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UUSI KYMMENVUOTISTAIVAL
Suomen Hammasteknikkojen Liiton 30-vnotisjnliIallisnndet on
sivnntettn. Loistelias näyttely, vuosikokous ja jnlilallinen jiililatilaisnus on siirtynyt historiaan. Jäsenistö oli voimalla ja väellä mukana.
Oli todella ilo nähdä jäseniä maan jokaisesta kolkasta. Voi sanoa,
että kaikki paikkakunnat missä liammasteknikkoja työskentelee oli
joku saapunut juhlimaan.
Innostus oli suuri ja sitä juuri tarvitaan eteenpäin mentäessä.
Jäsenistölle lähetetyssä kiertokirjeessä olikin jo suuntaviivat mainittu
ja toimintakertomus täydensi sen. Päästäksemme eteenpäin ja voidaksemme nousta pinnalle, saadaksemme olosnliteet sellaisiksi kuin
ne tulisi olla, on meidän ponnisteltava kovasti. Ei se riitä, että istumme työpöytämme ääressä kylminä ja tunteettomina. Paiskimme
töitä ajattelematta sen enempää tulevaisuuttamme ja ennenkaikkea
ammattikuntaamme. Hetki työn lomassa tai vapaa-aikana olisi syytä
uhrata ajattelemiseen siitä, mitä minä voisin tehdä itseni ja kaikkien
toistenkin puolesta tässä pienessä ammattikunnassa. Silloin olisi
asiat paljon paremmin, silloin olisimme saaneet jotain näkyvää aikaan. Kuinkahan moni kallisti korvansa kiertokirjeessä olleeseen
kehoitukseen huoneiston hankkimisessa. Jokaisella näyttää olevan
oma suu lähinnä. Ei ajatella mitä hyvää saataisiin aikaan yhteistoiminnalla. Yksi ei pysty aikaan saamaan mitään jollei sille anneta
koko jäsenistön taholta tukea, joka loppujen lopuksi koituisi kaikkien yhteiseksi hyväksi. Usein kuulee puhuttavan ja vaadittavan tuloksia. Asiat täytyy hoitaa niin ja niin, että jälkeä tulee, mutta sen
enempää ei ajatellakaan. Ei pystytä antamaan pyydettäessä apua,
että tosiaan saataisiin jotain aikaan, vetäydytään vain omaan kuoreen ja sitten sopivan hetken tullen annetaan kuulua mitä kuuluu ja
kuka käski. Onko tämä oikein? Sen tuloksena on rappeutuminen ja
olotila vain huononee ja tuloksia ei näy missään. Jäsenistön on
vihdoinkin herättävä. Sen on entistä aktiivisemmin tultava mukaan
Liiton toimintaan. Nyt on aika jolloin pienin uhrauksin voidaan
saada suuria aikaan. Pienikin uhraus kantaa hyvän sadon, kun ne
kaikki liitetään yhteen ja siitä saadaan silloin suuri keko, jonka
avulla päästään eteenpäin niihin päämääriin, jotka ovat kangast i 6

massa edessämme. Lunasta osuutesi ja ole siten mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta.
Lukiessasi vuosikokoulvsen pöytäkirjaa huomaat sieltä kohdan
päätöksestä, jonka kokous teki. Se oli merkki telityjen suunnitelmien toteuttamisesta. Nyt on asia lyöty lukkoon ja vaikka aikaa
vielä kuluukin tulee asia toteutumaan. Silloin olemme saavuttaneet
yhden tärkeimmistä merkkipaaluista, jota on vuosia puntaroitu ja
toivottu. Se tulee olemaan keskipiste ponnisteluissamme ja sen avulla
tulemme saamaan huomattavan jalansijan yhteiskunnassa. Jokainen
ammatinharjoittaja asettukoon sen asian taakse ja olkoon mukana
kannattamassa sitä ja sen toimintaa.
Hammasteknikko lehti aloittaa myöskin uuden vuosikerran. Tosin vuodessa ilmestyvien numeroiden lukumäärää ei voida lisätä,
koska ainehistoa ei saada tarpeeksi. Lukijakunta kiinnittää liian
vähän huomiota siihen puoleen, että lähettäisivät ainehistoa lehdelle
ja vaikkapa vain toivomuksiakin. Tällainen ammattilehti asettaa
omat vaatimuksensa ja erikoisesti hammasteknillinen ala asettaa sitäkin suuremmat vaatimukset. Saatavissa oleva kirjallisuus on vieraskielistä. Artikkelien kääntäminen tuottaa vaikeuksia ammattisanaston vuoksi ja niin edelleen. Kovin helppoa ei ole saada näinkään
pientä lehteä kokoon. Lukijakunnan olisi tultava enemmän avuksi.
Keliäpä ei olisi jotain työselostusta tai neuvoa jostain työmenetelmästä tai antaa ohjeita ja selostaa pieniä niksejä työskentelytavoistaan. Uhrautuvaisuutta piäisi olla enemmän ja myöskin harrastusta
tällaistakin työmuotoa kohtaan. Tehkääpä yllätys ja lähettäkää toimitukselle satoanne ja helpottakaa toimituksen muutenkin rasittavaa työtä. Osoitteen löydätte lehden alkusivuilta.
M. Elomaa.

»Hammasteknikko»-lehden seuraava numero ilmestyy kesäkuun
puolessa välissä. Tähän numeroon aiottu ainehisto pitää olla toimituksella toukokuun loppuun mennessä. Muistakaa lehteä kirjallisilla
tuotteillanne.
Toimitus.
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RETKEILEMÄÄN
Tulevana kesänä on Liittomme jäsenillä, heidän tuttavillaan ja
ystävillään tilaisuus tehdä yhteisiä matkoja Ruotsiin, Tanskaan ja
pohjois Norjaan. Tukholman retki tapahtuu 26—30. 7. -55. Lähtö
Turusta tapahtuu tiistaina heinäkuun 26 p:nä klo 20 ja paluu Turkuun lauantaina 30 p:nä heinäkuuta klo 9.
L i p p u j e n h i n n a t : Ensimmäisessä luokassa 2 hengen hytissä 6.900:— ja 3 hengen hytissä 6.300:— hengeltä, t u r i s t i l u o k a s s a 4 hengen hytissä 5.700:— ja lisäksi yksi 5 hengen hytti ä
5.500:— ja yksi 2 hengen hytti ä 5.900:— ja yksi 10 hengen hytti
ä 4.900:— hengeltä. K a n s i m a t k u s t a j a t
ä 3.900:—. Hintaan
sisältyy edestakainen matka Turku—Tukholma—Turku, opastus
Tukholmassa ja majoitus siten, että hyttimatkustajat majoitetaan laivassa ja kansimatkustajat retkeilymajoissa. Yhteisretkeilyyn osallistumisesta veloitetaan 10:— Rkr hengeltä ja erikoiskohteet kukin
maksaa itse. Yhteisiä retkeilykoliteita mm. Ritariholman kirkko.
Suurkirkko, Kuninkaan linna. Kaupungintalo, museot, tivoli jne.
Jokainen retkeläinen saa matkalipun, jossa on ohjelma ja yhteisretkeläisille annetaan erityinen pääsylippu. Retkeilyyn osallistuminen ci
ole pakollista, vaan retkeläinen voi käyttää aikansa Tukholmassa
halunsa mukaisesti. Ostoksiin varataan riittävästi aikaa oppaitten
opastuksella. Tällä matkalla on Liitolla tarkoitus otta yhteys sikäläisiin laboratorioihin tutustumista varten.
Toinen matka on tarkoitus tehdä Norjaan linja-autolla. Lähtö
tapahtuu 2. 7. ja paluu 14. 7. -55. Retki alkaa Hämeenlinnasta ja
menee Haaparannan kautta Narvikiin ja sieltä Tromsööseen. Tämä
matka tehdään niin sanottuna retkireppnlaisena jolloin jokainen
huolehtii itse sapuskasta mutta majoitus hoidetaan järjestäjän taholta matkailumajoissa ja teltoissa miten lilanne aina myöten antaa.
Tällöin on paras pukeutua retkeilyasuun ja reppu sapuskoilleen selkään. Tälle matkalle lähtee yksi linja-auto ja siihen sopii ainoastaan
39 henkilöä joten meillekin on siihen mahdollisuus järjestää muutama paikka. Ruotsissa tehdään matkaa 763 km ja Norjassa 891
km. Se tulee olemaan oikea retkeilyn ihanne matka jolloin aikataulua seurataan porukan mielen mukaan. Jos tarpeeksi halukkaita
ilmaantuu voidaan samanlainen matka järjestää Hammerfestiin hei8

