemistä, M. Lukkariniemi
Rovaniemeltä, J. Paukku Kuopiosta, A. Vanhanen Kotkasta, R. Varro
Raumalta ja A. Hedman, E. Lappi, V. Makkonen, T. Mäkinen, M. Närö.
A. Ojasalo ja J. Vattulainen Helsingistä. Kokelaista oli siis 9 maaseudulta ja loput 7 Helsingistä. Heidät on kaikki jo merkitty Lääkintöhallituksessa pidettävään hammasteknikoiden luetteloon ja he ovat
saaneet siitä asianmukaisen paperin.
Tutkijalautakuntaan kuuluivat hammaslääkärit Nils \V. Salmelin,
Bertel Rautakorpi ja John Roschier sekä hammasteknikot Hannes
Koskinen, Antti Hertola ja Mauno Elomaa.
M. E 1 o m a a .
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Onko Teidät jo merkitty Lääkintöhallituksessa pidettävään luetteloon?
Lääkinlöhallituksen taholta on pyydetty huomauttamaan, että
hammaslahoratoriot, joille on myönnetty oikeus pitää oppilaita, i l moittaisivat oppilaittensa nimet Lääkintöhallitukselle tai Suomen
Hammasteknikkojen Liiton sihteerille, josta ne myös toimitetaan edelleen. Lääkintöhallituksen pitämiin pätevyyskokeisiin pääsevät ainoastaan ne, jotka on merkitty oppilaista pidettävään luetteloon. Siis, ottakaa selvää työnantajaltanne, onko hän ilmoittanut oppilaansa.
j
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Sihteeri.
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vain nämä tärkeimmät mainitaksemme.
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Taistelussa näitä vastaan on meillä toistaiseksi yliote ja
voimme tarjota edelleen
I.O !
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Seitsemän tarkasti valittua muotoa, yksityiskohtaisilla purentapinnoilla ja kolme eri kokoa. Vain
seitsemän muotoa jotka täyttävät kaikki jokapäiväisen lyön vaatimukset ovat tarpeen.
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Kun tällainen ammattikuntamme urheilun yksi uranuurtaja, jollaisena allekirjoittanutkin itseään pitää, tarkastelee nykypolven urheiluinnostusta, on ikäväkseen todettava sen sammuneen melko tarkkaan. Urheilutoimikunta järjestää kyllä sekä talvi- että kesäkisat, joten virallisesti toimintaa kyllä on, multa kisat ovat muodostuneet kovin ammattilaismaisiksi, eikä harjoittelemattomalla »puulaakiiirheilijalla» ole enää niihin juurikaan asiaa. Entisiin loistoaikoihin verrattuna onkin osanottajamäärä tämän jolulosta supistunut melko pieneksi.
Meissä jokaisessa on tietysti se paha vika, että muistelemme aina entisiä aikoja — kuinka silloin, »kun minä olin nuori, olivat pullat niin
ja niin hyvin uunissa». Haluamatta mitenkään kehua noita »aikoja
entisiä» on tunnustettava, että urheilulouhuissamme on jotakin vinossa. Olemmeko ottanee nämä puulaakikilpailiimme. joiden tarkoitukui! ' r.oÄ.oi no -niiln-A cj. r.uiommjiuiiViii.i n*-'-iiicii, U.; IHUA
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011 lyhyt, otti se kuitenkin kinttiijänteisiin ja niinpä viimeisellä metrillä mätkähti Gunnar Koskinen maahan täysin kangistuneena, konttasi maaliin ja tuumi: »Tulinpas perille!»
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urheilusta

