Hammastekniikan
kevätluentopäivät

Hammastekniikan kevätluentopäivät järjestettiin 12.3.2016
Turun AMK:n tiloissa Joukahaisenkatu 3:ssa. Paikalla oli jälleen
kerran runsaasti osallistujia.
Ilmoittautuneita oli 112 kappaletta, joka taitaa olla uusi ennätys.
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äivät alkoivat totutusti kahvituksella.
Aamukahvin nautiskelun lomassa oli
mahdollisuuus tutustua hammastarvikeliikkeiden järjestämään näyttelyyn. Näytteilleasettajia oli paikalla runsaasti ja näyttelyyn tutustumiseen oli myös luentojen
välissä varattu reilusti aikaa.
Luentojen jälkeen oli vuorossa tutustuminen hammastekniikan uusiin koulutustiloihin lehtori Pasi Alanderin johdolla.
Koulutuspäivät huipentuivat iltajuhliin,
jossa musiikista ja viihdyttämisestä vastasi
Mikko Alatalo.
Päivän aloitti Ehl Lars Sjövall luennolla,
Ikenen ja implantin välialue: teknisiä ja biologisia näkökohtia. Luento oli erinomainen
ja luennoitsijan helposti ymmärrettävä ja
jäsennelty esitystapa tekivät luennosta erittäin mielenkiintoisen ja mukavan seurata.
Pienen tauon jälkeen estradille astui
Hh Kaija Irri luennoimaan tämänpäivän
oikomishoidosta. Kokeneemmille oikomiskojeita valmistaville teknikoille luento oli jo
opittujen asioiden kertausta, opiskelijoille
tiedossa oli erinomainen täsmäisku oiko-
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"Mies ja kitara" - Mikko Alatalo
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miskojeiden tämänpäivän vaatimuksista ja teknisestä toteutuksesta.
Ruokailun ja näyttelyyn tutustumisen jälkeen oli vuorossa muotoilija
ja 3D tulostuksen spesialisti Pekka
Salokannel. Luennon aiheena, 3D
printtaus nyt ja tulevaisuudessa.
Luento oli kattava katsaus tämänpäivän 3D tulostuksen mahdollisuuksiin ja tekniikkaan. Erittäin
mielenkiintoinen aihe, kokonaisvaltaisesti käsiteltynä, avasi varmasti
monen hammasteknikon silmät tulostuksen mahdollisuuksiin ja vaatimuksiiin tulevaisuudessa.
Pienen tauon jälkeen luennot
jatkuivat digitaalitekniikan parissa.
Operatiivinen johtaja Tero Rakkolainen tuli kertomaan jyrsinnän ja
tulostuksen eroista. Voittaako jyrsintä 3D printtauksen ja mikä merkitys
on skannereilla?
Erinomainen luento, jossa käytännönläheisesti käytiin läpi jyrsinnän
ja tulostuksen erot. Hyvät ja huonot
puolet ja mahdollisuudet tulevaisuudessa. Luennoitsijan kokemus 3D
tekniikasta hammastekniikan saralla tuli luennossa myös vahvasti
esille. Asiansa osaavaa luennoitsijaa
on aina mukava kuunnella.
Luentojen osalta luentopäivät
päätti lehtori Pasi Alander, joka kävi
läpi hammasteknikkokoulutuksen
aloituksen Turussa, opetussuunnitelman sisällön ja tulevaisuuden visiot.
Luennon jälkeen oli siirtyminen
hammastekniikan koulutustiloihin ja
opetuslaboratorioon tutustuminen.
Tilat ovat hienot. Laitteet, kalusteet
ja opetusvälineet eivät ainakaan
muodostu esteeksi oppimiselle.

EHL Lars Sjövall

Koulutustoimikunnan puheenjohtaja Jukka Salonen ja 3D muotoiluspesialisti
Pekka Salokannel

Iltajuhla alkoi klo 20.00 hotelli
Hamburger Börsin tiloissa. Paikalla oli mukavasti osallistujia, mutta
erityisesti nuorempia hammastekniikan ammattilaisia olisi kaivannut
lisää. Kevätluentopäivät ovat kouluttautumisen ohella myös sosiaalinen tapahtuma ja mikä olisi parempi
tapa tutustua kollegoihin kuin hyvä
ruoka, juoma ja viihdyttävä musiikki.
Ensi kerralla kaikki mukaan myös
iltajuhliin!
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HH Kaija Irri

Virkistystoimikunnan puheenjohtaja
Teemu Oinio
Tero Rakkolainen

 Anders Wollstén
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