näkuun puolessa välissä. Narvikin matka maksaa edestakaisin ainoastaan 8.500:—, johon hintaan sisältyy ainoastaan koko matka, Hämeenlinnasta—Hämeenlinnaan.
•
Kolmas matka joka on suunnitteilla tapahtuu Kööpenhaminaan
5—11. 8. -55. Paluumatkalla on poikkeaminen viideksi tunniksi Visbyyhyn. Majoitus on koko ajan laivalla. Tälle matkalle myydään
ainoastaan hyttipaikkoja joten kansipaikkoja ei ole saatavissa. Matka
tulee maksamaan luokasta riippuen 11.000—17.000:— ja lähtö
Turusta. Jos haluaa osallistua kiertokäynteihin on niistä eri maksut samoin kuin automaksutkin, mutta ne voi suorittaa Suomen
rahassa. Tämä matka on siis suunnitteilla joten siitä tulee vielä
myöhemmin tarkemmat selvitykset. Onhan siitä aikaa vielä elokuuhun.
Matkalle lähtijän on syytä mahdollisimman pian päättää lähdöstä sillä hyttipaikat ovat tavallisesti loppuneet kesken ja tällä hetkellä on vielä vapaana kaikki hytit joten valikoimisen varaakin on.
Onkin syytä valita sopiva ryhmä ja sen mukaan tilata hyttipaikat
jolloin on parempi mahdollisuus päästä samaan hyttiin. Osanottoilmoitukset olisi tehtävä huhtikuun 30 päivään mennessä ja paikkavaraus huomioidaan mikäli tilauksen yhteydessä suoritetaan 2.000:—.
Matkalippu on lunastettava viimeistään kesäkuun 1 päivään mennessä. Voittamattoman esteen sattuessa voidaan maksut palauttaa
ehdolla, että varattu paikka on voitu myydä uudelleen.
Varattaessa matkalippua on siitä tehtävä allekirjoittaneelle ilmoitus kirjeitse ja on tällöin mainittava retkeläisen nimi ja osoite sekä
missä luokassa matkustaa. Samoin saa myöskin tarvittaessa tarkempia tietoja.
Retkelle on myönnetty Suomen pankin lupa 7. 1. 1955.
Nyt on jälleen tilaisuus lähteä pienelle virkistävälle retkelle tuttaviensa kanssa ja unohtaa hetkeksi arkiset työn touhut, se tulee
antamaan varmasti uutta voimaa ja halua töitten jatkamiselle retkellä palattua.
Retkeilevin terveisin
Mauno Elomaa
Os. H:ki-Käpylä, Untamontie 6 C 19.
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TURUN KUULUMISIA
Ajattelin tässä kirjoittaa muutama sana sellaisesta asiasta kuin
hymystä, että oliSi välillä vaihtelua ettei aina puhuttaisi hampaista.
Täällä Turun puolessa ilmestyy sellainen sanomalehti kuin Turun Sanomat ja siinä esiintyy melkein joka päivä nuori poika, joka
kantaa nimeä hymy P e k k a . Kuvassa on aina liymyilevä nuori poika, joka antaa meille ihmisille arvokkaita olijeita ja iskulauseita
täällä elämän kovassa taistelussa. Näitä kuvia ja iskulauseita on
ripoteltu sinne tänne lehteä, joten ne aina lierättävät huomiota ja
tulevat luetuksi. Nämä iskulauseet saattavat kuulua esimerkiksi
näin: Hymy pyrkii Sinunkin yhdistyksesi jäseneksi. Elä elämäsi
hymyillen. Hymyillen on helppoa elää. Hymyn hyytyessä, hyytyy
elämäsikin ja niin edespäin. Eikö näissä muutamissa lauseissa ole jo
paljonkin ajattelemisen aihetta. Meidän ammatissa jossa on aina
kova kiire ja hermot ovat kireällä, tarvittaisiin monta kertaa hymy
Pekan ohjeita. Uskon, että jokaisen ihmisen elämään sisältyy aina
joukko suruja ja murheita, joita olemme sitten murelitineet ja valvonee jopa öitäkin Näinä aikoina on hymymme hyytynyt, emmekä
ole osannut ottaa elämää niinkuin pitäisi ja silloinhan se on raskasta. Kun näistä murheista on kulunut jokin aika ja huomaamme,
että asiat ovat jälleen alkaneet mennä hyvin, niin silloin hymyilemme näille suruille ja huomioimme turhaan kuluttaneemme liermojamme ja olemme saaneet elikä muutaman harmaan hiuksen ohimoomme.
Täällä Turussa piti eräässä urheiluseuran vuosijuhlassa eräs esitelmöitsijä 45 minuuttia kestävän puheen hymystä. Siinä liän puhui
ihmisen elämästä, että kun h ä n aina osaisi olla iloisella mielellä niin
monet tauditkin karttaisivat meitä ja paranisivat paljon pikemmin.
No niin hyvät ammattiveljeni, ottakaamme mekin Hymy Pekka
veljeksemme ja hymyilkäämme kun tapaamme ja olkaamme aina
iloisella mielellä kun palvelemme hammaslääkäreitä tai asiakkaitamme. Kun illalla saavumme iloisena kotiimme, niin tämä ilo tarttuu
muihinkin perheen jäseniin ja silloin on Hymy Pekka saanut voiton meistä.
; rJ ;
Aam 1 urusta.
H)

Uutta-käänteentekevää-tulossa!
Syrjäyttääkö

COURTIN-MUOVIHAMMAS täliänaslisen posliiniliampaaii

.Jatkuva tutkimustyö parempien MUOVIIaatujen kehittämiseksi on johtanut

UUDEN

MUOVIN

—

HAMMASMATERIAALIN
keksimiseen.

Kun

—

tavallisessa

RISTIINSITOUTUVAN
akryylissä

molekyylit

sitoutuvat toisiinsa samansuuntaisesti, sitoutuvat ne tässä uudessa muoviainees.sa

KAIKKIIN

SUUNTIIN RISTIIN. Tämä luonnollisesti

LISÄÄ

MASSAN LUJUUTTA JA JOU.STAVUUTTA MONINKERTAISE.STI. Tällöin suuhun joutuvat nesteet, kuten ALKOHOLI ja HAPOT eivät vaikuta siihen ja sen RAKENNE pysyy VAKAANA KORKEASSAKIN L.ÄM
POTILASSA valmistuksen aikana. Täten ollaan aineen ominaisuuksissa
varsin lähellä elävää hammasta.
COURTIN-MUOVIHAMPAIDEN

värit

ja

mallit noudattavat modernia

eurooppalaista linjaa, joissa voidaan eroitlaa tavalliset ja yksilölliset
värisävyt.
TUTUSTUKAA NÄYTEKOKOELMAAMME!

iDovikasiQ ifl lepiMiovoo sopeorlla
olemme saaneet jälleen varastoomme. Oletteko kokeilleet mainiota englantilaista "Aquaplasf-nimistä eristysainetta?

OY.
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JUHLALLISUUDET
AGNEETTIHAMPAAT
HUOMATTAVA KEKSINTÖ HAMMASPROTETIIKASSA
MAGNEETTISELLA

TYÖNTÖVOIMALLA

saavutetaan seuraavat edut:

•

Hammasproteesit — eriltoisesti A L A P R O T E E S I T — pysyvät PAIKOILLAAN MATALISSAKIN lENVALLITAPAUKSISSA

•

Kokemulisen perusteella (jo Suomessakin) potilaat kertovat MAGNEETTIHAMPAIDEN TUNTUVAN SUUSSA LUONNOLLISILTA
ikäänkuin sulautuvat suun LUONNOLLISEKSI OSAKSI

•

Ruoan pureksimisessa ei enää hankaluuksia

•

Puhuminen selvempää ja helpompaa

•

E i enää proteesien

•

Magnetismi on PYSYVÄ

•

Magneettinen työntövoima ei ole "rasittavan" voimakas

•

Magneettihampaat on suunnitellut "British Dental Association"'in
jäsen monien vuosien tutkimusten ja kokeilujen jälkeen.

Yksinmyyjä:
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||f

apu-kiinnitysvälineitä

A. —
SmA

HAMMAS- JA SAIRASTARVIKE
P" ^5 757 - Unionink. 24 - Helsinki

Hlondspoiy SDoraon s i U
Olemme saaneet
PÖLYSUOJIA

puhdistusmoottoriin

JA K I P S I L E I K K U R E I T A

yhdistettäviä

PÖLYNIMUREINEEN

jotka imevät keuhkoille haitallisen pölyn suoraan säkkiin puhdistusmoottorin omaa voimaa hyväksi käyttäen.

OY. HAMMAS- JA SAIRASTARVIKE
}A

• P. 65 757 — Unionink. 24 — Helsinki

O N PIDETTY

Suomen Hammasteknikkojen Liiton täyttäessä 30 vuotta oli sen
viettäminen järjestetty mahdollisimman juhlavaksi. Olihan tämä
merkkivuosi siksi huomattava paalu Liiton historiassa, että sitä ei
sopinut kovin vaatimattomasti sivuuttaa. Tämän erikoisen juhlan ja
näyttelyn järjestämiseksi Liiton hallitus nimesikin kaksi toimikuntaa, jotka saivat tehtäväkseen näyttelyn ja juhlan järjestämisen. Erikoisesti näyttelyä silmälläpitäen sille asetettiin melkoiset vaatimukset siitä huolimatta, että kokemusta ei ollut paljoakaan ja senkin
lisäksi, että sinne oli myöskin yleisöllä pääsymahdollisuudet. Maan
lehdistö huomioi hyvin huomattavasti palstakirjoituksin ja kuvin
näyttelyä ja Yleisradio selosti sitä päivänpeilissään. Näyttelyn avajaispäivän lähetessä kohosi järjestäjillä jännitys huippuunsa, olihan
kutsuvieraiden joukossa maan ensimmäisiin kuuluvia kansalaisia.
Ennen varsinaisia avajaisia saapuivat sanomalehdistön edustajat
tutustumaan näyttelyyn valokuvaajineen. Kellon lähetessä 14:sta alkoivat kutsuvieraat saapua näyttelysaliin ja silloin saapuivat myöskin Eduskunnan puhemies K. A. Fagerholm ja Sisäasiainministeri
Väinö Leskinen ynnä monet muut edustavat vieraat.
Liiton kunniapuheenjohtaja Emil Railio lausui vieraat tervetulleeksi seuraavalla puheella:
.
Eduskunnan herra puhemies, herra Sisäasiainministeri, Lääkintöhallituksen ja Kauppa, ja Teollisuusministeriön edustajat, arvoisat kutsuvieraat hyvät naiset ja herrat.
Suomen Hammasteknikkojen Liitto on 30 vuotisen toimintakautensa merkeissä järjestänyt tämän hammasteknillisen töiden näyttelyn, joka on tarkoitettu havainnolliseksi yleiskäsityksen saamiseksi
siitä työn suorituksesta, jonka hammasteknikot tekevät, kansalaistemme tarvitsemien hammasteknillisten töiden valmistamisessa. Tämä näyttely on myöskin osoitus siitä, että Suomen hammasteknikkokunta pyrkii kaikin mahdollisin tavoin pysymään muualla maailmassa saavutetun kehityksen tasolla. Tässä mielessä näyttely on samalla opettava, ajattelen niitä hammasteknikolta, jotka kaukana
kehityksen keskeisimmästä tyyssijasta ahertavat. Heillä on nyt mahdollisuus havainnollisesti verrata omia työsaavutuksiaan täällä näytteillä oleviin töihin, sekä saada viitteitä uusista ratkaisuista eri työ