sena on ollut virkistyksen saaminen työn lomaan, liian tärkeästi »jännäämällä» liiaksi voittoa.
Historiaan palatakseni muistelen ensimmäisiä kilpailuja silloisen
Juho Pentin ja H. Koskisen laboratorioiden välillä sekä sitä henkeä,
mikä niissä silloin vallitsi. Se oli oikeata puulaakiurheilua, missä reipas kilpailu hyvällä huumorilla höystettynä oli kaikki kaikessa. Ei ollut tärkeätä voittaa, vaan tärkeämpänä pidettiin kisoissa mukana oloa.
Eivät silloiset osanottajat liikoja treenanneet, kylmiltään mukaan lähdettiin ja pyhällä innostuksella vain kilpailtiin. Sen vuoksi sattuikin
kentällä huvittavia tapauksia, jotka pitivät niiu kilpailijoideu kuin
kalselijoidenkin mielenkiinnon vireillä. Niinpä lähestyi taas kerran
edellä mainittujen laboratorioiden välinen yleisurheiluottelii ja sähköä oli ilmassa. Huhu tiesi kertoa Pentillä olevan vallan ilmiömäisen
keihäänheittäjän; »kyvyn» piti nakata seipäänsä vallan 50 metrin seutuville. Täksi ihmeheittäjäksi paljastui kilpailupäivänä liittomme ny16

kyinen puheenjohtaja Sulo Nurto. Ja kun mies siiten heittopaikalla
otti keihään täteensä, katseli sitä arvostelevasti ja kädessään vakaasti
punnitsi, vapisimme koko Koskisen sakki. Ja ihmeheittäjäksi Suli sitten osoittautuikin. Otettuaan hurjan vauhdin ja kasvoilleen vielä hurjemman ilmeen hän tempaisi keihään lentoon. Voi, mikä lento! Keihäs teki ilmassa pari volttia ja putosi sitten häntä edellä m.iahan noin
10 metrin päähän Sulin päästä. Töllistelimme suut ammollaan moista
ihmeheittoa, mutta Suli itse totesi, että »lensipäs hienosti näin ensimmäistä kertaa elämässään keihästä heittäneeltä». Toinen mieleeni jäänyt tapaus sattui myöhemmin, jolloin olimme päässeet jo oikein hammasteknikoitten mestaruuskilpailuihin. Oli menossa 100 metrin ns.
»kuuma erä». Miehet tekivät taivalta vatsat hyllyen ja vaikka matka

