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heimon muistelmat

Olla viimeinen 
– kirous vai siunaus

Aloitin oman hammasteknikon urani vuonna 1975. Sil-
loin koulumuotoista hammasteknikkokoulutusta Suo-

messa oli järjestetty 16 vuoden ajan. Koulutus oli tapahtunut aina 
samassa paikassa, legendaarisessa Wallininkadun kiinteistössä. 
Talo sai purkutuomion ja se purettiin kesällä 1979. Meidän kurs-
simme valmistui samana keväänä ja me olimme Vihonviimeiset 
valmistuneet hammasteknikot tuosta ensimmäisestä koulusta.

TUO ”VIHONVIIMEISYYS” ON sittemmin seuran-
nut allekirjoittanutta säännöllisesti aina näihin päiviin asti. Tu-
lin opettajaksi Valtion hammasteknikko-opistoon vuonna 1983, 
jonka jälkeen koulutuspolitiikat ja varsinkin opetussuunnitelmat 
ovat vuosien saatossa muuttuneet moneen kertaan. Ensin tuli 
keskiasteen uudistus 80-luvun loppupuolella ja kuinka ollakaan 
minun osakseni tuli syksyllä -90 olla viimeisen valmistuneen ns. 
vanhamuotoisen opiskelijaryhmän opettaja.

KOKO 90-LUVUN AJAN opetettiinkin sitten keskiasteen 
opiskelijoita, joiden vuoro kuitenkin tuli aikanaan siirtyä ammat-
tikorkeakoulun tieltä. Keväällä -99 sai paperinsa se viimeinenkin 
keskiasteen hammasteknikkoryhmä ja sattumien summana minä 
olin taas tuonkin viimeisen ryhmän luokanvalvoja.

VOIKO TÄSTÄ TEHDÄ MITÄÄN johtopäätöstä – ei. 
Ehkä pienenä huomionarvoisena asiana kerrottakoon, että tuo 
keväällä -99 valmistunut ryhmä ei ole vielä päässyt kaunistamaan 

10 vuoden välein julkaistavassa hammasteknikkomatrikkelissa 
lueteltavia valmistuneita hammasteknikkoryhmiä. Onko se kiro-
us vai siunaus – kuka tietää.

TE, JOULUKUUSSA 2016 hammasteknikon paperit saa-
va opiskelijaryhmä, olette nyt se oikea vihonviimeinen Helsin-
gistä valmistuva joukko. Joistain teistä saattoi tuntua jopa kiro-
ukselta aloittaa opiskelu kuolevassa koulutusohjelmassa, mutta 
toivottavasti käsityksenne asiasta on muuttunut. Vaikka ei oli-
sikaan, niin pyrkikää löytämään siitä joitain siunaaviakin ele-
menttejä. Olette saaneet koulutuksenne alusta asti tehdä tiivistä 
yhteistyötä hammaslääkäriopiskelijoiden kanssa ja siinä ohes-
sa valmistaa oikeille asiakkaille vaativiakin hammasteknisiä töi-
tä, joka on mahdollistanut monipuolisen käsityöammatin koulu-
tuksen. Lisäksi olette saaneet ammattikorkeakouluammatin, jolla 
jo sinällään on statuksellista merkitystä tulevassa elämässänne.

JOS JOKU TEISTÄ JOUTUU kantamaan jatkossakin 
tuota vihonviimeistä ”taakkaa”, niin pyrkikää muuttamaan se siu-
naukseksi. Sitä se on ollut ainakin minulle.

SM13S1- ryhmän vihonviimeinen opettaja
Hemppa 63v

Missä Hemppa luuraa?

Opiskelijoilla on jälleen kerran tukalat paikat, mutta Hemppaa ei näy missään... 
Missä Hemppa luuraa?

Lehtemme sivuille on piilotettu neljä pikku-Hemppaa. Etsi ne kaikki!

Hempat löytäneille mahtavat palkinnot: kahvitauko ja levyraati!

Turun Teknohammas Oy, Turku | www.teknohammas.fi
030 6333 076 | info@teknohammas.fi

UUSINTA TEKNOLOGIAA JA KÄSITYÖTAITOA 
Valmistamme työn aina  potilaan yksilölliset  vaatimukset huomioiden. 
Käytössämme on alan  huippua olevat materiaalit ja työmenetelmät.
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PÄÄKIRJOITUS

"Tiedättekö, mitä teidän 
pitää tehdä? 

No ettehän te voi tietää, 
mutta minäpä kerron!" 

...lausui Hemppa saapuessaan luokkaamme eräänä syksyisenä 
päivänä vuonna 2013. Hän kertoi ikivanhasta luokkajulkaisupe-
rinteestä ja ehdotti, että herättäisimme taas henkiin tämän, jos-
sain välissä katkenneen perinteen ja tekisimme oman julkaisun. 
Vaivanpalkkana olisi yhteinen luokkaretki - jopa ulkomaille. Sa-
nomattakin oli selvää, että innostuimme asiasta.

Tuumasta toimeen! Luokkaretkeä varten olemme opiskelun 
ohessa järjestäneet myyjäisiä, tehneet koruja, myyneet mainok-
sia julkaisuun, kirjoittaneet, piirtäneet, suunnitelleet, ja tehneet 
lukemattomia muita töitä - sekä tietysti saattaneet tämän lehden 
kokoon. 

Ja tässä se sitten on, luokkajulkaisu. Toivottavasti se viihdyt-
tää ja hauskuttaa sinua, arvoisa lukija. Lehden tekeminen on ol-
lut ilo. Luokaltamme löytyi käsittämättömän paljon lahjakkuut-
ta, luovuutta ja taitoa sekä ammattitason tekijöitä lähes kaikkiin 
lehden teossa tarvittaviin töihin, niin taittoon, kuvitukseen kuin 
juttujen kirjoittamiseenkin. Suurkiitos kaikille teille, jotka teitte 
tämän mahdolliseksi! 

Aluista, lopuista ja uusista aluista

Aloitimme opiskelumme syksyllä 2013. Opiskelu on vaatinut sit-
keyttä, hermoja ja istumalihaksia. Opittavien asioiden määrä on 
ollut valtava, minkä lisäksi AMK-tutkintoon tarvittavat yleissi-
vistävät aineet ovat vieneet melkoisen osan ajasta. Varmaa on, että 
jokainen meistä on tehnyt mittavan työn näiden paperien saavut-

tamiseksi. Tämän ainutlaatuisen aikakauden loppu lähenee pik-
kuhiljaa, ja juhlimme valmistujaisiamme 19.12.2016. 

Joulukuussa juhlitaan myös kokonaisen aikakauden loppua, 
sillä saatuamme tutkintotodistukset, lakkaa myös hammas-
teknikkojen koulutus Helsingistä. Hautajaiskemut pidetään 
16.12.2016 Töölössä Crowne Plaza-hotellissa. Tervetuloa! Jat-
kossa uudet hammasteknikot valmistuvat Turun Ammattikor-
keakoulusta. Toivotamme onnea uudelle koulutukselle ja opis-
keluintoa Turgguseen! Toivottavasti pääsemme nauttimaan 
luokkajulkaisuista myös tulevaisuudessa!

Ja sitten astumme työelämään. Opinnoissa saavutetut perus-
taidot hammasteknikon vaativassa ammatissa joutuvat vuoren-
varmasti koetukselle useaan otteeseen ennen kuin varsinainen 
ammattilaisen ammattitaito on saavutettu. Mutta se oppimisen 
into, jota olen päässyt näkemään luokallamme, takaa että tämä 
joukko lunastaa paikkansa hammastekniikan ammattilaisten jou-
kossa.

Niin, se vaivanpalkka...Tammikuussa 2017 Kap Verde kutsuu 
aurinkoon ja lämpimään. Hieno päätös hienolle opiskeluajalle!

Kiitos ja kumarrus!
Vikke
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Tutustu Straumann®-tuotteisiin
 luottamuksesi arvoisia 

Korkealaatuiset Straumann®-tuotteet implanteista 
jatkeisiin. Varmista täydellinen yhteensopivuus, 
käytä vain alkuperäisiä 
Straumann®-osia.

Straumann®-tuotteiden 
takuu edellyttää paitsi 
suositusten mukaista 
käyttötapaa myös täydellistä 
osien yhteensopivuutta - 
alkuperäisten  
Straumann®-osien käyttöä.

Tule mukaan osaajien joukkoon. Ole rohkeasti 
yhteydessä!

uutiskirjeen tilaus: education.fi@straumann.com
asiakaspalvelu: info.fi@straumann.com /
puh: 09 5658 260

www.straumann.com 
www.straumann.fi/eshop

HT-opisto-viimeinen-kurssi.indd   2 13.5.2016   14:24:25

koonnut: Ninni Rönkkö

Hempismejä

OSITETUN KIPSIMALLIN TEKO:

-Nyt tulee työn vaativin vaihe, kun pitää keksiä joku instrumentti.

KP:N SELEKTIIVISESTÄ HIONNASTA:

- Niin kauan hiotaan, että kaikissa kontaktit  
ja sit jos jää auki niin tuut näyttämään ja  
keskustellaan asiasta.

RETENTIOKOJEEN 

EPÄMUKAVUUDESTA SUUSSA:

- Mut siinä vaiheessa sanotaan sitte lapselle, 

et kyllä sä siihen totut.

Sellainen on ystävä 
todellinen, jonka kanssa 
voit olla onnellinen, kun 

lasketaan yhdessä unilampaita 
ja lainaillaan toisilleen 

tekohampaita.

PINTEIDEN TAIVUTUKSESTA:

- Noi symboloi jotain noi viivat; mitä, 

mä en tiedä…

- Älkää sit ottako metriä tota lankaa, 

ei oteta ku puol metriä.

RANKAMALLIN MASSAANLAITOSTA:
- Pitäkää peukalolla mallista kiinni. Käy siihen joku toinenkin sormi, mut peukalo on hyvä.

MUSIIKISTA JA ELÄMÄSTÄ:

- Rytmimusiikkia pitäis kuunnella ja unohtaa 
menneet, vai oliko se tuleva? Noh, ihan sama,
rytmimusiikkia pitäis kuitenkin kuunnella.

OHJEIDEN LUKEMISEN TÄRKEYDESTÄ:

- Mä ihmettelin, kun mä en ymmärrä tästä 
mitään, mut täähän on saksaksi.

Luokkamme vastaavana opettajana Hemppa opetti meitä useissa eri 
aineissa. Ensiluokkaisen opetuksen lisäksi saimme nauttia Hempan 
verbaalisesta lahjakkudesta ja omintakeisista, jopa nerokkuutta 
hipovista sutkauksista ja huumorista.

Tässä vain pieni osa Hempan suusta kuultuja lausahduksia.

HAMPAAN KARAKTERISOINNISTA:

-Tää onkin sitten vaikee juttu tämä. Se on ammatin vaikein 
osa. Tehdään suora viiva tähän ja siihen ei pysty kukaan.
- Se on niin kuin semmoinen ennustajaeukko, kun 
ruvetaan kattomaan uutta väriasteikkoa. 
- Tää simuloi semmosta öö… jonkinmoista ongelmaa, 
mitä nyt ikääntyvässä hampaassa voi olla.

VALOKOVETTEISESTA 
KUITULUJITESILLASTA:

- Sitten mä yritän epätoivoisesti kovettaa  
tätä täällä…

Hemppa myöhässä,
opiskelijat huokailevat,

pitkä minuutti.
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heimon viimeiset heimon viimeiset

kotoisin
motto / hokema

harrastaa / tykkää tehdä
muuta

kotoisin
motto / hokema

harrastaa / tykkää tehdä
muuta

Antti Lager, Järvenpää
•	 Käy joskus salilla ja poimii joskus 

marjoja
•	 Sekatyömies
•	 Vitsi se on huonokin vitsi

Eini Joki, Rovaniemi
•	 Roller derby
•	 Aina valmiina reissaamaan

Essi Sainio, Espoo
•	 Ratsastus, koirien kanssa ulkoilu  

ja lukeminen
•	 Itsenäinen ja aikaansaava

Hanna Tiihonen, Kouvola
•	 Valjakkourheilu
•	 Tomera

Henna Tarkiainen, Pieksämäki
•	 Graafinen suunnittelija
•	 Kissa-agility, käsityöt, lukeminen,  

taidegrafiikka
•	 Tom of Finland!!!