->
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laaduissa, jotka kaikki melkein poikkeuksella ovat täällä näytteillä.
V V
Näyttelyyn tutustuminen antaa jokaiselle asiaan kiinnostuneelle
oikean käsityksen siitä vaativasta työ osuudesta tai paremminkin
työstä, jonka hammasteknikot suorittavat valmistaessaan kaikkia
täällä näyttelyssä esitettyjä eri töitä, joista jokainen kansalainen on
aikanaan jonkinlaisen tarvitseva.
Hyvän tuloksen saavuttamiseksi on ehdottomana välttämättömyytenä hyvä yhteistyö hammaslääkärin ja. hammasteknikon kesken.
Näyttelyn yhteyteen ovat eri hammastarvikeliikkeet ym. käyttämämme tarveaineliikkeet a.settaneet näyttelyosastonsa, täten täydentäen näyttelyä.
Suomen Hammasteknikkojen Liiton puolesta lausun Teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tähän 30-viiotis juhlanäyttelyymme.
Herra Sisäasiainministeri.
Pyydän Teitä näyttelymme suojelijana kunnioittavasti avaamaan
tämän näyttelymme.
Tämän jälkeen näyttelyn suojelija Sisäasiainministeri Väinö Leskinen piti seuraavan sisältöisen avajaispuheen:
Hyvä naiset ja herrat.
'
Suomen Hammasteknikkojen Liitto 30-vuotisen toimintansa merkeissä pidettävän juhlakokouksen yhteydessä järjestää hammasteknillisen näyttelyn. Näyttely on järjestyksessään toinen liiton aikaansaama. Sen tarkoituksena on tietysti ensisijaisesti tutustuttaa ammattikunnan edustajat hammastekniikan viimeaikaisiin saavutuksiin ja
kehityksen tuloksiin. Erikoisesti näytlely osoittaa hammastekniikan
laajentumisen viime näyttelystä v. 1935 lähtien niiltä osiltaan kuin
alalle on ilmaantunut hammasrakeimelmiin soveltuvia, kokonaan
uusia aineita ja niin myös uusia teknillisiä keinoja. Näytteille pannut työt viittaavat siihen, että ammatti on kehittymässä niin laajaksi,
että erikoistumista sen eri alojen hallitsemiseksi on jo paljon ollut
pakko tapahtua. Hammasteknikkojen koulutuksen perustana on silti
välttämättä, ainakin toistaiseksi, oltava alan laaja tuntemus ja eri
työmuotojen ja -laatujen hallintaan perustuva tutkinto.
Vuodesta toiseen on kullan osuus nastahammas, kruunu ja hammas-siltamateriaalina vähentynyt erilaisten tarkoitukseen soveltuvien
halvempien erikoismetallien ja muoviaineiden tullessa sen tilalle.
Hyvien ominaisuuksiensa ansiosta tulee kulta silti olemaan edelleen
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tärkeä työmateriaali. Muovi oii hammastekniikkaan erinomaisen hyvin soveltuva aine ja alamme tarkoituksiin onkin tarjolla korkealaatuisia tuotteita jotka ovat syrjäyttäneet kautsun ja 30 luvun kymmenkunta erilaista keinohartsilaatua. Korkealaatuiset Grom-Kobolt
metallit ja niiden valumenetelmät ovat noin viidentoista kahdenkymmenen vuoden kuluessa syrjäyttäneet aikaisemmin näihin tarkoituksiin käytettyjä muita metallilejeeraiiksia sekä myös meistämällä työstettäviä teräslaatuja, joita niitäkin olisi markkinoilla eri
puolilta maailmaa.
Näyttelyyn tutustuminen antaa varmasti hyvän käsityksen siitä,
että alalla työskentelevien on välttämättä pystyttävä hallitsemaan
mitä erilaisimpien aineiden käsittely ja -työskentelytekqiikan, jotka
voidaan omaksua vasta pitkäaikaisen harjoituksen ja kokemuksen
avulla.
Miellyttävänä tehtävänäni on onnitella Suomen Hammasteknikkojen Liittoa sen 30-vuotisen toiminnan johdosta alan ammattijärjestönä. Samalla totean tyydytyksellä näyttelyn aikaansaamisen. Se
osoittaa käytännöllisellä tavalla, että liitto haluaa erityisesti korostaa
toiminnassaan ammattikunnan tarvetta kehityksen seuraamiseen
luonnollisesti lähinnä sen vuoksi, että hammasteknikot omalta osaltaan mahdollisimman hyvin voisivat palvella kansalaisiamme. Lausun kiitoksen näyttelyn aikaansaamisesta ja aikaansaajille. Toivon
näyttelylle menestystä. Julistan näyttelyn avatuksi.
Julistettuaan näyttelyn avatuksi tutustuivat kutsuvieraat näyttelyyn oppaiden saattamana ja nauttivat lopuksi tarjotut kahvit.
Näyttely onnistui yli odotusten, joskin pelättiin siitä koituvan
hienoista tappiota oltuaan auki kokonaisen viikon, lopputulokseksi
jäi kuitenkin voitollinen puoli niin rahallisesti kuin menestyksellisestikin. Ensimmäiset päivät oli varattu hammaslääkäreille ja hammasteknikoille ja yleisöä varten oli varattu 4 päivää. Näyttelyssä
kävikin runsaasti kiinnostunutta yleisöä maaseutua myöten. Eräskin
oli tullut sinne jo kaksi tuntia ennen näyttelyn avaamista odottamaan sisäänpääsyä. Lopputulokseksi jäi, että näyttely antoi sen mitä
siltä odotettiin ja sen runsas työmäärä joka sen hyväksi oli tehty
ei ollut mennyt hukkaan. Se antoi varmuutta ja uskoa tulevaisuuteen ja luottamusta siihen, että ammattikuntamme on ryhmä jota
yhteiskunta tulee tarvitsemaan ja joka itsenäisenä ammattikuntana
täytyy olla olemassa ilman holhoojia.
-»•
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Tammikuun 30 päivän aamun valjetessa suuntasi Liiton liallitus
vakaat askeleensa kohti Hietaniemen hautausmaata. Silloin, Liiton
30-vuotisjuhlalIisuuksien merkeissä suoritettiin kunniakäynti ensin
Suomen Marsalkka Mannerlieimin haudalla, sankarihaudalla ja sen
jälkeen Liiton perustajan Yngve Raij'n ja kunniajäsenten Axel
Bäckmanin ja Lauri Nykäsen haudoilla sekä professori Matti Äyräpään haudalla joille kaikille laskettiin kukkalaite.
Liiton vuosikokous pidettiin samana päivänä Työterveyslaitoksella ja vuosikokouksen kulusta voi jokainen saada selvän kuvan
luettuaan lähetetyn kokouksen pöytäkirjan. Tulkoon kuitenkin vielä
mainituksi vieraamme jona oli Ruotsista tullut hammasteknikko O.
Äkestad tuoden terveiset sikäläisiltä ammattiveljillä ja pitäen kokouksessa esitelmän, joka on julkaistuna toisaalla lehdessämme. Mielenkiintoinen esitelmä, jossa selostettiin tilannetta ja vaikeuksia hammasteknikkojen piirissä Ruotsissa. Päivä kului kokouksen merkeissä
melko tarkkaan, mutta ei kuienkaan niin tarkkaan etteikö olisi keritty Adloniin viettämään todellista juhlaa. Mutta siitä antakoon kuvauksen omasta takaa toiminut »hovimestarimme» ja mitenkä se
onnistui. Hyvinhän se onnistui koska kotimatka alkoi jo ^/25 aikaan
maanantaiaamuna joten ei voi sanoa että myöhäiseen meni.
Liiton 30 vuotista juhlaa olivat muistaneet adressein ja sähkösanomin Ernst Grönholm New Yorkista, Norjan Hammasteknikkojen
Liitto. Lahtelaiset ammattiveljet, .T. K. Elminen Kotkasta, Aira Somervalli Porista ja fil.toht. Aarno Niini. Sydämellinen kiitos.
Mitä sitten seurasi? Sitäkin väliverhoa on hiukan raoitettava,
koska se on ikimuistettava tilaisuus. Sehän oli oikeastaan Allun
syytä ja päähänpisto. Nimittäin Aulanko oli jollain tavalla ruvennut
pohjoisella taivaalla häämöttämään ja hänen mieleen tuli, että julilaja näyttelytoimikunta ei saa muuten asioitaan mielestä pois ettei se
lähde tuuleentumaan puhtaaseen ja raikkaaseen luontoon. Mikäpäs
siinä matkakuntoon ja lauantaipäivällä noustiin junaan ja niin saavuttiin Hämeenlinnaan jossa sikäläiset ammattiveljet Rinne ja Aintila olivat juhlallisesti vastaanottamassa. Filmikamera surisi ja yleisöllä oli hauskaa kun joukkoomme oli eksynyt ihmeellisen näköinen mies jota Gösseksi kutsuttiin ja nenää sillä oli kokonaista 9.5
cm. Eipä sitä Mauri tuntenut muuten kuin, piti leukaa vähän nostaa
ylös jotta se oikea kuori tulisi näkyviin, eihän me sentään ketä vaan
otettu kärryyn. Iloiset turnajaiset alkoivat ja kaikki muu oli mic16

Iestä häipynyt tai oikeammin jäänyt junaan. Tällaiset tapaukset täytyy aloittaa hyvin varovaisesti ja niin tehtiinkin hiihto ja kävely
lenkki Aulangon kauniiseen maastoon ja sen jälkeen nautinnollinen
kahden tunnin rentoutuminen sannassa. Sitten se alkoikin se varsinainen jälkijuhla, joka kestikin aina sunnuntaiaamuun saakka. Se
oli menoa ja se oli lystiä, kun vaan se Ditta olisi oikealla ajalla löytynyt. Sulikin sai nimipäivänään herttaiset onnittelut koreana kukkavihkona tikkukaramelleillä koristetun saunavastan ja korean tyttölapsen sisällään ilolientä. Vaikka ei lehteämme sensuroidakaan
niin kaikkea ei sentään voi kertoa sillä osa hauskuudesta säilyköön
sentään salaisuutena ja muistona, jota joskus voi muistella. Menisipä
pian kymmenen vuotta, että jälleen ilo olisi ylimmillään. Se siitä ja
juhlimisesta.
E: maa.