Entäs sitten jalkapallo-ottelut! Ensimmäinen suoritettiin Raviradan
kentällä eri lahoralorioista yhdistelyn sekä H. Koskisen urheiluhullujen välillä. Yhdistetyn maalia vartioitiin oikein kahden miehen, nim.
Y. Raij n ja A. Semeniuksen voimalla. Se taitaa jo olla ennätys jalkapalloilun historiassa. Ottelun tärkeydestä johluen saattoi kentällä havaita jopa nyrkkeilyasentojakin. Tyrmäyksillä kuitenkin säästyttiin.
Ja kun erotuomarin pilli vihelsi loppumerkin ja kun Koskisen pelaajien todettiin voittaneen 3—2, unohdettiin ])ienet erimielisyydet ja
jälkipeluu aloitettiin sulassa sovussa »jossilteliiineen» ja siitä ottelusta
selviytyi jokainen ottelija voittajana. Toisen kerran oteltiin Kaisaniemessä eikä sielläkään selvitty komnielliiksitla. Gösta Lindholm ja
allekirjoittanut taistelivat pallosta Äkkiä Gösta kiljaisi, katsoi yleisöön ja huusi: »Kuka hemmetti heitti kivellä minun jalkaani?» Mutta
kun syntipukkia ei näkynyt, vaan jokainen katsoja näytti viattomalta
kuin pulmunen, havaitsi Gösta allekirjoittaneen sopivaksi tuollaiseen
tekoon. Asiasta keskusteltiin vielä ottelun päälyltyäkin kiivaasti ja
ammattikunnan »vanhat» varoittivat minua alokasta rumasta pelistä.
Lääkäri totesi Lindholmilta katkenneen jonkun suonen pohkeesta hänen kurkoiteltuaan liiaksi palloa. Miellyttäviä muistoja ovat myös monet Viipuri—Helsinki yleisurheilu- ja Kotka—Helsinki jalkapalloottelut sekä monet täällä suoritetut jää- ja jalkapallopelit, maaottchi-
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marssi, lentopallosarja ym., joiden selostamista ei tämän lehden arvokas palstatila salli.
< .
Entäs nykyiset kisat! Ei kehtaa enää lähteä heittämään keihästä 10
metriä tai kaatumaan maaliviivalle kaikkensa yrittäneenä tai luistelukilpailuihin esittämään sirkusakrobatiaa, kuten Toivosen .Suli kerran
teki, kun ei tahtonut luistimillaan millään pystyssä pysyä Meitä katsottaisiin säälivästi, kun tulisimme näin jarruttamaan kisoja, joissa
tehdään hirmntuloksia. Tämä vie kilpailujen loppumiseen osanottajien puuttuessa.
Onko sitten tarpeellista jatkaa ja elvyttää urheilurientojamme?
Tämän kysymyksen parissa on allekirjoittanutkin usein askaroinut ja
toednnut, että niin varmasti on. Ympäri vuoden teemme sisätyötä
nauttimalla päivittäin aimo annokset kaasuja ja pölyä, vietämme päivät raskaassa lahoratorioilmassa kumarassa istuen. Työ on myös hermoja ankarasti kuluttavaa. Tämän vuoksi me tarvitsemme paljon l i i kuntoa raittiissa ulkoilmassa, jota taas saamme parhaiten järjestämällä kaikenlaisia keskinäisiä kilpailuja ensiksi lyötovereiden, työhuoneiden ja vieläpä kaupunkienkin välisiä. Ottamalla kaiken leppoisasti, repimättä, liöystämällä kisat huumorilla emme rasita itseämme
liikaa ja ns. jälkipeluiista saamme vielä sopivia hermopillereitä, jotka
varmasti kohottavat terveyltämme Tosin tähän suuntaan on jo osittain taas mentykin tänä syksynä, sillä täällä suoritettiin jo pari jalkapallo-ottelua. Ensiksi eri lahoratorioiden yhdistetyn ja H. Koskisen
lahoratorion joukkueiden välillä, joka leppoisa ottelu päättyi tasan
1—1. Lisäksi saimme Turun ammattitoverit vieraiksemme. Tässä ottelussa olimme kuitenkin hiukan epäkohteliaita peittoamalla turkulaiset peräti .5—2. Kiitos Teille turkulaiset, kun viitsitte tulla näin pitkälle! Ehkä tavataan ensi kesänä »tois pual jokke». Mainittakoon vielä,
että H. Koskisen lahoratorion henkilökunta on järjestänyt itselleen j o ka keskiviikoksi 2 tunnin lentopalloharjoituksen Yliopiston Voiniistelulaitoksella. Muillakin olisi mahdollisuus samanlaiseen, kunhan
asian tärkeys oivallettaisiin ja sen hyväksi hiukan työskenneltäisiin.
Toivotankin tuleville kilpailuille ennätysmäistä osanottajajoukkoa.
Oivaltakoon jokainen, ettei ole välttämätöntä voittaa, vaan iärkeää on
olla kilpailussa mukana. Sen on allekirjoittanutkin tehnyt.
, }
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Toimi lus
Kuten lukijat ehkä muistavat on Hammasteknikkolehden toimitus
useissa numeroissa lausunut toivomuksia kirjoitusten lähettämisestä lehdellemme. Koska kirjoituksia ei ole saapunut toimitukseen on katsottu
aiheelliseksi tämän numeron julkaiseminen kaksoisnumerona, vuoden
viimeisenä numerona. Lukijakunnan osoittaessa verrattain vähäistä
mielenkiintoa lehteä kohtaan herää kysymys, onko lehden ilmestyminen
ensinkään tarpeellista, sen kustantaminen kun tulee verrattain kalliiksi.
Lehti on ainoa hammasteknikkoalan ammattilehti maassamme, jo 9
vuotta ilmestynyt, niinpä olisi vahinko, jos sen ilmestyminen jäsenten
tuen puuttuessa täytyisi lopettaa. Tätä kysymystä pohditaan vuosikokouksen yhteydessä, jolloin löydettäneen siihen tyydyttävä ratkaisu.
Näissä surullisissa mietteissä toivottaa Hammasteknikko-lehti lukijoilleen Hauskaa Joulua ja Onnellisempaa Uutta Vuotta.
• Y ' J V

•

Y

• .-•

,

•

•

• '

. / ;

i Y ; !