Heli Knuutila, Somero
•	 Leipominen, elokuvien katselu  

ja kalastus
•	 Tomera ja utelias

Elina Kaksonen, Helsinki
•	 Maalaus, ulkoilu ja kiipeily
•	 Tyylikäs ja nauravainen

Elisa Määttä, Masala
•	 Tuli mieleen, että…
•	 Novellien kirjoittaminen, kuvataide  

ja huonekasvit
•	 Juttuautomaatti
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heimon viimeiset heimon viimeiset

kotoisin
motto / hokema

harrastaa / tykkää tehdä
muuta

kotoisin
motto / hokema

harrastaa / tykkää tehdä
muuta

Inka Huusko, Sotkamo
•	 Lukeminen, elokuvat,  

piirtäminen ja pyöräily

Jani Kyttä, Kuopio
•	 Frisbeegolf, jääkiekkoa ja kaikkea  

missä on pallo
•	 Hauska huuliveikko, keppostelija

Jani Sadinmaa,Viitasaari
•	 Uiminen, lenkkeily, kalastus  

ja autojen huolto ja korjaus

Katri Nieminen, Klaukkala
•	 Jalkapallo
•	 Kissanainen

Kimmo Loppukaarre, Mikkeli
•	 Luokan adoptiolapsi
•	 Maailmanmatkaaja, touhutoope,  

pellepeloton 
•	 Niksipirkka
•	 Pyöräily ja MacGyverointi

Liisi Salminen, Espoo
•	 Pyöräily, lenkkeily, viulunrakennus
•	 Tradenomi ja puualan artesaani
•	 Rauhallinen äitsykkeli, yllätyskrebaaja

Maiju Iltanen, Raumalt
•	 We are all little bit mad here
•	 Lukeminen, auringonotto, ulkoilu  

ja elokuvien katselu
•	 Pirtsakka ja iloinen mimmi
•	 Tekstiiliartesaani, pukuompelija

Mari Nisula, Teuva
•	 Koiran kanssa touhuaminen  

ja lumilautailu
•	 Kirahvit
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heimon viimeiset heimon viimeiset

Vikke Häkkinen, Kuopio/Lohja
•	 Elokuvat, kirjallisuus, musiikki, sukellus,  

vapaasukellus, laskettelu, polkupyöräily, 
huono huumori

•	 Entiseltä ammatiltaan oopperalaulaja  
ja laulunopettaja

Miika Kähäri, Alavus
•	 Musiikin kuuntelu
•	 Keskittynyt puurtaja

Niina Markkanen, Järvenpää
•	 Millin heitto päässä on metrin  

heitto kädessä.
•	 Hokutoryu Jujutsu, Brassi Jujutsu,  

dokumenttien katselu
•	 Vaatesuunnittelija
•	 Fakta-automaatti

Ninni Rönkkö, Salost
•	 Pirtsakka ilopilleri,  

maailmanparantaja,  
kaikkien kaveri

Olli Rissanen, Kuopio
•	 Härveltely soittimilla, Legoilla  

ja Maceilla
•	 Perheen kanssa naatiskelu
•	 Matkustelu joka hevonjontkaan
•	 Tuliset ruuat

Outi Länne, Joensuu
•	 Kiipeily

Sari Moilanen, Tampere
•	 Villasukkien kutominen, maalaaminen, 

kuntoilu, kissat
•	 Arkk. yo, kultaseppäartesaani, kielipää

Sonja Wallin, Helsinki
•	 Matkustelu ja elämästä nauttiminen, 

koiran kanssa ulkoilu, urheilu

kotoisin
motto / hokema

harrastaa / tykkää tehdä
muuta

kotoisin
motto / hokema

harrastaa / tykkää tehdä
muuta
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opettajat opettajat

TEKSTI: Liisi Salminen, Maiju Iltanen muotokuvat: Ninni Rönkkö

Kari Markkanen
1. Opiskeluaika ja ilmapiiri silloisessa 
hammasteknikko-opistossa oli niin 
ainutlaatuisen mukavaa, että sitä oli 
pakko saada lisää. Toisaalta olin ollut yli 
kymmenen vuotta ”naimisissa” urheilun 
kanssa ja omasta labrasta alkoi selvästi 
kehittyä kaiken vapaa-ajan vaativa uusi 
”morsian”, joten tilaisuuden auetessa purin 
kihlauksen.

2. Herättää opiskelijoissa rohkeutta ja it-
seluottamusta yrittää ratkaista itsenäises-
ti ajattelemalla ja asioista selvää ottamalla 
hammasteknisiä ongelmia.

3. Mukavinta oli kuunnella, kun juttelitte 
työskentelyn lomassa kaikenlaisista muis-
takin asioista kuin vain hampaista.

Miia Berg-Määttälä

1. Olen aiemminkin toiminut opettaja-
na (tosin eri alalla), niin ajauduin tässäkin 
ammatissa opetus-puolelle ja olen viihty-
nyt hyvin siinä työssä.

2. Ottaa huomioon kaikki oppilaat ja yrit-
tää auttaa kaikkia uusien asioiden oppimi-
sessa ja oivaltamisessa.

3. Ei tule mieleen mitään yhtä erityistä ta-
pahtumaa, joka päivä on ollut yhtä haus-
ka tehdä yhteistyötä niin iloisen porukan 
kanssa!

Heimo Lehtimäki

1. Minusta tuli opettaja sattumien kautta. 
Hammasteknikoksi valmistuttuani toi-
min aluksi puolitoista vuotta yrittäjänä ja 
sen jälkeen vastaavana hammasteknikko-
na toisen palveluksessa. Myöhemmin kun 
opettajanpaikka tuli hakuun, vastasin kai 
silloisista hakijoista parhaiten valintakri-
teerejä.

2. Vaikea kysymys. Olen pyrkinyt anta-
maan tilaa omille ajatuksille, sekä kohte-
lemaan tasapuolisesti kaikkia opiskelijoita 
erilaisuudesta riippumatta. Olenko siinä 
onnistunut – en varmaankaan aina.

3. Mukavin muisto on yleensä kaikkien 
ryhmien kohdalla aina samankaltainen. 
On hienoa todeta se kehitys, joka kolmen 
ja puolen vuoden aikana tapahtuu.

Jarno Niskanen

1. Aloitin Metropolia AMK:n hammas-
tekniikan koulutusohjelmassa potilastyö-
vastaavana vuonna 2009. Pidin työstäni 
paljon; potilastöiden tekeminen ja opiske-
lijoiden ohjaaminen oli sen verran muka-
vaa, että mietin vakavasti ammattiaineiden 
opettajan työtä. Vuonna 2012 yksi pitkä-
aikainen hammastekniikan opettaja il-
moitti lopettavansa opettajan työt ja ham-
mastekniikan koulutusohjelmaan avautui 
yksi opettajantoimi. Hain tätä paikkaa ja 
minut valittiin.

2. Ainakin ammattiaineiden opettamises-
sa täytyy olla innostunut omasta alastaan. 
Täytyy myös tulla toimeen erilaisten ih-
misten kanssa ja kyettävä luomaan ope-

Pinja Rojo

1. Hammastekniikan opettajakunnassa 
oli tiedossa henkilövajetta. Hemppa kut-
sui mut hätiin paikkaamaan tilannetta (tai 
katsoi, että tarvitsen kertausta ennenkuin 
mut voi päästää kentälle töihin).

2. Jaa, pedagogisia opintoja en ehtinyt suo-
rittaa... mutta varmaankin kommunikoin-
titaidot ovat tärkeitä. Varsinkin kun toi-
min pääosin potilastyövastaavana. Asenne 
tämmöisenä "suoraan koulun penkiltä 
temmattuna noviisivaleopena", että kaik-
kea en tiedä, mutta otan/otetaan yhdes-
sä selvää.

Tässä opettajat, joiden johdolla opiskelimme.
Kokosimme heidän ajatuksiaan opettamisesta ja luokastamme.

Kysymykset:
1. Miten sinusta tuli opettaja?
2. Mikä on mielestäsi tärkeintä opettajan työssä?
3. Mikä on mukavin muistosi meidän luokan opettajana?
4. Entä erikoisin?
5. Millaista oli opettaa luokkaamme?

4. Motivaatio ammattiin on ollut yllättä-
vän korkea. Siitä osoituksena messumat-
kat ja tutustuminen Ivoclarin tehtaalle.

5. On ollut hienoa huomata vuosien var-
rella monenlaista kehitystä esimerkiksi 
opiskelijoiden tavassa suojautua erilaisil-
ta vammoilta. Kuulosuojainten, sekä sil-
mä- ja hengityssuojainten käyttö on itses-
täänselvyys.

Te olette olleet hyvin innokkaita ottamaan 
tietoa vastaan, aina muistiinpanovälineet 
mukana. Hyvin motivoitunut ryhmä on 
jaksanut motivoida vielä vanhaa opetta-
jaakin.

4. Yksi joukostanne tuli kerran melkoisen 
määrätietoisesti komentamaan opettajia 
kesken kokouksen (lue kahvitunnilta) ta-
kaisin luokkaan.

5. Helpon leppoisaa, sillä tulin mukaan 
niin loppuvaiheessa, että kaikki oli jo mel-
kein opetettu. Olitte myös hyvin sopuisa 
ryhmä, joten se vähäinen aika, minkä kah-
vitunneilta ennätin labrassa istuskella, ku-
lui oikein rattoisasti. Esititte myös sopivan 
haastavia kysymyksiä ja ajoittain luulin jo-
pa jotain muistavani hammastekniikan 
teorioista. Hemppa paikkasi yleensä jättä-
mäni teorian aukot käytännön kokemuk-
silla. Tämä oli toivottavasti sen tapaista 
ammatillista vuoropuhelua, jota soisin tei-
dän käyvän jatkossakin teorian ja käytän-
nön yhteen sovittamisessa.

tettavaan ryhmään hyvä yhteishenki, jotta
uuden oppiminen on ryhmän jäsenille 
mielekästä. Lisäksi omassa työssäni tietys-
ti erilaisten hammasteknisten teorioiden, 
työtapojen ja materiaalien hallinta.

3. En ehtinyt opettaa teidän ryhmää kovin 
kauaa, mutta ryhmässänne oli ja on todel-
la hyvä yhteishenki. Ryhmäänne oli muka-
va opettaa.

4. Vierailu Tallinnan hammastekniikan 
oppilaitoksessa teidän ryhmän kanssa, se 
oli hauska reissu!

5. Mukavaa ja hauskaa!

4. En ole koskaan aiemmin törmännyt 
hammastekniikan vuosikurssiin joka pi-
tää säännöllisiä kokouksia, puheenjohta-
jineen ja kirjanpitäjineen. Mutta niinpä 
tämä luokka myös saa järjestettyä kaiken-
laista yhteistä toimintaa, niinkuin esimer-
kiksi viime keväinen opintomatka Liech-
tensteiniin.

5. On ollut ilo opettaa luokkaa jossa op-
pilaat mielellään ovat ottaneet vastaan ja 
tehneet potilastöitä. Kiltisti olette kuun-
nelleet työvaiheiden opastuksia ja tuoneet 
myös omia uusia ideoita työtapoihin.

3. Luokkanne hyvä yhteishenki, oli kiva 
kuulua porukkaan.

4. Erikoista että ei nyt tule erikoisjuttuja 
mieleen!

5. Innostavaa, kiinnostavaa, haastavaa ja 
hauskaa. Luokallanne oli kova motivaatio 
oppia. Toki tunnit kyselyikäisten parissa 
olivat välillä rankkoja mutta hyvällä taval-
la. Opin samalla paljon itsekin.
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Erikoishammasteknikko Kari Iivonen
Hammaslaboratorio Iivodent
Keskustie 6, 01900 Nurmijärvi

Onnittelut valmistuville!

Tiina Salokangas

1. Minusta tuli opetusassistentti oikeas-
taan olosuhteiden sanelemana; edeltäjäni 
jäi eläkkeelle ja minä olin silloin juuri va-
pautumassa silloisesta työpaikastani, joka 
oli kausimuotoista puistopuutarhurin työ-
tä. Pidin tosi paljon puutarhurin amma-
tistani ja nimenomaan ulkotyöstä, mutta 
varjopuolena siinä on sen kausiluontei-
suus; talvella ei ole sitä ulkotyötä, mistä 
erityisesti tykkäsin. Useimmat puistopuu-
tarhurit joutuvat etsiytymään talviksi mui-
hin töihin ja tässä minulle tarjoutui uu-
denlainen työtilaisuus. Minua pyydettiin 
/ ehdotettiin Raimo Kilpisen, tuttavalli-
semmin Kiltsun, seuraajaksi ja suostuin. 
Sillä tiellä olen ollut sitten vuodesta 2007.