JUHLAILLALLISTEN

TILINPÄÄTÖS

Koska liittomme toimihenkilöt joutuvat tulevaisuudessa järjestön
ikävuosien karttuessa puiiliaamaan merkkivuosien juhlien järjestelyissä, on paikallaan painetussa sanassa selostaa menneitä virheineen
ja hyvine puolineen. Tällöin vältytään tekemästä samoja virheitä ja
hyviin puoliinkin voi löytyä parantamisen varaa tulevat olosuhteet
huomioon ottaen.
.
Kun 3()-viiotisjuhlien juhlatoimikunta pantiin kokoon liiton hallituksen kokouksessa runsas puoli vuotta emien juhlien viettoa, tehtiin pieni virhe siinä, ettei tiedusteltu kaikilta ko. valituilta, ovatko
he halukkaita ottamaan tehtävän vastaan. Nyt tapahtui niin, että
puolet jäi pois alusta alkaen ja koko touhu jäi kahden miehen niskoille. Saimme kuitenkin mukaamme vapaaehtoisesti apuaan tarjonneen, aina valmiin liittomme arvossa pidetyn kunniapuheenjohtajan
arvokkaine kokemuksineen. Tästä kokemuksesta oli meille paljon
hyötyä monessa asiassa.
Alusta alkaen päätimme, että kaikki käytännöllinen järjestely
suoritettaisiin mahdollisimman aikaisin. Siis niin paljon valmista
kuin mahdollista tarpeeksi ajoissa, silloin ei hetken tullen tarvitse
muuta kuin panna pyörimään. Juhlahuoneiston tilasimme jo 4 kk
aikaisemmin ja painatustyöt olivat valmiina pari kuukautta ennen
...
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juhlaa. Tämä voi ehkä tuntua liialliselta, mutta kun kyseessä oli tilaisuus johon piti saada tavallista enemmän yleisöä maan joka puolelta,
täytyi kutsukortit propagandamielessä lähettää hyvissä ajoin. Se
elikä jollakin tavoin kiihotti osallistumishalua, vaikka kortin lunastaminen monelta jäikin viime hetkeen. Tämä maaseutumyynti hiukan petti ennakkolaskelmat sikäli, että kortteja ei monessa tapauksessa ostettu oman paikkakunnan myyjältä, vaan suoraan Helsingistä.
Mistä tämä johtui, on kummallista? Talousarvioonlian tämä ei mitään vaikuttanut, koska kutsukortit tulivat kuitenkin myydyiksi.
Talousarviossa olimme laskeneet, että 200 mk hengeltä olisi kohtuullinen, koska juhlat muutenkin rasittavat kukkaroa aivan tarpeeksi. Varsinkin maaseutulaisilta lohkeaisi pitkä penni ja heitä
juuri tahdoimme mukaan mahdollisimman paljon. Näin saimme rohkeastikin laskien kokoon vasta 40.000 mk, mikä summa ei alkuunkaan voinut menoja peittää. Silloin ajattelimme vapaaehtoista keräystä vuosikokouksen yliteydessä, joka loteutettiinkin. .Ia keräyksen tulos oli kerrassaan yllättävä, nim. 43.400 mk. Tämä antoi jo
uskoa taloudellisen puolen onnistumiseksi ilman liiton varoja. .Ia
kun vielä osanottajamäärä ylitti ennakkolaskelmat, täytyi tulokseen
olla tyytyväinen. Ja nyt kun kaikki tilitykset ovat selvät, voimme
hyvillä mielin ilmoittaa ilman erittelyä, että tulot olivat yhteensä
mk 348.178:— ja menot mk 335.297:—. Puhdas tulo oli siis mk
12.881:—, mikä summa on päätetty siirtää ammatinkasvatusrahastoon.
Järjestelypuolesta tulkoon vielä mainituksi, että pöytäsijoituskortit helpoittivat pöytiin menoa ja varmistivat jokaiselle paikan. Tässä
pöytiin sijoittamisessa ei luonnollisestikaan voitu tyydyttää jokaisen
mieltä, mutta tulevaisuudessa olisi otettava liuomioon kuitenkin se,
että maaseutulaiset eivät joutuisi kovin syrjittyyn asemaan, sillä heille tällaiset suuret juhlat merkitsevät monessakin mielessä jialjon
enemmän kuin meille pääkaiipunkilaisille.
Kutsuvieraille jaetut tarjoilukortit osoittautuivat hyvin käyttökelpoisiksi ja näillä pystyimme melko tarkasti kontrolloimaan tarjotut
juomat olematta silti epäkohteliaita.
Ja sitten itse juhlat! Heti alkuun näytti tunnelma muodostuvan
juhlien hengen mukaiseksi. Kun puheenjohtajamme Sulo Nurto oli
pitänyt tervehdyspuheen ja cocktailit juotu, oli alkukankeus täysin
kadonnut aloittaessainme illallisen alkupaloja. Pukeutumisen erilaisuuskaan ei ketään häirinnyt, kun jokaisella oli juhlamieli. Piristä23
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vän välipalan antoi vielä joukkoon Alhon filmikoneen surina. Tarjoilukoneisto toimi kuin nappia painamalla ja toisinaan ehkä liiankin nopeasti lasien hävitessä tyhjentymättöminä ruokalajien vaihtuessa. Vihdoin paistiin päästyä alkoivat myös puheet. Kunniapuheenjohtajamme Emil Railio aloitti juhlapuheella, joka oli painavaa
totuutta joka sana. Tämän jälkeen kuulutti Allan Raij puheenpitäjäksi lääkintöhallituksen edustajan, tohtori P. Kuusiston. Hän kaavaili pulieessaan mm. tulevia suuimitelmia ja esitti lämminhenkisen
tervehdyksen juhlivalle liitolle. Seuraavana käytti jjuheenvuoion l i i
Nils Salmelin ja valikoiduilla, sanokaamme reiluilla sanoilla puhui
suoraan juhlayleisön sydämiin. Lopuksi häii vielä ojensi kimpun
kukkia puheenjohtajallemme liiton onneksi ja menestykseksi. Kuultuamme rva Hellemaan viehättävän tervehdyksen liammastarvikeliikkeidcn puolesta, astui mikrofonin eteen ruotsinmaalainen vieraamme, hra Äkestad ja esitti ruotsalaisten ammattiveljien lämpimät
onnentoivotukset. Lopuksi vielii Iira K. J. Laine toi Ammattiosaston
terveiset HO-vuotiaalle liitolle.
. . ;.
Näin oli päästy jälkiruokaan, joka jäätelön muodossa hiukan
jäähdytti jidilapulieiden lämmittämiä tunteita. Siihen päättyi myös
ns. virallinen puoli ja valssin sävelet aloittivat vapaan seurustelun.
Käytiin naapuripöydissä rupattelemassa tai baarissa täydennyksellä».
Valtiovallan edustajat, eduskunnan puhemies K-A. Fagerholm ja
ministeri Väinö Leskinen rouvineen, jotka eivät voittamattomien esteiden vuoksi voineet osallistua juhliimme alusta alkaen, saapuivat
tanssin aikana lietkiseksi kunnioittamaan läsnäolollaan juliliamme.
Tämä oli meille suuri kunnia, kun he vielä iltamyöhällä tulivat
edes hetkeksi keskuuteemme.
Ennen puolta yötä saimme vielä nähdä muutakin silmänruokaa
kuin omat kauniit naisemme. Tanssilattialle ilmestyi nim. aito liulahiila-tyttö Haxvaijilla, jota katsellessamme saimme hetken lepuuttaa
silmiämme.
Yö kului ja pikkutunnit vielä nopeammin. Poislälidön aika koitii
ja monesta se tuntui olevan vaikeaa, koska juuri silloin oli hauskinla.
Tyhjenihän sali kuitenkin, kun useamman kerran oli valoja vilkutettu ja pantu tuolit pöydille. Muodostettiin seurueita, ketkä yhteislii
kotimatkaa varten, ketkä jatkolle. Multa se on jo toinen asia.
Kiitämme vielä kaikkia, jotka tavalla tai toisella vaikuttivat
juhlien onnistumiseen.
EOV
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lanmasteknikon ammatin oraisoinnista Ruotsissa
o
Hammastekn. O. Akestadin esifelniiislii S.ll.L:n vuosikokouksessa,
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Ruotsin tiammasteknikoitten ensimmäinen järjestö perustettiin
Tukholmassa v. 1907, ja sai nimekseen Tukholman Hammasteknikkoseura. Tämän muodostivat melkein yksinomaan laboratoriota
pitävät hammasteknikot, joista osalla lienee myös ollut omia potilaita, joille suorittivat levyproteesitöitä.
Se toimi paikallisyhdistyksenä 25 vuoden ajan. Se lakkautettiin
nim. V. 1932, jolloin useimmat jäsenistä siirtyivät vastaperustettuun
Tukholman Hammaseknikkoyhdistykseen.
Muutama vuosi Tukholman Hammasteknikkoseuran perustamisen
jälkeen perustettiin vastaavat järjestöt myös Göteborgiin ja Malmöhön. Ne toimivat Göteborgin Hammasteknikkoseura- ja Etelä-Ruotsin
Hammasteknikkoseura-nimisinä. Niitten jäsenet olivat asemaltaan
tukholmalaisten kollegojensa kaltaisia.
Nämä kolme paikallista järjestöä yhtyivät v. 1918 valtakunnan liitoksi, joka sai nimekseen Ruotsin Hammasteknikoitten Valtakunnanliitto ja toimi sellaisena aina vuoteen 1932 saakka.
Hammaslääkäreitten järjestöt olivat näinä vuosina kasvaneet siksi
vahvoiksi, että ne yhä enenevässä määrin alkoivat taistella hammashoidon piirissä toimivia puoskareita vastaan. Tämä johti sellaisiin
riitoihin Ruotsin Hammasteknikoitten Valtakunnanliitossa, että ne
hammasteknikot, jotka työskentelivät ainoastaan hammaslääkäreille
päättivät perustaa uuden järjestön v. 1932. Koska useimmat jäsenistä olivat sellaisia, jotka työskentelivät lain määräysten alaisina,
liittyi uuteen järjestöön heti alun pitäen niin paljon jäseniä, että paikallisyhdistykset voitiin perustaa niin Tukholmaan kuin Göteborgiinkin. Nämä yhtyivät keskusjärjestöksi. Ruotsin Hammasteknikkoliitoksi. Tämä yhteenliittymä on voimassa yhä ja sen paikallisyhdistykset ovat vuosien kuluessa lisääntyneet 12:ksi.
Aina vuoteen 1946 saakka kuuluivat Ruotsin Hammasteknikkoliittoon sekä työnantajat että -tekijät. Edut, joista oli vaikeata yhdessä sopia alkoivat kuitenkin muodostua yhä ilmeisemmiksi. Työntekijät toivoivat parempaa palkkaa ja lyhyempää työaikaa. Työnantajat taas korkeampia hintoja ja alempia kustannuksia. Punnittiin niitä etuja ja varjopuolia, jotka ammattiryhmän järjestäytymi24

