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R E C O D E N 1 A L I m 
S u o m e s s a : 

HAMMAS OY 
K a l e v a n k a t u 3 A HiHs ink i 
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... kestävämpiä kruunuja 
ja fasetteja varten. 
B i o d e m l L B P I u s 
on valmistettu IPN-aineesta 
(= läpikasvanut polymeriverkosto) 
Tämä materiaali koostuu useista eri
laisista, voimakkaasti ristisidotuista 
polymeereistä, jotka ovat ympäröity 
määrätyillä polymeereillä ja on sidottu 
toisiinsa erikoismonomeereiiia. 
Tietokoneen käyttö tuotekettittelyssä on 
mähidöllistanut partiaän matidollisen 
tasapainon IPN-akryyiin ominaisuuksia 
tarkennettaessa; Biodent K-i-B Plus: n 
materiaalitekniset edut: 

300% parempi kulutuskesto*, 
Iskunkestävä, el hauras", 
helposti ja nopeasti hiottavissa hyvään 
kiiltoon, kestävä, tiivis ja sileä pinta 
liuottimia kestävä ja murtumaton*". 

Yhtenäinen poiymerisointiiämpötiia var-
mistaä jälkeenpäin kerrostetun massän 
varman sitoutumisen. 

• Hammasharjatesti MPA Stuttgart 
•• isltunkesto 15.7 N/ciiP DIN 51230 iTiultaan 
•••DIN 13914 

Biodent K-i-B Pius-materiaalista valmistetuissa 
kruunuissa ja silloissa Biodent-värit toistuvat 
elävästi jä valkofiuorisoivat UV-valossa. 
Kaikki värisävyt ovat helposti saavutettavissa, 
siliä jokaiselle värille on yksilöllinen dentiini-
opääkki ja 9 kauiaopaakkia tehostaa Biodent-
värivaikuteimaa. 

Biodent K BPIus 
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Myynti Suomessa: OY DENTALDEPOT AB: n myyntikonttorit kautta maan 
OY DENTALDEPOT AB Hankasuontie 9 00390 HELSINKI 39 



UUDET, KOTIMAISET PAALLEPOLTTO-
METALUT SAAT LAÄKINTÄMUOVISTA. 
Lääkintämuovi Oy tuo nyt 

markkinoille täysin uudet, koti
maiset päällepolttoseokset. Seos
ten tuoteketiitystyössä on ollut 
mukana useita suomalaisia ham-
masiääkäreitä ja -teknikoita. Näin 
on voitu tarkasti ottaa huomioon 
käyttötarkoitus, tyypilliset suo
malaiset työmenete mät sekä 
käyttäjien korkea vaatimustaso. 

Päällepolttoseokset valmis
taa Outokumpu Oy, joka hyvän 
laadun lisäksi merkitsee pitkä
aikaista kokemusta, maailman
kuulua ammattitaitoa sekä jatku

vaa laadunvalvontaa. 
Seoksia on kahta erilaista; mo

lemmat sopivat kovuutensa an
siosta myös pitkiin siltarakennel-
miin. Uusille metalleille voidaan 
polttaa posliini kaikilla tunnetuim-
milla (maassamme yleisesti käy
tetyillä) posliinimassoilla. Uudet 
seokset ovat kudosystävällisiä ja 
kestävät hyvin suun olosuhteissa. 

OUTOKUMPU MK I 

Erittäin jalo Au-Pt -seos, jonka 
alometallipitoisuus on 96 %. Väri 
larmaan kellertävä. 

OUTOKUMPU MK II 

Edullinen, erittäin aio Au-Pd 
-seos, jonka jalometa lipitoisuus 
on 80 %. Käyttöohjeet, fysikaali
set ominaisuudet ym. lisätietoja 
saat Lääkintämuovista. 

LN-DENTAL 
Myynti: Lääkintämuovi Oy/ 

Rauni Tirri, Espoo, 
puhelin 90-8030561,8031465 

Polttomaalattua tukevaa terästä 
Pöytälevy resopaalla 
Valmiit kaasu-, ilma- ja sähköjohtimet 

Portaattomalla säädöllä 
(O—381/sek) varustetut 
tehokkaat hiljaiset imurit 
ilmapuustit 
llsälaatlkot 
työlaatikkokonsolit 

Useita edullisia hyvin 
viimeisteltyjä vaihtoehtoja 

TULE TUTUSTUMAAN 
TAI PYYDÄ ESITE 

P L A N D E I M T O Y 
Hitsaajankatu 8, 00810 Helsinki 81 
puh./tei. 7554366, teiex 12-2430 



SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN UITTO 
FINLANDSTANDTEKNIKER FÖRBUND r y. 
Mannerheimintie 52 A 1 
00260 Helsinki 26 
Puh. 447 123. postisiirto 12690-0 

38. VUOSIKERTA 1981 

Toimituskunta 

Päätoimittajat: 
Pekka Koivisto (vastaava) 
puh. 447 123 
Harri Aaito puh. 954-24366 

Jäsenet: Keijo Polon, Kari Markka
nen puh. 718122, Matti Savolainen 
puh. 482889 

Hammasteknikkolehti ottaa sitoumuksetta vas
taan käsikirjoituksia sekä valokuvia julkaista
vaksi. Julkaistavaksi tarkoitetun materiaalin 
mukana on toimitettava täydelliset henkilötiedot 
kirjoittajasta (nimi, osoite, sos.turvatunnus. syn
tymäkunta, asuinkunta, sekä pankki- tai posti
siirtotilin n:o). 

Kirjoituksia lainattaessa on lähde 
mainittava. 

Keski-Uusimaa Oy, Kerava 1981 

SUOMEN H A M M A S T E K N I K K O J E N K E S K U S L I I T O N 
H A L L I T U S 

I pj. Kalevi iikka 

OS. Pakkahuoneenkatu 12 A, 90100 Oulu 10, p. 981-223801 

li pj. Mikko Rikkonen 

08. Vaikeakoskenkatu 18, 37600 Valkeakoski, p. 937-40611 

iii pj. Teppo Koskinen 

OS. Kaivosrinteentie 6 I 78, 01610 Vantaa 61, p. 90-531518 

Toiminnanjohtaja Pekka Koivisto 
OS. Steniuksentie 7 A 4, 00300 Helsinki 30, p. 90-447123 
Tapio Lamminen, Mököistenkatu 10, 24100 Salo 10, p. 924-15430 
Jouko Pohjonen, Taiontie 11 B 21, 00300 Helsinki 30, p. 90-718122/21 
Kalevi Notkonen, Kehäkuja, 02420 Jorvas, p. 90-2988264 
Lars Nordberg, Vatakuja 1 B 21, 00200 Helsinki 20, p. 90-407400 
Kosti Uusitalo, Keltamontie 43 B 13, 01300 Tikkurila, p. 90-487972 
Matti Taiminen, Leningradinkatu 13 A 4, 20310 Turku 31, p. 921 -27834 
Kalevi Virpi, Tarkka-ampujankatu 4 A 20, 00140 Helsinki 14, p. 90-639197 
Eija Hägg, Runeberginkatu 6 a F 3, 00100 Helsinki 10, p. 90-499010 
Jukka Salonen, Avaruuskatu 3 E 83, 002210 Espoo 21, p. 90-424144 

Ensimmäisen liittokokouksen 
jälkeen 

Maaliskuun 28. päivänä pidett i in hammastekn ikko jä r jes 
töjen muodostaman Suomen Hammastekn ikko jen Kes
kusliitto ry:n ensimmäinen l i i t tokokous. Kuten k o k o u k s e n 
avannut SHL:n puheenjohta ja Kalevi I lkka avaussano is 
saan totesi , oli maini tun kokouksen aikaan saamiseen 
tähdätty pi tkään. Useita vuosia oli tehty sään töehdo tuks ia , 
jotka oli jätetty laatikon pohjal le lepäämään. To ivot tavast i 
vanha sanonta "h i l jaa hyvää t u l e e " on tässä tapauksessa 
entei levä. Vaikka, jos to tuuden n imessä tarkaste l laan 
tämän laajuista yhdistyksen sääntö jen muu t tamisp roses -
sia, ei ongelmaa koskaan ratkaista kädenkäänteessä . Ja 
edelleen testaamattomat säännöt sel la isenaan eivät vielä 
ole valmiit ja tae k i tkat tomasta ja onn is tunees ta t o i m i n 
nasta. Käytännössä sovel taminen a iheut tanee vielä m u u 
tosvaatimuksia. 

Joskus on kuullut sanot tavan " E i k ö s se v a n h a mall i o le 
hyvä, kun se on niin pi tkään t o i m i n u t " . L i i ton o r g a n i s a a 
tiossa ei sen historian a ikana ole tode l lakaan t a p a h t u n u t 
suuria muutoksia. Tämä saattoi oso i t taa sen, e t tä o r g a n i 
saatio oli toimiva, toisaalta sen et tä oli jo a ika uud is taa 
sääntöjä. Organisator iset uudel leen jär jestelyt s inäl lään 
eivät kui tenkaan saa muodos tua itse ta rko i tukseks i . 

SHL:n hall i tuksessa vi ime vuos ina m u k a n a ol leet ovat 
kuitenkin huomanneet , et tä uud is tamisen hetki oli ko i t ta 
nut. Organisaat iomuutokseen ol ivat pako t taneet vo imak
kaasti myös ulkoiset paineet. A lamme ryhmi l tä : h a m m a s 
laborator ion omistajat, e r i ko ishammastekn iko t ja to isen 
palveluksessa olevat, edel ly tetään rek is terö i tyä jär jestäy
tymistä, jo t ta päätökset, jo i ta t ietyn ryhmän to imesta t e h 
dään, saisivat lain vahv is tuksen. SHL:n vanha o r g a n i s a a 
tio ei täyttänyt näitä vaat imuks ia . Sisäiset jaos to t eivät 
voineet kantaa julkista vastuuta tekemis tään päätöks is tä . 
Samalla kun jaostot muut tu ivat rek is terö idy iks i l i i to iksi , ei 
SHL:n sääntöjen mukainen to im in ta jaosto t ta in vas tannu t 
enää nykypäivää. 

Keskusl i i ton sääntöjen määräämä tarko i tus , o l la a lan 
yhteistyöjärjestönä, valvoa jäsenten ammat i l l is ia , t a l o u 
dell isia ja yhteiskunnal l is ia e tu ja , kuu los taa väl jätä. Si inä 
on paljolti samaa kuin oli vanho issak in säännö issä . Mut ta 



varsinkin ensimmäinen kohta , to imia alan yhte is työ jär jes
tönä, on hyvin merki t tävä. Jo ku luneen v u o d e n a ikana on 
havait tu, että ainoastaan hammastekn ikko jen yks imie l i 
syys, joskus d ip lomat iankin keinoin saavu te t tuna , voisi 
vaikuttaa hammasteknikkoja hyvin merk i t täväst i koskev i in 
päätöksi in. Yksimielisyys on saavutet tav issa, kun Kes
kusli itto toimii sääntöjen mukaisest i juur i yhte is työ jär jes
tönä. 

Suomen hammasteknikkojen Liitto joutui investoimaan 
uusiin toimistot i lo ihin. Toisaal ta henk is tä kapasi teet t ia 
joudutt i in investoimaan sään tömuu tokseen . Nyt Keskus 
liiton on mahdol l isuus keski t tää to imin ta resurss insa i lman 
edellä mainit tuja investo int ipainei ta. Kuten Keskus l i i ton 
l i i ttohall itus ensimmäisessä kokouksessaan to tes i , tu l laan 
toiminta aluksi fo rmulo imaan käy tännössä es i in tyv ien tar
peiden mukaisesti ja vasta isuudessa vo idaan rakentaa 
to imintasuunni te lma hanki tun kokemuksen va raan . 

PEKKA KOIVISTO 

Hammasteknikkopäivät 1981 
Avaussanat HTM Lars Nordberg 

Arvoisat kutsuvieraat! 
Hyvät kuuli jat 

Hammasteknikkopäivät ovat muo
dostuneet ammatt ikunnal lemme 
vuosittaiseksi merkki tapaukseksi . 
Ne ovat ohjelmasisäl löltään pa i -
noitetusti koulutuksell iset. Ennen 
vuotta 1970, jol loin ensimmäiset 
päivät järjestimme, ei ammat t i 

kunnal lamme ollut to istuvaa t a 
pahtumaa, jossa olisi pyritty an ta
maan jatko- ja täydennyskou lu
tusta. Lisääntynyt tutk imustyö, a i -
neopill iset edistymiset sekä ta lou
delliset tekijät ovat yhte isvaiku
tuksellaan nopeuttaneet uuden 
t ietouden omaksumisen tarvet ta 
ja kehit täneet hammaslääket ie
dettä ja erityisesti sen proteett ista 

8 

aluetta. Hammasteknikkopäivät 
tulivat täydentämään perust ie to
jamme. Jo muutamien vuosien 
kokemuksen perusteella saato im
me todeta, että hammaslääkär ien 
ja teknikoiden eri aikoina ja pai 
koissa pidetyt ajankohtaiset p ro -
teettisia kehitys-sovel lutuksia kä
sittelevät t i laisuudet eivät saavut
taneet to ivot tua tulosta. Toisen 
osapuolen oli vaikeata in formoida 
käytännön tapauksissa uutta me
netelmää, laitteistoa ja er iko is tu
mista vaativia yksityiskohtia, vaik
ka oli täysin omaksunut a iheen 
asiasisällön. 

Havaitt i in, että asianti lan paran
tamiseksi olisi pyrittävä saamaan 
yhteinen foorumi , jossa protet i ik-
kaa tekevät hammaslääkäri t ja 
teknikot saisivat samanaikaisest i 
heitä läheisesti koskettavaa a jan-
kohtaist ietoutta. Tavoi t teena oli 
luoda ruotsalaisen mallin muka i 
nen tapahtuma, jossa hammas
lääkärit, hoitajat sekä teknikot y h 
teisessä Odontogiska Rikssäm-
massaan voivat valita mieleisensä 
esitelmäti laisuudet. Kou lu tus to i 
mikuntamme ehdotuksesta ko-
koonnuimmekin syyskesällä 1975 
poht imaan ajatusta yhteisistä pä i 
vistä. Ehdotuksemme sai ymmär
tämystä hammaslääkär ineuvot te-
lijoiden taholta mutta jär jestöissä 
epäröit i in ja suhtaudutt i in j opa 
torjuvasti a jatukseen. 