2. Tärkeintä hammastekniikan opetusas-
sistentin työssä on ollut varmaankin se, 
että on itsekin hammasteknikko; tietää 
mistä puhutaan, kun joku tulee kysymään 
jotain tiettyä poranterää, valumassaa 
tai kipsiä. Opiskelijoiden tullessa hake-

Anu Vakkila

1. Nuoruuden haave oli opettajan työ, jo-
ka ei toteutunut. Pääsin kuitenkin kokeile-
maan opettajan työtä, kun oppilaitoksessa 
oli satunnaista pulaa opettajista.

2. Opeta ymmärrettävästi ja innostavasti. 
Kuuntele oppilaiden kysymyksiä ja mieli-
piteitä. Kunnioita opiskelijoita.

3. Mielenkiinto ja innostus ammattia koh-
taan. Vanhan perinteen jatkaminen: kurs-
sijulkaisu ja matka.

maan jonkin työvaiheen työstöön vaikka-
pa jotain poranterää, on voinut hyödyn-
tää omaa hammasteknikon kokemusta ja 
osannut ehkä suositella joitain, itse hyviksi 
toteamia työkaluja ja menetelmiä.

3. Mukavia muistoja on ehtinyt kertyä pal-
jonkin näiden vuosien aikana, enkä pysty 
nimeämään mitään yksittäistä asiaa tai ta-
pahtumaa, joka olisi jäänyt mieleen pääl-
limmäisenä. Parasta on ollut varmaankin 
työn vaihtelevuus ja kivat ihmiset ympäril-
lä. Täällä on vallinnut sellainen ”taidekou-
lun rento ilmapiiri”.

5. Teidän ryhmässänne on ollut ihan pa-
rasta se, että te kaikki olette olleet huo-
maavaisia ja suvaitsevaisia sekä toisianne 
että ihan kaikkia muitakin kohtaan, ja mi-
nulle on ainakin jäänyt sellainen kuva, et-
tä teillä on luokassanne hyvä huumori ja 
henki, joka on välittynyt muihinkin ym-
pärillänne.

4. Osa opiskeli toista tai kolmatta ammat-
tia.

5. Tietysti mukavaa. Olettehan viimeiset 
Helsingistä valmistuvat hammasteknikot. 
Onnea kaikille, mukavaa matkaa ja muka-
via hetkiä hammastekniikan parissa.

opettajat
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Max Sievertin Original - 
bunsenlamppu, tyyppi 572, 
50-luvulta.

Dreven akryylin injektioprässi, 
vuodelta 1962.

Kuiva ja kovettunut nahkapalje, 
menneisyys tuntematon.

Juotoslaite – jota museoon luetteloija 
kutsui ensimmäisen kerran nähtyään 
nimellä: ”Paljon putkii -kirnu”.

Vulkanisaattori – Kyllä näitä kautsu-
proteeseja vielä 50-luvun jälkeenkin 
keiteltiin Suomessa, joten ajoitapa itse.

Aukeaman värityskuvat on 
piirretty Niina Markkasen, 
Elisa Määtän ja Henna Tarkiaisen 
opinnäytetyön myötä syntyneen 
Hammasteknikon kojeet & laitteet 
-kirjan kuvituksen pohjalta.
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hammasteknikon 
värityskuvat Menestystä 

Metropolian 
viimeisille 

mohikaaneille. 
Helsinki 
historiaa, 

hammasteknikot 
heilua jaksaa.

Suomen Hammasteknikkoseura ry
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Matkamme alkoi varhain keski-
viikkoaamuna kokoontumisel-

la Helsinki-Vantaan lentokentälle. Meitä 
oli yhteensä kahdeksan innokasta ja pir-
teää messureissaajaa. Edessä olivat suuret, 
kansainväliset Hammasalan messut Köl-
nissä. Lentomme lähti klo 7.15 kohti Sak-
saa. Lento vei meidät Frankfurtiin, josta 
jatkoimme junalla matkaa Kölniin. Köl-
niin saavuimme jo aamupäivästä, koska 
koko päivä oli täynnä ohjelmaa. 

ENSIMMÄISEKSI YÖKSI Hammas-
väline oli järjestänyt meille Bego Youth 
Boat -laivamajoituksen. Laivalla majoit-
tui hammastekniikan opiskelijoita ympäri 
Eurooppaa. Jätimme matkatavarat jokilai-
valle, saimme liput messuille ja suuntasim-
me suoraan messuille. Messukeskus sijaitsi 
kävelymatkan päässä laivalta, Reinin vas-
taranalla. Kävelimme messukeskukselle ja 
saimme samalla hieman ensimakua Köl-
nin kaupungista.  

MESSUT OLIVAT VALTAVAT, ai-
van toista kuin Helsingin Hammaslää-
käripäivät. Ensimmäinen päivä messuilla 
menikin kiertelyyn ja kokonaiskuvan luo-
miseen.

KOKONAISKUVAN HAHMOT-
TAMISTA vaikeutti se, että jättimäi-
siä halleja oli kymmenen, ja niissä ei ol-
lut erikseen jaottelua hammastekniikan 
ja hammaslääketieteen välillä, vaan hal-
leissa oli sekaisin sekä hammaslaborato-
rioille että hammaslääkärinvastaanotoil-
le suunnattuja ständejä. Onnksi messuilla 
oli käytettävissä erityinen karttaohjelma, 

jonka latasimme kännykkään, katsoimme 
listasta kiinnostavan yrityksen, kirjoitim-
me sen ohjelmaan ja seurasimme karttaa 
samalla vilkuillen muita matkan varrella 
olevia ständejä.

TARJONTAA OLI vaikka millä mi-
talla. Erityisesti merkillepantavaa oli 
implanttimerkkien käsittämätön määrä. 
Esillä oli paljon eri puolilta maailmaa tu-
levia implanttibrändejä, joista emme olleet 
kuulleetkaan. Lisäksi eri CAD/CAM-tar-
joajat olivat näkyvästi esillä. Oli toki muu-
takin mikä herätti kiinnostuksen: mm. 
laatikkomallinen höyrypesuri, joka puh-
disti höyryt ennen kuin päästi ne huone-
ilmaan sekä keräsi vahat ym. lian sisäänsä. 
Lisäksi tutustuimme joustaviin ja ohui-
siin Valplast nylon-irtoproteeseihin, joi-
hin ei tarvittu metallista runkoa tai pintei-
tä. Mielenkiintoinen oli myös Effegi-Brega 
-vesisuihkulaite, jolla pystyi korvaamaan 
hiekkapuhalluksen. Se vähensi työsken-
telyaikaa, käytti vain vettä ja toimi pölyt-
tömästi. Saimme myös lyhyen luennon  
muovisesta, kestävästä implanttisiltoihin 
ja proteettiseen korjaukseen hyvin sovel-
tuvasta materiaalista nimeltä Pekkton ivo-
ry. Kaiken totisen hammasasian keskellä 
huvittuneita katseita keräsi muun muas-
sa jättinallefiguurilla varustettu vastaan-
ottotuoli.

PITKÄN MESSUPÄIVÄN päätteek-
si suuntasimme porukalla Kölnin keskus-
taan syömään ja maistamaan muutamia 
saksalaisia oluita. Täytettyämme maham-
me matkustamisesta ja messuista uupu-
neet jalat jo veivätkin takaisin laivalle...

ja laivan baariin, jossa tapasimme muita-
kin alan opiskelijoita. Muutamat juomat 
ja pöytä-fussball -ottelut ja päivä oli tapu-
teltu.

SEURAAVA PÄIVÄ lähti liikkeelle 
laivan aamiaispöydästä. Olimme varan-
neet lopuiksi öiksi kaksi asuntoa käyt-
töömme. Laivasta kimpsut ja kampsut 
kerättyämme suuntasimme kohti uusia 
majapaikkoja. 

TIPUTETTUAMME TAVARAT ma-
japaikoille, suuntasimme takaisin messuil-
le, jossa meille oli heti päivän alkuun jär-
jestetty Bego: n osaston esittely. Saimme 
paljon uutta tietoa sisältäneet infopläjäyk-
set mm. heidän 3D -printteristään, laseris-
ta ja implanttijatkeista. 

LOPUN PÄIVÄN messukiertely jat-
kui pienryhmissä, joten messupuhuttavaa 
riitti kun kokoonnuimme illalliselle Bego 
Youth Boat:lle. Illallisen jälkeen lähdim-
me Youth Boat: in järjestämälle kaupun-
kikierrokselle, joka päätyi olutmaisteluun 
paikallisessa baarissa. 

YOUTH BOAT:LTA saimme myös 
kutsun illan Begon järjestämiin juhliin. 
Juhlat olivat messukeskuksen lähistöllä 
korkean, ovaalinmuotoisen rakennuksen 
ylimmässä kerroksessa, jonka lattiasta kat-
toon ulottuvista ikkunoista avautui huike-
at näkymät ympäri kaupungin. Tarjolla oli 
upea valikoima erilaisia suolaisia ja makei-
ta herkkuja unohtamatta tietenkään hyvin 
varustettua juomatarjoilupistettä. Juhlis-
sa oli myös hyvä bändi soittamassa cove-

teksti: Outi Länne & Liisi Salminen kuvat: Henna Tarkiainen

reita. Hauskan juhlaillan päätteeksi (kun 
tarjoilu loppui) lähdimme taksilla kämpil-
le nukkumaan.

EDELLISEN PÄIVÄN JUHLAT ve-
rottivat kolmannen päivän energioita sii-
nä määrin että päätimme pitää rauhalli-
sen Kölnin kaupunkiin tutustumispäivän. 
Brunssi paikallisessa kahvilassa oli hyvä 
aloitus päivälle. Ensimmäisen yön Youth 
Boat -majoituksesta saimme liput sekä 
paikalliseen suklaamuseoon että kapuami-
seen Tuomiokirkon torniin. Siinä oli päi-
vän plan. Kölnin tuomiokirkon portai-
ta kiivetessä saattoi olla tyytyväinen, että 

ennakko-odotuksista huolimatta tähän-
kin päivään mahtui kunnon urheilusuori-
tus. Välissä saimme toki levähtää hetken 
ihailemassa kirkonkelloja. Saavuimme 
kellotasanteelle juuri, kun oli kellojen 
soittoaika. Oli todettava, että maailman 
suurimmasta käytössä olevasta kirkonkel-
losta lähtee vallan muhkea ääni. Suklaa-
museossa tutustuimme kaakaon viljelyyn 
ja suklaan valmistamiseen, sekä saimme ti-
lata itsesuunnitellun suklaalevyn. Kierrok-
sella sai myös dippailla vohveleita sulaan 
suklaaseen ja nautiskella ihanan maitosuk-
laan aromeista.

VIIMEINEN PÄIVÄ alkoi edellispäi-
vänä hyväksi todetulla brunssilla samas-
sa kahvilassa. Koska tällä kertaa matkal-
la oli mukana vain naispuolisia ihmisiä, 
shoppailukierros oli pakollinen osa päi-
vää ennen kotimatkan alkua. Kotiin mat-
kustimme samaa reittiä, junalla Kölnistä 
Frankfurtiin ja lentokoneella Helsinkiin. 
Kokonaisuutena reissu oli hyvin onnistu-
nut. Saimme tutustua siihen, minkälaisia 
messuja maailmalla järjestetään. ∙
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Ivoclar Vivadent järjesti vuosikurssil-
lemme kahden päivän koulutuksen 

Schaanin kurssikeskuksessa Liechtenstei-
nissa maaliskuussa 2016. Mukana oppi-
massa olivat opettajamme Heimo Leh-
timäki ja Miia Berg-Määttälä. Meitä 
kouluttivat hammasteknikot Chilla An-
draskova, Mattheus Boxhoorn ja Thomas 
Doblander. Matkan järjesti meille ystäväl-
lisesti Ivoclar Vivadentin Suomen edusta-
ja Mikko Lindfors, jolle matka Schaaniin 
ei suinkaan ollut ensimmäinen. 