nen erikseen toisi mukanaan, ja tuntui siltä kuin 2 eri yhdistystä
niin pienen ammattikunnan piirissä olisi liikaa ja ettei kumpikaan
tulisi kyllin vahvaksi kyetäkseen vaalimaan oman ammattiryhmänsä
etuja. (Aivan vastaavanlaiset olosuliteet lienevät vallinneet täällä
Suomessa ja ovat ehkä vieläkin Teille ajankohtaiset. Väkiluvun huomioonottaen lienee kysymys täällä vielä mutkallisempi.)
Laboratorioita pitävien teknikoitten joukossa oli kuitenkin eräitä,
jotka näkivät organisatoorisen jaon työnantajien ja -tekijöiden välillä ainoaksi mahdolliseksi tavaksi teliokkaasti ja kaksinpuolisesti
ajaa kummankin ryhmän etuja.
Niin perustettiin keväällä 1946 Ruotsin Hammaslaboratorionomistajien Yhdistys, joka sai tehtäväkseen koota kaikki maan laboratoriota pitävät hammasteknikot, vaatiakseen heidän taloudellisia, ammatillisia ja sosiaalisia etujaan. Yhdistykseen liittyi alun pitäen paljon jäseniä Tukholmasta, mutta myös maaseudulla muodostui jäsenluku siksi suureksi, että jo v. 1948 se täytyi muodostaa valtakunnalliseksi liitoksi, Tukholmassa, Göteborgissa ja Hälsingborgissa olevine paikallisyhdistyksineen. Tämän järjestömuodon alaisina työskentelevät nyt Ruotsin laboratoriota pitävät hammasteknikot parantaakseen elinehtojaan.
Työohjelmamme
merkityksellisimpänä ja
ajankohtaisimpana
kysymyksenä on alusta saakka ollut hintakysymys. Ruotsissahan ovat
yrittäjät jo kymmenkunnan vuoden ajan saaneet tottua siihen, että
valtiovalta on tarkannut asianomaisen tuotteitten hinnat. Tämä on
erikoisen kovasti kohdannut sellaisia ammatteja kuin meidän, sillä
mehän työskentelemme julkaistujen hinnastojen mukaan, joille on
saatava Hinnantarkkailulautakunnan hyväksyminen, ennenkuin niitä
voidaan soveltaa. SDR (Ruotsin Hammaslaboratorionomistajien Valtakunnanliitto) on kuitenkin onnistunut vv. 1947, -50, -51 ja -52 saada
maan hinnantarkkailuviranomaiset myöntämään hinnankoroituksia
hammasteknillisille laboratoriotöille.
Kohonneitten hintojen syynä
ovat ensi sijassa olleet kohonneet palkat ja jossain määrin myös
tarve- ja muitten aineitten hinnannousut.
Vuodesta 1950 soveltavat Ruotsin laboratoriot yhtenäistä hammasteknillisten töitten hinnastoa. Tämä on kuitenkin perustunut n.k.
kalliinpaikan systeemiin, mistä johtuen tukholmalaiset laboratoriot
soveltavat 10 "/o korkeampia hintoja kuin lab:t maan. muissa osissa.
Samalla kun tämä tuo tukholmalaisille suuremmat tulot, vaikuttaa
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se haitallisesti kilpailuun. Erityisen vaikeata on pääkaupungin laboratorioiden ollut saada työtä maan eri osissa toimivan valtiollisen
hammashoidon taholta. Tämä asettaa usein hintakysymyksen etualalle ja työt menevät niin ollen niille laboratorioille, joilla on alemmat hinnat.
Hammasteknikon ammattikoulutus Ruotsissa on kauan ollut puutteellinen ja ajastaan jäljessä. Aina vuoteen 1944 saakka ei kerta
kaikkiaan ollut olemassa minkäänlaista järjestettyä ja tarkkailunalaista hammasteknikon ammattikoulutusta. Koulutusta annettiin oppilassysteemiin perustuen laboratorioissa tai jonkun harvan hammaslääkärin luona sekä myös n.k. hammasteknikkokursseilla, joita
pitävät muutamat hammaslääkärit tai -teknikot. Nämä kurssit olivat
säännöllisesti hyvin puutteellisia ja niitten antama opetus kaikkea
muuta kuin riittävä hammasteknikon ammatin harjoittamiseen. Nyt
on tämä yksityinen opetustoiminta melkein kokonaan lakannut. Tähän on kenties vaikuttanut hammasteknikko- ja -lääkärijärjestöjen
valaiseva toiminta.
Hammasteknikon koulutus Ruotsissa tapahtuu nyt osaksi hammasteknillisissä laboratorioissa, joita pitävät joko yksityiset hammasteknikot tai -lääkärit, osaksi valtion tai kunnan pitämissä laboratorioissa. Teknikko, joka saa koulutuksensa tällä tavoin, ei kuitenkaan voi saada lääkintöhallituksen hammasteknikolle antamaa todistusta. Voidakseen saada tällaisen todistuksen täytyy oppilaan ensin
hyväksytysti palvella 2 v. jossakin laboratoriossa, jolla on oppiiaanpito-oikeus. Tämän jälkeen hänen on pyrittävä johonkin valtion
ylläpitämään hammasteknikkokouluun ja suoritettava sen 1-vuotinen kurssi ja sen jälkeen palveltava vielä 1 v. jossakin lääk.hallituksen hyväksymässä laboratoriossa. Oppilaan palveltua hyväksytysti
nämä 4 v. antaa lääk.hallitus hänelle hammasteknikon todistuksen.
Ne lab:t, joilla on oppilaanpito-oikeus ovat lääk.hallituksen tarkastuksen alaisia ja niiden täytyy antaa opetusta määrätyn oppisuunnitelman puitteissa.
Valtio ylläpitää kolmea hammasteknikkokoulua Ruotsissa. Tukholmassa oleva perustettiin v. 1944, ja sinne pääsee vuosittain 24
oppilasta, joista kuitenkin osa karsitaan alalle sopimattomina, jonka
vuoksi voidaan laskea n. 20 :n läpäisevän vuosittain koulun. Göteborgissa ja Malmössä olevissa kouluissa, jotka perustettiin v. 1948 on
oppilasluku jonkin verran pienempi. Tätä tietä valmistuvien tekni26

koitten vuotuinen lukumäärä on n. 50—60. Valitettavasti meillä ei
ole tilastoa niistä, jotka valmistuvat muita teitä, mutta niitä lienee
ainakin yhtä paljon. Valtiollisen koulutuksen olemassaolo on suuressa määrin teknikkokunnan omaa ansiota, olkoonkin, että koulutus
on vielä aivan liian lyhytaikainen ja puutteellinenkin. Hammasteknikot ahersivat tämän asian puolesta sitkeästi parinkymmenen vuoden ajan. Häveten täytyy meidän kuitenkin tunnustaa, että meillä ei
ole ollut edustusta niiden joukossa, jotka ovat suunnitelleet opetuksen.
Paikallisyhdistyksistämme on Tukholman yhd. suurin 90 jäseninen. Tämän yhd:n toiminta-alueeseen kuuluu, paitsi pääkaupunki
myös useat kaupungit maan keski- ja pohj.osissa. Läntisen ja et. yhdistyksen piiriin kuuluvat maan vastaavat osat.
Laboratoriota pitävien hammasteknikoitten välisenä yhdyssiteenä
on meillä Laboratorion omistaja-niminen lehti, joka perustettiin v.
1950. Lehti ilmestyy joka kuukausi ja se lähetetään jäsenille, oppilaitoksille ja yksityishenkilöille sekä koti- että naapurimaissa. Haramastarvikeliikkeitten ilmoittelun ansiosta se on ollut omavarainen.
Liitto paikallisyhdistyksineen toimii määrättyjen sääntöjen puitteissa. Jäseneksipääsyn edellytyksenä on väh. 8 v. toiminta alalla,
sekä lisäksi vaaditaan 2 tunnetun jäsenen suositukset tai hallituksen
puoltolause, joka annetaan asianomaisen hakijan ansioitten tutkimisen jälkeen.
SDR:n jäsenen, jolla on järjestäytynyttä työvoimaa palveluksessaan, tulee kuulua Kaupan Työnantajajärjestöön, johon SDR Hammaslääkäreitten Työnantajayhdistyksen osastona kuuluu.
Niitten asioiden joukossa, jotka SDR on toimintansa aikana kyennyt ammattikunnan eduksi aikaansaamaan, voidaan mainita mm.
seuraavat:
Kullan säännöstelyn lakkauttaminen.
•
• ,
Yhtenäinen vapaa lauantai kesäaikana.
»Musta lista» huonoista asiakkaista.
Laboratorioitten liittyminen työnantajayhdistykseen.
"
Mahdollisuus yhteisvakuutusten ottoon.
Ammattiuutisten välittäminen jäsenille.
Se kullan säännöstely, mikä pian toisen maailmansodan jälkeen
toimeenpantiin Ruotsissa kohdistui erityisen kovana kultaseppiin ja
hammashoidon harjoittajiin. Ainoastaan määrätty määrä kultaa voi27

