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Saatavana 

RATHBONE 
Putsausmoottoreita M a l l i n:o 4 

Äärimmäisen taloudellinen, tiiljainen ja virheetön melkeinpä 
äänetön käynti. Neljä kierrosnopeutta 1200, 1600, 2000, 3000 
per. min. Moottorin teho pysyy samana myös alemmilla kier
rosluvuilla. 
Koneen käämitykset pölysuojatut. 

U N I O N I N K A T U 24 - P U H E L I N 65757, 64726. 37669. 

symtra 
hampaan selkäpuoli ei ole varustettu pykälällä vaan lovella 
ja nastojen lähin ympäristö on heikosti aalloitettu ja näin 
ollen kiinnitys tulee luja ja murtumaton. 

Lovi antaa saman edun kuin tasaselkäinen ja myös saman 
kuin pykäläselkäinen hammas vain sillä eroituksella, että 
kiinnitys on; 

Lujempi kuin tasaselkäisessä ja proteesiaineen tarvitsee 
ulottua vain sen verran kuin pykäläselkäisessä hampaassa 
mutta pykäläselkäiseen verraten 

Jättää kielelle suuremman liikkumatilan ja kiinnitys on var
masti yhtä luja. 

O Y B A M M A S - J A S A I R A S T A R V I K E 
Unioninkatu 24. - Puh. 65 757, 64 926, 37 669. 

1 



Arv. Hammasteknikot! 

H a m m a s k u l t a a 

työssä tarvitsemassanne muodossa 

saatte valmiina meiltä. 

Liikkeemme pitkäaikainen kokemus, 

nykyaikaiset varusteet ja ammattitai

toinen henkilökunta takaa tuottei-

temme laadun. 

Kultaseppä 

W E S T E R B A C K O Y 
Helsinki, Eerikinkatu 7. 

Puh. 61 625. 

Oikeat työvälineet takaavat työn laadun 
1. STELLON» SEKOITUSKUPPI 
2. »STELLON» R Y V E T T I 
3 »STELLON» PURISTIN 
4. »STELLON» C R Y V E T T I 
5. »STELLON» C SYLINTERI JA PURISTIN 

»STELLON» ja »STELLON» C käyttöä varten on erikoisesti suunni
teltu ja valmistettu sarja työvälineitä, joiden avulla työt saadaan 
yksinkertaisimmiksi ja taalaan sama tulos. Ne on valmistettu huo
mioonottamalla hammaslaboratoriossa käytettävien aineiden vaati
mukset ja eri menettelytapojen vaatiman ajan. 

„ S T E L L O N " TYÖVÄLINEET 
«STELLON" ja «STELLON" C käyttöä varten 

Yksinmyyjä Suomessa: 

O Y D E N T A L D E P O T A B 
T H E AMALGAMATED DENTAL COMPANY L T D . LONDON W. 1. 



V A H V U U S ! 
Suuren vahvuuden omaavaa voidaan oikeutetusti 

kunnioittaa olkoon kysymyksessä mies tai aine 

Tämän ominaisuuden saavuttamiseksi käytetty 

tarmo ja aika ovat hyvin palkitut. 

Truray porsliinihampaat ovat »luonnollisesti vah

vat» johtuen niihin käytettyjen aineiden sekä pä

tevän ammattitaidon korkeasta laadusta. 

Jatkuvassa käytössä, Truray etuhampaiden sekä 

Truray Narroform diatooristen vahvuus takaa kai

ken ruuan täydellisen hienontumisen ilman ham

paiden kulumista tai muodon menettämistä. 

porsl i inihampaista parhaat. TRUR^ 
DAVIS SCHOTTLANDER & DAVIS L. T. D. 

LONDON W.l. 

TOIMITUSKUNTA: 

Päätoimitt. A a r n o S a l m e l a i n e n 

Os. toimeen Eerlklnk. 26. B. Puh. 36 246. 

Toimitus-sihteeri E. O. Vuori 

Teknillinen toimitt. Anders Blom. 
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irj oliuslci l/yailti ai Laa! 
Kirjoituskilpailun tarkoituksena on ensinnäkin saada arlikkeliaines-

la Hammasteknikko-lehteen ja toiseksi saada hammasteknikkoknnta 
ajattelemaan ammattiasioita sekä tuomaan niitä kirjoituksien muodos
sa jnlkisnnteen. Kilpailu on avoin kaikille asianharrastajille ja siihen 
voi lähettää kirjoituksia ammattimme piiriin sisältyvistä aiheista, kuten 
hammasteknillisiä, ammatillisia, ammattikimtamme kehitystä sekä eri 
paikkakuntien ammattioloja käsitteleviä jne. Kirjoitusten pitnns saa 
vaihdella 1—5 Hammasteknikko-lehden sivua. Kirjoitukset on varustet
tava nimimerkillä ja oikea nimi sekä osoite on merkittävä snljetlnnn kir
jekuoreen. Kilpailuaika on n. 3 kuukautta ja kirjoitukset on lähetettävä 
viimeistään 15. 5. 1951 mennessä. Ne osoitetaan Hammasteknikko-lehden 
toimitukselle. Kilpailussa jaetaan kolme rahapalkintoa, niin. 3.000, 
2.000 ja 1.000 markkaa. Hammasteknikko-lehti maksaa julkaistuista 
kirjoituksista palkintojen lisäksi avnstnspalkkion, joka vaihtelee 200 — 
5000 markaan. Arvostelu- ja palkintolautakuntana toimii Suomen Ham
masteknikkojen Liiton r.y. hallitus, joka arvostelee kirjoitukset puolu
eettomasti sekä luottamuksella Toimitus pidättää jnlkaisnoikendlen 
Hammasteknikko-lehdessä kaikkiin kilpailuun osallistuviin kirjoituksiin 
nähden. 

Siispä! Kynä luistamaan liukkaasti paperille ja kirje postiin! 
Toimitus. 

Lehden tilaus 
Hammasteknikko-lehti ilmestyy kuluvana vuonna kuutena nume

rona. Tilausmaksu on SHL:n jäseniltä mk 240:— ja ulkopuolisilta mk 
400:— vuosikerralta. Irtonumerot maksavat mk 80:—. Toimitus lähet
tää maalis-hnhtikiinn aikana kiertokirjeiden yhteydessä liiton jäsenille 
valmiiksi täytetyn tilillepanokortin, jolla lilansmaksnn voi suorittaa lä
himpään postitoimipaikkaan. Liiton ulkopuolella olevat voivat tilata 
Hammasteknikko-lehden suorittamalla tilausmaksun, mk 400:—, posti-
siirtolilille N:o 12090, Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.y.. Tässä 
yhteydessä viittaamme postisiirtotiliä käsittelevään kirjoitukseen ensi 
numerossa. 

O 

Kansanhammashoito 
Valtioneuvoston vajaa 3 vuotta sitten asettama, ns. kansanhammas-

hoidon järjestelyä Suomessa suunnitteleva komitea on saanut laajasnnn-
taisen työnsä päätökseen viime syksynä. Komitean mietintö on sisäasi
ainministeriön lähettämänä saapunut Suomen Hammasteknikkojen L i i 
tolle lausunnon antamista varten. Tämä lausunto on luettu kokonaisuu
dessaan liiton viime vuosikokouksessa läsnä olleille jäsenille. 

Milä itse mietintöön tulee, olisi se varmaan monelle mielenkiintoista 
luettavaa. Mutta kun se sisältää kokonaista 52 sivua on sen tarkka se
lostaminen näissä puitteissa mahdotonta. Sitäpaitsi siinä on suurin osa 
asioita, jotka koskettelevat vain hammaslääkäreitä ja ovat meille siis 
loisarvoisia. Yritän kuitenkin poimia erilleen sen, mikä koskee omaa 
ammattikuntaamme. 

Tällainen suurisuuntainen työ, kuten kansanhammashoidon suun
nittelu, vaatii luonnollisesti tarkkaa tutkimista ja asiaan perehtymistä, 
ennenkuin siihen saadaan kokoon edes ääriviivat. Siinä mielessä edellä 
mainittu komitea onkin mietintönsä alussa selostanut, kuinka kansan
hammashoito on suunniteltu ja toteutettu muissa Pohjoismaissa. 