KOKOONNUIMME ZÜRICHIN 
lentokentällä tiistai-iltana, josta matkaa 
jatkettiin bussikyydillä Liechtensteiniin, 
kohti Schaanin pikkukaupunkia. Olim-
me hankkiutuneet paikalle kuka milläkin 
lennolla, useimmat olivat saapuneet jo aa-
mulla ja viettäneet päivän kaupunkiin tu-
tustuen. Bussiin päästyämme olimme var-
sin väsyneitä päivästä ja monella oli jäänyt 
yöunetkin vähiin. Suurin osa bussimatkan 
huikeista maisemista lipui meiltä autuaas-
ti ohi.  

ENSIMMÄISENÄ AAMUNA perillä 
Schaanissa Mikko Lindfors opasti meidät 
hotellilta kävelymatkan päähän koulutus-
keskukselle keskustan liepeille. Meitä oli 
liikkeellä niin iso porukka, että jakaan-
nuimme kahteen ryhmään. Osa lähti en-
sin hampaita kerrostamaan ja toiset ka-
rakterisoimaan akryyliä.

CHILLA OPASTI meille IPS Ceram 
Style cut-back tekniikkaa. Ivoclar Viva-
dent on tuonut markkinoille uudenlaisia 
keramiajauheita ja me pääsimme nyt ko-
keilemaan niitä. Cut-back tekniikka ei ol-
lut monellekaan meistä käytännön tasol-
la  tuttu. Erilaisten tehostesävyjen testailu 
ja uuden tekniikan harjoittelu oli varsin 
antoisaa. Ihan kompastelematta ei selvit-

teksti: Sari Moilanen & Mari Nisula

ty, meistä muutama sai oppia kantapään 
kautta, että tarkkana pitää olla. Zirkonia- 
ja metallokeramiajauheita ei voi sekoitella 
samaan hampaaseen ilman ikäviä yllätyk-
siä… Etenemistahti oli todella ripeä, ker-
rostimme kuin viimeistä päivää ja jäimme 
vielä ylitöihin väkertämään hampaitamme.

MEILLE OLI UUTTA ja jännää pääs-
tä kokeilemaan akryylin käsittelyä erilai-
sin tehostevärein ja -materiaalein. Koulut-
tajamme Mattheus ja Thomas demosivat 
meille materiaalien käytön, sitten saimme 
laittaa luovuutemme peliin muotoillein ja 
värjäillen proteeseihimme ikenien muoto-
ja ja verisuonia. Päivän päätteeksi meillä 
oli kasa karmean näköisiä tekareita. 

EHDIMME LYHYEN reissumme aika-
na tutustua kaupungin viehättävään kes-
kustaan ja vähän lähiseutuunkin. Schaan 
on sievä pikkukaupunki ja se on asukaslu-
vultaan Liechtensteinin suurin kaupunki. 
Vaikka asukkaita on vain kuutisen tuhat-
ta, se on kuitenkin teollisuuden ja liike-
elämän merkittävä keskittymä. Reippaim-
mat matkalaiset patikoivat vuoristoon 
rajan toiselle puolelle Itävaltaan. Osa otti 
bussin Itävaltaan Feldkirchin kaupunkiin. 
Pikavisiitillä ehti kuljeskella vuoristomai-
semissa ja käydä testaamassa paikallista 
ruokalistaa. Väsyneemmät  jäivät kierte-
lemään arki-illan hiljentämää Schaania. 
Maisemassa oli meille paljon uutta nähtä-
vää ja ihmeteltävää. Illan pimetessä hori-
sonttiin piirtyvä vuoristo oli ihastuttava.

PÄÄSIÄISEN AIKAAN kevät oli eh-
tinyt Alpeilla jo pitkälle. Lämpötila hui-
teli kevyesti kahtakymmentä astetta ja 
aloimme totutella teepaitakeliin. Schaan 
sijaitsee melko korkealla vuoristossa, sii-
nä mielessä sään lämpimyys yllätti meidät. 
Föhn-tuulet puhaltavat Välimereltä ja hel-

livät alppimaita. Yllättäen paikalliset valit-
tivat säätään; tänään kesäkeli, huomenna 
mitä tahansa. Ja seuraavana päivänä to-
den totta hytistiinkin sitten kovissa tuu-
lenpuuskissa. 

KULINARISTISESTIKIN matkam-
me onnistui kerta kaikkiaan hienosti. Ho-
tellin aamiainen oli niin maittava ja katta-
va, että sillä jaksoi hyvin pitkälle päivään. 
Lounaalla saimme eteemme paikalliseen 
tapaan tukevia ruoka-annoksia. Tyypil-
linen lounasannos koostui knyydeleis-
tä, paneroidusta vasikanlihapihvistä eli 
schnitzelistä, kera ruskeakastikkeen ja ha-
pankaalihöysteen. Nälkä ei koulutusjak-
solla päässyt meitä yllättämään, siitä kou-
lutuskeskus piti vieraanvaraisin ruoka- ja 
välipalatarjoiluin huolen.

PERJANTAINA AAMULLA uu-
punut joukkomme aloitti kotimatkansa. 
Bussi vei meidät kaikessa hiljaisuudes-
sa halki sateisen Sveitsin kohti Zürichia. 
Joukkomme jalkautui suurkaupunkiin, 
toiset kohti lentokenttää, toiset tutustu-
maan paikallisiin nähtävyyksiin. 

MATKASTA JÄI päällimmäisenä mie-
leen hyvin järjestetty kurssitus Ivoclar Vi-
vadentin puolesta, sekä todella mukavat ja 
ammattitaitoiset kouluttajat. Oli antoisaa 
nähdä osaavia hammasteknikoita työssään 
ja poimia vinkkejä omaan työskentelyyn. 
Erityisesti kiitämme Mikko Lindforsia, 
joka huolehti järjestelyistä ja meidän viih-
tymisestämme! Luokkalaisistamme Outi 
ja Liisi hoitivat ison osan reissun järjeste-
lyistä luokkamme puolesta, josta iso kiitos 
myös heille!

Kiitos kaikille mukana olleille!

Chilla opettaa.

Väriaineiden käyttö eri posliinimassoissa helpotti 

hahmottamaan minne mikäkin tehoste kuuluu.

Einiltä sujuu kerrostaminen kuin leikiten.

Mattheus opettaa.

Tauoilla nautimme herkkujen ja virvokkeiden lisäksi auringosta ja raikkaasta tuulesta ulkona.

Kurssituksemme huipennukseksi kokoonnuimme päätösiltana 

koko porukalla  päivälliselle. 
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Lahdenkatu 29, 15140 Lahti • Tel. 040-7228220 • Email: anne.leppanen@phnet.fi

 Erikoishammasteknikko

Anne Leppänen

TITAN & ZIRCON & DENTAL

LABORATORY

Sokerin kulutus nousi huomattavasti teollisen 
vallankumouksen aikana, kun sen hinta laski 

tuntuvasti ja sillä alettiin säilöä hilloja ja leivonnais-
ten menekki kasvoi. Esimerkiksi Englannissa soke-
rin kulutus nousi vuosina 1860-1890 niin paljon, et-
tä käytännössä jokaisen tehdastyöläisen päivän ate-
ria koostui vaaleasta leivästä sekä marmeladista tai 
hillosta. Sokerin vakutus hampaiden kuntoon näkyy 
konreettisesti hautalöydöksistä. Kuolleiden hampaita 
tutkittaessa on todettu, että keskiajalla eläneiden, n. 
20-vuotiaina kuolleiden hampaat ovat olleet paljon 
parempikuntoisia kuin 1800-luvulla samanikäisinä 
kuolleiden hampaat.

Sokerin myötä ihmisen leukojen evoluutiossa ta-
pahtui muutoksia. Keskiajalla purenta oli pääsääntöi-
sesti kärkipurennassa ja ihmiset käyttivät hampai-
taan työstämiseen, esim. punostöissä pajun pehmen-
tämiseen ja vetämiseen. Leukalihakset olivat siten 
vahvemmat ja kasvot jykevämmät.  

Teollisen vallankumouksen aikana tapahtui lopul-
linen harppaus nykyiseen purentamalliin. Leukojen 
nopea evolutiivinen muutos alkoi kun ruoasta tu-
li yhä makeampaa ja pehmeämpää. Leukojen ei enää 
tarvinnut tehdä niin paljon töitä, ja ne pienenivät ja 
purenta muuttui nykyisenlaiseksi ns. ”normaalipu-
rennaksi.” Samalla kasvojen muoto muuttui sirom-
maksi.

 

Sokerin muovaama 

kehitys

USKO 
TAI 
ÄLÄ! 
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Hammaslaboratorio 
Lappdent Ky     

Kemi

 Linnan Hammas oy    
Savonlinna ja Mikkeli

Hammaslaboratorio 
Salon Hammasvalmiste Oy    

Salo

Hammaslaboratorio 
Trident Oy    

Turku

Hammaslaboratorio 
Turku-Dental Oy    

Turku

Kuulo-Apu 
Tiilikainen    

onnittelee valmistuvia teknikoita!
s. 62

Suupohjan Hammaslaboratorio

 J. Mäkitalo    
Kristiinankaupunki 06 - 2211 644

INNOVATIIVISET SUUNHOITOTUOTTEET 

ISODENT 
KOTIMAISET HAMMASPROTEESIEN SEKÄ IRROITETTAVIEN  OIKOMISKOJEIDEN PUHDISTUS– 
JA HOITOTUOTTEET 

 

www.isodent.fi 

HAMMASVERSTAS 
KUMPULAINEN 

Hammaslab Oy    
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?

Onneksi olkoon, pääsit opiskelemaan hammastekniikkaa! Ensimmäinen vuosi alkaa.

KP tippuu jynssissä 
lattialle ja halkeaa. 
Mene kolme askelta 
taaksepäin.

Olet pinteessä, 
mutta opettaja 
auttaa sinua! Saat uuden heittovuoron.

Otit 
hamma

späiv
illä 

liika
a kup

pia j
a 

joudu
t nyt

 nukk
umaan

 

pöhnä
ä yhd

en 

heitt
ovuor

on aj
an!

Imuri imaisi e.max -kruunun. 
Odota kahden heittovuoron ajan.

!

Purent
akisko

si 

yllätt
äen on

nistuu
! 

Mene y
ksi as

kel 

eteenp
äin.

Polta
t sor
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kuuma
an ve
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n, 
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 sorm
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ä 
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Toinen v
uosi alk

aa!

Luokkaka
verisi a

ntaa 

sinulle 
hyvän vi

nkin, 

mene yks
i askel 

eteenpäi
n.

Joudut jonottamaan 

harjoitustyöläskejä 

pitkään, palaa yksi 

askel taaksepäin.

Käyt 
katso

massa
 

sovit
usta 

potil
aalle

 

ja ty
ösi i

stuu 

täyde
llise

sti, 

saat 
uuden

 

heitt
ovuor

on!

 Rommy Koboltti

Tutkintotodistus

Hammastekniikka

     Metropolia

        A
MK

Saat 
kaikk

i 

harjo
itust

yöt 

valmi
iksi 

ennen
 

kesää
! Ete

ne ka
ksi 

askel
ta.

TAUKOTILA

Materi
aali o

n 

loppun
ut, jo

udut 

odotta
maan t

oimitu
sta 

yhden 
heitto

vuoron
 

ajan.

Kolmas vuosi alkaa!
Aloitat haastavalla implanttityöllä ja se 
onnistuu yli odotusten! 
Saat uuden heittovuoron.

Taivutit pinnelankaa liikaa, se väsyy ja joudut tekemään uuden. Mene kaksi askelta taaksepäin.

Joku on vienyt 
pöydältäsi 
torchin, joudut 
etsimään sitä 
yhden heittovuoron 
ajan.

Uuni hajosi! Ehdit 
juuri ja juuri saada 
työsi ulos uunista, 
mutta muut pelaajat 
siirtyvät yhden
askeleen taaksepäin!

Saat uusia kontakteja hammaspäivillä ja 
kesätyöpaikan labrasta! Mene kaksi askelta eteenpäin.

Opettaja kehuu 
metallokeraamista 
kruunuasi, se on 
lähes täydellinen! 
Mene yksi askel 
eteenpäin.

Kultasillan valu 

menee pilalle, 
joudut aloittamaan 

alusta ja odotat 

kaksi heittovuoroa.

Neljäs vuosi alkaa!
Sait kesällä tehtyä hyvin 
opinnäytetyötä! Mene yksi 
askel eteenpäin.

Teet ala
rankaa 

mutta se
 keikkuu

. 