Parin vuoden kypsyttämisen t u 
loksena pääsimme kompromis 
siin, jär jest imme yhte isvoimin, 
hammaslääkäripäivien a ikana, 
mutta eri l l isinä Hammastekni ikan 
päivät. Ne osoit tautuivat antoisiksi 
molemmil le ammatt ikunni l le ja 
kun kahtena vuotena ol imme ko
keneet posit i ivisina tämän yhte is
järjestelyn, olti in valmiit sop imaan 
yhteistyöti imin samanaikais tami-
sesta. Käytännön järjestelyt on 
toteut tanut Suomen Hammaslää
käriseuran Koulu tusto imikunta 
tehokkait ten to imihenki lö i t tensä 
avulla. 

Olemme nyt neljättä kertaa näi l 
lä, meille tärkeil lä päivil lä. O lemme 
päivillä saavuttaneet monia vir ik
keitä, jo iden vaikutus on u lot tunut 
työmme tuloksi in hammashoi to -
työn parantumisena. Hammaslää
kärin ja hammasteknikon suor i t 
tamat vuorottaiset työvaiheet 
omilla erityisalueil laan pot i laan 
hampaistoa restauroitaessa nivel
tyvät niin läheisesti toisi insa, että 
toisen osapuolen tekemä käytän
nön työosuus on ainakin teoreet
tisesti hall i ttava. Kun peruskou lu
tuksessa yhä enemmän j o u d u m 
me keskittymään oman a lueemme 
laajentuvan t ietopohjan omaksu 
miseen, olisi meidän täydennys- ja 
jatkokoulutuksessa pyrit tävä sy
ventämään t ietout tamme vi imeai
kaisten kehit tämistulosten hyö
dyntämiseksi valottamalla asiako
konaisuudet sekä kliinisesti että 
teknisesti. Kurssimuotoisessa 
opiskelussa tämä edellyttäisi tä 
hänastista käytäntöä enemmän 
yhteiskursseja ja täällä päivi l lä 
proteti ikkaa käsittelevien a ihepi i 
rien vapauttamista suomal la osa
notto-oikeus hammasteknikoi l le . 
Nythän hammaslääket iede tapah
tuman ohjelmasisältö on jaoi tet tu 
ammatt iryhmittäin er i ty isohjelmiin 
ja joihinkin yhteist i laisuuksi in. Y h -
teispäivät ovat lähentäneet to i 
siinsa hammashuol tohenk i lös töä. 
Olemme lähentyneet yhte iskun
nallisia päätäntäel imiä ja saaneet 
tukea pyrkimyksissämme. Henki 
lökohtaisil la tapaamisi l la täällä on 
merkityksensä, joka edesaut taa 
asioiden joustavampaa käsit telyä 
työ- ja virastoelämässä. Näil lä 
päivillä on ollut kokoava merki tys 
ja uskon, että niillä tu levaisuudes
sakin on hammashuol toa ja sen 
parissa työskentelevän henki lös
tön t ietopuol ista ja tai toa kehi t tä
vänä tapahtumana korvaamaton 
merkitys. Viittaisin aiemmin epä
röiviin asenteihin näitä t i la isuuk
sia järjestettäessä. 
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Etujärjestöjen tehtävänä on 
luonnoll isesti seurata ki inteästi ja 
ensisijaisesti jäsenistönsä e d u n 
valvontaa. Yhteistyö edel lyt tää 
kuitenkin joustamista, kompro 
misseja ja kokonaisnäkemykseen 
pyrkimistä. Kaikille osapuol i l le 
edull isen, hyvänkin asian eteen on 
toisinaan tehtävä yllättävän pal jon 
ennen kuin asenteet kääntyvät 
suopeammaksi . Näin kävi myös 
valmisteltaessa yhteisiä ja tko- ja 
täydennyskoulutust i la isuuksia. 

Voimme kiitollisina tode ta 
monia henki lökohtaisia, asialle 
myötämielisiä kannanotto ja vuo
sien varrelta. Varsinainen yhteis-
päivien toteutus on kuitenkin ol lut 
yhden henki lön idealistisen ja e n 
nakkoasenteista vapaan työn 
tulos. Hammaslääkäri Leif Grans 
on toimiessaan aluksi Odon to lo -

giska Samfundet in i Finland k o u 
lutustoimikunnan ja s i t temmin 
Suomen Hammaslääkäri seuran 
koulutusto imikunnan puheen joh
tajana luonut nämä yhteiset kou
lutustapahtumat. Haluamme 
osoittaa ki i tol l isuuttamme hänel le, 
hänen nyt luovutet tua puheen joh
tajan nui jan hammaslääkär ien 
koulutustoimikunnassa. Hammas
teknikkojen koulutusto imikunta 
on päättänyt, Suomen Hammas
teknikkojen Liiton hal l i tuksen 
myötävaikuttamana luovuttaa Li i
ton 50 V. juhlamital in, ansiomital in 
no. 4, hammaslääkäri Leif Gran-
sille. Toivomme, että Leit tulisi lä
hemmäksi voidaksemme ojentaa 
hänelle tämän koko ammat t ikun
tamme tunnustuksen täydennys
koulutuksemme hyväksi tehdystä 
pyyteettömästä työstä. 

Lars Nordberg ja Raija 
Sarola luovuttavat 
anslomltallla Leif Gransllle. 

Ammatt ikunnan peruskoulu tus 
on vaki intumassa Valtion h a m 
masteknikko-opiston uusissa t i 
loissa. Vuotuinen valmistuvien 
määrä on 24 hammasteknikkoa. 
Uutena koulutusmuotona on otet
tu käytäntöön hammasiaborant t i -
koulutus. Ensimmäiset ammat issa 
aikaisemmin työskennelleet ovat 
y l imenokauden koulutusjär jeste
lyjen mukaisesti jo saaneet tod is
tuksensa ja kaikki halukkaat tu l le
vat kurssitetuiksi vuoteen -82 
mennessä. Sen jälkeen on si irryt
tävä normaali in koulu tusohje l 

maan hyväksytyn opetusohje lman 
puitteissa. Hammasteknikkojen 
koulutuksen rinnalla voidaan 
hammaslaborantteja koulut taa 
alalla esi intyvän työvoiman tar
peen mukaisesti . Opistossa vielä 
käyttämättöminä olevat tilat tu l 
laan, mikäli määrärahaa ri i t tää, 
varustamaan tarpeell isin kalustein 
ja välinein. 

Opiston t i loissa on er iko isham-
masteknikkokoulutus ollut j a tku 
vaa, koska halukkaita on ol lut 
runsaasti. 
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Hammasteknikon ylempi a m 
matt i tutkinto on ollut järjestelyjen 
alaisena eikä tutkintoa olla to teu
tettu moneen vuoteen. Nyt temmin 
on asia selki intynyt uuden opis ton 
tilojen valmistuttua. Huht ikuussa 
järjestetään valmentava luento
kurssi ja varsinaiset koet i la isuudet 
ajoittuvat syksyyn. Tähänkin jat
ko-koulutusmuotoon on runsaast i 
halukkaita ja ni inpä ensimmäisel le 
valmennuskurssi l lekin on i lmoit
tautunut 50 hammasteknikkoa. 

Meillä on mahdol l isuuksia op is 
keluun eri asteilla. Resursseja 
koulutusmäärien lisäämiseen on 
myös olemassa, jos todell ista tar
vetta yhteiskunnal l isen hammas-
hoidoll isen tuen myötä i lmenee. 
Todet takoon tässäkin yhteydessä 
ammatt ikunnassamme olevan 
käyttämättömänä työkapasiteett ia 
runsaassa määrin eikä kaikil le 
valmistuvil le hammasteknikoi l le 
ole tarjolla työtä. 

Ammatt ikunnassamme on koet
tu epäkohdaksi ja huolen aiheek
si, ettei nimitettyyn Hammashuo l -
tokomiteaan otettu edusta jaa 

hammasteknikoista. Se on ny-
ky-yhteiskunnassa osoitus kypsy-
mättömyydestä päätöksentekoon. 
On todella vali tettavaa, että me 
hammashuol tohenki löstössä mer
kittävää erityisaluetta hoi tavana 
ammatt ikuntana joudumme sivus
ta toteamaan tehtävän ehdotuk
sia, joista tehdyt päätökset tu le
vat ratkaisevasti va ikut tamaan 
maamme hammashuol toon ja a m 
matti imme. Se on omiaan herät tä
mään epäluuloa sellaisissakin 
asiayhteyksissä, jo tka vaikutuksi l 
taan ehkä olisivat toisin valoi tet-
tuina täysin hyväksyttäviä. To ivo
kaamme, että miel ip i te i tämme 
kuullaan ennenkuin komitean 
miet innön lopull inen sananmuoto 
määritel lään. 

Hyvät läsnäolijat, lausun Teidät 
hammasteknikkojen kou lu tus to i 
mikunnan puolesta sydämell isesti 
tervetulleiksi Hammasteknikko-
päiville - 8 1 . Erityisesti meitä i lah
duttaa, että Hammashuol tokomi -
tean puheenjohtaja prof. Ilkka 
Paunio on lupautunut avajaisesi-
telmän pitäjäksi. 

Professori 
Ilkka Paunio 

Hammasteknikkopäivien lopuksi 
pidettiin Suomen Hammasteknik
kojen Liitto ry;n ensimmäinen var
sinainen l i i t tokokous. L i i t toko
kouksen avasi SHL:n puheen joh
taja Kalevi I lkka. Seuraavassa ot 
teita pj. Ilkan avauspuheesta: 

"Minu l la Suomen Hammastek
nikkojen Liitto ry:n puheen joh ta

jana on kunnia avata tämä I Li i t to
kokous ja to ivot taa Teidät terve
tulleiksi kokoukseen. Arvoisat 
Li i t tokokousedustajat, hyvät nai 
set ja herrat, ammatt i toveri t . 

Suomen Hammasteknikkojen 
Liiton historiassa kääntyy tänään 
merkittävä lehti. Suomen Ham
masteknikkojen Lii ton hall i tus saa 
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Uusi hallitus. Seisomassa vasemmalta: Jultka Salonen, Eija Hägg, Kalevi Virpi, Pekka 
Koivisto (tj.), Kosti Uusitalo, Jouko Pohjonen, Matti Taiminen, Tapio Lamminen, Kalevi 
Notkonen. Istumassa vasemmalta: Lars Nordberg, Teppo Koskinen, Kalevi Ilkka ja 
Mikko Rikkonen. 

väistyä ja luovuttaa vastuun tässä 
kokouksessa valittavalle Keskus
liiton Li i t tohall i tukselle. Ot taen 
huomioon runsaat v i is ikymmentä 
vuotta toimineen Liittomme histo
rian on tässä t i la isuudessa kat
sottava vähän lähimenneisyyteen. 

Vallitsevat olosuhteet Li i tos
samme ovat luoneet organisaat io 
muutos tarpeen, tämän ei ole sal
littu vain tapahtua. Keskustelua ja 
yrityksiä on ollut peräti 60- luvul ta 
saakka. Ottaessani vastaan SHL:n 
puheenjohta jan tehtävät 3 vuot ta 
sitten, SHL oli siinä t i lassa, et tä 
jotain oli pakko tehdä. Si l lo isessa 
hal l i tuksessa ymmärsimme, et tä 
organisaat io ei ollut ajan tasal la. 
Samalla asetin omaksi henk i lö 
kohtaiseksi tavoitteekseni I Kes
kusjärjestön kokoamisen. Vuo 
sien varrel la on joudut tu ra tko
maan monia muita ammat t i kun
taamme hyvin merkittävästi va i 
kuttavia kysymyksiä. 

Hammaslääket iede -81 ei ole 
kaikilta osi l taan tyydyttänyt a m 
matt ikuntaa. Suuntaus, että luen
not ja kokous ahdetaan samal le 

päivälle, ja että hammasteknikot 
eivät saa osall istua prakt i ikkaa 
käsitteleville luennoil le, on saata
va muut tumaan. Tästä on jo nä i 
den päivien aikana käyty neuvot
teluja ja Suomen Hammaslääkär i 
seura, päivien jär jestäjänä suh
tautuu asiaan ymmärtävän myön
teisesti, mut ta Hammaslääkäri l i i t 
to ei suostune ja t ietänette -
tässä kummittelee vain EHT-kysy-
mys. Käsitykseni mukaan on p i 
kaisesti päästävä per iaateratkai
suun, ja tkammeko näin, vai jär
jestämmekö omat päivät. T iedäm
me, että yks inomaan hammaslää
käri ei pysty opet tamaan ham-
masprotet i ikkaa, joten on kysyttä
vä tarv i tsemmeko oman koulutuk
semme ympäri l le tämän kaltaiset 
puitteet, joissa o lemme kuin " h y y -
ry l lä" . 

Tulevaisuudessa on pyr i t tävä 
parantamaan ammat t ikuntamme 
sisäistä henkeä, on pyri t tävä ko l 
legiaalisuuteen ja sol idaariseen 
toimintaan. Tällaisen hengen el 
vyttäminen on juur i eräs Keskus
liiton tärkeimmistä teh täv is tä . " 

12 

Keskusli i t to ry:n ensimmäisessä 
l i i t tokokouksessa valitti in Keskus
liiton I puheenjohtajaksi Kalevi 
Ilkka, puheenjohta jaa val i t taessa 
esittivät jäsenli i tot omat ehdok 
kaansa: Er iko ishammasteknikko-
liitto Matti Jun tunen, Hammasla-
boratoriol i i t to Mikko Rikkonen ja 
Hammastekniset Teppo Kosk i 
nen. Tässä vaiheessa pidett i in 
neuvottelutauko, jonka jä lkeen 
ehdokkaat vedett i in takaisin ja 
uudeksi ehdokkaaksi esi tett i in 
Kalevi I lkka, jo ta kaikkien l i i t tojen 
kokousvaltuutetut kannatt ivat. II 
puheenjohtajaksi valitt i in Mikko 

Rikkonen ja III puheenjohta jaks i 
Teppo Koskinen. Li i t tohal l i tuksen 
muiksi jäseniksi valitt i in Er ikois-
hammasteknikkol i i tosta Tapio 
Lamminen, Jouko Pohjonen ja 
Kalevi Notkonen, varalle Matti 
Sänkiaho, Kalevi Valo ja Leena 
Pihlflyckt. 