Ensimmäisenä esimerkkinä on Ruotsi. Siellä tehtiin ensi kerran jo 
vuonna 1904 esitys valtiopäiville sosiaalisesta hammashoidosta, mutta 
vasta vuonna 1938 hyväksyttiin valtion tukeman hammashoidon sään
nökset, jotka tulivat voimaan vuoden 1939 alusta. Yleisestä organisaati
osta Ruotsissa mainittakoon, että siellä on jokaisessa läänissä ns. maa
käräjät, jotka voivat päättää myös terveydenhoidollisista asioista ja siten 
hoitavat siis myös kansanhammashoidon toteuttamisen. Maa on pää
osaltaan jaettu 25 maakäräjäalneeseen, jotka taas on jaettu hammashoi-
topiireihin siten, että jokaiseen kuuluu keskimäärin 10.000 asukasta. 
Kussakin piirissä toimii vähintään yksi kiinteä hammaspoliklinikka. 
Sitä paitsi on vielä jokaisen maakäräjän aineella piirien yhteinen kes-
kiishammaspoliklinikka. Vasta tähän hoitoportaaseen, joka vastaa lää
nin ainetta, kuulun 5 hammasteknikkoa muun hoitohenkilöstön lisäksi. 
Ruotsissa ei kansanhammashoito ole ilmaista muille kuin vähävaraisille. 
Asetuksessa on säädetty, että lapset 3—15 ikävuoteen saavat alennetnil-
ia maksuilla hammashoitoa, kuitenkin määrätyillä hoidossa käyntieh-
doilla. Aikuiset, siis 15 ikävuodesta ylöspäin, saavat hoitoa kohtuullisin 
hinnoin valtiovallan määräämän taulukon mukaan, mikä on huomatta
vasti halvempi kuin yksityishammaslääkärin. Mutta 10—19 ikävuoteen 
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myönnetään 25 '/o alennus virallisesta taulukosta sillä ehdolla, että käy 
vähintään kerran vuodessa tarkastuttamassa hampaansa. Tämä ns. nuo-
risohammashoito aiotaan kuitenkin järjestää samaan tapaan kuin kou-
luhammashoitokin, kunhan hoitohenkilöstöä saadaan tarpeeksi. 

Norjassa on tähän asti ollut vain kansakoulun oppilailla maksuton 
hammashoito, mutta vuonna 1949 on annettu lakiesitys, jonka mukaan 
6—18 ikäiset saisivat maksuttoman ja muu väestö erityisen halvoilla 
taksoilla hammashoitoa. Kansanhammashoito on aiottu täydellisesti 
toteuttaa 15 vuodessa. 

Tanskassa on kansanhammashoito vasta siumnitteluasteella, mutta 
siellä saa hoitoa n. 83 "/o maan asukkaista vanhan sairaskassajärjes-
telmän puitteissa. Kansakoululaisille on hammashoito pakollista, ja on 
se suunniteltu pakolliseksi kaikille koululaisille 18 ikävuoteen asti. 

Sitten suunnitelmat Suomessa. Ensinnäkin todetaan, että meidän 
taloudelliset mahdollisuutemme ovat paljon pienemmät kuin Ruotsissa, 
mutta eivät kulienkaan niin pienet, ettemmekö voisi aloittaa pienem
missä puitteissa. Hoito on suunniteltu kasvavalle polvelle ja aikuisille; 
lasten hammashoito on asetettu kuitenkin etusijalle. Johto on keskitetty 
lääkintöhallitukseen ja maa jaettu kansanhammashoitopiireihin. Sitä 
paitsi perustettaisiin keskuspoliklinikoita keskussairaaloiden yhteyteen. 
Lääkintöhallituksessa tulisi toiminnasta huolehtimaan sinne perustet
tava hammashoito-osasto, jonka tehtäviin kuuluisi mm. hammaslääkä-
l in , hammasteknikon ja hammashoitajan toiminnan harjoittaminen 
sekä opintoapurahat ynnä hammasteknikkojen ja -hoitajain koulutus. 

Keskuspoliklinikoista mainittakoon, että niitä tulisi todennäköisesti 
21 ja lisäksi 6 ns. kunnallisten keskussairaaloiden yhteyteen. Näissä 
keskuspoliklinikoissa tulisi toimimaan hammaslääkärin ym. toimihen
kilöiden ohella hammasteknikko. On suunniteltu tultavan toimeen yh
dellä teknikolla siihen saakka, kunnes hoito ulotetaan koskemaan myös 
aikuisia, jolloin tarkoituksena on perustaa keskuslaboratorio. 

Hammashoitopiirejä on maalaiskuntien alueella suunniteltu noin 
300. Kaupungit erikseen. Jaoitus on suoritettu siten, että noin 10.000 
asukkaan alue muodostaisi hoitopiirin, ottamalla tietysti huomioon l i i 
kenneyhteydet ym. ulkopuoliset seikat. Piiripoliklinikan yhteyteen ei 
kuuluisi hammasteknikkoa. 

Kuten jo mainitsin, on hoito suunniteltu käsittämään sekä lapset 
että aikuiset. Nuorimpien lasten ollessa kysymyksessä ei ole asetettu 
mitään ikärajaa. Ja vielä 17 vuotta täyttäneillekin on ehdotettu taval-
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lista edullisempaa hammashoitoa. Vieläpä raskaana olevat äiditkin on 
ehdotettu lasten kanssa samaan maksuluokkaan. Hoitomaksut tulisivat 
olemaan hyvin pienet, ja kouluikäisille hammastarkastukset ehdotetaan 
pakollisiksi. 

Aikuisten hammashoitoon voidaan ryhtyä vasta sitten, kun tarpeel
linen hoitohenkilökunta on saatu koulutetuksi. Maksuperiaatteeksi on 
tässä ajateltu sitä, että potilas joutuisi maksamaan ainakin käytetyn 
materiaalin hinnan. 

Kansanhammashoidon palveluksessa olevien henkilöiden palkkauk
sesta on hammasteknikoiden osalta suunniteltu, että he olisivat kunnan 
tai mahdollisesti kuntayhtymäin välittömässä palveluksessa. Tätä var
ten olisi lääkintöhallituksen hyväksyttävä hammasteknikon johtosääntö 
tai mun perusta, jolla hammasteknikon työolot ja palkka säännöstel-
täisiin. 

Yleisenä havaintona kansanhammashoitohenkilökunnan koulutuk
sesta mainitaan, että toteutettuna järjestelmä vaalii lisää mm. 1.000 
hammaslääkäriä ja 250 hammasteknikkoa. Nykyisin on maassamme 
n. 1.305 hammaslääkäriä ja 216 laillistettua teknikkoa, n. 100 alalla 
työskentelevää ja n. 100 oppilasta. 

Hammasteknikkojen koulutuksen yksityiskohdista mainitaan mm., 
että sitä ei ole pidetty tyydyttävästi järjestettynä, koska teoreettinen 
opetus on jäänyt vähäiseksi. Tähän katsotaan syyksi se, ettei ole mitään 
valtion eikä yksityisen koulua, mistä teknikkokunnan laadullinen epä
tasaisuus johtuu. Käytännölliselle harjoittelulle pannaan silli pääpaino 
ja 4 vuoden oppiaika ehdotetaan säilytettäväksi. Poikain valmista
van ammattikoulun käyneille se voitaisiin kuitenkin lyhentää 3 vuo
deksi. Opettajana saisi toimia lääkintöhallitukselta siihen luvan saanut 
henkilö. Oppilaaksi haluavan tulisi kirjallisesti anoa sitä lääkintöhal
litukselta, joka hyväksyisi oppilaan n. 3 viikkoa kestävälle valmista
valle kurssille. Vuosittain pidettäisiin teoreettiset oppikurssit, jotka kes
täisivät 2 viikkoa ja teoreettista opetusta annettaisiin 36 tuntia viikossa. 
Oppilaan tulisi kurssiaikanaan seurata vähintään 108 oppituntia. 
Kurssiohjelman vahvistaisi lääkintöhallitus. Oppiajan päätyttyä tulisi 
oppilaan ilmoittautua lääkintöhallituksen kertausluentoihin, joiden yh
teydessä pidettäisiin ammattikokeet. Tutkijalautakuntaan kuuluisi ham
maslääkäri- ja hammasteknikkoalan sekä lääkintöhallituksen edusta
jat. Hammasteknikkokoulun perustamiseen ei komitean miele.stä ole 
aihetta, ennenkuin hoito ulottuu aikuisiin. 
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Tämän luettuaan syntyy jokaiselle omat ajatuksensa kansanham
mashoidon toteuttamisesta Suomessa tällä hetkellä. Se on niin suuri 
sosiaalinen muutos, että tuskin meillä on varaa sitä toteuttaa vielä mo
neen vuoteen. Tietysti sitä voi pienissä puitteissa kokeilla, mutta aikaa 
se vie. Suurin huomio kiintyy kuitenkin oman ammattikuntamme kou
lutukseen. Siinä mainitaan, että hammasteknikolta tarvitaan lisää 250. 
jos hammaslääkäreiden luku nousee 1.000:11a! Tosin potilaidenkin luku
määrä kasvaa tällaisen hoidon kysymyksessä ollessa, mutta sittenkin 
luku on aivan liian suuri. Kun nykyisin on 216 laillistettua teknikkoa, 
100 alalla työskentelevää ja 100 oppilasta, niin yhteissumma tekisi las
kettujen uusien kanssa 666. Ja vaikka laskisi vain laillistetut teknikot 
216 + uudet 250, niin suhde olisi sittenkin aivan nurinkurinen ham-
inaslääkäreihin verrattuna. Nykyinen hammasteknikkoknnta jälkikas-
vuineen pystyy jo tekemään työt huomattavasti suuremmalle hammas-
lääkärikunnalle, kuin mitä on suunniteltu. Ja sitä paitsi lasten ja nuo
rison hammashoito — mikä tietysti aluksi toteutetaan — vaatii hyvin 
vähän teknillistä henkilökuntaa. Tulevaisuudessa, kun hoitoa ruvetaan 
antamaan aikuisille, on nuorison aikanaan hoidettujen hampaiden an
siosta teknillisten töiden väheneminen luonnollinen asia. On vielä huo
mattava, että joka vuosi tidee uusia teknikoita enemmän kuin vanhoja 
väistyy syrjään. Siis lukumäärä kasvaa ilman inassakoulutustakin. 
Koulutuksen parantaminen on tietysti hyvä asia; tiedon ja taidon lisää
mistä vastaan ei varmaan ole kukaan ammattimies. Mutta ylimääräi
sen työvoiman lisäämistä ja sen kautta työolojen huonontumista ei i l 
man muuta voida hyväksyä. 