Laseroin
ti pelas

taa 

tilantee
n ja pää

set 

jatkamaa
n, mene 

yksi ask
el 

eteenpäi
n.

Viime
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työha
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telus
i 

menee
 maht

avast
i ja 

saat 
labra

sta t
öitä!

 

Siirr
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si 
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Onneksi olkoon!
Olet nyt valmis 
Hammasteknikko!

Opettajat ovat 
kahvitunnilla ja 
heillä on levyraati! 

Joudut odottamaan 
yhden heittovuoron
 ajan.

Elo tä
ä 

ju
ok

su
haudoissa ooon

Meille  käs
kyn

ä vain kohtalooon

Kahvima
ito on 

loppu! 

Kipaise
t uutta

 

kaupast
a ja lu

okan 

kahvitt
elijat 

hurraav
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eteenpä
in.

KRÄKS

Sait al
a-OP:n 

johon 
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TAUKOTILABO
IN
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JEEE!

PRKL..TADAAA

BOING!

SEURAA OPIN POLKUA!
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What my friends think I do What my parents think I do What public think I do

What dentist think I do What I think I will do What I actually going to do..

DENTAL TECHNICIAN STUDENT

 
Hammasteknikkokurssi 35 (1983-1987, Aleksis Kiven katu - Herttoniemi) 

Ylärivi: Mikko Poranen, Jouko Varis, Alpo Leppänen 
Keskellä: Kari Nappari, Jorma Sirainen, Matti Orhanen, Kalevi Virpi 
Alarivi: Veli-Matti Heikkilä, Terhi Klint-Pihlajamaa, Vesa Tilles, Teija Ollila, Tiina 
Kortelainen (os. Kettunen) 
 

Onnea vastavalmistuneille hammasteknikoille! 
 

P.S. Terveisiä kurssimatkalta 29 vuoden takaa Agios Nikolaoksesta, 
        30-vuotiskurssimatka parasta aikaa suunnitteilla :) 

 

 

               Satahammas Oy 

 Hammaslaboratorio Teka-Dent 

 

 Hammaslaboratorio Hampi Oy  
 

       
   
  Hammaslaboratorio Tilles Ky 

 
 

                   
 

What people think I doWhat my parents think I doWhat my friends think I do

What dentists think I do What I think I do What I'm actually going to do
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Egyptissä korvattiin jo 1500 e.Kr. 
puuttuvia hampaita liittämällä 

korvaava hammas kultalangoilla ympä-
röiviin hampaisiin. Korvaavina hampaina 
toimivat yleensä virtahevon hampaas-
ta tai norsun syöksyhampaasta veistetyt 
palaset. 

Muinaiset Meksikolaiset heimot korva-
sivat myös puuttuvia hampaita eläimien, 
erityisesti susien hampailla. Vaikka kiinni-
tystekniikka ei ole tiedossa, hampaat luul-
tavimmin liitettiin kiinnittämällä eläimen 
hammas hammaskuoppaan pihkalla.

Jo muinaiset Egyptiläiset, Meksikolaiset ja Roomalaiset

Roomalaisten lainsäädännössä kiinni-
tettiin huomiota kuolleen kultaproteesi-
en omistussuhteisiin. Myös pilkkarunot 
proteeseista tunnettiin. Hammasmateri-
aalina on ollut norsunluu ja virtahevon 
torahampaan pintakerros. 

Etruskit liittivät ihmisen ja eläimen 
hampaita yhteen metallilangoilla jo n. 700 
e.Kr. Kiinnitystapa säilyi standardina Eu-
roopassa vuosisatojen ajan.

USKO 
TAI 
ÄLÄ! 

Muinaisessa Egyptissä 1279 eaa. – 1213 
eaa. eläneen ja hallinneen Ramses II ajoil-

ta on kirjattua tietoa, kuinka hammassärkyä hoidet-
tiin pureskelemalla pajun kuorta, jota Ramses II mää-
räsi kasvatettavaksi lääkekäyttöön Niilin rannoille. 
Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että Ramses itse kärsi 
huomattavan kovista hammassäryistä ja suun tuleh-
duksista. Näistä on mahdollisesti saanut alkunsa ve-
renmyrkytys, joka vei suurhallitsijan tuonpuoleiseen 
elämäänsä.

Faarao Ramses II ja 

jumalaton hammassärky

USKO 
TAI 
ÄLÄ! 
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Ohaguro oli Japanissa harjoitettu 
tapa mustata hampaat maalaa-

malla. Tapaa tavataan myös Etelä-Kiinassa 
ja Tyynenmeren saarilla, mutta tunnetuin 
on tämä japanilainen perinne, joka alkoi 
saarivaltion historian hämäristä ja saa-
vutti suosion Heian-kaudelta (794-1185) 
ja jatkui aina Meiji-kaudelle (1868-1912) 
asti.

Tapaa käyttivät naimisissa olevat naiset, 
yli 18-vuotiaat tytöt sekä geishat ja pros-
tituoidut, mutta myös jotkut samurait, 
jotka mustasivat hampaansa osoittaak-
seen kunnioitusta herralleen. 

Tarkalleen ei tiedetä, miksi tapaa alet-
tiin käyttää, mutta perinteen mukaan 

Japani ja Ohaguro -mustatut hampaat

sen uskottiin ehkäisevän reikiintymistä ja 
hampaiden mätänemistä. Lisäksi kauneus-
ihanteen mukaan valkaistut kasvot saivat 
hampaat näyttämään keltaisemmilta, jo-
ten mustatut hampaat peittivät keltaisuu-
den. Mustien hampaiden koettiin olevan 
myös kauniit ja imartelevan kainoa, ihan-
teenmukaista hymyä.  

Vanhimmat käyttökelpoiset kokopro-
teesit valmistettiin Japanissa Ganjyoji-
temppelin papittarelle Nakaoka Tei:lle 
1500-luvun alkupuolella. Nämä puusta 
valmistetut proteesit kiinnittyivät suuhun 
nykyproteesien tapaan imulla.

USKO 
TAI 
ÄLÄ! 

keskustanerikoishammasteknikot.fi
Ossi Vallemaa
Erikoishammasteknikko
050 5533 050

Helsinki: Etelä-Haaga ja Hakaniemi 
Nummela • Karkkila • Riihimäki • Janakkala • Hausjärvi

SOITA JA VARAA AIKA
010 2715 100
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Puh. 016-254 600

Keskuspuistonkatu 6-8, 94100 Kemi
(Merihovin kiinteistö, katutaso)
Puh. 016 254 600 • www.ehtsakarilepojarvi.fi

Erikoishammasteknikko

Sakari Lepojärvi

Onnittelut!

Hammaslaboratorio 
T. Kariluoto

Muinaiset Azteekit ja Mayat koristelivat rik-
kaiden ja eliitiin hampaita upottamalla 

arvokiviä hampaiden fasadipinnoille. Eriväriset kivet 
aseteltiin porattuihin reikiin ja ne kertoivat kantajan-
sa arvon sekä statuksen. 

600-luvulla j.Kr. Mayat onnistuivat pysyvästi liittä-
mään puuttuvien hampaiden tilalle hampaan muo-
toon hiottuja kiviä sekä korallin ja luun paloja. 

Azteekit ja Mayat

USKO 
TAI 
ÄLÄ! 

Etuhammas
Helpompi hymyillä.

Hepokuja 6 C 34, 1200 Vantaa
Puh. 09 8769321

www.etuhammas.fi 

Sibi-Hammas Oy
Siltakatu 8, 05900 Hyvinkää

019 450354

TIMANTTIHAMMAS
onnittelee 

vastavalmistuneita!

Hammasstudio    
Lahti 

Hammasstudio onnittelee valmistuneita!
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Hammasteknikkokoulu oli osoit-
tautunut rankaksi kokemuksek-

si Opiskelijalle. Lukujärjestys oli täyttynyt 
teoriatunneista, ainekursseista ja harjoi-
tustöistä ja lisäksi piti myös pysyä poti-
lastöiden deadlinessa. Kirjoitustöitä oli jo 
jäänyt Opiskelijalle rästiin ja ruotsin opet-
tajallekin oli vielä palautettava essee, ku-
ten parille muulle opettajalle. Hauskaakin 
opiskeluaika tietysti oli, huumori ja vitsit 
kukoistivat oppilaiden jokapäiväisessä la-
boratoriotyöskentelyssä. 

Kaiken muun lisäksi opiskelijoiden 
velvollisuuksiin kuului myös la-

boratorioiden siivous. Jokaviikkoinen ros-
kasäkkien vieminen kellariin oli raskasta, 
vaikka ne kuljetettiinkin kärryillä. Oli kul-
jettava monen oven läpi ennen kuin pääs-
tiin roskapuristimen luo.  Roskapuristin 
oli vaikuttava näky. Suuri kaukalo oli re-
kan lavan kokoinen, korokkeelta tiputet-
tiin mustat jätesäkit yli metrin matkalta 
alas. Säkit repeilivät ja kipsimallit, roska ja 
pöly sinkoilivat ympäriinsä. Ja silloin kun 
puristin laitettiin päälle, ilman täytti hu-
mina sekä tasainen hurina ja voi kuulla 
kuinka massa roskapuristimen sisällä ru-
sentui kasaan, hitaasti. Oppilaat kurkiste-
livat puristimien laitojen yli ja vitsailivat, 
että tänne he piilottaisivat ruumiin, jos tu-
lisi sellainen tilanne eteen. Joskus roska-
säkkejä täytyi viedä useamman kerran vii-
kossa, kun ne tuntuivat täyttyvän jopa yön 
aikana. Toisinaan joku oppilas saattoi lo-
pettaa koulun aivan yllättäen. He saattoi-
vat kadota ilman mitään ilmoitusta. Luok-
katovereille ainut jälki kanssaopiskelijasta 
oli tämän paikalle jääneet tavarat tai lyhyt 
hyvästelyviesti, jos sitäkään. Heistä ei kui-
tenkaan enää koskaan kuultu.

Opiskelija havahtui työpöytänsä 
äärestä. Kipsimallien hampaiden 

jäljet olivat painautuneet hänen käsivar-

teensa. Hän oli nukahtanut. Hän pyyhki 
tomua pois vaatteiltaan. Luokka oli pimeä, 
vain hänen työpöytänsä lamppu loisti kel-
meää valkoista valoa. Kukaan ei ollut kai 
huomannut, että hän oli ollut luokassa, 
kun muut olivat lähteneet. Oli syystalvi ja 
ulkona oli pimeää, joten sisälläkin oli. Hän 
katsoi kelloaan mietteliäänä, kello oli hiu-
kan yli viisi iltapäivällä. Hänet oli unoh-
dettu sisälle! Hänen olisi pitänyt lähteä 
ennen neljää, koska silloin luokat lukittiin 
ja kaikki valot ja laitteet suljettiin. Näin 
keskiviikkoisin koko rakennus suljettiin 
puoli kuuden aikaan. Luokan ovea ei ol-
lut suljettu, vaikka hänet olikin unohdet-
tu sinne.

"Klonk  Klonk  Klonk.. !", kuu-
lui käytävältä. Ääni muistut-

ti Opiskelijasta kauhuleffojen kirvesmur-
haajan hitaita, mutta määrätietoisia iskuja, 
joilla peloteltiin katsojaa ja vaistomaisesti 
hän värähti. Opiskelijaa ei kuitenkaan pe-
lottanut, sillä hän tiesi, että kyse oli josta-
kin keskuspölynimurin äänestä, joka kuu-
lui kun imurit oli sammutettu. Joku oli 
niin sanonut, mutta hän ei muistanut enää 
kuka. "Klonk  Klonk  Klonk!", taas metal-
linen kumea ääni soi hiljaisuudessa, aivan 
kuin joku olisi hakannut metallista seinä-
mää. Joskus kun ennen kotiinlähtöä sei-
soi tyhjällä käytävällä, jonka varrella labo-
ratoriot olivat, tuntui siltä kuin ääni olisi 
tullut sen toisesta päästä. Käytävän pääs-
sä vasemmalla, kulman takana, oli hissi ja 
pimeä porraskäytävä. Porraskäytävään ei 
saanut missään nimessä mennä, koska se 
laukaisi hälytyksen. Hissi oli myös kum-
mallinen, siinä oli lukko ulkopuolella. Jos-
kus joku oli astunut siitä ulos hirveällä 
kiireellä ja Opettaja oli syöksynyt lukitse-
maan hissin. 