, , .

i i j

i / • ! . ••

Avustuskassa
Avustuskassan jäsenmaksut on hyvä suorittaa ajoissa. Ei ole syytä
laittaa maksukorttia laatikkoon ja ajatella: »Maksan sen tuonnempana!»
Silloin se usein unohtuu. . ' . u i i . . Y ; , , , , ,
,r .
Jäsenmaksunsa kolme kuukautta maksamatta ollut kassan jäsen on
sääntöjen mukaan eronnut kassan jäsenyydestä. Huolehtikaapa siis
maksut ajoissa, ettei myöhemmin tule ikäviä yllätyksiä!
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Kiitos
Urheilutoimikunta lausuu erikoisen lämpimän kiitoksen rouville Hillunen, Sandström ja Linkoheimo sekä liiton puheenjohtajalle, jotka suurenmoisella lahjoituksella, työllä ja toiminnalla tukivat toimikuntaa
syysjuhlassa.
Suomen Hammasteknikkojen

Liitto ry.n

Urheilutoimikunta.
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Hainniaslääkinnän erikoistarkoituksiin
eivät tavalliset kipsilajit
yleensä ole käyttökelpoisia. Kipsi, jota tavataan monin paikoin maapallolla kipsikivenä suurissa kerrostumissa, lohkotaan jalostamisia varten
pieniksi kappaleiksi ja poltetaan erikoisis.sa koksi- tai sähköuuneissa.
Tämän polttomenetelmän kautta, jonka tarkoituksena on veden poistaminen kipsikivestä, saa kipsi polttamisen jälkeen sen ominaisuuden, että
se veteen .sekolettiina — kovettuu, jolloin se taas imee itseensä vettä,
jopa enemmän kuin mitä siihen sisältyi ennen polttamista. Polttaminen
tapahtuu 180—200 kuumuudessa. Yli 200 kuumuudessa kipsi lulee
käyttökelvottomaksi, tai muuttuu 900—1000° kuumuudessa n.s. »Estlich-kipsiksi», jota ei voida käyttää hammaslääketieteessä. Poltettua kipsikiveä jauhamalla ja seulomalla saadaan hienoa jaulietta. Vain hienompia kii>silaaluja, jotka todella ovat käyttökelpoisia, voidaan käyttää
hammaslääkärin tai hammasteknikon vaativissa töissä. Näissä on yleensä tullut käytäntöön alabasterikipsi, joka on saanut nimensä alkuperäisestä löytöpaikastaan »Alabastron»"ista Egyptissä.
Tämä alabasteri-kipsi oli ja on hammashoidossa välttämätöntä.
Mutta käytännössä ruvettiin yhä enemmän ja enemmän vaatimaan kipsiä, jolla oli olennaisesti suurempi kovuus kuin tavallisella alabasterikipsillä. Teollisuuden oli siten pakko ruveta valmistamaan n.k kovakipsejä. Tekohartsista ja tekoaineesta valmistettujen proteesiaineiden tunkeutuessa yhä enemmän etu-alalle, kävi tämä vaatimus ehdottomaksi.
Markkinoille tuli siten erilaisia kovakipsejä, jotka enimmäkseen saivat
kovuutensa loistetusta poltosta ja siten, että ne kyllästettiin alunalla.
Niillä oli kumminkin se haitallinen ominaisuus, että ne kovettuivat aivan
liian iiitaasti.
.lo muutamia vuosia ennen sotaa toimitti nykyinen »Farbenfahriken
Hiiyei», Leverkusen, markkinoille »Moldano»-niinistä kovakipsiä, joka