E. O. Vuori. 

KUTSU 
hammasteknikkoalan talviurheilupäiville, jotka pidetään helmikuun 
24—25 päivinä Helsingissä. Luistelukilpailut ovat lauantaina 24 p:nä 
Kaisaniemen luistinradalla klo 16 ja hiihtokilpailut sunnuntaina 25 p:nä 
Haagan maastossa. Kokoontuminen H-vaunun päätepysäkille klo 9,45. 

Urheiluterveisin: 

S. H. L:n urheilutoimikunta. 
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Ammattikuntamme yhtenäiseksi 
Kuten tämän lehden edellisestä numerosta saimme lukea, oli eräässä 

siinä olevassa kirjoituksessa kosketeltu — sanoisinko — ammattikun
tamme märkäpesäkettä, nim. ammattikuntamme hajanaisuutta. Niin
kuin sanotussa kirjoituksessakin mainittiin, on siihen syynä se, että 
ammattikunnassamme toimii Suomen Hammasteknikkojen Liiton l i 
säksi kaksi muuta järjestöä. Toisessa näistä, nim. Hammaslaboratorioi
den Yhdistyksessä on lisäksi sellaisia jäseniä, joiden elämäntyönä ja 
tarkoituksena on ammattikuntamme r ikki repiminen (tosin tällaiset 
jäsenet ovat sieltä nyt eronneet). Tällainen hajoitustyö ei ole hedelmää 
luottavaa ainakaan itsellemme, vaan päinvastoin hyödyttää kokonaan 
loista ammattikuntaa. Tosin tällaisia hajoitustyön tekijöitä on aivan 
pieni ryhmä, jolla ei ole paljonkaan vaikutusvaltaa, mutta jos ammatti
kuntamme olisi yksi vahva järjestö, ei heillä olisi sitäkään. Nämä 
»neuvokset» ottavat työntekijöistään ir t i kaiken, minkä saavat, ollen 
samalla valmiita hintojen ja palkkojen alentamiseen ja samalla työn-
tekijöittensä elintason alentamiseen sekä saattamaan siten toisen am
mattikunnan elintason entisestäänkin paremmaksi. Tässä eräs vakava 
esimerkki ammattikuntamme hajanaisuudesta! 

Herää kysymys, eikö asian auttamiseksi voitaisi tehdä jotakin? Pa
rannus on joka tapauksessa saatava aikaan oman etumme nimessä ja 
se koskee jokaista erikseen. Onhan meillä olemassa Suomen Hammas
teknikkojen Liitto r.y., jolla on takanaan pitkä taival ja perinteet. Siinä 
meillä on runko, jonka ympärille on mahdollisuus rakentaa koko am
mattikuntaa käsittävä vahva järjestö. Ammattikuntamme on siksi pieni 
ja sen työ sellaista, ettei se kaipaa erikseen työnantaja ja työntekijä
järjestöä. Käsitykseni mukaan ei pitäisi olla vaikeuksia siinä, että koko 
ammattikunta kuuluisi saman liiton pääjohdon alaisuuteen. Teenkin 
tässä yhteydessä erään ehdotuksen. 

Ammattikunnassamme olemisen ehtona olisi ehdoton Suomen Ham
masteknikkojen Liittoon kuuluminen sekä sen sääntöjen ja määräysten 
noudattaminen. Liitto käsittäisi laboratorion omistajain jaoston, joka 
puolestaan taas käsittelisi omat asiansa. Jaostojen ylimpänä elimenä 
toimisi hallitus, jonka jäsenet eivät kuuluisi alajaostoihin jaostojen 
puheenjohtajia lukuunottamatta, jotka olisivat mukana hallituksessa. 
Hallituksen jäsenvahviius olisi tasapuolinen ja sen tehtävänä olisi lo-
I)ullisesti käsitellä jaostojen tekemät esitykset. Kun olisi olemassa yksi 
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todella vahva ammattijärjestö, olisivat ammattiosasto ja laboratorio-
yhdistys tarpeettomia. Kun jokaisen jäsenen velvollisuuksiin kuuluu 
noudattaa tinkimättömästi liiton antamia ohjeita, ei silloin saisi asettaa 
omaa etuaan ensi sijalle, vaan yhteisen edun ja yhteisen asian on oltava 
vaa'assa painavammalla puolella. Näin pystyisimme esim. rajoittamaan 
liian työvoiman pyrkimisen ammattikuntaamme, kun uuden oppilaan 
ottaminen tapahtuisi liiton harkinnan ja suostumuksen perusteella. 
Oppilaan olisi myös kuuluttava jäsenenä liittoon. Jäsenistönsä tuke
mana liiton olisi helpompi hoitaa mm. työhimiastoa, jota tässä tapauk
sessa olisi myös jokaisen laboratorion noudatettava ilman minkäänlais
ten sivutekijöiden vaikutusta, kuten kävi esim. kuluneen vuoden lo
pussa. Joka ei noudata liiton hyväksymiä hintoja, siliä ei tule olemaan 
myöskään työmahdollisuuksia. Tällä tavoin pystymme turvaamaan 
kunnollisen toimeentulon työntekijöille ja tämän kautta keskinäisen 
kilpailun avulla paranee myöskin työtaso. 

Tämä kaavailu tuntuu ehkä kovin ankaralta ja diktatuurimaiselta. 
On kuitenkin otettava huomioon, että ammattikimlaamme ei saada nou
semaan siitä syvästä hajanaisuuden kuilusta, missä se nykyisin on, muu
ten kuin hyvin jyrkin ja radikaalisin toimenpitein. Jos me onnistumme 
saamaan ammattikunnastamme yksimielisen ja vahvan suuren perheen, 
on meillä se tunne, että kuulumme todella sellaiseen ammattikuntaan, 
joka pystyy hoitamaan omat asiansa itsenäisesti — ilman holhoojaa. 
Silloin voimme ottaa johtotälideksemme lauseen: »Yksi kaikkien ja 
kaikki yhden puolesta!» 

Tämä toimenpide vaatii ammattikuntamme keskuudessa paljon va
listusta ja organisointia. Onhan alallamme paljon sellaisiakin, joista 
ei ole mitään tietoa. Jokaisen on saatava valistusta ja jokainen on saa
tava yhden ja saman liiton alaisuuteen. Jokaisen alalla toimivan olisi 
silloin tultava tukemaan asiaa, liityttävä jäseneksi ja valvottava, että 
hänen tuntemansa kolleegat täyttävät velvollisuutensa ja liittyvät jäse
niksi. 

Olisi hyvin mielenkiintoista kuulla tästä asiasta useamman ammatti
kuntamme jäsenen mielipidettä ja ehdotuksia. Lehden toimitus ottanee 
mielihyvin vastaan uusia mielenilmaisuja. Nythän on ajateltava yhteistä 
etuamme eikä vain itsekkäitä oman voiton pyyteitä. 

Ajanhammas. 
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Sveitsiläisen Hammasteknikko-Yhdistyksen ammattijnlkaisnsta »Die 
Zahntechnik» N.o 1, 6. vnosikerta. Toimituksen Invalla. 

Luonnollinen proteesi 
Hansrnedi Stränli, Siebnen, Sveitsi. 

Mahdollisimman luonnollisen proteesin aikaansaamisen tarve ei vielä 
koskaan aikaisemmin ole ollut niin suuri kuin nyt. Viime aikoina mark
kinoille ilmestyneet keinohartsit antavat pienen yleiskuvan ponniste
luista, joita tehdään tähän suuntaan. Myös hammasmateriaali, erikoi
sesti hampaiden muoto ja laatu osoittavat suurta edistystä. 

Nämä seikat panevat teknikon usein epäröimään valinnan suhteen. 
Kuitenkaan ei paraskaan keinohartsi eivätkä ensiluokkaiset hampaat 
täytä tarkoitustaan, ellei hampaiden asettelu ja malli vastaa esteettisiä 
vaatimuksia. 

Kuva 1. Kuva 2. 

Kuvat 1 ja 2 antavat esimerkin tekniikasta, joka valitettavasti vie-
iäkin on vallitseva. 

Tässä on nyt kysymys juuri siitä, ettei materiaali, hampaat ja aset
telu yksin ole luonnollisen proteesin edellytyksenä, vaan että hampai
den mnodoUa on ratkaiseva merkitys. Nyt kriitikot (arvostelijat) tie
tysti väittävät, että onhan itsestään selvä ja vanhastaan tunnettu asia. 
ettei esim. kapeakasvoiselle sovi sama hampaan muoto knin pyöreä
kasvoiselle. Nämä väitteet ovatkin aivan oikeat, multa silti saaneet va
litettavan vähän vastakaikua vielä tähän päivään saakka. Tämän to
distanee mm. se toteamus, että esim. Pellucor malli 334 on 3000 kertaa 
enemmän käytetty kuin muut yleisesti käytetyt mallit.-
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On valitettavaa, että suuri osa hammaslääkäreistä ja teknikoista 
kiinnittää enemmän Imomiota akryyliaineen väriin kuin hampaiden 
oikeaan muotoon ja asetteluun. Asettelussa tunnemme prof. Gysin me-
toodin. Se on tunnetuin ja samalla yleisin asettelutapa. Tämän asettelu-
tavan suurin varjopuoli on mielestäni se, että kaavamainen asettelu 
ilman rakoja hampaiden välissä ei millään tavalla vastaa todellisuutta. 
Tarkoitan tällä etuhampaita. 