Opiskelija oli tarttumaisillaan lauk-
kunsa hihnaan lähteäkseen, kun 

hän näki silmäkulmastaan jonkin tum-
man vilahtavan luokan oven luona. Hän 
kääntyi ja katsoi luokan ovea siristellen 
pimeyteen. Ovella ei ollut ketään. Oli-
ko joku muu jäänyt myös koululle vai oli-
ko vahtimestari nähnyt valon? Opiskelija 
jätti laukkunsa ja käveli ovelle. Varovasti 
hän kurkisti käytävälle. Käytävä tuntui pi-
meämmältä kuin laboratorioluokka, koska 
siellä ei ollut ikkunoita, joista vähä ulkona 
oleva valo olisi päässyt sisään. Viileä ilma-
virta sai Opiskelijan värähtämään, käytävä 
tuntui normaalia viileämmältä. 

Käytävän päästä kuului vaimeaa 
narinaa, sieltä missä hissi ja ovi-

en takana oleva portaikko olivat. Hän ei 
nähnyt sinne, koska se oli kulman takana. 
Hän lähti kävelemään pitkää käytävää pit-
kin, pois ulko-ovelta, pois luokasta, jossa 
paloi työpöydän valaisin, ainoa valonlähde 
tässä siivessä. Hän pysähtyi empien kes-
kelle käytävää. Ehkä hänen pitäisi palata 
takaisin luokkaan, ottaa tavaransa, sulkea 
lamppu ja lähteä.

Taas narahti. Hän kääntyi takai-
sin kohti hissiä ja portaikkoa. 

Kielletyn portaikon ovi oli auki ja liikkui 
hieman ilmavirrassa. Jäätävä ilma huokui 
portaikosta. Alaspäin menevällä portaal-
la oli jotakin. Hän avasi varovasti raollaan 
olevan portaikon oven ja meni lähemmäs. 
Portailla makasi yksi vitriinien pääkallois-
ta. Se vaivasi Opiskelijaa. Mitä tämä tääl-
lä teki? 

Jokin muukin oli omituista. Opis-
kelija säpsähti, kun hän tajusi. 

Hän ei ollut enää kuullut niitä kammotta-
via kolahduksia. Käytävällä oli ollut täysin 
hiljaista. Kylmät väreet nousivat niskaan, 
ihan kuin joku olisi katsellut häntä. Käy-
tävän ovi iskeytyi kiinni. Jotakin tummaa 
seisoi lasiovien edessä muutaman portaan 

kauhutarina

Viimeinen sammuttaa valot 

tarina: Elisa Määttä kuvitus: Henna Tarkiainen

hänen yläpuolellaan. Ennen kuin hän ehti 
sanoa mitään, olento hyökkäsi häntä koh-
ti silmät kiiluen. 

Opiskelija yritti paeta teräviä kyn-
siä, jotka kiskoivat häntä alas por-

taita. Olennot kiiluvat silmät loistivat kyl-
mää valoa kuin tähdet mustalla yötaivaalla 
riemastuneena tulevasta ateriastaan. Opis-
kelija huusi tuskasta, kun olennon terävät 
kynnet upposivat hänen lihaansa. Hän sai 
potkaistua olentoa niin, että se irrotti ot-
teensa. Opiskelija ryömi verestä liukkaita 
portaita ylös. Hän näki käytävältä loista-
van pienen valon. Vahtimestari oli kuullut 
hänen huutonsa. 

Opiskelija onnistui ryömimään 
ylimmälle portaalle, vaikka hänen 

jalkansa eivät enää kantaneet. Hän huu-

si: "Apua, olen täällä, luojan kiitos kuulitte 
minut!" Silloin hän tajusi, että valo tuli hä-
nen luokastaan, jossa paloi yksinäinen työ-
valo. Hän oli nähnyt vain sen heijastuksen 
käytävän kiiltävällä lattialla. Opiskeli-
ja kuuli lähestyvän olennon raskaan hen-
gityksen. Hän kuuli, kuinka sen turkissa 
oleva pöly ropisi lattialle hänen takanaan. 
Olennon karva oli harmaan pölyn peitos-
sa, Opiskelija tunsi kipsipölyn nenässään. 
Olento ulvahti hänen takanaan ja hyppä-
si. Opiskelija huusi, mutta kukaan ei ollut 
kuulemassa. 

Eräänä joulukuisena yönä ham-
mastekniikan Lehtori astui taem-

mas katselemaan hitsausjälkeä suuressa 
metallisessa arkussa, johon hän oli hitsan-
nut uusia metallitukia. Hän huokaisi sy-
vään. Jälki ei ollut kaunista, mutta se kes-

täisi. Hän oli pakannut nyt kaiken, mikä 
lähtisi. Hammastekniikan opettamisen 
piina siirtyisi muille. Enää ei tarvitsi käyn-
nistää jätepuristinta tai kehottaa oppilai-
ta viemään täysiä roskiksia. Vuosikymme-
nien historia siirtyisi nyt muiden vaivaksi. 
Lehtori liimasi osoitetarran laatikon kyl-
keen. Muuttomiehet tulivat, lastasivat 
metallisen arkun kuorma-autoon ja sitoi-
vat arkun kiinni. Haitariovi vedettiin kiin-
ni rämisten. 

Arkku tärisi auton lähtiessä aja-
maan hiekoitettuja teitä pit-

kin. Kuunsäde kulki arkun pintaa pitkin 
valaisten valkoisen osoitelapun: Turun 
Ammattikorkeakoulu, Hammastekniik-
ka. Hiljaisuuden rikkoi vain auton hu-
rina, renkaiden rahina hiekkatiellä ja… 
"Klonk… Klonk… Klonk!" ∙
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koonnut: Vikke Häkkinen

Vitsejä hampaista

"Sen suu napsaa, jonka jalka kapsaa." Mitä tämä vanhan kansan arvoitus tarkoittaa?
- Tarkoittaa ihmistä jolla on huonon  hammasproteesin lisäksi myös huono  jalkaproteesi.

Uskomuksia ja sanontoja hampaista

Lapsesta tuli aikuisena köyhä ja kipeä jos hänen hampaansa 
kasvoivat ristiin. Mutta jos hampaat olivat leveät ja suuret hän 
sai elää ikänsä rikkaudessa.

Lapsesta tulee tavallista viisaampi, jos se syntyy hammas  
suussa. -Uskomus Nurmeksesta

"Hyvät on hampaat, ku purroo ku surma ruumii luita Asikkala 
kellotapulissa."

"Hampaat o ko puut huolimattoma liiterissa."

"Hampaiden irtoaminen ja avioliitto pilaavat naisen  
kauneuden." -Afrikkalainen sananlasku

"Nukkuvalla leijonalla on hampaat." - Afrikkalainen sananlasku

"Kuin heiluva hammas ja horjuva jalka on ystävä, joka hädässä 
pettää." -Raamatullinen sananlasku

Idiomeja hampaista

Idiomi (kreik. idiõma 'luonteenomainen ilmaisu') on ilmaus, 
jonka alkuperäismerkitys on monissa tapauksissa metaforisen 
eli vertauskuvallisen käytön kautta sumentunut ja jolle erityi-
sesti on muotoutunut uusi itsenäinen merkitys.

Ajan hammas, hammasta purren, hampaat irvessä, hampaat 
kalisevat, hampaat lyövät loukkua, hampaisiin asti aseistau-
tunut, harvassa kuin kanan hampaat, hioa hampaitaan, ilman 
sarvia ja hampaita, itku ja hammasten kiristys, joutua jonkun 
hampaisiin, kahvihammasta pakottaa, kiristellä hampaitaan, 
kynsin hampain, näyttää hampaitaan, olla hampaankolossa, olla 
jonkun hampaissa, ottaa hampaisiinsa, panna hampaankoloon, 
panna hampaat naulaan, pitkin hampain, purra hammasta, pur-
ra hampaat yhteen

- Mistä tuntee maailman lyhyimmän naisen? 

- Sillä on rako hampaiden välissä

- Miksi hampaisiin asennetaan siltoja? 

- Hammaspeikot eivät osaa uida.

Sellainen on ystävä 
todellinen, jonka kanssa 
voit olla onnellinen, kun 

lasketaan yhdessä unilampaita 
ja lainaillaan toisilleen 

tekohampaita.

"Todellinen ystävä on  
sellainen, joka ei suutu,  
vaikka vanhainkodissa  
vahingossa lainaankin  

hänen tekohampaitaan."

"Nyt on mulla omat hampaat! 
Tähänastiset ol’ Luojalta lainatut.” 

sanoi proteesinsa maksanut 
Seppo Hyyryläinen, s.1942

- Miksi hullut käyvät erikoishammasteknikolla? - Teettämässä viisaudenhammasproteeseja.

- Mikä on ilkeyden huippu? 
- Varastaa mummolta tekohampaat ja tuoda 

tuliaiseksi porkkanoita.

- Missä voi tavata maailman lyhyimmän hammaslääkärin? 

- Paikan päällä.

- Miten mummon saa nuorennettua? 

- Laittaa tekohampaisiin hammasraudat.

Miksi autossasi ei ole nopeusmittaria? 

- Ei sitä tarvitse. 50 kilometrin tuntivauhdissa    

tärisee ratti. 70 kilometrin tuntivauhdissa ovi  

ja 90 kilometrin tuntivauhdissa tekohampaat.

Kaksi kaverusta onki laiturilla. Kävi niin ikävästi, 
että toinen pudotti tekohampaansa veteen.  
Kaveri ehdottaa: 
- Ongitaan ne ylös! 
- Joo! Pane syötiksi halpaa makkaraa! 
  Siitä ne tykkää.
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DeCo Oy
HAMMASLABORATORIO

Eteläranta 2, Pori
(02) 641 5959, (02) 633 5959

DeCo Oy
HAMMASLABORATORIO

Oy

HAMMASLINJA OY

 

 

 

Siltojen polttamista jo vuodesta 2012 
 

 

 

Hammaslaboratorio

DenLab Oy
Jyväskylä

040 5967901

VAASAN HAMMAS OY
(06) 3179900 

1700- ja 1800-luvuilla Ranskassa kansan suus-
ta vietiin leivän lisäksi myös hampaat. Maan 

rikkaat ja vaikutusvaltaiset mädättivät omat puruka-
lustonsa sokerilla ja huonoilla elämäntavoilla, jonka 
seurauksena ne tipahtelivat pois. ”Apuun” raahat-
tiin köyhiä, jotka parhaassa tapauksessa saattoivat 
myydä hampaansa pilkkahintaan eliitille, tai ne yksin-
kertaisesti vain revittiin väkisin suusta ja tungettiin 
odottavan rikkaan leukaan. Tällä tavoin myös erilai-
set taudit, kuten kuppa ja tippuri pääsivät leviämään 
väestössä. 

Nimen alkuperä juontaa Waterloon taiste-
luun 1815, jossa kuoli lähes 50.000 sotilas-

ta. Taistelun päätyttyä kentällä maanneiden sotilaiden 
suusta käytiin repimässä kaikki ehjät hampaat pois. 
Hampaita rahdattiin tynnyreittäin Englantiin, jos-
sa niistä valmistettiin proteeseja postimyntiin. Kos-
ka hampaita oli runsaasti saatavilla, voitiin valmistaa 
myös alemman hintatason hammasproteeseja. Näin 
myös keskituloisilla oli lopultakin varaa tekohampai-
siin. Koska postimyynnistä tilattavat hampaat eivät 
luonnollisestikaan istu suussa hyvin, viittaa sana Wa-
terloo-hampaat nykyisin huonosti istuviin ja rumiin 
tekohampaisiin. 

Köyhiltä rikkaille – Ranskan 

hammaskaappaukset

Waterloo-hampaat

USKO 
TAI 
ÄLÄ! 

USKO 
TAI 
ÄLÄ! 

Onnea valmistuville!

Erikoishammasteknikko 
Jorma Alatalo

Lohja — Tammisaari

HammasSektori
Kuopio

Vident oy    
Vident oy Espoosta onnittelee 

uusia hammasteknikoita.