täysin vastasi käytännön vaatimuksia. Tämä kipsi kovettuu 5—10 minuutissa ja saavuttaa tunnin kuluttua tavallisen alabasteri-kipsin Brinell
kovuuden 2—3 kertaisena. Moldanoa valmistetaan erikoismenetelmän
avulla, ja ominaisuuksiltaan se on parhaita haminaskipsejä, joita oii
markkinoilla. Moldanoa voidaan jopa käyttää kuparirengasjäljennöksissä upotuksiin tai 3/4 hainmaskruunuihin sen suuren kovuuden ansiosta
miiotoilusemenltinä.
.\ u y ,V,iv.<. vV- auuoi-Ln neA'</
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Täydennyskurssien tarpeellisuudesta ja niiden aiheuttamasta hyödystä sekä kurssilaisten tason noususta ym. on niin paljon kirjoitettu ja
puhuttu, että ne voi vain maininnalla tässä yhteydessä sivuuttaa.
Tarkoituksena onkin julkituoda eräitä pikku havaintoja juuri tämän
syksyn kurssien työtavoista ja luloksista. Koska nämä kurssit pidetään
opetusmielessä ja tarkoituksella antaa oppilaille yhtenäinen perustietous
alallamme yleisimmin esiintyvistä töistä, pitäisi oppilaiden itsensä myös
ottaa tämä asia huomioon kursseille tullessaan. Ei ole oikein, että työt
tehdään ilman muuta omin päin valmiiksi ja vieläpä jiiioliksi salassa.
Neuvoille ja opetuksille ei anneta tarpeeksi arvoa, koska heidän laboratoriossaan tehdään niin ja sikäläiset hammaslääkärit ovat tyytyväisiä.
Vaikka näin olisikin, on kuitenkin hyvä tietää ja oppia tekemään työt
oikein ja siten, kuin kursseilla vaaditaan. Kurssit ovat kuin valmennusta
kokeisiin, eikä niitä sen vuoksi pitäisi aliarvioida. Sitä paitsi sekä kursseilla että kokeissa katsotaan töitä vähän samalla silmällä. Näin ei ole
yksinomaan meidän alallamme, vaan yleensä kursseilla täytyy noudattaa jotakin määrättyä linjaa, joka saattaa paljonkin poikeata aikaisemmin opitusta ja tehdä työn vastenmieliseksi.
Syy tällaisiin pikku omapäisyyksiin työn suoritustapaan nähden ei
suinkaan ole aina oppilaissa itsessään, vaan myöskin lahoratorion
omistajissa. ,Tos he eivät tarpeeksi tehokkaasti valvo oppilaiden työskentelyä, piintyy heihin helposti virheellisiä työtapoja. Näitä on sitten myöhemmin vaikea karsia pois. Ja mikä pahinta, jos opettaja itse näyttää
väärää esimerkkiä. Tämä ei tarkoita mitään tyylieroavaisuuksia, vaan
terveeseen järkeen ja koettuun käytäntöön perustuvia työtapoja. Varsin-

Keinohartsitekniikkakin vaatii korkeita puristuspaineita. Kristojen
murtumisen, tai mallien kokonaan murtumisen ehkäisemiseksi, tarvitaan kovakipsiä, joka on ehdottomasti luotettavaa.
Kaikkialla, missä pannaan arvoa hammasproteesien moitteettomalle
valmistukselle, on Moldano osoittautunut ehdottoman välttämättömäksi
tekijäksi, jotta työ voisi onnistua.
21