Moni potilas, joka on tavalla lal toisella menettänyt omat hampaansa, 
asettaa nyt kaiken toivonsa siihen, että saa luonnollisen proteesin, ts. 
hampaat, jotka mahdollisimman vähän eroavat alkuperäisistä. Tämä 
on prof. Gysin asettelutavan mukaan mahdotonta. Lienee tarpeetonta 
mainita, miten tärkeä seikka potilaan sielulliselle hyvinvoinnille on 
luonnollinen, omia hampaita vastaava proteesi. Tästä näemme jo, miten 
tärkeätä on oikean hammasmallin valitseminen ja oikea hampaiden 
asettelu. 

Perusajatuksena pidän seuraavaa: Jokaista keinotekoista hammasta 
on sen yksilöllisyydestä ja rnnsaasta valinnan varasta riippnmatta kä
siteltävä hiomakivellä. Minä hion hampaan niin, että se »menettää 
keinotekoisuutensa». 

Tosin voidaan valita kasvojen muotoon sopiva malli, mutta sopivan 
hiomisen jälkeen hampaat vaikuttavat paljon luonnollisiiumilta. 

Kuva 3. Tässä proteesissa on hampaat hiotin minun teoriani mu
kaan. 

Kuva 3. Kuva 4. 

Monet kokeilut laboratoriossani ovat osoittaneet, eitä suurin mah
dollinen luonnollisuus hampaiden asettelussa saavutetaan seuraavalla 
tavalla: Hammas on hiottava kääntäen verrannollisesti kasvojen mno-
toon nähden. 

Olen yrittänyt selventää perusajatustani muutamien valokuvien 
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avulla ja olen vakuuttunut siitä, että nämä pieneltä osaltaan selventä
vät uutta teoriaani. Haluaisin tässä mainita vain yhden esimerkin: 
Pitkänomaiset kasvot. Hampaat hiottava suorakaiteen mallisiksi ja jä
tettävä rakoja hampaiden väliin. (Katso kuvaa 41) 

Kuva 4 esittää tapausta, jossa vanhat hampaat on hiottu edellä mai
nitun teorian mukaan. 

Tämän esimerkin perusleella voimme erilaisiin kasvon muotoihin 
nähden menetellä vastaavalla tavalla. Tärkeätä sen tähden on, että myös 
teknikko saa tietoonsa potilaan kasvojen muodon. Tämä käy päinsä, jos 
hammaslääkäri liittää työn mukaan pienen kaavakuvan tai näyttää tek
nikolle potilaan vastaanottohuoneessaan. Tällöin helpottuu koko aset-
teluprobleema huomattavasti. 

f ' 
1 -

\ / J \ 
\ 

/ / 
<• 

Kuva 5. 

Kuva 5. Tässä näemme esimerkkejä erilaisista kasvomuodoista. 
Toivon tällä esitykselläni selvittäneen uuden tekniikan pääsuunta-

viivat. En malta tällöin kuitenkaan olla mainitsematta, että luonto on 
paras opettaja. Tutkimalla aidoista hammasriveistä tehtyjä malleja 
huomaa parhaiten, miten tämä uusi tekniikka on sopusoinnussa luon
non aikaansaannoksien kanssa. 

Kuva 6. Kuva 7. 

Kuva 6. Malli etuhampaista asetustekniikan opettajana. 
Kuva 7. Edistyksellisen tekniikan saavutus. 
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Ammattitascmme 
Käydessäni viime kesänä Ruotsissa Hammas Oy:n lahjoittamalla 

opintomatkalla tulin ensiksi vaistomaisesti verranneeksi sikäläistä am
mattitasoa meikäläiseen. Tämä onkin varsin ymmärrettävää, koska mei
käläinen teknikko niin usein saa kuulla niistä korkealla tasolla olevista 
löistä. joita mm. Ruotsissa suoritetaan. Minun on myönnettävä, että 
huhut eivät ole olleet tuulesta temmattuja, sillä näin sikäläisissä labo
ratorioissa töitä, jollaisia ei meillä tapaa. Tämä ei merkitse sitä, etteikö 
meillä pystyttäisi näitä tekemään, mutta meillä ei ole mahdollisuuksia, 
koska emme ole olleet kansainvälisessä kosketuksessa sodan jälkeisenä 
aikana ja olemme näin ollen jääneet osattomiksi kaikista niistä uusista 
virtauksista, joita varsinkin viime aikoina on tullut meidän ammat
tiimme. 

Ruotsalaisilla laboratorioilla, etenkin suurimmilla, on taloudellisia 
mahdollisuuksia hankkia hammastarvikeliikkeissä tarjolla olevia uusia 
työvälineitä ja aineita, ja hammastarvikeliikkeet voivat vuorostaan tuot
taa niitä helpommin maahan, koska ruotsalaisilla ei ole lähimainkaan 
sellaisia valuuttavaikeuksia, joiden kanssa me saamme taistella. Tämän 
lisäksi on Ruotsilla oma teollisuus, joka yhä enemmän on lyhtynyt 
valmistamaan ammattimme tarvitsemia tarvikkeita. Voin tässä mai
nita Ruotsissa valmistettavan Scandia-metallin, sähköuunit, sähkövalu-
koneel, sähköistetyt kipsileikkurit, vibreerauspöydät, kipsi- ja valu
massan sekoituskoneet, säädettävät akryylikeittimet sekä hyvin suosi
tun Vitalium-metallin (amerikkalainen lisenssi) jne. Sen lisäksi monen
laisia ensiluokkaisia tarveaineita, täydellinen valikoima erilaista kultaa 
sekä kulta- ja platinasekoitusta. »On maamme köyhä . . . » sen huomaa 
varsin hyvin, kun tarkastelee, minkälaisissa olosuhteissa ruotsalainen 
ammattiveli työnsä suorittaa. Hänellä on todella mahdollisuuksia no
pean ja hyvän työn suorittamiseen. 

Tahtoisin tässä kosketella sellaisia asioita, joita nykyoloissa pys
tymme parantamaan tai oikeammin meidän pitäisi pystyä. Meillä on 
usein 24 karaatinkin kulta »kiven takana», eikä esim. nykyään ole 
markkinoilla minkäänlaista erikoiskultaa. 

Meidän pitäisi ehdottomasti kyetä valmistamaan erikoiskultaa, jota 
kultatilanteen helpotuttua voitaisiin markkinoida. Jokainen hammas
teknikko ymmärtää hyvin, kuinka paljon parempiin tuloksiin päästäi
siin näitä erikoiskultalaatuja käytettäessä. Mutta vain erikoiskullan käyt-
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I Lo i s t a va 

esimerkki 

Jo l je rnef ty Roya l G r e e n w i c h O b s c r v o t o /n l e v o l l a . 

Lähin naapurimme avaruudessa loistaa heijastu
valla valolla ja elävällä kauneudella, jonka sen 
pintaan osuvan valon ja varjon vastakohdat pal
jastavat. 

Luonnollinen ja keinotekoinen valo heijastaa yhtä
hyvin kovan porsliinipinnan TRURAY hampaissa, 
paljastaen hienot lablaalileikkaukset, taiteellinen 
värien sekoitus ja läpikuultavuus, kaikki esimerk
kejä hyvästä ammattitaidosta. 

TRURAY — porsliinihampaista parhaat! 

DAVIS, S C H O T T L A N D E R & D A V I S LTD 
L o N D o N W. I. 
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tö ei yks'nään anna hyviä tuloksia, vaan tässä on myös valumassalla mer
kittävä osansa. Hammasteknikko, jolla on käytettävänään tapaukseen 
sopivaa, hyvää valumassaa, jota hän on vuosien mittaan oppinut käyt
tämään, sekä samalla erikoiskultaa, voi olla varma hyvästä loppu
tuloksesta. 

»Paikallaan pysyminen on taantumusta». Se pitää erikoisen hyvin 
paikkansa juuri meidän ammatissamme ja sen vuoksi meidän onkin 
välttämättä iskettävä kiinni kaikkeen uuteen. Laboratorion ei pidä odot
taa siksi, kunnes hammaslääkäri tulee näyttämään jotakin uutta, vaan 
sen pitäisi kyetä näyttämään asiakkailleen —- hammaslääkäreille — 
niitä uutuuksia, joita alallamme ilmestyy. 