tiili ostaa. Yhteistoimin hammaslääkäreitten kanssa tehtiin esitys
asianomaiselle viranomaiselle, joka hammashoidon osalta lopettikin
säännöstelysysteemin. Se korvattiin kuitenkin selvityssysteemillä,
joka perustuu siihen, että jokainen hammaslah. saa ostaa niin paljon kultaa kuin toimintansa vuoksi tarvitsee, mutta jonka täytyy
määräajoin valtakunnan pankille ilmoittaa kuinka paljon kultaa
kukin nimeltä mainittu asiakas on saanut.
Tukholman Hammaslab.omistajieii Yhd. on sopinut siitä, että sen
jäsenet pitävät laboratorionsa suljetluina lauantaisin 11 kesäviikon
aikana.
On telity luettelo niistä hammaslääkäreistä, jotka joko ovat liuolimattomia maksajia, tai joille on vaikeata työskennellä. Tätä luetteloa täydennetään määrätyin väliajoin ja se lähetetään jäsenille.
Tällä tavoin voidaan ammattiveljiä varoittaa ottamasta vastaan tappiota tuottavaa työtä.
Liittymällä Kaupan Työnantajajärjestöön on tehty mahdolliseksi
solmia sopimuksia sellaisten avustajien kanssa, jotka luovat rauhaa
ja järjestystä työmarkkinoille. Lisäksi on jäsenille tehty mahdolliseksi ottaa yhteisiä vastuu- ja kuljetusvakuutuksia.
Esityksin ja demonstraatioin, filmein jne. on jäsenille annettu
tilaisuus nähdä ja oppia tuntemaan ammattiuutuuksia. Tämä on
käsittänyt sekä raaka-aineita, välineitä että uusia työmenetelmiä.
Järjestömme työohjelmassa on kuitenkin jäljellä useita sellaisia kysymyksiä, joita tähän mennessä emme vielä ole onnistuneet tyydyttävästi ratkaisemaan. Mm. toivomme perustettavien Jaboratorioitten
tarkkailua. Olemme kääntyneet lääk.hallituksen puoleen, huomauttaen, että jo nyt on olemassa aivan liian paljon hammaslaboratorioita (esim. Tukholmassa y l i 130 kpl.) mutta lääk.hallitus ei ole
katsonut voivansa puuttua asiaan, koska se katsoo toimenpiteen olevan ristiriidassa elinkeinon harjoittamisen vapaudesta annetun lain
kanssa. SDR:n hallitus on nyt kääntynyt maan suurempien hammastarvikeliikkeitten puoleen ja saanut niiltä lupauksen olla myymättä välineitä ja aineita sellaisille lienkilöille, joiden voidaan katsoa olevan sopimattomia hammastekn. laboratorion pitoon.
Olemme pari kertaa anoneet Ruotsin Käsityönjärjestöltä oikeutta
saada mestarinkirja. Hammaslääkärit ovat kuitenkin kyenneet estämään sen, kääntymällä kauppakollegion puoleen.
V. 1955 työohjelmaamme kuuluu hinnaston uudelleenjärjestely
ja yritys samojen hintojen soveltamiseksi kaikkialla maassa.
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ANATOOMINEN ARTIKULAATTORI
(Jatk.)
Seuraavassa teen lähemmin selkoa potilaan kokoproteesin pureritatason valmistuksessa käytettävistä työtavoista. Vaikka tämä varsinaisesti koskeekin hammaslääkäriä, kiinnostaa se myöskin hammasteknikkoa pääasiassa samasta syystä, koska hän joutuu ialioratoriossa erinäisissä tapauksissa valmistamaan purentakaavioita.
Työ alkaa hammaslääkärin tuolissa, jossa purentakorkeus määrätään. Tällöin voidaan käyttää mitä tapaa tahansa. Yksinkertainen
ja luotettava tapa on, että potilaan ollessa lepoasennossa merkitään
piste nenälle ja toinen leukaan. Tämän jälkeen mitataan pisteiden
välinen etäisyys, jota sitten pidetään olijeena työn kulussa ja jota
on tänä aikana usein tarkistettava, koska siitä on lopullisessa purennan korkeuden ja vapaatieasennon määräämisessä oltava varmuus
Sekaannusten välttämiseksi on järkevintä käyttää aina samaa mittaa,
jolloin myöskin vältytään muistiinpanoilta. Itse olen huomannut,
että 7 cm sopii liyvin miltei jokaisessa tapauksessa.

Finlands

Tandtekniker/örbund

Tili Styrelsen, ooh tili hela Eder organisation, viii jag härmed
framföra mitt varmaste tack för den vänlighet och gästfrihet Ni
visade mig vid Edert 30-ärs jubileum.
Med önskan om lyckosam fortsättning i Eder strävan för yrkeskärens liästa sänder jag de bästa hälsningar och tack.
Oskar Äkestad.

Suomen Hammasteknikkoien Liitto
Hallitukselle ja Teidän koko järjestölle, tahdon täten esittää minun lämpimät kiitokseni kaikesta ystävällisyydestä ja vieraanvaraisuudesta, mitä minun osakseni tuli Liittonne 30-vuotisjuhlassa.
Toivotan onnellista ja parasta jatkoa Teidän ammattikuntanne
pyrkimyksissä. Lähetän näin parhaat onnittelut ja kiitokset.)
29

Kun purentakorkeus on määrätty, asetetaan suuliun tavalliset
piirentakaaviot ,joiliin on limakalvon puolelle sivelty Momax'ia paremman imun aikaansaamiseksi. Moniax-aine levitetään kostutetulle
mallille. Kaaviot leikataan suuhun tehtyjen merkkien mukaan likipitäen oikeaan korkeuteen vinossa asennossa olevalla veitsellä siten,
että yläleuan kaavion kosketuspinta tulee selvästi kupera ja alaleuan
kosketuspinta vastaavasti kovera. Tämän jälkeen purentataso muotoillaan.
.los koetuksessa näyttää sillä, että kaaviot ovat vielä liian korkeat, voidaan työvaihetta jouduttaa ottamalla ne suusta, asettamalla
ne maileille, jotta ne eivät vääntyisi, ja lämmittää kosketuspinnat
noin 65° vedessä. Sitten ne sivellään oliuesti vaseliinilla, jonka jälkeen kosketustasot muovaillaan käsin liukuvalla ja pyörivällä liikkeellä.
Kun tällä tavoin olemme saavuttaneet lähinnä oikean purentakorkeuden, lämmitetään kosketuspinnat jälleen, jonka jälkeen kaaviot viedään suuhun ja hiotaan antamalla potilaan tehdä liukuliikkeitä kosketustasojen ollessa koko ajan yhdessä. Tällöin on hyvä
pitää sormilla kiinni yläkaaviosta, jottei se pääse keinumaan hionnan aikana. Tätä toistetaan siksi, kunnes haluttu vapaatieascnto on
saavutettu. Nyt parannellaan vahavatlit niin, että potilas saa luonnollisen ulkonäön ja voi puhua kaaviot suussa, merkkinä siitä, että
kielellä on riittävästi tilaa. Hiontavaihe lopetetaan sitten hienosilauksella käyttäen artikulaatiopaperia ja kaapimista veitsellä.
Kun artikulaatio on paras niiitidollinen, mikä selviää mm. siitä,
että liukuliikkeet käyvät helposti ja estettömästi sekä että kaavioiden
imukyky on huomattavasi parantunut, on seuraavana liikkeiden
määritteleminen siten, että ensin määrätään keskusasennon keskiviiva. Sen jälkeen saa potilas tehdä liukuliikkceii esim. oikealle ja
pysähtyä tähän asentoon, jolloin yläkaavion hukkaalipinnalle tehdään merkki siihen jjaikkaan, mihin alakaavion keskiviiva sattuu.
Samanaikaisesti piirretään vahaveitsellä juova yläkaavion alareunaa pitkin alakaavion kosketustasoon. Sama toimitus tehdään potilaan purressa vasemmalle.
Täsmällisestä purennasta on mm. se etu, ettei tarvitse ajatella
purentakorkeuden muuttumista, minkätakia rekisteröinti kasvokaaren kanssa on tarpeeton. Kaaviot voidaan tämän jälkeen nyt kiinnittää toisiinsa esim. kleebevahalla, joka estää kaiken liikkumisen
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kaavioita suusta pois otettaessa. Näiden toiminnallisesta muodosta
johtuen on keskusasento hyvin yksinkertaisesti löydettävissä ja i l maantuu se useimmissa tapauksissa melkein automaattisesti.
Kun purenta on selvä, kipsataan kiinnitetyt piirentakaaviot malleineen tavalliseen tapaan artikulaatioon, joka on suunniteltu fysiologis-toiminnallisten periaatteiden mukaan. Tuonnempana selitän lähemmin artikulaattoria ja pysyttelen nyt ainoastaan muutamassa
käyläniiöllisessä seikassa yhdessä hampaiden asetuksen kanssa.
Artikulaattorilla on nivelratakuppeja irroittavilla kaseteilla joissa
nivelradat muovautuvat yläosassa ja nivelhaulit alaosassa samalla
tavalla kuin pääkallossa.
Kun radan valmistelu alkaa, asetetaan kasetit nivelratakuppeihin
ja täytetään pehmitetyllä väliaita (truevahalajia), jonka jälkeen se
osa nivelradasta, joka käsittää keskusasennon, muovaillaan siten,
että ylempi artikulaattoripuoli yhdistetään keskusasentoon. Kun tämä
on valmis, pehmitetään vaha uudestaan suihkuttamalla esim. länir
mintä vettä ja ulkonevat rataosat muovaillaan liiikuliikkeillä liikuntarekisteröintimerkkien mukaan, jolloin on otettava huomioon, ettei
keskusasento muutu tai väänny, koska paine osuu ainoastaan niihin
purentakaavioiden purentapinloihin, jotka on sivelty vaseliinilla.
Tällä tavalla saadaan soveltuvat nivelradat, vaikka kasvokaarta ei
olekaan käytetty. Ne sallivat samoja liikkeitä niin artikulaattorissa
kuin suussakin edellyttäen, että määrätty purentakorkeus oii säilytetty.
Nyt voi hampaiden asettelu alkaa. Tällöin käytetään purentavalleja, joihin hammaslääkäri on puitaessa merkinnyt hampaankaarien ja purentapintojen mallit, hampaiden ja purentapintojen asennon ja kaltevuuden. Hampaiden asettelu on sentähden hammasteknikolle melko automaattista. Aloitetaan asettamalla yläleuan hampaat alaleuan kaaviota vasten ja kun ylälcuka on valmis, asetetaan
alahampaat yläleukaa vasten.
Kun proteesit on koetettu, prässätään ne tavallisella tavalla. Sen
jälkeen kiinnitetään mallit artikulaattoriin käyttämällä apuna aikaisemmin tehtyjä kiinnitysmerkkejä. Proteesit asetetaan paikoilleen ja
artikulaatio tarkistetaan, minkä jälkeen proteesit ovat valmiit pantavaksi suuhun loppukäsittelyä varten.
Eräs pääasiallisimmista virheistä on täliän mennessä artikulaatiokysymyksen ratkaisussa ollut se, ettei ole menty purentajärjestel31