kin metallitöissä esiintyi hyvin paljon sellaisia virheitä, jotka muutamissa tapauksissa panivat epäilemään laboratorio-opetuksen puutteellisuutta. Metallin käsittelyssähän on kemian ja fysiikan laeilla hyvin suuri
osuus ja niitä lakeja vastaan on turha taistella omintakeisilla kikoilla.
Seurauksena on varmasti epäonnistuminen ja työskentely tulee epävarmaksi.
Huolellisuuteen nähden oli myös paljon toivomisen varaa. Tässä yhteydessä tuli selvästi ilmi, kuinka jonkun oppilaan pienestäkin työvaiheesta saattoi havaita lopputuloksen laadun. Huolellinen oppilas teki
työnsä alusta loppuun tunnontarkasti ja vaivattomasti ilman minkäänlaista väkinäistä pakkoa, koska hän oli tottunut siihen ja se tuli aivan
luonnostaan. Päinvastaisessa tapauksessa taas esiintyi kautta linjan pikku vikoja, jotka olisi voitu korjata mitättömällä työllä kokonaisuuteen
verrattuna. Mutta näiden vikojen korjaaminen tuntui väkinäiseltä, koska
alunperin puuttui tottumus huolelliseen työhön. Se on tavallaan malttamattomuutta ja johtaa lopulta siihen, ettei välitetäkään huolellisuudesta,
koska on aikaisemminkin päässyt sitä karkuun. , Y,
Kaiken totuuden nimessä on kuitenkin sanottava, että suurimmalla
osalla kurssilaisista oli kiitettävä oppimisen halu. Mahdollisimman hyvän todistuksen saaminen oli useimmilla tähtäimessä. Tämä alkaakin
olla tulevaisuudessa hyvin tärkeää, koska kokeisiin pääsyyn voi hyvin
ratkaisevasti vaikuttaa kurssilta saadut numerot.
Lopuksi vielä arvostelusta muutamia numerotietoja. Kiitettävän keskiarvon sai 3 oppilasta, tyydyttävän 16 oppilasta, siis tasan puolet kurssilaisista ja välttävän 13 oppilasta. Kurssin keskiarvo kokopurentatyössä
oli 7,19, osaproteesilöissä 7,56, metallitöissä 7.06 ja akryylitöissä 6,78.
Kaikkien töiden yhteiskeskiarvo oli 7,15. Opetustoiminnan ja oppilaskasvatuksen kannalta olisi hyödyllistä tallettaa arvostelujen numerotietoja
ja niiden avulla suorittaa tilastovertailuja. Silloin voitaisiin esim. valistustyö kohdistaa oikeisiin työlajeihin.
•Ta vielä pieneksi, mutta tärkeäksi vihjeeksi tuleville kurssilaisille!
Opetelkaa huoliteltu, mutta ei silti hidas työtapa ja jättäkää työnne
arvosteltavaksi vasta sitten, kun olette tarkistaneet, että siinä on tehty
kaikki se, minkä osaatte ja tiedätte ja mitä teille on opetettu.

Amerikkalaisia
Veri Ghroine Five-Phase etuhampaita
porsliinista ja plastikista
Nuform ja NIC diatorisia
Nutorm etuhampaita korjauksiin

Englantilaisia
Crylodcnt läiskällisiä etuhampaita plastikista
Crylodent diatorisia plastikista
Vaihdamme rikotut amerikkalaiset ja englantilaiset
kuutoset täysiin. Väriasteikot
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Kipsiä