Uusien työmenetelmien levittämiseen on useampia mahdollisuuk
sia. Suomen Hammasteknikkojen Liitolla olisi tässä kiitollinen työsarka 
kurssien ja luentojen muodossa. Opetuksen voisi kukin laboratorio — 
kuten tähänkin asti — hoitaa sillä edellytyksellä, että sitä todella hoi
detaan. Sehän koituu loppujen lopuksi laboratorion omaksi hyödyksi, 
mutta sen pitäisi tapahtua kuitenkin paljon tehokkaammin kuin tähän 
asti. Tässä on kuitenkin se varjopuoli, että eri laboratorioiden mah
dollisuudet ovat hyvin erilaiset. Mahdollisuuksien tasoittamiseen on kui
tenkin olemassa eräs keino, nim. se, että hammastarvikeliikkeet ottai
sivat hoitaakseen ainakin osittain uusien työmenetelmien opetuksen. 
Tämä tuntunee ensiksi ehkä mahdottomalta, mutta tarkastakaamme 
asiaa lähemmin. Hammastarvikeliike saa tuotetuksi maahan jonkin uu
den artikkelin, esim. uuden valumassan. Tämän se saa parhaiten tun
netuksi esittelemällä sen asiakkailleen käytännössä, jossa eri kokoisten 
valutöiden ja erilaatuisen kullan valamisen ollessa kysymyksessä tar
koin selostetaan massan sekoittaminen, kuumentaminen sekä valusylin-
terien mahdollinen asbestilla vuoraaminen. Tässä yhteydessä liike voisi 
esittää valukoneensa käytössä ja paljon muuta. Tällä tavalla liike on 
mainostanut omia artikkeleita ja samalla antanut hammasteknikoille 
opetuksen niiden käytössä. Tämä lisää liikkeiden kustannuksia, muita 
maksaa varmasti itsensä näiden artikkeleiden suuremman myynnin 
kautta. 

Ymmärrän hyvin, että laboratorioiden omistajilla, jotka taistelevat 
nykyisin taloudellisissa vaikeuksissa, ei ole suuriakaan mahdollisuuksia 
uudistaa koneitaan ja työvälineitään, mutta olisi ainakin osittain py
rittävä niin tekemään, koska se lopuksi kuitenkin kannattaa. Se pa
rantaa töiden laatua ja säästää työtä, sitten kun työtä taas ruuhkautuu 
laboratorioihimme. A. R. 
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t 
Hammasteknikko 

T O I V O E M I L O L S O N I U S 
syntynyt Säämingissä 14. 4. 1899. kuoli Helsingissä 23. 12. 
1950 pitkän ja vaikean sairauden jälkeen 51 vuoden ikäisenä. 

Kansakoulun ja maamieskoulun käytyään hän aloitti 
hammasteknikon uransa hammasteknikko Leismaan labo
ratoriossa V. 1924. Perustetluaan oman laboratorion hän hoiti 
sitä itsenäisenä yrittäjänä aina kuolemaansa asti. Liiton toi
mintaan hän otti sen perustamisen alukuvuosina aktiivisesti 
osaa, käyden kokouksissa säännöllisesti ja ollen liiton eri 
toimikuntien jäsenenä. Poismenneen ammattitoverin muistoa 
kunnioittaen laskivat SHL:n puheenjohtaja ja sihteeri liiton 
seppeleen hänen haudalleen. 

S V E N S K A R I Y R K E T : 
Da det finns en del i värt land som ej tillhör värt förbund oeh dä 

bland dessa finnes mänga svensktalande inäste man fräga sig. Aro Ni 
alla nöjda med edra utkomstmöjligheter? Har Ni reda pä vad Ni skall 
ha 1 lön. Lex.? Vet Ni när det försigär fortsättningskurser och föreläs-
ningar inom värt yrke? Känner ni t i l i vad man skall kunna utföra för 
arbeten för att bli registrerad tandtekniker och ha rättighet att kalla sig 
tandtekniker? Ty att endast kunna utföra vanliga plattproteser är att 
trampa pä stället. Plaltproteserna äro ändast en liten del av värt mycket 
omfattande yrke. Om ni ej kanna ti l i dessa saker sä är det i edert eget 
intresse att snarast möjligt hiiva medlem i värt förbund. Dä fä Ni alla 
meddellanden och Ni följer med tiden. Det är i allas värt intresse att 
höra t i l i samma förbund. Vär strävan är denna: Alla som gör lagligt 
arbete d.v.s. utföra arbeten ät tandläkare skola höra t i l i värt förbund 
vare sig Ni är laboratorieägare eller i tjänst hos nägot laboratorium. 
Enighet ger styrka som Ni nog alla vet. Ni kommer att märkä att det är 
mänga förmäner att höra t i l i förbundet. Om Ni Lex. blir sjuk sä ha vi en 
sjukkassa. Dessutom ha vi idrottslekar sommar och vinter, gemensamma 
fester och sammankomster m.m. Medlemsavgifterna äro relativt läga. 
Spräket fär ej ställa hinder i vägen. Ni fär Lex. pä vära möten tala vi l-
ketdera spräket Ni vii i . Som Ni nu har observerat sä äterstär det ingen-
ting annat än att taga penna i hand och skriva en rad t i l i oss. Vi skickar 
genast ansökningsblanketten. 

Finlands Tandteknikerförbimd r.f. 
Gösta Sandström ordförande 
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Hallituksen 
luolilta 

Jälleen pitäisi tähän saada puristetuksi irt i sellaista, mitä ou taiiah-
tunut joulukuussa ilmestyneen numeron jälkeen. Sisäasiainministeriö 
on lähettänyt liitolle Suomeen suunnitellusta kansanhammashoidosta 
pitkän mietinnön, jossa oli sivuja kokona'sta 52 ja joka käsitteli aluksi 
muiden Pohjoismaiden kansanhammashoitoa sekä sen jälkeen Suomen 
oloihin soveltuvaa suunnitelmaa. Liiton hallitus kiinnitti erikoisesti huo
miota juuri hammasteknikolta koskevaan mietinnön osaan, laatien myös 
lausunnon sitä silmällä pitäen. Lausunnossa puututtiin erikoisesti nii
hin mietinnön kohtiin, jotka eivät olleet ammatlikuntamme edun mu
kaisia, kuten esim. uusien hammasteknikoiden kouluttamiseen, oppilas-
järjestelyyn, ottamalla huomioon muitakin ammattikuntamme eluja. 
Mietinnön johdosta annettu lausunto jätettiinkin aikanaan sisäasiain
ministeriölle. 

Marras-joulukuun aikana olivat hallituksen eri jaostot jälleen tulessa 
palkkaneuvotteluja hoitaessaan. Tällä kerralla päästiinkin sopimukseen 
melko kitkattomasti, joskin vaatimuksista jouduttiin puolin ja toisin 
jonkin verran tinkimään. Hinnaston korottaminen aiheutti kriisin Ham
maslääkäriliiton laholta, joka ilmoitti, ettei se hyväksy uutta hinnastoa. 
Tämä asia olisi kuitenkin selvinnyt mutkitta, elleivät eräät laboratoriot 
olisi pettäneet ammattikuntaa suostumalla hintojen alentamiseen. Uudet 
neuvottelut aloitettiin viipymättä ja jatkuvat ne vielä tätä kirjoitettaessa. 
On kuitenkin hyviä mahdollisuuksia keskinäiseen sopimukseen pääse
misestä. 

Näin vuoden alussa hallitus toivoo jäsenistönsä kiinnittävän jäsen
maksuihin suurempaa huomiota. On sellaisiakin jäseniä, jotka eivät 
ole viime vuodeltakaan vielä maksaneet jäsenmaksuaan, ja heitä hal
litus erikoisesti haluaa tukistaa. Ei suinkaan ole järkevää unohtaa välin
pitämättömästi pienten maksujen suoritus, sillä on otettava huomioon, 
että jäsentensä tuella liitto voi hoitaa heidän sekä koko ammaltikuniian 
etuja ja hyvinvointia. Jättämällä jäsenmaksunsa suorittamatta jäsen 
tekee karhunpalveluksen sekä itselleen että koko ammattikunnalle. 
J ä s e n e t ! Muistakaa suorittaa jäsenmaksunne ajoissa ja suorittaa 
myös maksamatta olevat! Sitä vaatii yhteenkuuluvaisuuden tunne ja 
oma etunne. Siispä' — kenellä on maksamatta — yhteys rahastonhoita
jaan; muuten voi käydä (jäsenen omaksi vahingoksi), että hänet jou
dutaan erottamaan liiton jäsenyydestä. Sitä et suinkaan halua! 
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Asianomaiselta taholta on täksi vuodeksi jälleen myönnetty varat 
oppilaskasvatuskurssien ja pätevyyskokeiden järjestämiseksi myöhem
min määrättävänä aikana. 