män ainakaan teoreettisesti täsmälliseen jäljittelyyn. Tämä koskee
ennen kaikkea artikulaattorin niveltä. Se on tavallisesti suunniteltu
siten, että nivelrata, joka vastaa kondylirataa, on asetettu artikulaattorin alaosaan, kun taas nivelkuula, joka vastaa nivelpäätä, on yläosassa. Suhde on siis päinvastoin kuin pääkallossa. Artikulaattori
on näin ollen lähinnä pääkallon peilikuva. Että tässä on virhe, on
saatu selville vasta viime aikoina. Työskenneltäessä suun sisäpuolisen vahaiiideksin kanssa ei tiettävästi mitään merkitse, niin kauan
kuin käytetään rekisteröityä purentakorkeutta. Tämä selittää myöskin sen, että vaikkakin työt on tehty vanhojen menetelmien mukaan, ne ovat tulleet liyviä, ja niin ei virliettä ole aikaisemmin saatu
selville. Olen itse tehnyt samoja virheitä sillä seurauksella, että sekä
ensimmäinen että loinen artikulaattorini ovat olleet kyllä klassillisesti
mutta ei anatomisesti oikein valmistetut. Ne toimivat kuitenkin erinomaisesti, joten en ole löytänyt aihetta syrjäyttää niitä, vaan käytän
niitä useimmissa teknillisissä laboratoriotöissä. Ainoastaan sellaisissa
tapauksissa, jolloin työn aikana tulee muutos purentakorkeuteen, on
anatomisesta artikulaattorista enemmän liyötyä. Sen takia olen ryhtynyt suunnittelemaan myöskin anatomisesti oikeata artikulaattoria.
Menestyksellisenä tuloksena on tästä ollut artikulaattori, joka on
käytännöllisesti yhtä helppo käsitellä kuin aikaisemmat artikulaatlorinikin, mutta yksinkertaisemmin tehty ja sentähden valmistukseltaan halvempi.
Jatkuu seur. num.
KEINOT ON MONET
Pohjanlahden toisella puolella saapui muutamaan kemikaalikauppaan eräs vanhanpuoleinen naisihminen, joka ilmoitti haluavansa ostaa hammasharjan. Kauppias näytteli harjojaan, mutta kun
halvinkin niistä maksoi kokonaista kuusikymmentä markkaa, piti
akka sellaista liian kalliina ja tuumi, että hän taitaakin ostaa kynsiharjan. Sellaisen sai kolmellakymmenellä markalla ja kynsiharjan
akka sitten loppujen lopuksi ostikin.
Kauppias ei voinut hillitä
itseään, vaan koetti olla nokkela ja sanoi:
— Mutta eikö sentään ole hieman vaikea puhdistaa hampaitaan
kynsiharjalla?
'
,
Akka vastasi hetkeäkään epäröimättä:
— Ei lainkaan, sillä minä otan hampaat ensiksi ulos.
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AVUSTUSKASSA

V. 1954

Avustuskassan 4. toimintavuosi oli edellisiin vuosiin verrattuna
harvinaisen rauhallinen, mitä avustusanomuksiin tuli. Ilmeisesti jäsenistö on ollut poikkeuksellisen terve ja työkykyinen. Jäsenmaksut
on yleensä suoritettu ajallaan ja luottamus kassaan on ollut hyvä
varsinkin jäsenmaksuluokkien muodossa. Vanhan tavan mukaan
muisti Oy Dentaldepot Ab jälleen Avustuskassaa mk 15.000:— lahjoituksella.
Avustuskassan asioita on hoitanut varsinaisen kokouksen valitsema hallitus, johon ovat kuuluneet Mauno Elomaa puheenjohtajana,
U. Maaniemi varapuheenjohtajana, I . Vaarala Avustuskassan hoitajana ja E. O. Vuori sihteerinä sekä Mauno Bäckman varajäsenenä.
Kokouksia on ollut 6 ja pöytäkirjoihin on kertynyt yhteensä 55 §§.
Kassan tilintarkastajina ovat toimineet K. J. Laine ja ulkopuolisena
asiantuntijana ekonomi Mauno Nokkala.
Kassan jäsenmäärä on ollut vuoden lopussa 136. Uusia jäseniä
on liittynyt 3 ja kuolemantapauksia sattunut 1. Jäsenmaksujen laiminlyömisen johdosta on erotettu 6 jäsentä ja maksuluokkakorotuksia on ollut 5. Jäsenmaksut on peritty puolivuosittain 2 neljännestä
kerrallaan ja niitä on kertynyt yhteensä mk 163.778:—.
Avustusmaksuja suoritettiin mk 39.000:—, joista hautausavustuksia mk 15.000:—. Ylimääräisiä avustuksia ei ollut kukaan anonut.
Sääntöjen mukaisesti tilinpäätöksen osoittamasta ylijäämästä mk
120.705:— siirrettiin lisäavustusrahastoon mk 100.000:— sekä vararahastoon mk 8.189:— ja ylijäämätilille mk 12.516:—. Sääntöjen 21
§ mukaisesti lisäavustusrahaston varoista erotettiin mk 60.000:— v.
1955 ylimääräisiä avustuksia varten, joista kaikki sääntöjen 17 §
mukaisesti voivat päästä osallisiksi. Edellä olevien siirtojen jälkeen
on Avustuskassan vararahastossa mk 173.104:— ja lisäavustusrahastossa mk 471.425:—.
Avustuskassan varsinainen kokous pidettiin Helsingissä 30. 1.
1955. Puheenjohtajana toimi Mauno Elomaa ja sihteerinä E. O.
Vuori. Läsnä oli 63 jäsentä. Varsinaiset kokousteknilliset asiat menivät normaalissa järjestyksessä ja toimintakertomus sekä tilinpäätös vahvistettiin. Hallitukselle ja Avustuskassan hoitajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Kun hallituksen jäsenille oli määrätty toimipalkkiot, valittiin erovuoroiset jäsenet E. O. Vuori ja U. Maaniemi
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sekä varajäsen Mauno Bäckman uudelleen. Hallituksen kokoonpanoksi tuli vksi 1955 entinen. Samoin on hallituksen kokouksessa
valittu entiset toimihenkilöt. Tilintarkastajiksi valittiin myös entiset
sekä varalle A. Semenius ja J. Waire. Lopuksi päätettiin vielä, että
jäsenmaksut peritään aikaisemman tavan mukaan puolivuosittain.
Avustuskassan hallitus toivoo, että jäsenmaksuluokkakorotusanomuksia saapuisi hyvin runsaasti käsiteltäväksemme ja että ne jäsenet, jotka ikänsä ja terveytensä puolesta voivat liittyä kassan jäsenyyteen, tekisivät sen mahdollisimman pian, jottei sairauden sattuessa tarvitsisi katua huolimattomuuttaan.
EOV.

S HL: n jäsenet huomatkaa
Liiton
tolle

hallituksen

kehoitus

ei ole kaikunut

lainanneet

kuka

kuuroille

merkittyjä

osuuksia

sopii.

Tarkoitushan

on saada

tolle ja samalla tukemaan
kaa. Nyt

on jokaisen

sitä

parempi

ryhtymättä
siinä

omassa

ajattele
pyydetään.

Sinullekin
ja

Tavoite

pääsyä.

yhteisten

summahan

etkä

on joukossa.
voi

mitään

Ojenna kätesi

voit suorittaa

puolesta

Liiton

Liimark-

tukea

parempi,

että
vain

Muuta

jokainen

vain ei

siis

12690.

ja

minua

ei

pääse

mielesi

silloin kun sitä

N:o

ja
ja

itseään

ajattelutavalla

avuksi

postisiirtotilille

lainaamaan

ja ajatellen

Tällaisella

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1. Ajanto
M. Mäkelä
G. Levander
O. Kautto
M. Rikkonen
L . Nordberg

1) A. Hartola
2) P. Alho

500 m
52,1
57,2
57,2
59,9
1,05,9
1,07,8

1.5C0 m.
3,02,8
3,13,1
3,16,8
3,24,6
3,31,8
3,42,4

pist.
113,003 A Hiltusen lah.
121,566 Paloheimon lah.
122,800 Oma lah.
128,100 P. Alhon lal).
136,500 H. Koskisen lab.
141,933 A. Raijn lah.

500 m
ikähyvitys

1,01,0
58,2

pisteet
57,300
58,200

Yleinen sarja 10 km.

kullekin

toiminnalle

ajatellen

Yleinen sarja luistelu:

.sum-

mitenkä

ammatinkehittämisessä

vaatiakkaan.

ja ole Liiton

vastaan

määrätyille

on 3 miljoonaa

Liiton

Vai onko

etujen

osuuksia

suudellaan

mahdollisuudet

on hyötyä.

jo

kappaleita,

saamattomuudessaan,

sellaisiakin

itseäsi,

ovat

Ui-

LU A

Perinteelliset talviurheilukilpailut on taas pidelty. Luistelukilpailut Eläintarhankentällä 2/3 ja hiihtokilpailut 6/3 -55 Pirttimäen
retkeilymajan maastossa jolloin merkittiin seuraavat tulokset:
Yleinen sarja luistelu:

Ikämiehet:

hankkiniiseksi

10.000:—. Näitä

mukasin ja kaikki

Paremmat

ksnkkien

kyllä

Osuutesi

jeisenet

useampiakin

Liiton toimintaa.

josta

kehitä

eteenpäin

Useat

tultava muk<ian jos luduaa saada

toimintaan

el

kaikki

tyhjyydessään

tarvita. Ikävä

eteenpäin,

liikehuoneiston

5.000:— ja kuka
lunastaa

tulevaisuus.

eteenpäinviemisessä,
nukkuu

voi

nsiniksia

korville.

LOOO:—, kuka

mille

tietä

lunastaa

U R H E

ja

Sinulta

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

M. Mäkelä
M. Vitikainen
R. Peltonen
M. Rikkonen
K. Tiainen
L . Ajanto
P. Kallio
S. Suonio
O. Kautto
M. Alanko
A. Taiminen

Eskelinen—Palolieimo, Tampere
Pitkäsen lah.. Kuopio
Hindsberg'in lab., Helsinki
H. Koskisen lab., Helsinki
'
Teknodent, Helsinki
Hiltusen laboratorio, Helsinki
Vuorimiehen lah., Hyvinkää
Hammas- ja Teräslab., Helsinki
Alhon laboratorio, Helsinki
Hammas- ja Teräslaborat., Helsinki
Koskinen—Sandström, Helsinki

40,53
41,45
42,48
43,56
45,22
45,33
46,41
47,50
51,22
51,55
52,47

Ikämiehet 5 km.

Hymy
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Pekan

hymy

kasvoillesi

ja yhtä

tyytyväisenä

lunasta

osuuksia.