Hammaslaborator io l i i tosta Lars 
Nordberg, Kosti Uusitalo ja Matti 
Taiminen, varalle Matti Närö, Mauri 
Sanaström ja Anssi L e p p ä k u m p u . 
Hammasteknisistä Kalevi Virp i , 
Eija Hägg ja Jukka Salonen, va 
ralle Helena Savontie, Pekka 
Lehtonen ja Jari Lehesaari . 

Hammasteknikkojärjestöjen 
johtokunnat ja toimihenkilöt 
Suomen Hammastekn ikko jen Keskus l i i t t o ry 
Katso sivu 6 

Hammasiaborator io i i i t to ry 
Puheenjohtaja Lars Nordberg puh työ 90-407400 

, Mikko Rikkonen puh työ 937-40611 
Anssi L e p p ä k u m p u puh työ 90-443419 
Lauri Roine puh työ 953-10749 

, : Mauri Sands t röm puh työ 90-491620 
Aarne Le inonen puh työ 90-627211 
Jorma Päivinen puh työ 971-123866 
Harri Aalto puh työ 954-24366 
Kosti Uusi talo puh työ 90-487972 

Toiminnanjohtaja Tapio Vasara puh 90-6943866 

Er iko ishammastekn ikko i i i t to ry 
Puheenjohtaja Matti Jun tunen puh työ 90-285812 

Timo Juu t inen puh 980-41253 
Veli Heikk inen puh 981-222560 
Eero Rissanen puh 971-162257 
Eerikki Vuor imies puh 931-28457 
Jouko Poh jonen puh 9 0 - 7 1 8 1 2 2 / 2 1 

Hammastekniset 
Puheenjohtaja 
Sihteeri 
Varapj 
rahastonhoitaja 

yhdysmies 
yhdysmies 
yhdysmies 

•7 
Jukka Sa lonen puh 90-424144 
Eija Hägg puh 90-499010 
Kalevi Virpi puh 90-639197 
Marjukka Uut tu puh 918-305327 
Pekka Leh tonen puh 90-337241 
Jari Lehessaar i puh 90-539126 
Helena Savont ie puh 90-607623 
Teppo Kosk inen puh 90-531518 
Sointu Helenius puh 931-615339 
Lea Surakka puh 921 -433217 
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SHL:n talvikisat 
Hämeenlinnassa 14. - 15. 3.1981 

13 vuoden tauon jälkeen oli SHL:n 
talvikisaisännäksi jälleen val i t tu 
Hämeenl inna ja paikall inen ham-
masteknikkoseura, jonka k isato i 
mikunta saikin varattua kisapikat, 
hotellit ym. samalle v i ikonvaih
teelle maal iskuussa, jol loin uskot
tiin aur inkoisen kevätsään seu
raavan luontaisetuna mutta jär
jestelyjä. Toisin kuitenkin kävi. K i -
salauantaita vasten yöllä a lkanut 
sakea lumipyry sotki monenla is ia 
suunni telmia, eikä vähiten t iel lä 
l i ikkujien aikatauluja, puhumat ta 
kaan hi ihtolauduista. Hi ihtoki lpai 
lut oli määrä aloittaa puol i l ta päi 
vin ja latujen paikalla oli aamul la 
umpihanki ja lisää tuli taivaalta. 
Toimeliaat järjestäjät ja nykyajan 
laduntekotekni ikka pitivät ku i ten
kin huolen siitä, että ladut k i lpai
lun alkaessa olivat erittäin hyvin 
hi ihdettävässä, vaikkakaan eivät 
ki i tettävässä kunnossa. I lmoi t tau-
tumisajasta luonnoll isesti t ingi t t i in 
ajokelit huomio iden ja kaikki ha 
lukkaat saati in matkaan ainakin 
jälk i- i lmoit tautuneina. Osanot to 
hi ihtoon oli ennätysmäisen run 
sas, erityisesti ikämiesten osuus 
oli huomattavan suuri a ika isem
piin vuosi in verrat tuna. Yleisen 
sarjan mestaruus kuului tänäk in 

vuonna hyvällä ajalla Turun Veijo 
Kesäselle ja edell isvuotisia nimiä 
kärkipaikoi l ta löytyi valtaosa. Ikä
miesten t iukka kärkitaistelu ratke
si Kalevi Ilkan hyväksi muutamia 
sekunteja ennen Heikki Saloa. 
Ikämieskilvan kärjen kova taso oli 
tasapäinen yleisen sarjan kärjen 
tason kanssa ja koska ikämies-
hiihtäjien lukumääräkin oli lähes 
kaksinkertaistunut, olisi varmast i 
vastaisuudessa mielekästä jär jes
tää oma sarja yl i - ikämiehi l lekin. 
Ammatt ikuntamme kunto ihme, 
Jussi Rajamäki, kyllä näkyy pär
jäävän hienosti sarjassa kuin sar
jassa. Naisten sarjassa meni mes
taruus ni inikään edel l isvuoden 
malliin Katar i ina Valjakan mukana 
Mikkeli in. Lapsiakin hi ihdätett i in 
neljässä eri sarjasa. laobarator io-
kohtaisen joukkueki lpai lun voi ton 
vei Prodent Helsingistä. 

Saunomisen jälkeen ei hiihtäji l le 
paljon aikaa jäänytkään ennen 
seuraavia lajeja: kei lai lua ja 
squashia. Keilahall i l la käytiin k u u 
den sarjan ki lpai lu, jonka selvitt i 
edukseen Keuruun Markku Laine 
lähennellen pari tulosta. A inoana 
naiskilpail i jana Ursula Alestalo piti 
huolen siitä, että häntäpään sijat 
jaettiin miesten kesken. 
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Squash-tai l i i ia aloitetti in ki lpai lu 
uudesta Hammasväl ineen lah
joittamasta kiertopalkinnosta. Ki l
pailulle on nimeksi annet tu Väl i 
ne-Cup ja sen onnistumiseen vas
taisuudessakin on lahjoit taja lu 
vannut myötävaikuttaa. Edel l is
vuotisen osanot ta ja joukon lisäksi 
olisi komea palkinto ansa innut 
enemmänkin uusia nimiä o t te lu -
kaavioon, vaikka täyden työn sa i 
vat loppuotte lu ih in selvinneet nyt
kin tehdä. Helsingin Kosti Uusi ta
lolle ei tänäkään vuona parempaa 
löytynyt ja B-sarjan parhaaksi ot
teli Oili Heinonen ni inikään he l -

singistä. Naisten valt ikka lepää 
edelleen vakaasti Tuu la Laakso
sen hallussa. 

Päivän päätteeksi kokosi " i l t a -
k i lpai lu" ravintola L innanvoudissa 
valtaosan kisavieraista ren tou tu 
maan ruoan, tanssin ja v i rvokkei 
den kera kunkin omaan taht i insa. 
Sunnuntai l le ei sitten ki lpai lula
jeista jäänytkään muuta kuin uinti 
uimahall issa. Aamuvarha inen 
ajankohta oli tälle kilpailulle luon
nollisesti epäki i to l l inen, koska pa
lautumisaika i l takilpailuista ei ol lut 
riittävä. Osanotto kärsikin selvästi 
tästä, mutta terävin uint ikärki 

Uintikilpailuun osallistujia. 

osasi kyllä ajoittaa kuntonsa o i 
kein tähänkin ki lpaan. Vanhat te 
kijät, Jukka Lindqvist yleisessä ja 
Pentti Alestalo ikämiehissä, kau
hoivat t iuh impaan taht i in. Naisten 
paras oli Leena Punakivi . Si t ten 
olikin jäljellä vain kisojen hu ipen
tuma eli palkintojen jako L innan
voudissa. Mitalit ja kunnia annet 
tiin niille, joille se kuului ja ham-
mastarvikel i ikkeiden antaman 
tuen ansiosta ei kenenkään tar-

TULOKSET: 
HIIHTO 

Yleinen 10 km: 1) Kesänen Veijo Turku 
30.59, 2) Litmanen Antero Savonlinna 
33.25, 3) Ollikka Pentti Kuopio 34.15, 4) 
Savolainen Matti Helsinki 36.35, 5) Uusitalo 
Kosti Helsinki 37.19, 6) Kerttula Olli Hel
sinki 37.41, 7) Kukkonen Timo Pudasjärvi 
38.24, 8) Kainulainen Hannu Saarijärvi 
38.36, 9) Riska Lasse Helsinki 38.43, 10) 
Nyman Matti Järvenpää 40.19, 11) Pekkala 
Jorma Pyhäsalmi 41.11, 12) Weckström 
Tom Helsinki 41.23, 13) Porali Pekka Lap-

vinnut lähteä kotimatkal le tyhj in 
vatsoin. 

Kisatoimikunta haluaa ki i t tää 
kaikkia mukana olleita ennätys
mäisestä osanotosta sekä ham-
mastarvikeli ikkeitä arvokkaasta 
tuesta kisojen onnistumisel le. 

Paikall inen hammastekn ikko-
seura toivot taa Teidät kaikki ter
vetulleeksi jäl leen Hämeenl innaan 
kesäkisojen merkeissä e lokuussa. 

A. A. 

peenranta 43.03, 14) Povelainen Seppo 
Mikkeli 43.06, 15) Karila Juhani Vantaa 
43.55, 16) Huttunen Jarmo Hyvinkää 44.02, 
17) Järvinen Markku Tampere 44.06, 18) 
Holthöfer Henry Helsinki 44.50, 19) Ansa
harju Sakari Turku 44.55. 20) Tamminen 
Simo Hyvinkää 45.02, 21) Loukonen Harri 
Turku 46.05, 22) Järvelä Arto Helsinki 
46.39, 23) Harjama Lasse Helsinki 46.49, 
24) Laine Jouko Keuruu 50.33, Laine 
Kimmo Keuruu 50.33, 26) Bäckman Janne 
Helsinki 54.36. 
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Ikämiehet 10 km: 1) Ilkka Kalevi Oulu 
33.03, 2) Salo Heikki Varkaus 33.12, 3) 
Loppukaarre Jorma Savonlinna 34.54, 4) 
Peltonen Reino Helsinki 35.10, 5) Rajamä
ki Jussi Tampere 35.57, 6) Rinteenpää 
Olavi Kerava 37.23, 7) Forsberg Altti Pori 
40.19, 8) Notkonen Kalevi Kirkkonummi 
40.39, 9) Heinänen Allan Turku 41.16. 10) 

Hedberg Bror Lahti 42.25, 11) Fagerström 
Risto Valkeakoski 42.28, 12) Hynninen Ka
lervo Mikkeli 43.02, 13) Saarinen Niilo 
Tampere 43.19, 14) Kasurinen Kalevi Forssa 
44.05, 15) Koskinen Teppo Helsinki 44.40, 
16) Ikonen Pentti Hyvinkää 47.26, 17) Sal
minen Leo Helsinki 48.05, 18) Autio Pentti 
Pori 48.53, 19) Sani Kai Helsinki 48.56. 

HIIHTO 
Naiset 5 km: 1) Valjakka Katriina Mikkeli 

18.17, 2) Lohjala Mari Savonlinna 18.57, 3) 
Väätäinen Pirkko Helsinki 19.05, 4) Heinä
nen Annikki Turku 23.15, 5) Myllys Merja 
Tampere 23.16, 6) Kiviluoto Raili Helsinki 
23.34, 7) Tervakoski Sirkka Hyvinkää 
25.38, 8) Porali Kirsti Lappeenranta 27.46, 
9) Harjama Eva-Rita Helsinki 30.15, 10) 
Pesonen Airi Helsinki 31.10, 11) Taiminen 
Hillevi Turku 31.31, 12) Punakivi Leena 
Vantaa 32.23. 

Pojat yli 10 V. 2.75 km: 1) Korkeala Ta
pani Mänttä 14.18, 2) Punakivi Petri Vantaa 
15.33, 3) Punakivi Harri Vantaa 15.35, 4) 

SQUASH 
Miehet A-sarja: 1) Uusitalo Kosti Helsin

ki, 2) Järvinen Markku Tampere, 3) 
Kerttula Olli Helsinki, 4) Nyman Matti Hy
vinkää, 5) Heinänen Timo Turku, Jouhki 
Erkki Järvenpää, Kevo Karri, Packalen 
Raimo Seinäjoki. 

B-sarja (plate); 1) Heinonen Olli Helsinki, 
2) Syrjänen Kari Hämeenlinna, 3) Koivisto 

Heikkonen Harri Hämeenlinna 15.47, 5) 
Räisänen Antti Tampere 16.35, 6) Forsberg 
Peter Pori 16.54. 

Tytöt yli 10 V. 2,75 km: 1) Korkeala Tuu
likki Mänttä 14.54, 2) Ilkka Heli Oulu 15.43, 
3) Hedberg Mia Lahti 18.49, 4) Laukonen 
Katri Turku 20.09. 

Pojat alle 10 v. 1 km: 1) Uusitalo Ilkka 
Helsinki 7.24, 2) Ilkka Miika Oulu 11.16,3) 
Koskela Olli Jyväskylä 14.31. 

Tytöt alle 10 v. 1 km: 1) Väätäinen Mari 
Helsinki 5.03. 2) Väätäinen Minna Helsinki 
5 59, 3) Punakivi Riikka Vantaa 6.01, 4) 
Porali Hanna Lappeenranta 6 36. 5) Porali 
Liisa Lappeenranta 8.44, 6) Koskela Kata
riina Jyväskylä 17.00. 

Pekka Helsinki. 4) Vainionpää Tapani Ko
kemäki, 5) Karila Juhani Helsinki, Laakso 
Pentti Heinola, Nikkinen Pekka Helsinki, 
Porali Pekka Lappeenranta. 

Naiset: 1) Laakkonen Tuula Helsinki, 2) 
Kiviluoto Raili Helsinki, 3) Nokkala Riitta 
Järvenpää. 

UINTI 
Miehet 50 m; 1) Lindqvist Jukka 29.8 

Lahti, 2) Pekkala Jorma 33,8, 3) Holthöfer 
Henry 41,1 Helsinki, 4) Kerttula Olli 43,3 
Helsinki, 5) Salminen Marko 1.19,0 Helsin
ki. 