Viime syyskokouksessa liiton hallitus hyväksyi avustuskassan uudet 
säännöt. Sosiaaliministeriö oli tehnyt niihin kuitenkin joitakin laadul
taan muodollisia ja selventäviä muutoksia. Jäsenten kannalta katsot
tuna tärkein muutos oli maksut ja korvaukset. Maksut olivat tarkis
tuksen kautta alentuneet. Maksujen suuruuden ja korvausajan pituuden 
määrää kassan jäsenmäärä. Jos kassan jäsenmäärä on vähintään 100 
(alle sen se ei saa mennä), on korvauspäivien määrä yhdellä kerralla 
maksettuna 90. Jäsenmäärän ollessa taas vähintään 200, on korvaus-
päivien määrä samasta taudista johtuvasta sairaudesta 180 päivää vuo
dessa. Avustusmäärä on I ja V luokissa mk 250:—, H ja VT luokissa 
mk 200:—, I I I ja VH luokissa mk 150:— sekä IV ja V I I I luokissa 
mk 100:— päivältä. Kassaan suoriteltavat maksut ovat taas — jäsen
määrän ollessa vähintään tOO — alle 35-vuotiaalta I luokassa mk 75:—, 
I I luokassa mk 60:—, I I I luokassa mk 45:— ja IV luokassa mk 35:—, 
V̂  luokassa mk 170:—, VI luokassa mk 140:—, VH luokassa mk 105:— 
ja V I I I luokassa mk 75:— kuukaudessa. Jos päästään siihen, että jäsen
määrä nousee 200:een tai sen yli , nousevat maksut I—IV luokissa 20 "/o 
ja V—-VIII luokissa tO */o sairausavustuksen osalta meneviin maksui
hin. Tässä yhteydessä on huomattava, etlä I—IV luokkiin kuuluvat 
ovat työnantajia tai laboratorion omistajia, joille tulee korvaus sairau
den alusta lähtien, kun taas työntekijöille se tulee t5:nnesta sairaus
päivästä lukien. Lyhin aika, jolta korvausta maksetaan, on 3 päivää. 
Liiitymisiäksi katsotaan se ikä, jonka jäsen on täyttänyt liittyessään ai
kaisemmin toimineeseen Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.y:n sai
raskassaan. Sen perusteella ei liittymismaksua tarvitse enää suorittaa. 
Edellä olevassa selostuksessa olen käsitellyt ainoastaan alle 35-vuotiai-
den maksuja. Sitä vanhemmille ne nousevat jonkin verran ja sitä nuo
remmille ne pysyvät samoina. Luokka on jokaisen vapaasti valittavissa 
ja siirtyminen alemmasta luokasta ylempään on myös mahdollista. Ko
konaan uudet jäsenet, jotka ovat alle 50-vuotiaita ja terveitä, voivat 
liittyä kassan jäseniksi. 65 vuotta täyttäneet jäsenet suorittavat maksut 
ainoastaan hautausavustuksen osalta. Hautausavustuksena maksetaan 
I ja V luokissa mk 8.750:—, I I ja VI luokissa mk 7.500:—. I I I ja VH 
luokissa mk 6.250:— ja IV ja V I I I luokissa mk 5.000:—. 

Edellä olen lyhyesti koettanut selostaa tärkeimpiä kohtia uusien 
sääntöjen selventämiseksi. Kassan toimintasäännöt käsittävät kokonai
suudessaan 16 virallista arkkia. Kun ne on lopullisesti hyväksytty sosi
aaliministeriössä, lähetetään ne monistetluina jäsenille tarkempaa tutus
tumista varten. Muutokset selostettiinkin jo tarkemmin vuosikokouksessa 
mukana olleille. 

Ja tämä riittäneekin taas tällä kerralla, joten tähän tulkoon pLste! 

.Sihteeri. 
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S,H.L, r,y:n tiedoituksia 
Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.ym vuosikokouksessa valittiin 

Liiton hallitukseen seuraavat henkilöt: 
Työnantajain jaostoon: A. Hiltunen, P. Koivula ja A. Raij vak. 

A. Semenius, L. Lundell ja U. Maaniemi var. 
Työntekijäin jaostoon: A. Blom, M. Elomaa ja E. ^Tlori vak. 

L Vaarala, K. Rautava ja A. HertoIa var. 
Oppilas jaostosta: P. Rantalainen vakin. ja T. Rusanen var. 

Oppilas jaostoon: P. Rantalainen, T. Rusanen, H. Stigell, 
L. Nordberg ja O. Salonen. 

Urheilutoimikuntaan: A. Leinonen, U. Kokko, O. Lindholm, E. 
Lehmusvuori, ja T. Lallukka. 

Hallitus pitämässään kokouksessaan on valinnut toimihenkilöiksi 
seuraavat: 

Varapuheenjohtajaksi Anders Blom. 
Sihteeriksi Mauno Elomaa. 
.Apulaiseksi Kauko Rautava. 
Rahastonhoitajaksi Pentti Rantalainen. 
Apulaiseksi Tauno Rusanen. 

Hammasteknikon alalle pyrkivä, nuori ja reipas, lievävammai
nen jalkainvaliidi, jolla on mahdollisuus saada taloudellista 
lukea Invaliidihuoltolain nojalla ammattiopintoihinsa, hakee 
kalittamme hammasteknilliseen laboratorioon 

O P P I L A A K S i 
Tuntemukseemme perustuvan käsityksen mukaan kysymyksessä 
on kehityskelpoinen nuorukainen. 

SUOMEN SIVIILI- JA ASEVELVOLLISUUS-
INVALIIDIEN LIITTO. 

Helsinki, Mannerheimintie 44 A 12. Puh. 40 883. 
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Vuosi 1951 
Maailman ja koko ihmiskunnan aloittaessa uuden vuoden ne luovat 

katseensa sekä menneeseen että tulevaan vuoteen. Menneestä vuodesta poi
mitaan esille tehdyt virheet, jotta ne voitaisiin korjata tulevana vuonna. 
Seuratessani meidän hammasteknikkojen toimintaa viime sekä sitä edel
täneinä vuosina, on minun tunnustettava, ettei se ole ollut millään taval
la esimerkiksi kelpaava. PJrikoisesti on huomioni kiintynyt siihen suu
reen hajanaisuuteen, joka vallitsee keskuudessamme. Pienessä ammatti
kunnassamme on nyt jo neljä eri yhdistystä, jotka vetävät vähän jokai
nen eri köyttä. On tosiaankin ihmeteltävä, mitä pieni ammattikuntamme 
tekee näin monella liitolla ja yhdistyksellä. Ennen muita kiintyy huomio 
.Suomen Hammasteknikkojen Liittoon ja Hammaslaboratorioiden Yh
distykseen, joiden molempien toiminta on sikäli erikoista, että samat 
miehet ovat melkein sataprosenttisesti jäseninä sekä Suomen Hammas
teknikkojen Liitossa että Hammaslaboratorioiden Ahdistyksessä. Kun 
lääkäreiden tai työntekijöiden kanssa pitäisi olla esim. joku palkkaneu
vottelu, niin mikä kokousten paljous tarvitaankaan jonkun asian päätök
seen viemiseen. Jo tässä on eräs toimintamme heikkouksista! Samat 
miehet pohtivat samoja asioita, mutta vain eri liittojen nimissä. Kun 
asiaa tarkastetaan lisäksi taloudelliselta kannalta, kuinka edullista olisi
kaan saada näinkin pienen ammattikunnan pienet varat kaikki yhteisen 
liiton käytettäväksi. 

Ehdottaisinkin tässä yhteydessä, että Hammaslaboratorioiden A'h-
distyksen jälellä olevat jäsenet päättäisivät seuraavassa kokouksessaan 
yksimielisesti ammattikuntamme yhtenäisyyttä silmällä pitäen liittää 
yhdistyksensä kokonaisuudessaan Suomen Hammasteknikkojen Liit
toon. Me turkulaiset olemme jo kaikki eronneet Hammaslaboratorioiden 
Yhdistyksestä ja näyttäneet toisille tällä tavoin hyvää esimerkkiä. Sa
moin ovat siitä eronneet viime vuoden lopussa kaikki Suomen suurim
mat laboratoriot, joten Hammaslaboratorioiden Yhdistys näyttää aikan
sa eläneeltä. Siis vielä kerran: Hammaslaboratorioiden Yhdistys liitty
köön kokonaisuudessaan Suonien Hammasteknikkojen Liittoon! Jos 
keskuudessamme on joskus ollut joitakin henkilökohtaisia erimielisyyk
siä, niin unohtakaamme ne ja lyökäämme sovinnon kättä! Tämä olkoon 
päämäärämme tätä vuotta aloittaessamme! 

Ääni Turusia 
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S H A K K I K I L P A I L U T 
Marras-jouliikuiiii vaihteessa järjesti 

ammattiosasto hammastetcnitrtioatatta 
lyöstienletevitte shatettituriiajaiset. Vait-
linaisesla mainostiilssesta tuiotimatla saa
pui 12 »ättimiestä» mitte 'emääi i voimiaan 
04-ruutuiseii laudan ääreen. Valitettavasti 
jäivät useat ilmoittautuneet saapumatta 
ja monet tunnetut petaajaftiin toistivat 
poissaotottaaii. Toivomme heidän saavan 
ensi l<erral<si »intoa rintaan», mil<ä olisi 
edutvsi tsitpaituii tasoite. Niitte petaajitte. 
jollia nyt tapasivat toisensa shatitiitau-
dan ääressä , jäi varmaantiin miettyttävä 
muisto v ietetystä y h d e s s ä o l o n iiettioslä. 