Ulla Pakarinen    
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Opinnäytetyöt

Kainuuntie 88, 88900 KUHMO
Puh. 08 652 0020, 0500 191 512

Impladent oy 
Helsinki

- Hammaslaboratorio 
Impladent oy onnittelee 

viimeisiä Helsingistä 
valimistuvia teknikoita - 

Harrin hammas   
Suonenjoki

Harrin Hammas Suonenjoelta onnittelee!
Miika Kähäri ja Antti Lager

3D-tulostetun med610 biomateriaalin 
soveltuvuus purentakiskomateriaaliksi

Jani Kyttä, Outi Länne

Keraamisen kruunun peittävyys 
värjäytyneen pilarin päällä

Värinmääritys keramian 
ja pilarivärin yhteisvaikutuksesta

Sari Moilanen, Jani Sadinmaa, Essi Sainio ja Hanna Tiihonen

Fyysiset ja fysikaaliset kuormitustekijät 
hammasteknikon työssä

Vikke Häkkinen, Eini Joki ja Elina Kaksonen

Laboratoriovalmisteisteiset 
komposiittikruunut ja -pilarit vertailussa

Tilaustyö Stick Tech Oy:lle

Maiju Iltanen, Ninni Rönkkö ja Liisi Salminen

Hammasproteesien puhdistusmenetelmät 
- Kliininen mikrobitesti

Heli Knuutila, Olli Rissanen ja Sonja Wallin

Irrotettavan hammasproteesin 
huoltotuotekokonaisuus

Niina Markkanen, Elisa Määttä ja Henna Tarkiainen

Hammasteknikon kojeet ja laitteet
Hammastekniikan laitteiden 
museointi ja kirjan toteutus

Inka Huusko, Kimmo Loppukaarre, 
Katri Nieminen ja Mari Nisula

3D-tulostettujen rankojen istuvuus

Quienes Diabolus, Albert von Fuckenmann, Rommy Koboltti

3D-tulostettujen pelimerkkien ja 
painotettujen noppien valmistus ja testaus

Tilaustyö Hammas-Vilunki Oy:lle

Opintoihimme kuului myös kirjallinen opinnäytetyö. Opinnäytetyössä 
pureudutaan johonkin ajankohtaiseen hammastekniikan alan ongelmaan 
ja tarkoituksena on tuottaa uutta, tutkittua tietoa alalle.

Opinnäytetyömme ovat vapaasti luettavissa Theseus - verkkokirjastossa, 
johon on koottu kaikkien ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja 
julkaisut 

www.theseus.fi

Käytä esim. hakusanaa hammastekniikka

Luokassamme syntyivät seuraavat opinnäytetyöt:

Everything for your Laboratory
We guarantee the most comprehensive range of products in the 
dental industry with more than 50,000 items, 96 % availability ex
stock and short delivery times – order until 5 pm and the goods will
be shipped the same day.

More than 10,000 Spare Parts
Positive identification of spare parts by high-resolution pictures and
detailed exploded drawings of more than 50 leading manufacturers.

FINO – the Fine Difference
Exclusive at DT&SHOP: premium quality at excellent prices – more
than 4,000 products also in the field of CAD/CAM.

DT&SHOP GmbH is an international group of companies that is specialised in products and services for dental 
laboratories. At DT&SHOP you benefit from a wide-ranging dedicated service and quality made in Germany. 
Dynamic growth and the highest customer satisfaction is our pledge and motto.

Online Shop
Discover current promotions, 360° views and much more.
Order round the clock – in our modern online shop at
www.dt-shop.com.

Service on the Spot
GERMANY –

WWW.DT-SHOP.COM

2016_08_Anzeige_Service_160811_ENU_Layout 1  24.08.16  09:00  Seite 1
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Eht Hannu Nuutila    
Huittinen

EHT Hannu Nuutila onnittelee!

Hammaslaboratorio
Hamtek Oy    

Helsinki

Hammaslaboratorio
Rajanhammas Oy    

Tornio

Hammaslaboratorio
Tarkan Hammas     

Seinäjoki

Hammaslaboratorio 
Vesa Kuusirati     

Haapavesi

Hammaslaboratorio
Hammastekno    

Helsinki

Teknodent oy 
Helsinki

- Teknodent Oy Onnittelee Jania ja muita -

Ab Sundqvist Peter Oy   
Helsinki

Kummun hammas    
Outokumpu

Extracon Oy
     

Onnea! 

toivottaa

Hammaspekka Oy    
Lundinkatu 10 B44, 06100  PORVOO

Onnittelut uusille hammasteknikoille 
ja tsemppiä työssänne!

Erikoishammasteknikko Jussi Huttunen 

Hammaslaboratorio 
Jussin Hammas Oy    
P.S. rangat valmistetaan perinteisesti valamalla

Tervetuloa työelämään, 
onnea valmistumisen johdosta.
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Kuningatar Elisabet I:n hallitus-
kauden aikana alkoi Englantiin ja 

Eurooppaan virrata sokeria, jota tuotiin 
laivalasteittain vasta löydetyistä ja valloi-
tetuista Amerikan maista. Koska soke-
ri oli luksustuote, sitä saivat käyttöönsä 

Englannin kuningatar Elisabet I ja mädät hampaat

vain kaikkein rikkaimmat ja kuninkaalliset, 
jotka kuluttivatkin sitä suuria määriä. 

Yksi näistä suurkuluttajista oli kunin-
gatar Elisabet I, joka kulutti niin paljon 
sokerisia leivoksia ja muuta makeaa, et-
tä hänen hampaansa alkoivat mädäntyä 

USKO 
TAI 
ÄLÄ! 

suuhun pahan karieksen seurauksena ja 
muuttuivat mustiksi. Koska kuninkaalliset 
ovat kautta aikojen olleet muodin ja tyyli-
suuntien viitoittajia, pian kaikki hovin nai-
set värjäsivät hampaitaan mustiksi jäljitel-
läkseen kuningattarensa esimerkkiä.

Hammasteknikkokoulutus

Hammasteknikkona työskentelet suun terveydenhuollon 
asiantuntijana. Suunnittelet ja valmistat erilaisia hammasproteeseja ja 
oikomiskojeita yhteistyössä hammashoitohenkilökunnan kanssa. 

Työssä yhdistyvät perinteinen käsityö ja nykypäivän teknologiat. 

Lisätiedot: 

koulutusvastaava Leila Tiilikka 
p. 050 598 5552, leila.tiilikka@turkuamk.fi

lehtori Pasi Alander 
p. 044 907 5468, pasi.alander@turkuamk.fi

Mistä sinä haaveilet? 
Meillä ammatilliset haaveet muuttuvat todeksi.
Yhteishaku 15.3. – 5.4.2017
www.turkuamk.fi/haku



2016 LuokkajulkaisuLuokkajulkaisu 2016

56 57

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

Perladent

Keskuskatu 4, Hollola puh.03 780 6057 posti@perladent.fi 

Hymysi 
ON MEILLE 
tärkeä

Perushammashoito 
Kirurgiset toimenpiteet 
Hampaiden valkaisut 
Hammassuojat 

Hammasteknikon 
palvelut 
Meiltä saa myös 
ilta-aikoja

Satuhammas Oy
Puhelinajanvaraus

(09) 321 4480
Pitkänsillanranta 15,

HAKANIEMI, katutaso

Sinikka Laikkola
ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset 
• Korjaukset

Rautatienkatu 10, 90100 Oulu - p. 0400 272 560 - www.veliheikkinen.fi

• Implanttiprotetiikka
• Veteraanien KELA-korvaus

SAKKA-ALLAS

Haiseva allas…
Onneton sielu tyhjää

Lieju päälläni

KRUUNU

Särö työssäni…
Hermot riekaleina on

Kiroilen lujaa

VALU

Valu onnistui…
Myhäilen iloisena

Juhlahumua

HEIMO

Heimo kahvilla…
Katastrofin ainekset

Miten edetä?..

OPINNÄYTETYÖ

Piikki lihassa…
Vituttaa ankarasti

opinnäytetyö

Selkäpiitä karmivaa

USKO 
TAI 
ÄLÄ! 

Kun tapahtuu jotain karmaisevaa, kylmät vä-
reet kulkevat selkäpiitä pitkin. Selvää on, 

että selkäpiillä tarkoitetaan selkärankaa, mutta mitä 
pii tarkoittaa? 

Pii on vanha hampaan nimitys, joka on jäänyt yh-
dysosaksi selkäpii-sanaan. Selkärangasta koholla ole-
vat selkänikamat muistuttavat hampaita. 

Tampere

Onnittelut valmistuville!

VAASA
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Rautatiekatu 15, Ylivieska
Tukkitie 4, Kannus

www.ehtkomujarvi.fi

Ajanvaraus
puh. 044 266 0660

 
 

 

 
  

     
 

Erikoishammasteknikko

SATU VIIKILÄ 
p. 044 9718 119

Isolinnankatu 11, 28100 Pori

Pori
DentHammaslaboratorio

Palokan Hammas Oy 
onnittelee 

vastavalmistuneita 
hammasteknikoita!

Aina uuden tekniikan tullessa markkinoille, jäävät vanhat laitteet pölyyn-
tymään varastoon. Samalla, vanhan tietotaidon kadotessa, arvokasta am-

mattihistoriaa uhkaa unohdus.

Kirja esittelee vanhoja hammasteknisiä laitteita ja kojeita sekä tarkastelee ham-
mastekniikan laitehistoriaa viimeisen sadan vuoden aikana Suomessa.

Kirjaan on koottu yksiin kansiin kattava esittely vanhasta hammasteknisestä lai-
tearsenaalista, josta löytyy koneita jalkaporista vulkanisaattoreihin. Se kuvaa lait-
teiden toimintaperiaatteita, esittelee jo unohtuneita koneita ja kertoo, kuinka ma-
teriaalien kehitys on muokannut myös laitekehitystä.

Kirja on syntynyt opinnäytetyön tuloksena ja sen ovat kirjoittaneet Niina Mark-
kanen, Elisa Määttä ja Henna Tarkiainen.

Lisätietoja antaa ja ennakkotilauksia vastaanottaa
henna.tarkiainen@gmail.com

Katsaus hammastekniikan historiaan

Kirja
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Laite 55; Weiss vedettävä linko

kahva

vetohihna

paino

sylinterin 

paikka

Keskipakoislaitteet
Keskipakois laitteet ovat olleet myös yleisiä suomessa kuten esi-
merkiksi käsilinko (Tallroth 1945: 133-134). Käsilinko on yk-
sinkertainen laite, joka muodostuu kahvasta, varresta ja kupista 
varren päässä. Kuppiin asetettiin sylinteri ja sula kulta, joka su-
latettiin suoraan valusylinterissä liekillä. Linkoa pyöritettiin voi-
makkaasti. Tällöin keskipakoisvoima piti sylinterin paikallaan, 
mutta kulta pakeni valukanavaan ja valutyöhön täyttäen sylinte-
rin. Käsilinkoa käytettiin lähinnä pienempiin kultatöihin. Kes-
kipakokojeita löytyy myös koneellistettuja versioita, jotka voivat 
olla joko pysty- tai vaakasuuntaisia esimerkiksi jousella toimiva 
vedettävä linko esine 57. 
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Glyseriiniä

Kipsi kyvetit ja 
kehikko

Kaasuliekki

Varaventtiili

Kahva käännetään pystyyn
joka varmistaa paineen 
pysymisen pytyssä.

Laite 13; vulkanisaattori

Proteesin ulkopuolella oleva ylimääräinen kautsu sahattaan leh-
tisahalla pois ja proteesin reuna tasoitetaan raspilla. Kautsulevyn 
kipsiä vastassa olevat osat puhdistetaan harjalla ja hohkakivel-
lä, mutta muut osat siistitään kivillä, jyrsimillä, raaputtimilla ja 
hiekkapaperilla. Lopuksi kautsuproteesi kiillotetaan hohkakivellä, 
huopakeiloilla, harjoilla ja kiillotusvahalla ja niin edespäin (Tam-
misalo 1945:101.) Kautsulevyt vääntyivät helposti lämmöstä, 
joten kiillotus ja viimeistely piti tehdä varovasti kuumentamatta 
kautsua tai se ei enää sopinut suuhun.

Vulkanisaattori toiminta 
Vulkanisaattorin osat
Vulkanisaattorin eli rikitin muodostuu kannella ilmatiiviiksi sul-
jettavasta kattilasta, jonka kansi voidaan kiristää ruuvilla kiinni. 
Nykyaikaisemmat vulkanisaattorit valmistetaan kuparista tai jos-
takin muusta pronssiseoksesta. Aiemmin vulkanisaattorit valmis-
tettiin valuraudasta, joka koettiin sopimattomaksi sen sirpaloi-
tumisen takia kattilan räjähtäessä, jos esimerkiksi paine kasvaisi 
liikaa ja varoventtiili ei toimi. Pehmeämpi metalli taas halkeaa rä-
jähtäessään ollen näin vähemmän vaarallinen. Itse kattila on ulko-
vaipan päällä, jonka jalustaan on sovitettu lämmityslaite (Tallroth 
1945.)