Ikämiehet 50 m: 1) Alestalo Pentti 34,1 
Helsinki, 2) Mähönen Seppo 35,2 Mikkeli, 
3) Jouhki Erkki 45,2 Järvenpää. 4) Salmi
nen Leo 45,6 Helsinki, 5) Sani Kai 56,4 
Helsinki. 

Naiset 50 m: 1) Punakivi Leena 1.01.0 
Helsinki, 2) Koivisto Kati 1.37,3. 

KEILAILU: 6 sarjaa 
1) Laine Markku Keuruu 1182, 2) Van

hanen Antero Kotka 1138, 3) Ahonen Elis 
Tampere 1114, 4) Sähisten Antero Turku 
1112, 5) Reunamo Jouko Turku 1041, 6) 
Lehtonen Aulis Turku 1038, 7) Valo Kalevi 
Helsinki 1032, 8) Mähönen Seppo Mikkeli 
1024, 9) Bang Nils Helsinki 1022, 10) Fors
berg Altti Pori 1019, 11) Alestalo Ursula 
Helsinki 1013, 12) Korkeala Asko Mänttä 
999, 13) Karusuo Olavi Helsinki 990, 14) 
Heikkinen Esko Turku 957, 15) Raitila Arne 
Vaasa 956. 

Hämeenlinnan Seudun Hammasteknikko
jen Seura haluaa kiittää seuraavia ham-
mastarvikeliikkeitä niiden SHL:n talvikiso
jen kisatoimikunnalle antamasta arvok
kaasta tuesta kisajärjestelyjä varten: 

Hammastarvike Oy 
Hammas Oy 
Oriola Oy Hammasväline 
Plandent Oy 
Oy Dentaldepot Ab 

Servident Oy 
Lääkintämuovi Oy 
Veikko Auer 
Dental-Service Nick Oy 
Dental-Systems Oy 
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Turussa hiihdettiin 

Saimme viettää hauskan ulkoi lu
päivän talvisissa olosuhteissa k i l 
pailujen merkeissä täällä Läns i 
rannikol la. Lumi ja ladut säilyivät 
vielä kisojen jälkeenkin, eikä vi i 
meksi lähteneidenkään tarv innut 
lumen sulamisen pelossa ki i ret tä 
pitää. Osanottaj ia ja kannustaj ia 
oli taasen suuri joukko, va ikka 
Salpausselän kisat sattuivat sa
maan aikaan. Lah jomat tomina 
ajanottaj ina ja palkintojen jakaj ina 
toimivat Nils Lagerström, Teppo ja 
John Helola. Kiitos kaikille m u k a 
na olleille ja ennenkaikkea ki i tos 
Oriola Oy Hammasväl ineel le, 
Dentaldepot Oy:lle ja Servidenti l le 
hyvästä ja tarpeell isesta tuesta. 

Annikki Heinänen otti ens immäi 
sen ki innityksen Eht. Al lan Heinä
sen lahjoi t tamaan naisten kierto
palkintoon. Kiitos lahjoittajalle. 

Tytöt 2,5 km: 1) Katri Loukonen 14.13 
Pojat 2,5 km: 1)Sami Lehtonen 21.58, 2) 

Anssi Moberg 30.00. 
Pojat 5 km: 1) Kai Lagerström 26.58. 
Naiset 5 km: 1) Annikki Heinänen 25.12, 

2) Hilkka Kylämäki 25.38, 3) Liisa Torkkeli 
27.36. 

Miehet 5 km: 1) Veijo Kesänen 17.46. 2) 
Allan Heinänen 21 04, 3) Hannu Moberg 
23.18, 4) Sakari Ansaharju 23.34, 5) Harri 
Loukonen 24.34, 6) Lauri Höglund 27 32. 7) 
Raimo Lehtonen 29.56, 8) Reino Vaaja 
31.13, 9) Leo Nuurinen 32.29. 10) Tuukka 
Saarikko 33.25, 11) Yrjö Lehtinen. 

Turun Hammasteknikkoseura 

SAKSALAINEN LAATUTUOTE 
Vesihitsauslaite WL-80 

Kaasugeneraat-
tori kehittää 
H2-1-O2 edullisella 
palamlssuhteella 
sähköisellä mene
telmällä. Käyttö
kelpoinen juotta

miseen ja hit
saustöihin. Liekin 
lämpötila kohoaa 
2600° C:een. 
4-portainen te-
honsäädin. 

Lähempiä tietoja 

ö l ö J - « i f r o r ^ i l - c » \J n antaa Mikko Rikkonen 
D8562Her8bruck,SchloBplatz5,W.Gemiany,Tel.091S1/3031-32,TX624122 PUh. 937-4061 1 
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Valtion Hammasteknikko-opisto harrastaa 
Opiston toiminta on laajentunut 
valtavasti vi imeisten vuosien a ika
na, ja nykyään opistoon tulee yli 
80 uutta oppi lasta vuosi t ta in. Op
pilaiden nopeasta va ih tuvuudesta 
ja harjoit telujaksojen katkomasta 
opiskelusta johtuen, eivät oppi laat 
saa kontakt ia toisi insa enää niin 
helposti kuin ennen. Tämä on 
omiaan alentamaan vi ihtyvyyttä 
opistol la. 

Tätä ongelmaa poistamaan pe
rustetti in rehtori Puron aloi t teesta 
urhei lu- ja v i rk istystoimikunta. 
Toimikunta suoritt i oppi la iden 
keskuudessa miel ip idet ieduste
lun, jonka vastaukset kaikessa 
kir javuudessaan osoitt ivat sen , 
että to imintaa kaivataan. 

Seuraavassa lyhyt katsaus 
tämän ensimmäisen lukuvuoden 
kokei luluontoisesta to iminnasta. 

Alo i tuskokouksessa jäi pää l in-

mäiseksi kysymys, kuka tämän 
kaiken maksaa? Rohkeasti ku i 
tenkin varasimme Suomi-Fi lmistä 
neljä elokuvaa ja vuokras imme 
projektor in. Näin pyörähti käynti in 
elokuvakerho. Liput 5 markkaa ja 
tupa täyteen väkeä, niin päästän 
omil lemme, laskeskel imme. Las
kimme kui tenkin väärin, sillä jää
kiekon mm-kisat ja muutaman 
luokan tentt iki ireet, jotka sattuivat 
päällekkäin kahden fi lmin kanssa, 
aiheuttivat katoa katsomossa ja 
myös lompakossa. Opisto ojensi 
kuitenkin auttavan kätensä ja näin 
pelastuimme konkurssi l ta. E loku
vakerhoa kuitenkin ja tketaan, sillä 
siitä pidett i in oppi la iden keskuu
dessa, ja huolel isempi esi tysaiko-
jen valinta tekee to iminnan kan
nattavaksi, sen osoitt ivat ne pari 
fi lmiä jo iden esitysaikaan ei ki l
pailevaa toimintaa ollut. 

Teppo Koskinen valmistau
tumassa veden alaiseen tä-
tiystykseen. 

Oppilaat osoitt ivat suur ta k i in
nostusta erilaisiin vierai luihin ja 
opintokäynteihin tehtaissa ja o p 
pilaitoksissa, ja niin jär jestett i in 
tutustumiskäynt i Arabian kera
miikka tehtaalle, jossa vierail i 
kaksi luokkaa taiteili ja Raimo J a a 
tisen opastamana. 

Anders Blom luotsasi luokkansa 
peräti Ruotsi in saakka, jossa he 
tutustuivat mm. sikäläiseen h a m 
mastekni ikan opetukseen. 

Urhei lupuolel la on pelattu ja l 
kapalloa ja opiston mestariksi sel 
viytyi Jouko Pohjosen johdo l la 
ensimmäinen luokka. Pallo tuntu i 
pysyvän sen verran hyvin ja lo issa, 
että rohkenimme haastaa opt ik
ko-opiston ot te luun, jonka kovan 
taistelun jälkeen vielä kunniak
kaasti voi t imme 5 - 2 ( 1 - 1 ) . 
Oman panoksensa voi t toon anto i 
vat Hammasväl ineen jär jestämät 
yhtenäiset peliasut, sekä tehokas 
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Pihlajasaaren retkeläisiä. 
V huol to joukko, jossa Karusuon Olli 

hoiteli v irvoketarjoi lua Piandent in 
tarjoamin eväin. 

Kevätkauden to iminnan k o h o 
kohta oli varmasti opiston u lko i lu 
päivänä toteutet tu kanoot t i retk i 
Pihlajasaareen. Retkelle ha lukka i 
ta i lmaantui niin pal jon, että Mer i -
melojat r.y:n meille lainaama ka
lusto, yli 30 melonta paikkaa, 
osoittautui r i i t tämättömäksi, ja 
siksi retki joudutt i in vetämään 

kahteen kertaan. Melontamatkaa 
kertyi yli 10 km, ja l i ikkeellä olt i in 
aamukahdeksasta iltaan saakka. 
Sää suosi molempia retkiä, ja aika 
kului mukavasti eri laisten pel ien, 
makkaran paiston, aur ingonoton 
ja purjelautai lun merkeissä. 

Näin jälkikäteen tarkastel len 
tämä lyhyt, muutaman kuukauden 
toimintajaksoonselväst i osoittanut 
tämän laatuisen to iminnan merk i 
tyksen oppi laiden yh teenkuu lu 
vaisuuden parantajana. 

SAKSALAINEN LAATUTUOTE 
Pistehitsaus- ja Juotoskoje PSL1 

Tyylikäs sähkö
käyttöinen 
hitsaus- ja juotos
koje kaikkiin 
Cr-co ja jaio-
nnetaiiiseoksiin. 
Käyttökelpoinen 
pistehitsaukseen. 
Vaiintamahdoiii-
suus kiinteillä tai 

iiikkuvliia kä-
sinohjattaviiia na
voilla. Laite on 
varustettu sähköi
sellä portaaiiisei-
ia säätimeiiä. 
Kojeessa seuraa 
mukana siirret
tävä jalusta. 

2 Lähempiä tietoja 
v | antaa Mikko Rikkonen 

D8562Herabruck,SchloBplat25,W.Gennany,Tel.09151/3031-32,TX624122 pUh. 937-4061 1 
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Kuulumisia NTU:n toiminnasta 

Pohjoismaisten hammasteknis ten 
li ittojen yhteistyöjärjestö Nordisk 
Tandtekniker Unionin raati ko
koontui 2 2 - 2 3 . 5. 1981 Oslossa. 
Raadin jäsenet ovat kokoukseen 
lähetetyt, eri pohjoismaiden jär
jestöjä edustavia hammasteknik
koja. Raati kokoontui edel l isen 
kerran Kööpenhaminassa 1979 ja 
sitä ennen Helsingissä 1978. 

NTU:n puheenjohta juus on ol lut 
vuodesta 1980 norjalaisil la eli Alf 
Erikssenil la, samoin sihteeri ja 
kanslia on Oslossa. 

Vi lkkaan ruotsalaisen jakson 
jälkeen ovat norjalaiset aloi t taneet 
verkkaisemmin yhte ispohjo is
maisten asioiden ho i tamisen. 
Tästä ei ole ollut haittaa, vaikkakin 
raadin kokousta oli jo ehdi t ty 
odottaa. Oslon kokouksen asial-
listalla oli tu levaisuuden kaavai lu
ja NTU:n to iminnan tekemiseksi 
joustavammaksi ja halvemmaksi 
jäsenjärjestöil le. Tässä asiassa 
viivytti inkin melko pitkään jo ko
kousta edel täneenä iltana, jo l lo in 
luotiin eri maiden edustaj ien to i 
mesta vapaamuotoiset katsaukset 
vi imeaikaisi in tapahtumiin p o h 
joismaissa. 

Raadin tehtävänä on tavoi t te i 
den ja asiasisällön luominen seu
raavaa kongressia varten. K o n g 
ressi päättää kaikista jäsenjär jes
töjen tekemistä aloitteista ja val l i t
see toimihenki löt seuraaviksi t o i 
mintavuosiksi . 

Raadin kokouksen yksimiel i 
seksi päätökseksi tuli muut taa 
sääntöpykäl iä to iminnan elävöi t 
tämiseksi. 

Suomalaisten aikanaan, 1976 
tekemä aloite kr.- ja s i l taprotee-
sien väriasteikkojen paran tami 
seksi ei vieläkään ole saavut tanut 
valmistajapuolen tahol ta vasta
kaikua. Pidetään edelleen ki inni 
taloudell isista lähtökohdista, vaik
ka me hammasteknikot o l is imme 

valmiit tuot teen hintaan ympätyn 
väriasteikon maksamiseen. Raa
din kokous velvoitt i j oh tokunnan 
toimimaan haluamamme skaalan 
luomiseksi metal l i taustaisia tö i 
tämme varten. 

ISLANTILAISET hammastekn i 
kot olivat ensimmäistä kertaa m u 
kana NTU:n kokouksessa ja to ivat 
oman tervetul leen l isänsä kaukai 
selta saareltansa. Hammastekni 
kot ovat Islannissa vasta saavut
taneet i tsenäisen ammatin la in
säädännöll isesti . He ovat muut ta 
massa koulutusjärjestelyjä ja ovat 
ki innostuneita NTU;n mahdol l i 
suuksista vaikuttaa asiaan. 

Raati päätt ikin järjestää seuraa
van kongressin Reikjavikissa elo
kuun alussa 1982! Lentomatka 
Oslosta kestää n. 2,5 tunt ia . 
Kongressi in tul laan jär jestämään 
yhteispohjoismainen lento, jo ten 
eiköhän aleta suunni te l la matkaa 
Islantiin isommalla joukol la. Siellä 
on tarkoi tus olla vi ikon verran. 
Ohjelmassa on kongressin lisäksi 
suunnittei l la jokin kurssi ham-
mastekni ikassa, lohikalastusta 
sekä ratsastusta, k iertoajelua ja 
tutustumista paikall isi in o lo ih in. 

Pohjoismainen kanssakäymi
nen osoit tautui jälleen myönte i 
seksi. Henki lökohtaisi l la tapaami
silla on merkitystä erityisesti kun 
olemme varautumassa alal lamme 
tapahtuvi in muutoksi in. Uskoisin 
että me suomalaiset, syrjässä ole
vina, saamme suur imman hyödyn 
toisissa pohjoismaissa tapah tu 
neesta lainsäädännöl l is istä to i 
menpiteistä joista on saatu käy
tännön kokemusta. Tarkoi tan lä
hinnä hammashoi tovakuutuksen 
käynnistämistä Ruotsissa ja kaik
kea siihen li ittyvää. NTU:n kou lu 
tustoimikunta kokoontui myös ja 
pohti ensisijaisesti täydennyskou
lutukseen liittyviä asioita. Pohjois-
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maisen minister ineuvoston aset
tama työryhmä on loppusuora l 
laan ja NTU;l la on sanansa sanot 
tavana tässä asiassa. 