Moottorin käsikappaleita

Massaa

Letkuja

Stenssiä
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Harjoja
Henkilökohtainen asiakaspalvelu ja toimitus suoraan
varastostamme. Vertailkaa hintojamme, ehdoista sovimme.
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Kaikkia työvälineitä
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Syyskuun 2 p:nä 1952 saavutti Helsingissä 70 vuoden iän eräs Suonien odonlologian eturivin miehiä, hammaslääkäii Axel Salingre. Hän
on syntynyt Turussa ja antautui hammaslääkärin uralle tämän ammatin
ollessa vielä kehitysvaiheensa alussa. Hammaslääkäritutkinnon hän suoritti sekä Ruotsissa eitä Suomessa ja on hänellä sitäpaitsi diploomi Rerliinistä, Genevestä, Philadelfiasta ja Chigagosta. Viimeksimainitussa
kaupungissa hän työskenteli uranuurtajan G. W. Blackin johdolla ja
Tukholmassa ensimmäisen hovihammaslääkärin J. N. Sandblomin luona. Kokemuksensa ja havaintonsa on hän aina jakanut auliisti käytettäväksi kokouksissa ja kongresseissa Skandinaviassa ja mannermaalla.
Hänen toimestaan on ulkomaisia tiedemiehiä kut.suttu maahamme ja meikäläisiä ulkomaille. Hänet on kutsuttu kunniajäseneksi alan yhdistyksiin
ja liittoihin kaikkiin Skandinavian maihin samoin Saksaan ja Ranskaan. Jo nuorena hänessä ilmeni taloudellisia taipumuksia, eikä ole ihme, että hänet jo yli 40 vuotta sitten kiinnitettiin hammaslääkärien Dentaldepot-tuotiliikkeeseen, jota hän on suurella taidolla hoitanut. Dentaldepolin täyttäessä 50 vuotta lyötettiin Salingresta mitali. Nykyään hän
on myöskin moien liikeyritysten johtokunnan jäsen ja tilintarkastaja.
Merkkipäivänään ojenneltiin hänelle Suomen Hammasteknikkoliiton
kultainen ansiomerkki tunnustukseksi työstä, jota hän on suorittanut
aikaansa säästämättä hammasteknikkoalan hyväksi. Hänen johtamansa
liike Denlalpedot on muistanut lahjoituksin Suomen Hammasteknikkoliiton Sairasapukassaa.
24

fJlh. Y
.i: '

A

A-Ui

ih'y_,

.'l

.nni'lAAtt]

;

Werner Salmelin vietti merkkipäiväänsä Helsingissä joulukuun 14
p:nä 1952. Hän on syntynyt Vaasassa 14. 12. 1877. Hammasteknikon
uransa hän on aloittanut syntymäpäivänään v. 1894 hammaslääkäri
Cederbergin yksityisenä teknikkona. Kun hammaslääkäri Cederberg
tammikuussa 1897 muutti Helsinkiin, seurasi Salmelin työnantajaansa,
omaksuen Helsingin vakinaiseksi kotipaikakseen. Dental-laboratorioon
hän tuli V. 1919.
•
• - '• • .
., ,
Werner Salmelin on pysyvä nimi Suomen hammasteknikoitten keskuudessa. Hänen pitkän, 58 vuotta kestäneen toiminta-aikansa kuluessa
ovat monet tämän ajan, jo keski-iän sivuuttaneetkin hammasteknikot
saaneet hänen henkilökohtaista opetustaan. Korkeasta iästään huolimatta hän on keskeisin henkilö Dental-lahoratoriossa, hoitaen sitä tarmolla
ja rauhallisuudella.
Hammasteknikko-lehti toivottaa parhainta onnea 75-vuotiaalle.
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Arvoisa hammasteknikko
•

U R H E I L U A

Tarvitsetko

MIELLYTTÄVÄ-

KÄYNTISEN ja SIRON

R I I P P U M O O TT Ö R I N ?
Näitä HYVIKSI tunnettuja s v e i t s i l ä i s i ä
TEITA'on meillä jälleen saatavana
M.

Rikkonen.

Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.y:n urheilutoimikunta järjesti
yleisurheilukilpailut Kulosaaren urheilukentällä 21. 9. 1952. Osanottajia
oli ilahduttavan runsaasti ja katsomossakin oli vielä tilaa. Ilmojenhaltia
oli myötämielinen kilpailuillemme ja antoi parhaimpaa syyssäätään.
Seuraavia tuloksia saavutettiin:
4-ottelu: 1. M. Rikkonen, Iisalmi 2084 pist., 2. T. Mäkinen, Helsinki
1847 pist., 3. L. Ajanto, Helsinki 1770 pist., 4. E. Lehmusvuori, Helsinki
1739 pist., 5. P. Rantalainen, Helsinki 1616 pist., 6. H. Hägg, Helsinki
1503, 7. H. Stigell, Helsinki 1479, 8. E. Virtanen, Helsinki 1.398, 9. G.
Levander, Helsinki 1386, 10. .1. Kirjonen, Helsinki 1238, 11. J. Meritähti
Helsinki 1167, 12. S. Kuukkanen, Helsinki 1119, 13. K. Reinikainen, Helsinki 1111.
!.,r) , ' Y .
Ikämiehet, 3-otlelu: 1. E. Mäkelä, Lahti 989,83, 2. E. Lappi, Helsinki
934,92, 3. A. Hertola, Helsinki 768,04, 4. O. Ojanen, Helsinki 578,55.
Nuorten 600 m juoksu: I . Tiainen, Helsinki 1,54,1, 2. Suonio, Helsinki, 1,55, 3. Söderholm, Helsinki 2,14,0.
Joukkuetuloksel: 1. A. Hiltusen lab. keskim. pistem. 1594,6 2. A..
Salingren )ah. keskim. pistein. 1282,7.
Neliottelussa M. Rikkonen sai toisen kinnityksen Hammasteknikko.
P. .\lhon lahjoittamaan Pikkii-Nuform pokaaliin.

#

220 V vaihtovirralle, 150 W

#

5:llä kierrosnopeudella, suuiän lO.OOO/min.

#

Ei tärinää korkeillakaan nopeuksilla. ATY^^

#

.lalkavastuksella

#

Myös VARAOSIÄ saatavana.
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Urheilutoimikunta.
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Tervetuloa katsomaan.

OY. HAMMAS- JA SAIRASTARVIKE

AB.

Unioninkatu 24 - Helsinki
Puh. 65757, 52356 (myynti), 64726 (kassa),
69665 (korjaamo), 37669 (johtaja)
'O.l

Urheiluterveisin:

LAATUTUOT-

in

f ^T/^d

/ f T T O H tP

-'!'//n

tietysti
\\\nne

hioinakiviä laboratoriotarkoiluksiin,
Aipine hiomakiviä hammaslääkärin praktiikkaan.
Aipine tiiomakivi on sopiva
kaikkiin tarkoituksiin.
Saatavana monta eri muotoa ja kokoa — varrellisia
käsikappaletta varten, var-

Oikeiden värivivaliteiden etevä valikoiminen ja sekoittaminen sekä värin oikea jakautuminen ja läpinäkyvä kärki ovat
ne edellytykset,
jotka tekevät luonnollisten
liampaiden oikean jäljentämisen
mahdolliseksi.

rettomia

varten.

TRURAY posliinihampaissa ovat kaikki nämä tärkeät
ominaisuudet yhdistettyinä, antaakseen luonnollisen hampaan vaikutelman laiteellisine värisommitelmineen, joilla on
luonnollinen syvyys ja kauneus.

TruR^
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Mainoslehtisiä hatuttaessa.

niALGAMATED

POSLIINIHAMPAAT

DAVIS, SCHOTTLANDER & DAVIS. LTD., LONDON, W. I .

hiomamoottoria

DENTAL

TUOTE

.\malgamated Deutal Trade Distributors
Ltd
7, Svvallovv Street, Piccadilly, London W.l.

Yksinmyyjä Suomessa:

OY DENTALDEPOT AB.

K. Ranta 2. Helsinki

Saapuneita
laatutavaroita
Valumassoja
STCRLING
STEELEN. (Amerikkalaista)
GRAY (Amerikkalaista)
CALSITE (Englantilaista)
D.T.
THERMOR

Kovaa k i p s i ä
M o L DANO
D D
DUPLIT MONISTEMASSA
KIPSITAHKOJA, Englantilaisia
HIOMAKONEITA, Ruotsalaisia
PAINEILMA VALUKO.IEITA. Saksalaisia

Tulossa m. m.
GANDULOR HAMPAITA ja Ronaitic diatorisia

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

Helsinki 1952. Kirjapaino Oy. S A N A