Arvojärjestys muodostui seuraavatisi: 
1) Rolf Virta O virhepistettä 
2) A. Rinteenpää 1 » 
3) H. Stigett 2 
4) A. Rossi 3 » 
5) A. .Satmetaiiien 3 » 
6) T . K a r m a 3 » 

T . Saariittio 
M. ,1. Sands tröm 
A. Siniterä 
O. Levander 

R. Virta puotusti siis menestytisettä jo 
lierran voittamaansa tiiertopattiintoa. Hä
nen paras vastustajansa oli tättutiin Icer-
ruttii \ . Rinteenpää ja raltiaisupeti tiäy 
tiiiitiiii tieidän vätittä. Petin ylisilyis-
kotitainen selostus vieressä. 

Kilpailun taso ei päässyt nousemaan 
eritioisen liortiealtc, mutta useat aivan 
atoittetevattiin tetiivät urheasti vastarin
taa ])aremniitteen. Eritioisen sittieätisi 
muodostui e n s i m m ä i s e n iiierroiisen peti 
Satmetainen —• Karma. Se näytti selvättä 
remis.i l lä, tiunnes mustitta petannut K a r 
ma letit nerotitiaan siirron ja sai uuden 
tiuningattareii, t iääntäcn petin liutun siten 
cduliseen. Kehoiluspattiinto annettiin G. 
L.evander'itte hänen sitlteiden yritystensä 
ansiosta. Lopntisi mainittatioon, että R. 
Virta petaa simultaanla tievättiaudetta. 
timoiltautumiset puh. 777075. 

Kuninga iargam biitti 
Valkea Musta 

R. Virta A. Rinteenpää 

I) d 4 d 5 
2,1 e 4 e 6 
3) R. c 3 R I (i 
4) L g 5 R. d 7 
5) e 3 L e 7 
6) c X d — 

Vattiea antaa mustatte vallcean stratee-
giseii tehtävä. Tuteetio mustan ryhtyä 
vastatiyöti l iäytiseen tiuningatarsiivettä vai 
puotnsliitisoen tiuningassi ivettä? 

(>l — e X d 
7 L d 3 O — O 
3, D c 2 e 6 
0) R e 2 T e 8 

Musta ci voi tehdä b 5, siitä siiloin val-
tcea vastaa lyhyettä tinnoitutisetta ja .so-
fitas c () jää heiliotisi. 
10) O — O — O b 7 — b 5 

Varovainen pelaaja olisi tehnyt R f 8. 

I I ) R e 2 — g 3 h 7 — h 6 .' ! 

rattiaiseva virtie 
12) L g 5 — f 4 n d 8 — h O 
13) R g 3 — f 5 a 7 — a 5 
14) g 2 — f 4 a 5 — a 4 
15) g 4 — g 5 h 6 X g 5 
It,) L f 4 X g 5 t) h 6 — a 5 
17) T h 1 - g 1 I c 8 — h 7 
18) R f 5 X g 7 : K g 8 X g 7 
19) L g 5 — f 4 -I- K g 7 — h 8 
20) I) c 2 — o 2 ! R f 8 
21) L e 5 K g 6 
22) D h 5 + K g 7 

f X g 
K X f « 

251 t. X f 5 — 

23) -t- T X g (i ^ 
24) n X g () -)-
•2a) 

.Musta luovutti, s i f ä mattia ei voi väis
tää. Mustan tettemää virhettä on vaitiea 
tiavaita; ehtiä olisi pi tänyt petata .S) — 
c 5. 9) R e 2 —- h 6, jottoin mustatta oli
si ottut tiehilystiyltyinen peti. 

Huomaututiset Lyrit i Vitjan. H A M M A S V A L I N E O Y 



Pitkää ikää! 
Ajan vieriessä luonne ja arvokkuus pysyy arvossa 
ja uskollisella palveluksella voidaan vielä vuosia 
katsoa eteenpäin luottamuksella. 

Niin on myös TRURAY — hyvää kestävyyttä omaa-' 
vien hampaiden — jotka säilyttävät luonnollisen 
ulkonäkönsä ja kimmeltävän loisteensa vuosien 
vieriessä, tehtävänsä jatkuvasti suorittaessa sihä 
tehokkuudella,jonka ainoastaan käyttämälläpors-
liinihampaita voi saavuttaa. 

porsl i inihampaista parhaat. 

DAVIS, SCHOTTLANDER & DAVIS LTD 
L O N D O N . W. I. 

T R U R ^ 
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Hammasnikkarit 
Tämä juttu kuuluu tosiaan teille ja jos otatte sen hyvin vakavasti, 

on se jo hyvä! Kysynkin, mitä ajattelette ammattikuntamme nykyisestä 
kehityksestä? Mihin suuntaan se on menossa? 

Nämä ajatukset ovat usein risteilleet mielessäni ammattikuntamme 
kohtaloa ajatellessani. Viime aikoina on keskuudessamme harrastettu 
perin ihmeelliseltä tuntuvaa kaksinaamaista uhkapeliä. Tosin sitä ei 
ole esiintynyt — ja onneksi — työntekijöiden joukossa, vaan parem
minkin lahoratorioiden omistajan killassa. Tästä ei kuitenkaan hyödy 
oma ammattikuntamme, vaan se koituu päinvastoin sen tappioksi ja 
vahingoksi. Jos meillä on tarkoituksena saada ammattikuntamme yh
tenäiseksi järjestöksi, johon kuuluvat kaikki, olivatpa ne sitten lahora
torioiden omistajia ja työnantajia, työntekijöitä tai oppilaita, on meillä 
työntekijäin ryhmään kuuluvilla tilaisuus toimia nyt sovittelijoina ja 
viedä yhteenkuuluvaisuuden asiaa eteenpäin. Jos me tässä onnistumme 
on asioissa silloin päästy jo aimo askel eteenpäin. Meidän olisi vähitel
len opittava antamaan oikea arvo ammatillemme. Ei ole oikeudenmu
kaista, että joku ammattikuntamme jäsenistä myyrän työtä tehden koet
taa horjuttaa perustaamme tai joku lahoratorion omistaja hintoja pol
kemalla lähettää markkinoille halvempia hinnastoja. Kuka tästä tyh
myydestä kärsii? Ei ainakaan omistaja, vaan hänen työntekijänsä. He 
saavat paiskella töitä niska vääränä suolivyötä kiristäen, samalla kuin 
työnantaja hymyillen ja käsiään hieroen suunnittelee, millä saisi pelistä 
pois toisen, hintoja noudattavan lahoratorion. Entä — kuka tästä sitten 
hyötyy? Eivät muut kuin asianomainen lahoratorion omistaja sekä hä
nen »työnantajansa». 

Tällaisesta olisi ammattikuntamme päästävä. Ja jos sekä lahorato
rioiden omistajat että työntekijät kuuluisivat kaikki samaan liittoon, he 
pystyisivät sen myöskin yhdessä valvomaan. Kun pääsisimme siihen, 
että jokaisen ammatissamme työskentelevän olisi pakollisesti kuulut
tava Suomen Hammasteknikkojen Liittoon, ei sen paremmin hinnoissa 
kuin palkoissakaan syntyisi kahnauksia, eivätkä toimintaamme kyke
nisi häiritsemään »myyrätkään» tuskinpa näillä »neuvoksilla» olisi 
työntekijöitäkään. Tehkäämme ammattikunnastamme yksi vahva jär
jestö liittymällä jokainen Suomen Hammasteknikkojen Liittoon. 

Vaaka. 

— Mieheni on kamalan varovainen, kun hän sai kultasillan suuhun
sa, on hän viettänyt yönsä kassakaapissa. ,; • 
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Viimekuiikausien 
laboratoriohinnastokiistat 

Kuten olemme huomanneet, on parin viime kuukauden aikana käyty 
yhtä ja toista pientä nahinaa lahoratoriohinnoista, niin hammaslääkä
reiden kuin oman rakkaan, pienen ammattikimtammekin keskuudessa. 
Jopa eräiden hammaslääkärikunnan johtomiesten pillastuttua ammatti-
järjeslöjemme joulukuussa lähettämien taksojen johdosia niin. että alis
tuivat kääntymään neuvotteluilla joidenkin alallamme epäkoUegisiksilei-
matlujen lahoratorioiden puoleen saavuttaakseen tukea hintojemme pol
kemisessa. — lähettivätpä kärkeen toisen hinnastonkin mainittujen la
horatorioiden tukemana. Tämä hinnasto vähäisen eroavaisuutensa 
vuoksi kuvasti kysymyksessä tulleen enemmän auktoriteettiluontoisen 
ja niiden n.k. luopiolahoratorioiden etutavoittelun kohteen. Nämä osa 
erotettuna, toiset eronneina alamme ammattijärjestöistä, luulivat täten 
hyvinkin palkkaavansa kättään ja pääsevänsä tapetille. 

Niin sitten kävi. että joulukuusta tähän asti on kukin lahoratorio 
nöyrästi palvellut hammaslääkäriasiakkaitaan oman hinnoitteliimakim-
sa mukaan. Neuvotteluyhteyttä kuitenkin haluttiin Hammaslääkäriliiton 
johdon kanssa, niin puolin kuin toisinkin, vaikka yllämainitut katsoi-
vatkiu oikeudekseen määrätä ketä eivät halua neuvotteluihin. Koetettiin 
ottaa suurpiirteisyyttä avuksi katsoen paremmaksi »laiha sovinto kuin 
lihava riita». Tuon tavoitteen pitäisi kaikille hampaiden tekijöille ole
man edullisen senkin vuoksi, että niin monisäikeisellä tavalla joudumme 
leipämme hankkimaan samasta puusta. Myös senkin vuoksi, että se 
vanha ammattikysymys jännittää toimintojamme; joka kuuluu: kuka 
ja mitä löysiä hampaita saa tehdä maassamme. 