Työympär is töryhmä poht i a ihe
piiri insä kuuluvia asioita jo ista 
edustajanamme ollut Kaius ker too 
lisää. 

Niin, siitä Islannin matkasta, a n 
namme kuulua kunhan saadaan 
enemmän tietoja, pohjoismaisest i 
ja moternisti islanniksi Gon dai . 

Lasse 

Työympäristömme 
Oslossa kokoontui myös NTU:n 
työympär is töryhmä (arbetsmi l jö-
gruppen). Ryhmän puheenjohtaja 
Elvy Nyqvist Ruotsista teki selkoa 
miten heillä olti in edistytty tällä 
alueella. Hän kertoi , että olisi py
rittävä luopumaan kylmäakryyl in 
käytöstä. Oikomiskojeet hei l lä 
valmistetaan nykyään yhä enene
vässä määrin keit toakryyl ista. Se 
ei johdu ainoastaan työntek i jö i 
den terveyttä ajatel len, vaan myös 
poti lasta ajatellen joka kojet ta 
käyttää. Potilaat ovat y leensä 
nuoria ja kylmäakryylista valmis
tetut kojeet sisältävät terveydel le 
vaarallista jäännösmonomeer ia . 
Siksi yhä useampi hammaslääkär i 
pyytää kojeensa tehtäväksi keit
toakryyl ista. Eiköhän meillä Suo
messakin olisi syytä seurata tätä 
kehitystä? 

Elvy kertoi olevansa työryhmäs
sä, joka laatii käsikirjaa: Hammas-
hoitoteamin työympäristö. Tämä 
käsikirja valmistuu joskus lo
ka-marraskuussa ja se on tarko i 
tettu hammaslääkärei l le, hoitaj i l le 
ja teknikoi l le. Käsikirjan pohja l ta 

tullaan järjestämään kursseja t u 
levaisuudessa. Kirjassa neuvo
taan turval l isempia työskente ly ta
poja, työympäristö ja turval l isuus
tekijöitä laborator iota suunn i te l 
taessa. 

Tuoteseloste ja terveydel le vaa
rallisten aineiden merki tsemises
sä ollaan Ruotsissa meitä p idem
mällä. Kunnall iset laborator iot 
eivät esimerkiksi käytä akryyl ia 
josta puut tuu nämä merkinnät . 
Meil lähän on laki, joka velvoi t taa 
tuotteen valmistajaa j a / tai myyjää 
merkitsemään tuot teen, joka s i 
sältää terveydelle vaarall isia a i 
neita. Näitä lain tarkoi t tamia mer
kintöjä ei meillä pakkausten päällä 
vielä näe. Eiköhän meidän uusi 
Keskusl i i t tomme olisi o ikea elin 
puut tumaan tähän epäkohtaan, ja 
tällä tavalla saada parannusta a i 
kaiseksi. Turval l isen työympäris-_ 
tön luulisi olevan meille kaikil le 
tärkeä asia. 

"Mi l jö terve is in" 
Kaj Bergs t röm 

HELSINGIN YLIOPISTON 
HAMMASLÄÄKETIETEEN LAITOKSEEN 
työsopimussuhteiseen to imeen H A M M A S T E K N I K O I T A ja H A M -
MASTYÖNTEKIJÖITÄ. Kirjal l iset h a k e m u k s e t pyydetään lähet tä
mään 15. 7. 1981 mennessä osoi t tee l la Hels ingin y l iop is ton Ham-
maslääketieteenlaitos. Ta lous to imis to , Mannerhe im in t ie 172, 
00280 Helsinki 28. 
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Sydän-Suomen kansanterveystyön kun ta in l i i t ossa ju l i s te taan 
haettavaksi 1.7.1981 k lo 12.00 m e n n e s s ä 

HAMMASTEKNIKON VIRKA Y 24 -26 /11 pl 
Virkaan valittavalta vaaditaan hammastekn ikon tu tk in to . 

Virka on kunnal l isen yleisen v i rkaeh tosop imuksen sekä kun ta in 
liiton ohje- ja johtosääntö jen a la inen. Eläke-edut määräytyvät 
Kunnall isen eläkelaitoksen II va ih toehdon mukaisest i . 
Hakemukset virka-, op in to- ja työ tod is tuks ineen oso i te taan ter
veyslautakunnal le OS. Haapasaarent ie 18, 44500 Vi i tasaar i . Val i 
tun on ennen viran vastaanot tamista esi tet tävä hyväksy t tävä lää
kärintodistus terveydent i lastaan. 

Hammasteknikon toimit i lat ovat Vi i tasaarel la. Kunta in l i i tossa on 
seitsemän hammaslääkäriä. 
Asunnon saamisessa voidaan avustaa. 
Lisätietoja virasta antaa vastaava hammaslääkär i Manu Hu lkko , 
puh. 944-85326. 
Viitasaarella 1.6.1981 T E R V E Y S L A U T A K U N T A 

KUOPION KORKEAKOULUSSA 
on haettavana 

HAMMASTEKNIKON TOIMI 
1.9.1981 alkaen 

Palkkaus 3320 m k / k k + palvelusvuosi l isät 7 - 2 5 % t y ö k o k e m u k 
sesta r i ippuen. Tiedustelut hammas tekn ikko R o i m a puh . 
971-162 257. 
Hammaslääket ieteen osastol le osoi te tu t hakemukse t tu lee to imi t 
taa vi imeistään perjantaina 31.7.1981 kello 15.15. m e n n e s s ä os. 
Kuopion korkeakoulun hal l intovirasto, PL 138, 70101 KUOPIO 10. 

Hal l in tov i rasto 
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ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY:n 
MERKKIKILPAILU 

Erikoishammasteknikkoi i i t to ry. 
jul istaa merkkiki lpai iun seuraa
vien sääntöjen mukaan: 

Kilpailuun saa osall istua joka i 
nen Er ikoishammasteknikkoi i i ton, 
Hammastekniset ry:n ja Hammas-
iaboratorioi i i ton jäsen. 

Kilpailutyöt on pi irrettävä yks i 
värisinä 4 A kokoiselle valkoisel le 
kovalle paperi l le tai kartongi l le. 

Kuvion koon ( läpimitan) on o l 
tava vähintään 10 cm, mut ta ei yli 
18 cm. 

Samalle paperi l le on pi i rret tävä 
sama kuvio pienennettynä s u h 
teessa 1:5. 

Ki lpai lutöiden määrässä ei ole 
rajoitusta. Jokainen ki lpailutyö on 
lähetettävä eril l isessä k i r jekuo
ressa. 

Kilpailutyöt on varustettava va 
paasti valittavalla kuus inumero i 
sella tunnuksel la, em. numero
tunnus on merkit tävä oikeaan a l -
kulmaan samalle puolelle mille 
kuviot on piirretty. Kuvion ja n u 
merotunnuksen lisäksi ei saa ki l 
pailutyön paperi in olla merk i t tynä 
mitään sanall isia tai kuvallisia se l 
vityksiä. 

Jokaiseen kilpailutyön s isäl tä
vään kuoreen on lisäksi laitettava 
mukaan suljettu kuori , jossa on 
sisällä ehdotuksen lähettäjän nimi 
ja post iosoite ja tarpeel l inen 
määrä post imerkkejä ehdotuksen 
palauttamista varten. 

Mikäli ki lpai luun saapuu väh in 

tään 15 ehdotusta suor i tetaan 
yleisen kokouksen yhteydessä 
kaikkien kilpail i joiden kesken ää
nestys, jossa kolme eniten ääniä 
saanutta palkitaan seuraavast i : 

I sija 
II 

III 

1000 mk 
500 " 
300 " 

Kolmen eniten ääniä saaneen 
kesken suori t taa k i lpa i lu lautakun
ta val innan Er ikoishammasteknik
koii iton tunnukseksi . Ki lpai lu lau
takuntana toimii Er iko ishammas
teknikkoi i i ton hall i tus, joka voi 
käyttää ulkopuol ista ta ideasian
tunti jaa apunaan. Lähettäjän 
nimen sisältämä kuori avataan 
vasta äänestyksen jä lkeen. Er i
koishammasteknikkoi i i ton t u n 
nukseksi val i tun merkin pi ir täjä 
luovuttaa samalla täydell isen ja 
rajattoman merkin käyt töo ikeu
den Er ikoishammasteknikkol i i to l -
le. Merkin tulisi luonneht ia 
EHT-li iton toimintaa ja Eht -am-
matt ikunnan työtä ja olla suunn i 
teltu siten, että sitä voitaisi in käyt
tää lomaketunnuksena ja ammat-
t i tunnuksena. 

Kilpailu päättyy 31.12.1981. 
Kilpailutyöt tulee lähettää osoi t 

teella: 
Suomen Hammasteknikkojen 

Keskusli i tto ry. 
EHT:n merkkiki lpai lu 
Mannerheimint ie 52 A 1 
00260 Helsinki 26 

Erikoishammasteknikkoiiiton tialiitus 
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Erikoishammasteknikkojen ensimmäinen 
täydennyskoulutuskurssi 
Erikoishammasteknikkojen täy
dennyskoulutuskurssia on kaivat
tu ammatt ikunnan keskuudessa jo 
muutamia vuosia. 

Ensimmäiset e r iko ishammas
teknikot ovat valmistuneet jo r u n 
saat 15 vuot ta sitten Nokiant ien 
opetust i lo ista ja si t temmin ko l 
mesta muusta osoit teesta. 

Pitkän ajanjakson työskente ly 
ilman täydennyskoulutusta ja t ie 
toa ammat issa tapahtuvista m u u 
toksista ei liene kenel lekään 
eduksi. Er iko ishammasteknikko
jen jaoston kokouksissa oli esi tet
ty to ivomuksia kurssin jär jestämi
seksi antamaan EHT;n täyden
nyskoulutusta. 

Asiasta on keskusteltu ja tehty 
päätöksiä monissa kokouks issa 
si t temmin Keskusjärjestön a l 
kaessa muodostua Er iko isham
masteknikkoi i i ton ja kou lu tus to i 
mikunnan kokouksissa. 

Er iko ishammastekn ikkokurss in 
johtaja Märten Segercranz ja 
VHO:n opet ta ja Jouko Poh jonen 
lupautuivat suunni t te lemaan 
kurssin opetusohje lman ja to teut -

tamaan sen käytännössä. Käy tän
nön toteutukseen osall istui myös 
VHO:n opet ta ja Kari Markkanen. 

Opetust i lakysymys ratkaist i in 
siten, e t t ä ' Kou lu tus to imikunta 
esitti pyynnön Opiston j o h t o k u n 
nalle vi ime keväänä kurssit i lojen 
järjestämiseksi opiston t i lo ista. 
Opiston joh tokunta päätyik in 
myönteisen ratkaisuun ja sovelt i 
tilojen käytössä AKH:n määräyk
siä. Kurssi on tarkoi tet tu n. 5 v. tai 
sitä kauemmin valmi ina ollei l le 
EHT:lle ja sen tarko i tuksena on 
opettaa työmenetelmiä, jo i ta käy
tetään tänä päivänä poti laal le ko
koproteeseja valmistettaessa. 

Ensimmäinen kurssi pidett i in 
3 . - 4 . 4 . ja sille osall istui 13 o p p i 
lasta. Opetusohje lma toteutet t i in 
kahtena päivänä ja aika oli täytet ty 
todella asialla. Teoreett inen ope
tus oli saatettu mielenki into iseen, 
havainnoll iseen asuun ja oli mer
ki l lepantava, että henki löt, jo tka 
puhuivat, olivat olleet pitkiä a ikoja 
työnsä parissa ja omasivat sel
keän kuvan alansa tämän hetken 
teoreett isesta t iedosta. 

Täydennyskurssin opettajat ja osanottajat vas. Kari Markkanen, Jouko Pohjonen, 
Märten Segercranz, Reino Peltonen, Virva Zanon, Olli Manninen, Jorma Oreii, Veikko 
Mattila, Bertil Östberg, Matti Juntunen, Risto Fagerström, Pentti Vuoristo, Kalervo In-
gaisuo, Joha-Erik Sulkakoskl, Markku Laine ja Yrjö Rautiala. 
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Hyvin suunnitel lut har joi tustyöt 
oli kurssi laisten mahdol l is ta t o 
teuttaa kohtuul l isel la ponn is tuk
sella lähes määräajassa. Tö i tä oli 
t i laisuus tarkastel la ja arvostel la 
jopa katsoa ja sovit taa pot i laan 
suuhun. 

Meidän kurssilaisten keskuu
dessa vallitsi tyytyväisyys, si l lä 

opimme kaavioiden merki tyksestä 
keskiaseman määr i tykseen, t iu 
kan art ikulaat io-opin vastaisia t ie
toja sekä pitkän kesk ipurennan 
hionnan salaisuuksia ja samal la 
saimme tutustua Valt ion Ham
masteknikko-opiston uusi in t i lo i 
hin. 

IVI.J. 

Tutkimus erikoishammas 
työstä ja potilaista 
Sosiaali- ja terveysminister iön tu t -
kimusosato on suor i t tanut 4. -
10. 5. 1981 er iko ishammastekni 
kon työtä ja poti laita koskevan 
tutk imuksen. 

Tutk imukseen on ollut syytä, 
koska val t ioneuvosto on aset tanut 
21 . 8. 1980 hammashuo l tokomi -
tean, jonka tehtävinä ovat mm. 
laatia vaihtoehtois ia ratkaisumal
leja aikuisväestön hammashuo l 
lon kehit tämiseksi. Er iko isham-
masteknikoiden HT-lain muka i 
sesti itsenäisesti va lmistamat 
hammasproteett iset työt suoraan 
niiden käyttäjil le ovat jääneet a i 
kaisemmissa tutk imuksissa huo
miotta eri l l isenä ryhmänä. 