Vulkanisaattorien kannet nykyaikaisemmissa vulkanisaattoreis-
sa tehdään messingistä eikä valuraudasta. Kattilan yläreunassa on 
ura, jossa on pehmeä lyijytiiviste varmistamassa kannen ja katti-
lan tiiveyden. Kannen ulkopinnasta löytyy tasku lampömittarille, 
joka tarkkailee kattilan sisälämpötilaa  (Tallroth 1945:85.)

Jokaisessa vulkanisaattorissa on varoventtiili. Yleisimmin käy-
tetyt kolme varoventtiiliä ovat:

•	 Tappiventtiili, jossa poistokanavan sulkee suippokärkinen 
tappi, joka painautuu aukkoon vipulaitteen välityksellä.

•	 Särkyvä metallilaatta, poistokanavan sulkee ohut messin-
ki- tai kuparilaatta.

•	 Helposti sulava metalliseos, Varoventtiili muodostuu me-
tallitulpasta, jonka läpi on porattu reikä, joka on täytet-
ty helposti sulavalla metalliseoksella, sulamispiste on noin 
200 °C.

Varoventtiilin lisäksi vulkanisaattoreista löytyy useimmiten 
myös hana, jolla höyryn voi päästää ulos.  Kattilan olosuhteita 
tarkkaillaan lämpömittarin ohella myös kannessa kiinni oleval-
la painemittarilla, joka on yhteydellä kattilan sisätiloihin putken 
kautta (Tallroth 1945: 85–87.)

Vulkanisaattorin lämmitys
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Electric Furnace B

Kuvassa xx on SS. Whiten valmistama 

posliiniuuni Electric Furnace B 1900 lu-

vun alkupuolelta. Kuvan keramiauunista 

puuttuu itse uuniosa, mutta siinä on läm-

pömittari. Uunilla on luultavasti valmis-

tettu varhaisia posliinikruunuja, Jacket-

kruunuja ja ehkä paikkoja.

Piirroksessa Electric Furnace B uuniosalla.

2 4 600 8 10 1200 14 16 1800 20 22 2400 26 28 3000

DANGER
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1600

DEGREES

36 37

Stanssaus

1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alkupuolella oli 
jo kehitetty erityyppisiä menetelmiä valmistaa huppumai-
sia kultakruunuja. Stanssattu kultakruunu on kultalevyistä 

valmistettu kruunu, jonka purupinta on painettu. Saumattomia 
kruunuja valmistettiin 0,22 mm paksuista 22 tai 20 karaatin kul-
talevyistä painamalla ne omalla prässikoneella, jolloin syntyi käy-
tettävä hylsy. Nämä hylsyt muotoiltiin sitten sopivilla muoteilla, 
jonka vastakappaleena oli meistejä, joilla lyötiin hylsyihin puren-
tapinta. Lopuks purentapinta sinetöitiin ja vahvistettiin kulta-
juotoksella. Purentajäljen muotin valmistukseen käytettiin, joko 
valmiita kumimalleja, joista valittiin sopivan kokoinen tai malli 
muotoilitiin itse kipsistä. (Donaldson 1980:162.)

Stanssatut kultakruunut
Kultalevystä valmistettuja kruunuja tehtiin suomessa vielä 50- lu-
vun alussa (Nordberg 1994: 7). Kultakruunu aloitettiin valmis-
tamalla rengas 22 karaatin 0,25 mm paksuisesta kultalevystä. 
Levystä leikattiin saksilla 7 mm korkea pala, jonka pituus mää-
räytyi hammaslääkärin hiomasta hampaasta otetusta nauhamitas-
ta (Nordberg 2001: 35.) Leikkaaaminen tehtiin vinoon niin, että 
rengas oli laajempi purupinnan luona olevassa osassa (Ekensten 
1945:163.) Tämän jälkeen kultasuikaleen päät viilattiin viistoik-
si ja se taivutettiin renkaaksi ja hitsattiin bunsenlampulla. Val-
mis rengas sovitettiin hammaslääkärillä, joka leikkasi ja sovit-
ti renkaan suussa hiotulle pilarille ja otti jäljennöksen stentsillä 
(Nordberg 2001: 35.) Jäljennös oli pieni ja siihen oli jäljentynyt 
yleensä muutama hammas hiotun hampaan lisäksi. Jäljennökseen 
saattoi kuulua myös vastapurijän jäljennös, joka piti valaa (Nor-
berg 2001:35.) Jäljennöksistä valettiin kaksiosainen kipsioklu-
daattori, johon on tehty nystermät ja kuopat, joidenka avulla 
okludaattori sulkeutuu aina samalla tavoin näyttäen jäljennetyn 
pureman oikein. Rengas venytettiin kontakteihin kiinni ja se vii-
lattiin suoraksi (Nordberg 1994: 6). Pilari ja vastapurija eristet-
tiin ja renkaaseen laitettiin kipsiä, josta muotoiltiin purentapinta 
(Norberg 2001:35). Valmis purentapinnan malli nostettiin tapin 
päältä renkaan kanssa ja se painettiin lämmöllä pehmennettyyn 

stanssilakkaan, jota oli kruunumeistissä .  Kruunumeisti muodos-
tuu kahdesta putkenpalasta, joiden toinen pää on täyttä metallia 
(Ekensten 1945:163 – Norberg 2001:35.) Putket ovat erikokoi-
sia niin, että toinen putkista menee pienemmän sisään. Pienem-
pi putki on täytetty stanssilakalla eli sellakalla ja siihen painetaan 
muotoiltu kasteltu purentapinta, jolloin syntyy jäljennös stans-
sattavasta kruununkannesta. Suurempi osa on täytetty kautsul-
la (Ekensten 1945:163 – Norberg  1994: 6–7.) Stanssin väliin 
laitettiin kultalevy ja vastastanssin  avulla stanssit lyötiin yhteen 
vasaralla alasimen päällä. Kultalevyä pienennettiin saksilla ja sitä 
voitiin lämmittää, että se oli pehmeämpi. Stanssit lyötiin taas yh-
teen, kunnes kruunun kansi oli oikean muotoinen. Oikean mal-
linen kruununkansi leikattiin ja hiottiin oikean malliseksi ja juo-
tettiin renkaaseen kiinni (Nordberg 2001: 35.)

Laite 81; stanssit
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Hermannin rantatie 12 A, 00580 Helsinki   |  0207 288750 

KVALIDENT

    HAMMASLABORATORIO 

 

Hämeentie 70 B, 00550 HELSINKI 
Puh. (09) 4540 0010 

www.precident.fi • info@precident.fi

koonnut: Elisa Määttä

Kokosimme valikoiman luokkajulkaisujen kansia menneiltä vuosilta, 
mukaan lukien ensimmäisen vuosikurssin (1959-1963) kansi. 
Ne antavat edustavan näytteen siitä, kuinka monipuolinen 
luokkajulkaisujen yli viisikymmenvuotinen historia on ollut. 

Luokkajulkaisuja 
vuosien takaa
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Hetket hiljaiset jälkeesi jäivät
kullaten muistojen kirkkaimmat päivät.

Rakkaamme
Helsingin 

Hammasteknikkokoulutus
1959 - 2016

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että muistojuhla pidetään 
16.12.2016 Crowne Plaza Helsinki Hotellissa klo 18. 

Juhlassa on ruokailu sekä esiintymässä koomikko Matti Patronen ja 
soittamassa east City Blues Band. Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu 

kaikille hammasteknisen alan taitajille.

ruokaa on tarjolla 150:lle ensimmäiselle ilmoittautuneelle. 
Lisäksi tilaan mahtuu seisoen kuuntelemaan tilaisuutta 

100 henkilöä. Ilmoittautuminen on sitova. 
Pyydämme ilmoittautumaan lomakkeella internetosoitteessa 

www.Hautajaiset.info . Ilmoittautuminen on auki 24.10. – 25.11.

Me kuljimme yhteistä taivalta,
noviisin teknikon matkaa.

Sinä saavutit ekstraktion äkin,
minä yksin saan tietäni jatkaa.

Hän palveli meitä viime hetkeen

Muistamaan koulua jäävät vanhat oppilaat, opettajat 
ja muu henkilökunta.

Crowne Plaza Helsinki, Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki
Tilaisuuteen liittyvät tiedustelut: heimo.lehtimaki(at)metropolia.fi tai 040 3346122

Helsingin hammastekniikkakoulutuksen muistojuhlan ohjelma

Tervetuliaispuhe
Puhe, Ilkka Tuominen

Koomikko Matti Patronen
Ruoka

Bändi East City Blues Band
Puhe, Heimo Lehtimäki

Kahvi/ Vapaa sana
Bändi East City Blues Band

ONNEA ONNEA ONNEA ONNEA 
ONNEA ONNEA ONNEA ONNEA 
ONNEA ONNEA ONNEA ONNEA 
ONNEA ONNEA ONNEA ONNEA 
ONNEA ONNEA ONNEA ONNEA 

Suomen suurin
hammaslaboratorio 

onnittelee
SINUA, TUORE

HAMMASTEKNIKKO

HAMMASLABORATORIOT

30 vuoden vahvalla kokemuksella

www.mehilainenhammaslaboratoriot.fi 

30 VUODEN VAHVALLA KOKEMUKSELLA

Akuutti Hammas Lahesta
       S i n c e   1 9 9 4

EHT Jyrki 
Sinkkonen 

Loimaa

Hammaslaboratorio 
Ceramic Arts 

Jyväskylä

Hammaslaboratorio 
Sataman Hammas Oy     

Iisalmi

Hammastekniikka
 V. Vuoristo Oy     

Jyväskylä
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Hammaslaboratorio
Nieminen Oy     

Hämeenlinna

Dent-thema Oy Ab     
Helsinki

Erikoishammasteknikko
 Marjut Hammarberg     

Joutseno

Hammaslaboratorio 
 Aimo Aaltonen Oy     

Raisio

Hammaslaboratorio 
 EHT Terho Parikka Ky     

Jämsä

Hammaslaboratorio 
Haavisto Lasse     

Turku

Isokatu 32 B 90100 Oulu | p. 08 375 128 | www.hammassampo.fi

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ VUODESTA 1983
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Onnea uusille teknikoille! EERIKINKATU 29, 00180 HELSINKI
PUHELIN (09) 693 2506

AT-Dent
Hammaslaboratorioatorio

ntoy

hammaslaboratorio

HAMMASPROTEESIT

RAIJA KUMPULAINEN
erikoishammasteknikko
Hammaslaboratorio

•	 uudet	
proteesit

•	 pohjaukset
•	 korjaukset

AARNO KOIVUNEN
Savonkatu	10	A	2,	IISALMI
Puh.  017 812 668
 050 524 8488

That’
s all Folks!

Kiitokset

Kiitos vastuuopettajamme Hemppa, ohjauksestasi ja viisaudestasi!

Kiitos opettajamme Kari, Jarno, Pinja, Anu, Miia ja Tiina suunnattoman 
arvokkaasta työstä.

Kiitos lapsille, äideille, isille, puolisoille, tyttö- ja poikaystäville, koirille, 
kissoille, marsuille ja muille kotieläimille ja maailmankaikkeudelle.

Työharjoittelupaikan tarjonneet laboratoriot

Metropolia Amica keittiö Mannerheimintie / Leila

Hammaslääkärikoulutus / Telle Salmela ja muut proteetikot

Hammasteknikkoseura

Erikoishammasteknikkoliitto

Cloetta Suomi oy

Opinnäytetöissä auttaneet

AM Finland oy, Lahti

HL Ossi Miettinen / Hammas Hohde, Kuopio

Hammaslaboratorio Jussin Hammas oy, Savonlinna

Tuotepäällikkö Leena Fredriksson / Plandent oy, laboratoriolaitteet  
ja -tarvkkeet, Helsinki

Laboratoriopäällikkö HLL Lippo Lassila / TCBC, Turku

Hammasteknikkoseura

Kokoelmapäällikkö Kirsi Ojala / Tekniikan museo

Mikko Lindfors / Ivoclar Vivadent

Iloisten 
hymyjen
puolesta

  www.ortomat-herpola.fi