1)
2)
3)
4)

P. Alho
A. Hertola
A. Lappi
S. Nurto

Helsinki
—„—

ikähvvitvs

23,36
24,08
39,38

24,40
25,27
26,04
42,32
35

Harrastelijat 5 km.
1) A. Kivelä
2) E. Lehmusvuori
3) L. Lappi

Vuorimiehen laboratorio
Teknodent

23,05
39,35
42,33

Vesannon ja Vaaralan pyttyjen säännöt:
Vesannon pytystä kilpaillaan yleisessä sarjassa ja Vaaralan pytystä ikämiessarjassa.
Pyttyjen säännöistä antaa urheilutoimikunta seuraavat tiedot:
Pytyt annetaan pisteluku menetelmää käyttäen vuoden parhaalle
Liittoomme kuuluvalle urheilijalle yllämainituissa sarjoissa. Pisteet
lasketaan seuraavasti: Kilpailun voittajalle 6 pist., kakkoselle 5 pist.
ja niin edelleen. Osallistumisesta ammattikunnan järjestämiin otteluihin kustakin 1 piste. Osallistuminen urheilutoimikunnan sekä
mahdollisesti maaseutukeskusten järjestämiin kilpailuiliin 1 piste.
Kun jokin maaseutupaikkakunnalla järjestetty kilpailu on saatu läpiviedyksi, on kilpailun sihteeri tai joukkueen kapteeni velvollinen lähettämään osanottajaluettelon urheilutoimikunnalle.
S.H.L:n

Urheilutoimikunta.

Hammasnikkarit haastoivat kultasepänliike Westerback'in jääpallo-otteluun häviten sen 3—2. Puoliajan ollessa tasan 2—2. Ottelu
pelattiin pallokentällä 8. 3. 1955.
S.H.L:n Urheilutoimikunta.
Henkilötietoja
60 vuotta täytti 26. 1. 1955 hammasteknikko Martta Lindell, Tampereella.
60 vuotta täyttää 1. 5. 1955 hammasteknikko Johannes Pentti,
Isoröyhiössä.
60 vuotta täyttää 5. 6. 1955 hammasteknikko K. J. Laine, Helsingissä.
Lausumme parjiaimmat onnittelut merkkipäivien johdosta menneille ja tuleville. Yhä edelleen jatkukoon työn ja onnen täyteinen
elämänhalu.
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Alkutalven jääpallotapahtuma
Tavalliset—Teräsmiehet 7—5
Kylmällä ja huurteisena valkeni helmikuun 19 päivä, helsinkiläisten hammaslaboratorioiden suuri jääpallolauantai. Silloin pelattiin
Kulosaaren kentällä urheilutoimikunnan järjestämä ottelu, jossa selvittelivät välejään »teräsmiesten» ja tavallisten laboratorioiden sisukkaat joukkueet.
Ottelun alkaessa kelio 16 näytti siltä, että nipistelevän pakkasen
vuoksi oli vaikeata saada joukkuetta täysilukuisiksi, ja niinpä joutuikin toinen joukkue pelaamaan vajaamiehisenä. Tästä liiiolimatta
oli kentälle uskaltautunut muutamia katselijoitakin.
Alkuhämmennyksen mentyä ohi aloittivat teräsmiehet kovan painostuksen, ja jo
muutaman minuutin kuluttua syntyikin raikuvien suosionosoitusten
säestämänä ensimmäinen maali. Nyt alkoi jo »tavallistenkin» joukkue lämmetä ja peli vaihteli puolelta toiselle. Pillerin perässä ryntäillessä tapahtui joskus vaarattomia taklauksiakin. Innokkaasta sohimisesta huomasi että joukkueet muodostuivat paria jioikkeusta lukuunottamatta sunnuntaipelaajista. Tavallisten joukkueessa oli Rikkonen päätä pidempi muita, ja liänen ansiostaan peli pian tasoittui.
Yliote siirtyi ajoittain selvästi lavallisille, ja puoliajalle siirryttäessä
he johtivat 4—3. Kireän tilanteen johdosta ei edes maltettu levähtää
vaan taisto jatkui välittömästi. Vaikka pelissä oli mukana vanhempiakin miehiä sujui se heiltä rutiinin voimalla. Tavallisten joukkue
pisti nyt täyden höyryn päälle ja tuntui hienokseltaan hallitsevan
peliä. Hammasteknikkojen Raij ja Sandströmin muodostama huutosakki kehoitti panemaan »terästä peliin» mutta se ei enää auttanut.
Teräsmiehistä oli jo mehu puristettu kuiviin, ja vaikka Nordberg
esittikin mainiota peliä ei yksi pääsky kesää tehnyt. Ottelu päättyi
tavallisten laboratorioiden hyväksi selvin numeroin 7—5.
Yksimiehinen pyttykerho jakoi parhaille pelaajille tarkoitetut lusikat tavallisten lahoratorioiden joukkueesta Rikkoselle ja teräsmiehistä Nordbergille. Suklaalevyt saivat kehoituspalkintoina veteraanit
Hertola ja Tirkkonen.
Suurpiirteisenä erotuomarina toimi asiantuntevasti Gösta Sandström.
:^ ••
'
T. s.
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KILPAILUSIVU
Viime numerossa ollut kilpatehtävä oli ilmeisesti liian vaikea
kaikille muille, paitsi kahdelle, jotka lähettivät oikeat vastaukset
toimitukselle ennen määräajan umpeen menoa ja heille sitten lähetetään 200 mk:n rahapalkinnot. Tosin palkinnot ovat pienet mutta
se ei saisi yksistään olla ehtona, vaan innostusta pitäisi olla enemmän harrastelullekin, vai onko se todisteena siitä, että lehteä luetaan huonosti. Niille, jotka eivät löytäneet oikeita kohteita vihjaistaan, että kysymykseen 1 löytyi vastaus lelidestä N:o 2 sivu 25, kysymykseen I I numerosta 1 sivu 15, 111 lehti N:o 3 sivu 26, IV lehti
N:o 1 sivu 25 ja kysymys V lehdestä N:o 4 sivu 13. Rivit saa jokainen itse etsiii jos vielä kiinnostaa. Tästä ei jaeta palkintoa.
Satalappuset sai tällä kertaa Kauko Eskelinen ja Pertti Koivunen.
Onneksi olkoon.
Seuraavassa kilpatehtävässä on 14 kysymystä joissa itsessään on
jo oikea vastauskin. On vaan tiedettävä mikä kolmesta vastauksesta
on se oikea.
1. Morrison-kruunu on: valeltu kruunu — meistetty kruunu - kruunu valetulla kannella?
2. Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.y. on perustettu: v. 1921
— V. 1924 —- V. 1929?
3. Hammasluu on: Dens — Dentiini — Dislokaatio?
4. Liittomme ])ulieenj()htaja on: E. Railio — S. Nurto — E. O.
Vuori?
5. Valettu vaip|)akruuuu on nimeltään: Carmichael — Inlay —
Rrekhus?
6. Ensimmäisen varsinaisen artikulaattorin keksi v. 1865: Hanan
— Gysi — Ronvvill?
7. »Hammasteknikko» lehti N:o 1 v. 1955 on: l():ttä — 12:sta —•
15:sta vuosikertaa?
8. Kullan sulamispiste on: 961° — 1064° — 1084°C?
9. Riclmiond-hammas on: rengasnastahammas —- nastahammas —
liammas valetulla kapalla?
10. SHL:n Avustuskassan sairausavustus on I ja V luokissa 150 —
250 — 350 markkaa päivältä?
11. Hammasloma on: Diastema — Dietti — Distaali?
' F'
t2. H^SO^ on: suolahappoa — rikkihappoa — typpihappoa?
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Kaikki Vappua vastaanottamaan
KLAUS KURKEEN VAPPUAATON
I L L A L L I S T A N S S I A I S I I N
Lauantaina 30. 4. 1955 klo 19,30
Klaus Kurjen vanhaan juhlasaliin.
Ohjelmaan sisältyy m.m. Kunniakirjojen jako näyttelyyn osallistuneille ja jjaljon muuta mukavaa.
T E R V

K T

U L OA

Varatkaa liput ajoissa, sillä ovella se voi olla jo myöhäistä.
Lippuja saatavana seuraavista paikoista.
Puhelin 27594 M. Sandström
»
29522 L . Nordberg
.
»
35601 K. Ikonen — M. Rikkonen.
S.H.L:n Urheilutoimikunta.

Helsinkiläiset Huom.
Tapaamme toisemme uimahallissa parhaimmin torstaisin klo
18,30 jälkeen, toinen kerros Suomalainen itsepalvelu sauna.
S.H.L:n Urheilutoimikunta.

13.

»KaVo» on: hammaslaji — hiomamooltori — käsikappalemerkki?
14. 18 karaatin kullassa on: 749,9 — 791,6 — 916,6 1000:s osa
kultaa?
Tämä on jälleen omalta alaltamme otettua. Yrittäkääpä selvittää
tehtävä ja lähettäkää vastaus huhtikuun 30 päivään mennessä
»Hammasteknikko» lehden toimitukselle osoite Helsinki-Käpylä, Untamontie 6 G 19.
Palkintona on jälleen 2 kahdensadan (200: —) markan suuruista
rahapalkintoa.
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Kuten
f.
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Hammasteknikot!( ',1

hieno

viulu.

f.

.

amnnasku taa
työssä

tarvitsemassanne

muodossa

. . . mestarin käsissä saadaan luomaan aavis-

saatte valmiina meiltä.

tamattomia säveleitä ja sävelmiä, voivat myös
'ANATOFORM'NEW HUE-tekoliampaat taita-

Liikkeemme pitkäaikainen kokemus,

vissa käsissänne aikaansaada luonnollisemmal-

nykyaikaiset varusteet ja ammattitai-

ta näyttäviä korjauksia kuin mitä koskaan oli-

toinen

sitte voinut kuvitella.

henkilökunta

takaa

tuottei-

tamme laadun.

Kultaseppä

ES

'ANATOFORM'
etu- ja takahampaita

iRBACK OY

AMALGAMATED

Amalgamated Dfutal Trade Distributors, Ltd.,

Helsinki, Eerikinkatu 7
Puh. 61 625

DENTAL-tuote

London, W.l.
Yksinmyyjä Suomessa

OY DENTALDEPOT AB

Eteläranta 2, Helsinki

Arvoisat

Hammasteknikot!

Olemme yhteistyössä De Trey Gesellschaft M.B.H.m
kanssa järjestäneet esittelytilaisuuksia kautta maan
koskien Biodeut hampaita, joissa tilaisuuksissa k.o.
liikkeen edustajat esittelivät edustamansa yhtymän
uutuuksia ja uusia menetelmiä.
Toteamme, että maan hammasteknikkokunta oli
melkein sataprosenttisesti läsnä ja olemme vakuuttuneet, että osanottajat näissä tutustuivat moneen
varteenotettavaan seikkaan.
Biodeut hampaiden kysyntä on kasvamistaan kasvanut ja teemme kaikkemme kysynnän turvaamiseksi.

Kunnioittaen

OY D E N T A L D E P O T
Perusi. 1900

Helsinki 1955. Kirjapaino Oy. S A N A

AB