Komiteatyöskentelyn tavoi t te i 
na on tasoit taa hammashuol to 
palveluiden tarjontaa alueell isesti , 
saada hammashuol topalve lu iden 
käyttö jakaantumaan paremmin 
tarpeen mukaisesti , mikä merk i t 
see lähinnä alempien tu lo luokk ien 
saamista käyttämään palveluja 

nykyistä enemmän, tasata palve
lujen käytöstä aiheutuvia kus tan
nuksia oikeudenmukaisest i ja sel
vittää eri ratkaisumall ien vaat imat 
voimavarat ja kustannukset sekä 
niiden jakautuminen. 

Kyselytutkimukseen on val i t tu 
satunnaisesti noin joka 4. er iko is
hammasteknikko. Tutk imuksel la 
pyritään kartoi t tamaan er iko is
hammasteknikon työskente lyn 
nykyti lanne. Tällöin voidaan e n 
nakoida eri ratkaisumall ien e u -
raukset kustannusten ja pa lve lu
mahdol l isuuksien kannal ta. 

Sosiaali- ja terveysminister iöstä 
saadun t iedon mukaan er iko is
hammasteknikot ovat osal l is tu
neet tutk imukseen hyvin. Myös 
potilaat ovat post i t taneet heil le 
täytettäviksi ja palautettaviksi j ä 
tetyt kaavakkeet tyydyt tävässä 
määrin. 

Jäämme odot tamaan suurel la 
mielenki innol la tu tk imusten tu lok
sia. 

Mauno Elomaa Erikoishammasteknikko
iiiton kunniapuheenjohtajaksi 
Erikoishammasteknikkoi i i t to on 
vuosikokouksessaan 27.3.1981 
päättänyt kutsua Mauno Elomaan 
Erikoishammasteknikkoi i i ton k u n 
niapuheenjohtajaksi . 

Mauno Elomaa on to iminut 
hammasteknil l isel lä alalla puol i 

vuosisataa. Liiton s ihteer inä v. 
1950 " 1958, puheenjohta jana v. 
1958 - 1968 ja to iminnan johta ja
na 1968 - 1978. Lääkintöhal l i 
tuksen asettaman Hammasteknik
kojen Pätevyystutk i ja lautakunnan 
sihteerinä V. 1951 - 1974. Kurssin 
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Mauno Elomaa 

johtajana ja opettajana V. 1952 -
1958. Hammasteknikkojen ja tko-
kurssi to imikunnan jäsenenä v. 
1966 - 1978. Avustuskassan p u 
heenjohtajana. Hammasteknikko-
lakikomiteassa v. 1960 - 1962. 
Hammastekn ikkoasetus to imikun-
nassa v. 1964. "Hammastekn ikko" 
lehden päätoimit tajana v. 1954 -
1976. Er iko ishammasteknikko-
kurssin y l i teknikkona v. 1966 -
1970, ja vuosien 1972 - 73 Val
t ion hammasteknikkokoulun er i 
koishammasteknikkokurssin la
borator ioteknikkona. Erityisen 
suurena on pidettävä Mauno Elo
maan itsenäisen hammasteknikon 
ammatin hyväksi tekemää vuos i 
kymmeniä jatkunut ta päivi t täistä 
työtä. Merkit tävimpiä hetkiä tässä 
työssä on ollut hammastekn ikko-
lain hyväksyminen eduskunnassa 
V. 1964. Lain tekstil lä määri tel t i in 
silloin, kuka on hammasteknikko 
ja mikä on hänen työkent tänsä. 
Näihin päiviin asti voimme sanoa 
lain to imineen hyvin. Sil loiset 
suunnitelmat ja ajatukset, j o tka 
ovat olleet lain pohjana, ovat tur
vanneet kasvavalle ammat t i kun
nallemme koulutuksen, paikan 
yhteiskunnassa ja to imeentu lon. 

Er ikoishammasteknikkoi i i t to ry. 
on pyytänyt 6.5.1981 Mauno Elo
maata kunniapuheenjohta jak-
seen, koska hän pitäaikaisella to i 
minnallaan ja tuel laan on edis tä
nyt voimakkaasti ammati l l isia pyr
kimyksiä ja hammastekniko lden 
asemaa i tsenäisenä ammat t i kun
tana. Li i ton edustajat vierai l ivat 
Mauno Elomaan kotona ja lausui 
vat t i la isuudessa mm.: EHT-li i t to 
haluaa kutsua Sinut Mauno Elo
maa ensimmäiseksi kunn iapu-
heenjohtajakseen, ni iden ansio i 
den perusteel la, jotka olet am
matt ikunnan hyväksi tehnyt. Me 
arvostamme sitä suunnaton ta 
työmäärää vaivaa ja aikaa, j onka 
olet omasta, perheesi ja ammat t i -
työajastasi siirtänyt ammatt ivel -
j iemme ja tulevien hammastekn i 
kolden hyväksi. Rva Sirkka Elo
maalle lausuimme ki i toksemme 
kukkien kera ja sanoin, ettei mie
hen suuret ponnistukset ja saavu
tukset synny i lman hyvän ja 
myöntyväisen vaimon suos tumus
ta. Mauno Elomaalle luovut imme 
kotimaisesta visakoivusta valmis
tetun kunniapuheenjohta jan nu i 
jan. 

M . J . 

Mauno Elomaa ki i t tää 

Kiitän huomion osoi tuksesta, 
jonka kohteeksi minut on kutsut tu . 

Hammasieknikoiden asiat ovat 
olleet työkenttänäni pitkät ajat ja 
aina lähellä sydäntäni. 

Toivon, etta Er ikoishammastek
nikkoii itto ja myös koko hammas-
teknil l inen ala menestyy ja säilyy 
hammasteknikolden käsissä. To i 
von, etta teillä hammasteknikoi l la 
riittää edel leen ymmärrystä nähdä 
työsarkanne eri osina, ja myös 
kokonaisuutena. Teillä edel leen 
riittää tai toa kohdistaa työnne 
voima oikein, luodaksenne r i i t tä
vät tasapainoiset palvelut pienelle 
kansallemme, ja kuitenkin saavut
taa ja säilyttää itsenäisyys omissa 
asioissanne. 
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Uudesta työehtosopimuksesta 
Uusi työehtosopimus on vitidoin ja viimein 
valmistunut. Uudessa työehtosopimukses
sa on erityisesti huomattava 

- sopimuskausi on kasivuotinen päättyen 
28.2.1983. 

- ensimmäinen palkankorotus tuli voi
maan 1.4.1981 

- palkkasopimukseen on otettu hammas-
laborantteja varten oma palkkaryhmitys 
1 § soveltamisala: entinen 
2 § työsutiteen syntyminen ja päättymi
nen: entinen 

- 3 § TYÖAIKA: kaksi muutosta: lepoaika 
voidaan sopia työntekijäkohtaisesti 
myös puolen tunnin pituiseksi ja kysei
nen lepoaika tulee antaa klo 
10.30 -13.30 välisenä aikana. Lepoaika 
on sama kuin ruokatunti. 
4 § yli- ja sunnuntaityökorvaukset: enti
nen 

- 5 § VUÖSILÖMA: lisätty talvilomaa kos
keva 3. kohta vuosiloman ansaitsemi
sesta 1.4. 1983 jälkeen 

~ 6 § SAIRAUS- JA AlTIYSAJAN PALK
KA: sairausajan palkan maksuajanjak-

soja on pidennetty ja uutena määräyk
senä on velvollisuus maksaa synnytys
loman ajalta palkkaa kuten sairausta
pauksissa edellyttäen, että työsuhde on 
jatkunut vähintään 6 kk ennen synny
tystä 
7 § SUÖJALAITTEET: on otettu uusi 
hiontapölyä koskeva maininta 

- 8 § TYÖHUÖNEET: sanamuotoa on 
täsmennetty 
9 § työasu: entinen 
10 § ryhmälienkivakuutus: entinen 
11 § NEUVOTTELUJÄRJESTYS. touko
kuun loppuun mennessä tullaan neu
vottelemaan ns. yhdysmiessopimus. 
jonka edellyttämät muutokset on kirjattu 
neuvottelujärjestyskohtaan 
12 työtaistelutoimenpiteet: entinen 
13 § työehtosopimuksien ja lakien näh
tävänä pito: entinen 
14 § sopimuksen voimassaolo: sopi
mus astui voimaan 1.4.1981 ja on voi
massa 28.2.1983 saakka. 

Hammasiaboratorioiiitto ry 
Hammastekniset ry 

AMMATINHARJOITTAJAN HENKILÖVAKUUTUKSET 
JA VAKUUTUSTEN KESKITTÄMINEN 

Yksityisyrittäjän ja ammatinharjoittajan 
kohdalla vakuutustarve muodostuu pe
riaatteessa samalla tavalla kuin palkan
nauttijalla. Paljonko vakuutusturvaa am
matinharjoittaja sitten tarvitsee? Kysymyk
seen ei voida antaa yksiselitteistä vastaus
ta tai nyrkkisääntöä. Periaatteena on jo
kaisen kohdalla se, että vakuutustarve 
koostuu kahdesta osasta: turva jonka hän 
tarvitsee perheen huoltajana ja turva, joka 
korvaa liiketoiminnan keskeytymiskulut. 
Tätä jälkimmäistä osaa voitaisiin nimittää 
vaikka "yrittäjän keskeytysvakuutukseksi" 
vahinkovakuutustermia lainataksemme. 
Tästä turvatarpeesta pystyy vain ammatin
harjoittaja itse antamaan parhaat tiedot ja 
laskentaperusteet. 

Tarvelaskelman toisen puolen muodos
taa perheenhuoltajan rooli. Perusajatuk
sena siinä on: henkivakuutus pitää mitoit
taa siten, että perheen elintaso säilyy huol
tajan kuolemasta tai työkyvyttömyydestä 
huolimatta. Käytännön kokemuksen pe
rusteella voidaan todeta, että perheen 

huoltajan henkivakuutustarpeeksi muo
dostuu vähintään 1 —2 vuoden tuloja vas
taava määrä lisättynä summalla, jolla voi
daan maksaa perheen velat. 

Taulukossa toistuu varsin usein sana 
Samposopimus. Mikä se sitten on? Se on 
vakuutussovellutus. Ammatinharjoittajan 
Samposopimus, minkä avulla voidaan sa
malla kertaa hoitaa ammatinharjoittami
seen ja kotitalouteen liittyvät vakuutukset. 
Se on uusi, edullinen kokonaisratkaisu ja 
samalla myös uusi vakuutusten hoitotapa. 

Ammatinharjoittajan Samposopimus on 
tarkoitettu itsenäiselle ammatinharjoitta
jalle ja yksityiselle liikkeenharjoittajille. Yh
teisöt ja yhtiömuotoiset eivät voi kuulua 
tämän sopimuksen piiriin. Jotta sopimus 
on mahdollista tehdä, tarvitaan kolme va
kuutusta tai vakuutuspaketti + yksi va
kuutus. Järjestelmään ei kuitenkaan voida 
sisällyttää lakisääteistä tapaturmavakuu
tusta, työkyvyttömyysvakuutusta ei liioin 
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matka- ja mopedivakuutusta eikä kuljetus
vakuutusta. 

Sekä ammattiin liittyvät että perheen va
kuutukset kootaan yhdeksi vakuutuskir
jaksi. Se antaa selkeän kuvan vakuutus
turvasta ja sen riittävyydestä. Jos muutok
sia tapahtuu lähetetään uusi ajan tasalla 
oleva vakuutuskirja. Sopimuksen tehneellä 
on oikeus hakea edellisiä Samposopimuk-
sen henkilövakuutuksia. 

Monellakaan ammatiniiarjoittajalla ei ole 
aikaisemmin ollut mahdollisuutta liittyä 
ryhmähenkivakuutuksiin, jotka ovat edulli

sin vaihtoehto hankkia henkilövakuutus-
turvaa. Se mahdollisuus tulee Samposopi-
muksen myötä. Ja vielä eräs etu: vakuu
tusmaksut jaetaan neljään erään ilman li
säkustannuksia ja haluttaessa tehdään 
yhteneväisiksi vakuutuksenottajan tilikau
den kanssa, mikä on omiaan helpottamaan 
ammatinharjoittajan kirjanpitoa. 

Tehtyjen sopimusten määrä, samoin kuin 
asiakkailta saatu palaute osoittaa, että ai
koinaan radikaalina pidetty uudistus on 
ollut oikeaan osunut toimenpide. 

Alla oleva taulukko on eräs esimerkki siitä, miten ammatinharjoittajan 
vakuutustarve saattaa rakentua. 

Esimerkki ammatinharjoittajan henkilövakuutustarpeesta 

Riski Vakuutustarve Tuote 

A A. rMjoierTianiapaus 
1 — Perheen huoltajan Perhekohtaiset velat. . . . . . . 50 000 

Kakden vuoden ansiotulo . . . 90 000 ocjl MfJUöUfJII 1 lUo luu uuu 
— Ammaiinnarjoit- V/ ip^xXn:.. . . 4 y ^ « - ^ 1 ,, L- 1 • 

Yrittäjyyteen kohdis
Vlycily-illlncr-, 

tajana tuvat velat 60 000 IleiiKivdKuuius luu uuu 

200 00 200 000 

B. Pysyvä työkyvyttömyys 
— Perheen huoltajana Perhekohtaiset velat 50 000 Samposopimus 100 000 

Kahden vuoden ansio Yksilöllinen 
tulo 90 000 henkivakuutuk

— Ammatinharjoit Yrittäjyyteen kohdis sen lisävakuu
tajana tuvat velat 60 000 tus 100 000 tajana 

200 000 200 000 

C. Ohimenevä työkyvyt
tömyys 
— Perheen huoltajana Nettotulojen menetys 2 000 

— Ammatinharjoit Liikehuoneiston 
tajana vuokra/kk 500 

Laitteiden korko ja 
kuoletus/kk 1 000 
Apulaisen palkka sos.-
kuluineen/kk 3 500 Samposopimus 250/pv 
Asiakkaiden menetys 500 

7 500 
= 250/pv 

D. Sairaalassaolo Hoitokustannukset 
yksityispotilaana Samposopimus . 150/pv 
tarpeen mukaan, esim. ..150/pv 

E. Tapaturma Tarvittaessa edellisten Täysajan tapaturma
täydennykseksi vakuutus 

ilman päiväkorvauk
sen omavastuuaikaa. 
Samposopimus 
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Tee Ammatinharjoittajan 
Samposopimus 

Ammatinharjoittajan Samposopimuksella voit hoitaa keskitetysti sekä ammattiin 
liittyvät että perheesi vakuutukset. Samposopimuksella saat heti monia etuja. 