Neuvotteluissa syntyi taksaehdotuksia ja hyväksymisiä monenlaisia, 
joita ei kaikkia lähetetty jäsenistölle. Nyt on viimeinen vastasyntynyt 
Ivaritsa lähetetty. Samoin on jo osa tiedoitettu niistä maksujen nou
suista, jotka johtivat joulukuussa lähetettyihin ja eräiden tuomitsemiin 
taksoihin. 

Lahoratoriohinnastokiistat eivät ole mitään uutta maassamme, sen
hän olemme karvaasti kokeneet. Tällä kertaa syttyi jostain väärinkäsi
tyksistä ja joidenkin oman voiton tavoittelusta sähköä ilmaan. Ei var
maankaan kaikki olleet tietoisia siitä, minkä tilanteen eteen lahorato
rion omistajat pantiin joulukuun vaihteessa. 
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Olihan maan hallitus saanut voimaan väliaikaisen hinta- ja jfalkka-
sulkidain 1 pv:stä joulukuuta, joka kylläkin osoittautui kestämättömäksi 
ja on jo peruutettu uutta vakavampaa odoteltaessa. Tämän lain har
hautus johti siihen, että alamme työnantajien oli lopullisesti joulukuun 
vaihteessa päätettävä palkoista, samalla tietysti hinnoista, muuten olisi 
nykymuotisen lakko- ja lyöriitalavan mukaan syntynyt jonkinlaista 
työsekaannusta alallamme juuri joulukiireissä. Tietoisina suurista yleis
kulujen noususta, pakollisesta A-sopimukseen nojautuvista palkanylen-
nyksistä, sekä mainitun lain mahdollisen pysymisen kautta tulevasta 
inustapalkkasysteemistä, katsottiin parhaaksi se ratkaisu, joka oli oikein 
niinä varauksin, että indeksimuurin murtuessa, kuten nyt on käynyt, 
korvataan alkunousua sisällyttämällä ne jo hintoihin. Näinkin on nyt 
tapahtunut. 

Väite, ettei Hammaslääkäriliiton johdon kanssa olisi ollut neuvot
teluja tilanteesta, on erheellinen. Neuvottelut olivat, ja tulokseksi tul i , 
ettei mitään myönnytyksiä ennenkuin tulevana vuonna, jolloin maini
tun liiton yleiskokoukset päättävät. Tämä sittenkin, vaikka työsekaan
nusta syntjdsi alallamme joulun alla. 

Hinnoista neuvotteleminen mainittujen ei-järjestölaboratorioiden koh
dalta katsottiin oudoksi menettelyksi, varsinkin, kun osa heistä oli kiih
keimpiä puoltajia palkan ja hinnan nousun suhteen juuri niissä neu
votteluvaiheissa ja osa mukana päättämässä mainittua ratkaisua sekä 
tyytyväisenä hyväksyen sen onnelliseksi. 

Nyt taksa-asiassa osaproteesien hinta-alennuksen innon verrannol
lisesti muihin töihin, voi katsoa ammattipätemättömyyden tiliin kuulu
vaksi. Todellisuudessahan on maassamme osaproteeseja vaativat pu
rennat niin laskeutuneita, siten vaikeita proteesirakenteelle, että ne vaa
tivat paremminkin pätevää tekijää kuin jokin tyhjä yläproteesi. Puhu
mattakaan siitä vaikeudesta mitä värivivahteiden saaminen jäljellä ole
viin omiin hampaisiin tuo nykyaikaisista pienistä hammasvarastoista, 
joista sittenkin jää osa arvottamana käsiin vuosiksi. Kokorivistöjähän 
on rikottava, kun yksityisiä ei ole tarjolla ja niiden hankkiminen lähet-
teineen olisi oma lukunsa. 

Tämäntapaiset epäkollegiset hintajupakat on alamme ammattijär
jestöt katsoneet voivansa estää kiirehtimällä alamme tekeillä olevaa 
oppilaslaki lainvoimaa, josta on väliaikainen asetus jo lääkintöhallituk
sessa, missä kaikki hammasteknikot ja oppilaat on luettejoituina. Yllä
mainitun asetuksen täydelleen täytäntöönpanon katsotaan jo aluksi ty-
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rehdyttävän epäkoUegistä kilpailua, johon uiuutamat laboratoriot ovat 
antautuneet käyttämällä asetuksenvastaisesti liiaksi oppilastyövoimaa, 
minkä kaikissa alamme piireissä on katsottu tuottavan turmiota alal
lamme. Harvalukuisen rekisteröidyn ammattimiehen varassa ei liian 
suuri oppilasmäärä voi kehittyä, joten syntyy n.s. villejä oppilastek-
nikkoja liiaksi maahamme ja josta seuraukset tiedämme. Samoin am
matin kehitys ja työn laatu ei edisty, jonka asian hammaslääkärikim-
takin on suurinpiirtein huomannut. 

Ammattijärjestöjen uusien keskeisiin sopimuksiin nojautuvien tak
sojen nyt ollessa käsissämme, toivokaamme, että jonkinaikaa olisi taas 
alamme piireissä »maassa raidia ja ihmisillä hyvä tahto». 

y>Erns (immnttimiesy 

Kustantakoot itse 
Valtion kustantama »kansallinen terveydenhoito» Englannissa, joh

taa monasti omituisiin tapauksiin, jotka pakottavat terveydenhoito-
viranomaiset antamaan erikoismääräyksiä. 

Kansallinen terveydenhoidon Bristolin-toimiston päällikkö, eversti 
E. W. Lennard on valittanut, että liian monet ihmiset pitävät hammas-
palvelua kauneuden eikä terveyden hoitona. Hän vaatii, että henkilöt, 
jotka ottavat tekohampaansa mukaansa kutsnille, mutta eivät käytä 
niitä syömiseen, vaan syövät ikeneittensä voimalla ja sitten unohtavat, 
minne ovat tekohampaansa panneet, on velvoitettava itse kustantamaan 
itselleen uudet tekohampaat rasittamatta uudestaan valtion kukkaroa. 

Eversti Lennard mainitsi neljä tapausta, joissa hänen johtamansa 
toimisto jo on kieltäytynyt kustantamasta uusia tekohampaita valtion 
varoilla. 1) Eräs nainen pisti tekohampaansa pieneen matkalaukkuun, 
jonka lähetti ennakolta muiden matkatavarainsa mukana. Hän menetti 
matkalaukun ja tekohampaansa. 2) Muuan isä tuli kotiin ja joutui to
teamaan, että hänen poikansa, nuori koulupoika, oli käyttänyt hänen 
tekohampaitaan hammaslääkärileikkiin ja rikkonut ne. 3) Eräs nai
nen oli sijoittannt tekohampaansa käsilakkuun, jonka hän hukkasi. 
4) Muuan mies pudotti tekohampaansa lattialle kahvilapöydän alle, jol
loin ne särkyivät. 
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Arvoisat 

Hammasteknikot! 

Etunne mukaista on, ettd pidätte 
oikeuksistanne kiinni. 

Etunne mukaista on, että teette 
ostonne meiltä. 

H A M M A S O Y 
Helsinki, Kalevankatu 3 A - Puh. 21433 



Saamme lähiaikoina käytän
nöllisiä W & H pöytämootto 
reita. 

Toimitamme suoraan varas
tosta: 

S I E M E N S 
K A W O 
W & H i» 
R O W E R 
merkkisiä riippumoottoreita 

Tervetuloa tutustumaan. 

H A M M A S V Ä L I N E OY 

I 

KAUNIIT muodot ja asetelmat eivät ole syntyneet satlumalta, eikä 
niiden luominen myöskään käy kädenkäänteessä. 

Hienoja hammasrestaurointeja, luovien käsien työtä voidaan ylpey
dellä katsoa. 

Ja ne antavat potilaille enemmän tyydytystä. 

Hienoimmat protesit luodaan 

" A N A T O F O R M " ^^f^^^E H A M P A I L L A 
Valmistaja: THE AMALGAMATED DENTAL CO.LTD. LONDON, W . l . 

Yksinmyyjä Suomessa: 

O Y D E N T A L D E P O T A B 
E. Ranta 2 Helsinki Piiti. 2()60t • 



S a a p u n e i t a 
l a a t u t a v a r o i t 

P A L L A C A S T kaikissa muodoissa 
P A L L A n E \ T levyä 
M O L C A L kovaa kipsiä 
S T E R L I N G valukipsiä 
S I M P L E X protesien korjausainetla • 
S T E L L O N C 
K A L L O D i: N T 
1/2 tunnin K A U T S U A 
ym. ym. 

T u l o s s a m. m. 
S T E L L O N 
W & FI liiomakoneita 
W & H ja M O N A R C H teknillisiä käsikappaleita 
ym. ym. 

Vanhoja tunnettuja merkkejä kohtuulliseen hintaan 

O Y D E N T A L D E P O T A B 
perusi. 1900 

l l r l s i n k i 1951. K i r j a p a i n o O y . S . \ N A 