Säästöedut Palveluedut 

ac 

• 10 % sopimusalennus 1.4.1981 alkaen muista va-
hinkovakuutusmaksuista paitsi autovakuutusmak-
suista 7 % ja liikennevakuutusmaksuista 5 % 

• 2,5 % lisäalennus auto- ja liikennevakuutusmak
suista, vaikka maksatkin ne neljässä erässä. 

• Ei korkoa maksujen nelieräisyydestä. 
• Oikeus liittyä Samposopimuksen edullisiin ryhmä-

henkilövakuutuksiin, jotka ovat noin 40 % edulli
sempia kuin vastaavat yksilölliset vakuutukset. 

Samposopimuksen ryhmähenkivakuutus on 
nyt entistä edullisempi. Turvaa korotetaan 
miehillä 20 ja naisilla 30 %:lla - täysin il
maiseksi. 
Samfxjsopimuksen työkyvyttömyysvakuu
tuksista voit valita täysin yksilöllisen turvan. 
Silti maksutaso on selvästi huokeampi kuin 
vastaavissa yksilöllisissä vakuutuksissa. 

S A M P O - Y H T I Ö T 
yhtä lähellä kuin lähin puhelin. 

• Kaikki vakuutukset käytännöllisesti yhdellä vakuutuskir
jalla. 

• Samposopimus pitää sinut aina ajan tcisalla. 
• Monipuolinen vakuutusasioiden tietolähde - Samposopi-

muskansio. 
• Vakuutuskausi oman tilikautesi mukaan. 
• Oma yhteyshenkilö, joka hoitaa asiantuntemuksella kaik

ki vakuutusasiasi. Useimmiten riittää pelkkä puhelin
soitto. 

Ammatinharjoittajan Samposopimus antaa heti monia 
etuja. Pälauta kuponki kirjekuoressa (1,10 mk:n posti
merkki) osoitteella Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sampo, 
Ulla Stenbom, PL 216, 20101 Turku 10. Otamme Si
nuun yhteyttä. 

Haluan lisätietoja 
Ammatinharjoittajan Samposopimuksesta • 

nimi 

osoite 

posti
toimipaikka 

puh. kotiin toimeen 



Kustannukset ja kannattavuus 

Yri tysverotuksessa i lmenevien, 
edel leenkin olemassa olevien 
epäkoht ien korjaaminen on ede l 
lytys suomalaisten yritysten ja tku 
valle ja kannattavalle to iminnal le. 
Verotuksen epäkohdat panevat 
varsinkin pienyrittäjän uhraamaan 
suhteet toman suuren osan ajas
taan ja työstään verotuskysymys
ten poht imiseen, mutta e n n e n 
kaikkea Irrolt tamaan yr i tyksestään 
niin paljon rahaa veronmaksuun, 
että yri tyksen toiminta ja kannat 
tavuus vaarantuvat. 

Yr i tysverotuksen kor jaaminen 
yrittäjyyttä ja yri t tämisen halua t u 
kevaksi sekä lisääväksi on paras 
väline varauduttaessa vastaanot
tamaan edessä häämöttävää las
kusuhdannet ta. Varautuminen 
taantumakauteen merkitsee yksit
täisen yri t täjän osalta sitä, et tä 
hänellä olisi mahdol l isuus varau
tua pahojen päivien varalle, eli t a 
sata suhdannevaihtelut l i iketoi
minnassaan. 

Verottajan ajatus tuntuu ku i ten
kin olevan seuraava; verotusta t u 
lisi kir istää jot ta työt tömyyden 
hoitoon olisi käytettävissä e n e m 
män yhteisiä varoja. 

Toisaalta ajatus+a tulisi tu tk is 
tella myös toiselta kannal ta; vo i 
daan nimittäin sanoa, että juur i 
verotusta kiristämällä ja väärin 
suuntaamal la on luotu ja luodaan 
työttömyyttä. 

Sosiaalikulut ovat eräs vero tuk
sen muoto. Verotuksen yhte is
summana työnteki jä saa käteensä 
vain kolmanneksen siltä menosta 
jonka työnantaja joutuu hänen 
työstään maksamaan; kaks iko l 
masosaa ti l itetään veroina ja so
siaalikuluina yhteiskunnal le. 

Harkitessaan uusia työpa lkko ja 
työnantaja näkee työpalkal le tu le
van uusien työnteki jöiden jäl jessä 
kaksi " k u m m i s e t ä ä " jo tka eivät 
tee työtä mutta nostavat pa lkan. 
Tämä johtaa Ilman muuta työnte

kijöiden korvaamiseen koneistuk
sella jota el rasita kuin ker tamak-
sulnen l i ikevaihtovero. Sosiaal i 
turvamaksul lahan on tarkoi tus 
ylläpitää saavutet tua 
sosiaali turvajärjestelmää j onka 
tarpeell isuus on ki istaton mut ta 
sen kustantamisen s i tominen 
palkkoihin on n imenomaan 
työnteon rankaisemista huono in 
seurauksin työll lsyydelle sekä 
el inkeinojen kehitykselle. 

Vuoden 1980 verolasku oli 
68 300 mi l joonaa markkaa eli las
kettuna asukasta kohden 14 265 
markkaa. Tämä on 2 083 markkaa 
enemmän kuin edel l isenä vuonna . 
Lisäksi verotus on ent istä se lvem
min suuntautunut kulutuksen ve
rottamisesta väl i t tömään, "vast ik 
keet tomaan" verotukseen. Y h 
teensä verojen ja veroluonteis ten 
maksujen nousu oli 17 % ja las
kettuna markkinahintaisesta brut
tokansantuotteesta kokonaisve
roaste nousi 0,2 % saavuttaen 
36,4 % rajan. 

Tulevaisuuden näkymiä huo
nontaa vielä takavuosina jyrkästi 
nousseen valt iovelan ho i tomeno
jen kasvu lähivuosina. 

Valtion menojen lisäys on ol lut 
kolmen vi ime vuoden aikana pe
räti 38,7 % ja tulojen kasvu on ollut 
samana aikana oleell isesti pie
nempi eli rajoi t tunut 24,4 %: l ln. 
Yllvarojen eläminen on katettu u l 
komaisena la inanottona ja tämä 
lasku alkaa nyt tul la maksuun. 

Kaikesta huol imatta monissa 
ennusteissa on ylistetty Suomen 
noudattamaa talouspol i t i ikkaa ja 
on povattu Suomelle kasvun kärki
paikkoja euroopassa tu levina 
vuosina. Tästä huol imatta el tu le
vaisuuteen tule tui jot taa Illan luot
tavaisesti. Oleminen kasvun kär
kimaita nol lakasvulsten tai kan
santuotet taan jopa laskevien j o u 
kossa el anna aihetta lopet taa 
huolta Suomen ulkomaisen kl lpal-
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lukyvyn heikkenemisestä jo ta 
myös tänä keväänä solmittu nk. 
Pekkasen paperi murentaa. 

Palkkakustannusten nousuksi 
on arvioitu Pekkas-ratkalsun pe
rusteella tänä vuonna palkkal lu-
kumlneen n. 12 % ja ens ivuonna n. 
8 % + Indeksikorotuksen ver ran. 
Kun tähän lisätään alemmista so
pimuksista kertyvä n. 5,5 %:n 
palkkakustannusten nousu tälle 
vuodelle ollaan jo lukemissa jol l ia 
ki lpai lukykymme verrat tuna tär
keimpään k i lpakumppani imme 
Puotsiin on murennet tu. Lisäksi 
huhutaan kesän jälkeen to teu tu 
vasta 1 2 - 1 4 %:n devalvaat iosta 
Ruotsissa. 

Eräänä kustannustasoon vo i 
makkaasti vaikuttavana teki jänä 
on viime vuosina nk. " t ape t i l l e " 
noussut jatkuvasti he lpommin 
lauennut lakkoase. Kun vuonna 
1978 oli työtaisteluja 1 237 kap
paletta ja näissä menetett i in 
132 000 miestyöpäivää olivat vas
taavat luvut vuonna 1979 1 753 ja 
243 399 mutta vuonna 1980 luvut 
olivat jo 2 100 työtaistelua ja 
1 700 000 miestyöpäivää. Ku i ten
kin samana aikana toteutet tu 
työnteki jöiden talvl lomajärjestel-
mä on lyhentänyt työvuotta v i iko l 
la kaikkien yli kolme vuotta j a t ku 
neiden työsuhteiden osalta. 

Heikentyneeseen kannat tavuu
teensa ovat yritykset hakeneet 
apua ki lpai lun rajoit tamisesta. 
Viime vuosina on vapaasta k i lpai
lusta luovuttu toimialarationali
soinnin, kansall isen protekt ionis
min sekä ki lpailukyvyn y l läpi tämi
sen varjolla. Koko kansantalout ta 
ajatellen voidaan nykyoloissa 
pitää tarkoi tuksen mukaisena t ie
tynlaisen protekt ionismin y l läpi tä
mistä valt ioiden välisessä kau
pankäynnissä, mutta e l inkeinoe
lämän piir issä kasvava keski t tymi
nen ja kartel lol tumlnen johtaa ki l 
pailun tukahdut tamiseen alkaa 
myöten. 

Tämä heijastuu tuotteen kulut 
tajalle kohonneina hintoina ja 

vastoin yleistä käsitystä myös laa
dun heikkenemisenä tu tk imus- ja 
tuotekehl t te lytoiminnan taantues
sa. Hintapaineita luo toisaalta to 
dellisen kilpailun puute ja to isaal ta 
yritysten " rönsy i l y " kannat tamat
tomille aloille kustannustason o l 
lessa toisarvoinen teki jä (vert .val
t ion yht iöt) . Li iketaloudell isest i 
katsoen sekä valt ioval lan, että 
el inkeinoelämän aikaan saamat 
ki lpai lunrajoitukset heikentävät 
yritysten todell ista ki lpai lukykyä ja 
ovat siten pitkällä aikaväli l lä va
hingoll isia yritysten kannat tavuu
delle. Jos rajoituksiin eri tyisistä 
syistä joudutaan on tapauskoh
taisesti syytä selvittää kenen hy
väksi rajoitus lopuksi ko i tuu. El 
kuitenkaan tulisi hyväksyä yr i t tä
jäkunnan Itsensä asettamia alal le-
pääsyn rajoituksia eikä määräh ln-
tajärjestelyjä koska el voida lähteä 
ajatuksesta, että jonkin yr i tyksen 
reviiri olisi koskematon vain siksi, 
että yritys sattuu si jaitsemaan ko. 
alueella r i ippumatta yr i tyksen III-
ketaloudell lsen pohjan terveydes
tä. 

Ki lpai lunrajoi tusta el ole la in
säädännössämme täydell isesti 
määritetty. Eri muotoina vo idaan 
pitää määrählntajär jestelmää (vrt. 
hammastekninenala), monopol ia, 
kartellia, selekti ivistä markk ino in 
tia, diskr iminoint ia, to lml tuskle l toa 
sekä yksinmyynt ioikeutta. Seu
rantaa kl lpal iunrajol t tamlsesta on 
Suomessa harjoitettu yli kaksi 
kymmentä vuotta, tänä aikana on 
rekisteröity yli tuhatkaksisataa ra
joitusta joista on tällä hetkel lä vo i 
massa noin sel tsemänsataa. Olet
taa kuitenkin voidaan, että suur in 
osa käytännössä toimivista rajoi
tuksista on jäänyt v i ranomaisten 
rekisterien ulkopuolel le. Suomi on 
kl lpallunrajolttamlselle suotu isa 
maa. Täällä yl läpidetään sop i 
musvapautta sekä yr l t tä jämyön-
telsyyttä kl lpal lunrajol t tamlsta 
vastustavan la insäädännön puut 
tuessa. Monasti onkin to imialo i t 
tain tapahtunut keski t tymistä 
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muutamalle tai parille suurel le y r i 
tykselle. 

Toisaalta t ietynasteinen yhte is
toiminta pienten ja keskisuurten 
yritysten kesken puolustaa palk
kaansa mikäli yhte is to imintaorga
nisaation tarkoi tus el ole olla koko 
maata kattava ja koko alaa hall i t
seva. Yr i tyksen li ittymisellä täl la i
seen organiaat ioon tavoi tel laan 
yleensä parempaa kannat tavuut
ta. Ket juuntumisen yleisyydestä 
voidaan päätellä, että tässä ver ra 
ten usein onnistutaan. Kui tenk in 
tulee muistaa, että ke t juuntumi
nen on n imenomaan pienten yr i 
tysten keino kannat tavuuden ko
hentamiseen. Tällöin tavoi tel laan 
pelkästään etuja jotka suuremmat 
yritykset saavuttavat jo yks ink in . 
Tällöin kannattavuus paranee 
koska voidaan suori t taa eräl tä yr i 
tyksille kuuluvia to imintoja keski 
tetysti. Jotkut to iminnot kuten 
ostot, ryhmämarkklnolnt i , kou lu 
tus tms. ovat huomattavasti edu l -

Tukahtuuko 
hammasteknikoiden 
nykyinen l isäkoulutusmahdol l i -
suus er ikoishammasteknikoiksi 
1990-luvulla tai jopa mahdol l isest i 
aikaisemmin hammashuo l tokoml -
tean aikaansaannoksena. Komi 
tean täydentäminen ammat t i kun
tamme edustajal la on edel leen te
kemättä, lupauksista huol imat ta . 
Tässä on yksi a ikakautemme ih
meellisyyksistä. Meillä on takanam
me laki er iko ishammasteknikon 
ammatin harjoit tamisesta, laki, 
joka o ikeut taa ja myös velvoi t taa 
meitä to imimaan sillä työsaral la, 
minkä omien hampaiden p u u t t u 
minen saa Ihmisellä aikaan. 

Suomessa on n. 860 000 täysin 
hampaatonta Ihmistä ja lisäksi ne, 
joilta puuttuvat joko y lä- tai a la
puolelta hampaat kokonaan. On 
siis kyse n. 1 mil joonasta eli 1/5 
osasta Suomen kansaa, joka tar
vitsee proteett ista hoi toa. He 
eivät ole sil lä lailla sairaita, et tä 

Usempia kuin hajautetusti, jokai 
sessa yri tyksessä er ikseen. Ku i 
tenkaan ket juuntuminen sinäl lään 
el tuota mitään etua vaan kalkki 
saavutettava etuus tulee hankk ia . 
Tämä edel lyttää jäsenyri tyksi l tä 
työtä ja sopeutumista monenla i 
seen yhteistoimintaan. Ket juun 
li i ttyminen on vapaaehtoista, 
mutta l i i t tymisen jälkeen on elet
tävä sovitui l la ehdoi l la. Moni yritys 
haaveilee pelkästään ket juuntu
misen hedelmistä mutta jättäisi 
etuuksien vaivalloisen hankk imi 
sen muiden tehtäväksi. Tämän 
johdosta on yhteistoiminnal le luo
tava tarkat puitteet jo iden parissa 
yhteistoimintaa voidaan harjoit
taa. Ilman pel isääntöjä el mikään 
yhteistoimintaorganisaat io voi 
menestyksell isesti to imia sil lä 
harva yritys haluaa jatkuvasti ja 
vapaaehtoisesti kantaa oman 
taakkansa lisäksi myös muiden 
yritysten taakkoja. 

Harri Aal to / 

tarvitsisivat lääkinnäll istä ho i toa 
ja, jos tarvitsevat, niin hammas
lääkäri hoi taa sen puolen lain m u 
kaan. 

Tällaista valtavaa työkent tää 
hoitava terveydenhoidol l inen er l -
kolsammatt l ryhmä on jätetty u lko
puolelle tu levaisuuden hammas
huoltoa suunnitel taessa. Ei ole 
sattuma - turha luulla-, että ko
miteassa on 9 hammaslääkär iä ja 
4 - 5 virkamiestä. Tämä on taval 
laan oma syymme. Saatuamme 
e r i k o l s h a m m a s t e k n i k k o l a k l m m e 
läpi vuonna 1964 akt iv i teett imme 
loppui ja tasainen kausi alkoi si ltä 
lain suomin edellytyksin. Syntyi 
mieliala, näin on ja näin on aina 
oleva. Pian olisi meillä sama t i lan
ne edessä kuin eräässä suuressa 
kaupungissa, jossa parasta alkaa 
luonnonsuojel i jat yrit tävät puo
lustaa puistoa rakentaj ia vastaan 
ja heille sanotaan ylhäältä: " M y ö -
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El kenenkään ole tarkoi tus k u 
mota er lko lshammasteknlkkola-
kla, mutta jos asiat junai l laan 
siten, että ammatt i loppuu va
kanssien puut tumisen tai j onkun 
muun syyn takia, niin mitä sit ten 
aiot tehdä? Hammaslaborator io l ta 
kyllä aina tarvi taan, siis k lpslml-
kokslko sinne! Alamme työsarka 
kapenee, nykyisenlainen ihanne 
i t s e n s ä k o u l u t t a m l s m a h d o l l i s u u s 
vaihtoehtoineen loppuu. Joka inen 
meistä hammasteknikoista käsit
tää t i lanteen tosiasial l isuuden 
ajateltuaan sitä hetken. Mitä melt-
lä on nuoren alkaa opiskel la alal la, 
josta mielenki intoisin va ih toehto 
on leikattu pois. On kyse jokaisen 
yhteisestä asiasta, kuu lukoon 
hetkellisesti mihin tämänpäivä i 
seen ryhmittymään tahansa. 

Olemme tasavertaisia neuvot te 
lijoita päätöksissä, jol ta tehdään 
alallamme tulevaisuutta varten ja 
lisäksi meidän tulee muistaa, että 
saavutetun oikeuden vo lmassapl -
tämlnen vaatii yksimielisiä pon 
nisteluja ja myös taloudel l is ia uh
rauksia, jot ta voi pystyssä päin 
kertoa kuuluvansa yhteiseen 
joukkoon. 

E. V . 

häistä, asemakaava on jo lyöty 
lukkoon: Tällaiset asiat pitää ho i 
taa sil loin, kun asemakaavaa luo
daan" . 

Meillä tuo komitea luo meitä 
kaikkia hammasteknikolta koske
vaa suunni te lmaa tulevaisuudel le. 
Nyt on jo aika puut tua yleisön 
keskuudessakin jo tunnuste t tuun 
vääryyteen meitä kohtaan ennen 
kuin suunni te lma muut tuu laki
tekstiksi. Sil loin el enää tarvi tse 
puuttua asiaan, sil loin tyydytään 
siihen mitä laki sanoo. 

Meidän on nyt pidettävä huol ta , 
että komitea el polje er lko lsham-
masteknlkkolaln takaamia o lkeuk-
slamme, suunnitel lessaan tu levaa 
aikuisväestön hammashuol toa. 
Meidän on voitava jatkaa to imia
lallamme hammashuol lon er iko is
ryhmänä kulloisissakin o lo issa. 
Tämä asia ei ole läheskään niin 
selvä, kuin miltä se äkkipäätä näyt
tää. Kaikki, jotka olivat v. -80 
SHL:n yl imääräisessä syysko
kouksessa, kuulivat omin korv in , 
kuinka esimerkiksi jako vuohi in ja 
lampaisiin on edelleen voimassa. 
Hyvin vali tettava asia, mutta pai 
nettu päätös on se, jota noudate
taan, eikä se, joka kentällä tuulee. 
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Hammasteknikkojen Opinto- ja 
Virkistyspäivät Tampereella 
Hotelli Rosendahlissa 21. - 22. 8.1981 

Ohjelmassa mm. 

Perjantaina 21.8. 

Klo 

11.00 Saapuminen Hotell i Posendah l i in 
11.30 Päivien avaussanat 
12.00 Maisteri Urpo VVilska esi te lmöi a iheesta: " I h m i s e n suhteet 

läh immäis i insä" sekä kokous tekn i i kas ta 
15.00 Professori Erkki Oksala esi te lmöi a ihees ta : Y le is immät 

suun i lmakalvosalraudet. Esi tykseen liittyy d iasar ja . 
16.00 Puokal iu 
18.00 Pyynikin kesäteatter issa näyte lmä " L a u l u tu l ipuna ises ta 

kukas ta" . 
21.00 Teatter in jälkeen voivat ha lukkaat si i r tyä Hotel l i P o s e n -

dahl ln yökerho Josel ln l ln . 
Tampereen Hammastekn ikko jen Seura 

Er iko ishammastekn ikko i i i t to ry jär jestää In fo rmaat io - ja 
t iedotust i la isuuden Tampereel la lauanta ina 22.8.1981 k lo 
9.00 Hotelli Rosendahl issa. T i la isuudessa on mahdo l l i suus 
keskusteluun. 

Lähemmin kiertokirjeessä e lokuun a lussa. 

Hammasteknikolden 
Kesäkisat 22-23. 8.1981 
Hämeenl innassa alkaen klo 12.00 Kaur ia lan u rhe i lukentä l lä . 

Majoitus Aulangol la. 

Lähemmät t iedot kesän k ier toki r jeessä. 
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Antti Hertoia täyttää 70 
vuotta 
Antti Hertoia on syntynyt 16. p:nä 
heinäkuuta 1911. ja va lmistunut 
ammatt i in Helsingissä. V u o n n a 
1927 hän on mennyt Hannes Kos
kisen laborator ioon oppi in ja saa
vuttanut vähitel len hammastekn i 
kon pätevyyden v. 1937. Er ikois
hammasteknikon tu tk innon hän 
on suor i t tanut v. 1969. Vars ina i 
sen ammatt i työn ohessa hän on 
osall istunut aktiivisesti Hels ingin 
Ponnistus voimistelu- ja urhe i lu 
seuran to imintaan n. 50 vuoden 
ajan lähes kaikissa to imikunnissa. 
Johtokunnan jäsenenä hän on 
ollut 35 vuot ta ja myös p u h e e n 
johtajana joi takin vuosia. SHL:n 
sihteerinä hän on toiminut 7 vuot 
ta, samoin opetta jana opp i las-
kursseilla ja jäsenenä pätevyys-
tutki ja lautakunnassa usean v u o 
den ajan. Hän on myös urhe i lu to i 
mikunnan alkuunpani jo i ta. 

Antt i Hertoia on SHL:n kunn ia 
jäsen ja saanut Helsingin Ponnis
tuksen, TUL:n, Suomen Pallol i i ton 
kultaiset ansiomerkit ja Suomen 
Ladun hopeisen plaketin. 

Antt i Hertoia viettää e läkepäi 
viään Helsingissä reippai l len ja 
osall istuen aktiivisesti urhe i lu to i 
mintaan samoinkuin oman yhd is
tyksen to imintaan. Merkk ipä ivänä 
hän on matkoi l la. 

Li i ton toimisto sul jettu 
heinäkuun 2 0 - 3 1 päivinä. 

Merkkivuosia: 
70 vuotta täyttää Eht. Antt i Herto ia 
16. 7. Helsingissä. 
60 vuotta täyttää Eht. Eino Koso
nen 24. 6. Tampereel la. 
50 vuotta täyttää Eht. Olavi Kaut to 
14. 8. Helsingissä. 
50 vuotta täyttää Ht. Karl As t röm 
17. 8. Maar ianhaminassa. 

Kuollut: 
22.2. Eht Henrik Svartbäck Vaa
sassa. 

Hammastekn ikko tule pyör i t tä
mään iabraa kurssin ajaksi . 
Soita puh 918-510081. 

Hammastekn ikko saa työpa i 
kan. Tiedustelut Hammaslabo
ratorio Martti Peltosaari Yl i 
vieska puh. 983-20499 

Hammasteknikko-tehden seuraava 
numero ilmestyy s y y s k u u n 
p u o l e s s a v ä l i s s ä . Tähän 
numeroon aiottu aineisto pitää olla 
toimituksessa 15. e l o k u u t a 
m e n n e s s ä . 

T o i m i t u s 
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CRISTAL NP 
KRUUNU-JA SILTAMATERiAALI 

TAKAHAMMAS 

ETUHAMMAS 

C R I S T A L N P " 

- 16 elävää Major väriä 

- Kovuudeltaan lähellä luonnojlista 
hammasta 

- Kovuus 7 0 - 7 5 Wallace BS 3990 n:o 10 

EDULLISIN VAIHTOEHTO KULUTUSKESTÄVYYDESSÄ 

C R I S T A L N D PLAIMDEIMT O Y 
Hitsaajankatu 8, 00810 Helsinki 81 
puh./tel. 7554366, teiex 12-2430 

29.5 valmistuneet erikoishammasteknikoiksi 

Vasemmalta: Helkki Koistinen, Karl Ilvonen, Reino Kivi, Jyrki Hämäläinen, Lauri Hög
lund, Pirkko Väätäinen, Pekka Laakkonen, Jarmo Pulkkinen, Arvo Uotila, Markku Järvi
nen, Unto Ihatsu, Karl Syrjänen, Esko Nick. 

29.5 valmistuneet hammasteknikoiksi 

Vas. takarivi: Antti Valli, Jukka Martikainen, Sirkka Isola, Ralli Riikonen, Ari Heiskanen, 
Arvi Hirvonen, Jaakko Laine, Matti Kauppinen, opett. Marja-Lllsa Vuorisalo. Eturivi: Ilkka 
Mustonen, Tapani Merinen, Paavo Yliluoma. 
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® I V O C L A R - KERAMIIKKA-
ohjelma on täydellinen 

• IVOCLAR-KERAMIIKKA-työskentelysetti 
• IVOCLAR muotoilupensselit 
. FEINSTRAHL GRIFFEL-hienohiekkapuhallin 
• FEINSTRAHL MITTEL-AlO^hiekkaa 
• IVOMILL-kovametallifreesari 
• VIVODENT ITS-metallikeramlikkasatsI 

— uusi väriskaala, paint-on-tyyppiset opaakit 

• INZOMA-sidosmateriaalit ja valmisrakenteet 
— säästävät materiaalia ja työaikaa 

— lisää esteettisyyttä ja liitoksen lujuutta 

• PROGRAMAT-täysautomaattiuuni 
• SILANIT-ISOPASTkorjaussetti 

— mahdollistaa posliinin korjauksen suussa 

TUTUSTUKAA KERAMIIKKA-OHJELMAAMME 
KURSSEILLAMME 

Oy DENTAL MEDICO Ab 
Puh. 90-601 425 

H a n k i e d u l l i s e s t i . 

DGL-POLYMEROINTILAITE PJ-6 
polymerointiohjelmaan sisältyy 51/2 h esipolymerointiaika 
ja 1/2 h keittoaika, joten laite soveltuu hyvin yökeittimeksi 
PJ-6:een mahtuu 9 kyvettiä byygeieineen 
PJ-6 on ruostumatonta terästä 

DGL-POLYMEROiNTiLAITE P18 
esipoiymerointi-ja pääpolymerointiaika valittavissa 
esipolymerointiaika max 12 h ja pääpolymerointiaika max 4 
P 18:een mahtuu 18 kyvettiä byygeieineen 
P18 on ruostumatonta terästä 

Dental Geräte Leleux 

Oriolaoy .. 
I1AMMASVALIME 

PL 8,02101 Espoo 10. Puhelintilaukset 90-4291 



^^eposta saat korkealuokkaisia, kehityksen 
kärjessä olevia laatutuotteita - kilpailukykyiseen 
hintaan. a ^ 

Koko maan kattava verkostomme /^^^ ^J^^ 
palvelee nopeasti ja joustavasti. 

D E P O 

'eposta saat tarvitsemasi 
materiaalit, kestävät ja käteen-
sopivat instrumentit, korkea
luokkaiset kojeet ja kalusteet ja 
laboratoriotuotteet 

'epolla on myös alan laajin 
korjaamo- ja huoltopalvelu. 

Lappeenranta 

Helsinki 

M y y n t i p i s t M t : 
Helsinki puh. 90-544 311 
Jyväskylä puh. 941-12106 
Kuopio puh. 971-112 424, 
971-124 745 
Lahh puh. 918-43436 
Lappeenranta puh. 953-11277 
Oulu puh. 981-14970 
Rovaniemi puh. 991-14 055 
Tämpere puh. 931-22 781, 
931-33784 
Uirku, Sarodent 
puh. 921-337270 
Vaasa puh. 961-115 547 

•"DENTALDEPOT" 
Hankasuontie 9. 00390 Helsinki 39 
puh. 90-544 311 


