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Komet -kovameta l I i-E-jy rsi m et 
te räksen, akryy l in j a kovak ips in 
tehokkaaseen t y ö s t ö ö n 

Til.no Käsikappale H 79 E . 11.040 
Til.no Kulmakappale H 79 E . 21.040 
Til.no 3-mm-varsi H 79 E . 41,040 

Til.no Käsikappale H 251 E. 11.060 
Til.no Kulmakappale H 251 E. 2 f .060 
Til.no 3-mm-varsi H 251 E. 41.060 

Til.no. Käsikappale H 351 E . 11.060 
Til.no. Kulmakappale H 351. E . 21.060 
Tll.no. 3-mm-varsl H 351 E . 41.060 

G E B R . B R A S S E L E R G M B H & C O . K G . • Fabrik fiir Dentallnstru-
mente 
Postfach 160 • D-4920 Lemgo • Telefon (05261) 7331 • Telex 
0931597 

h h 
S u o m e s s a : 

HAMMAS OY 
Helsinki 10 Kalevankatu 3 Vaihde 64 36 36 

IVOCLAR -KERAMIIKKA 
ohjelma on täydellinen 

• I V O C L A R - K E R A M I I K K A - t y ö s k e n t e l y s e t t i 

• I V O C L A R - m u o t o i l u p e n s s e l i t 

• F E I N S T R A H L G R I F F E L h i e n o h i e k k a p u h a l l i n 

• F E I N S T R A H L M I T T E L - A I O z - h i e k k a a 

• I V O M I L L - k o v a m e t a l l i f e e s a r i 

• V I V O D E N T I T S - m e t a l l l k e r a m i i k k a s a t s I 
— uusi väriskaala, paint on-tyyppiset opaakit 

• I N Z O M A - s i d o s m a t e r i a a l i t j a v a l m i s r a k e n t e e t 
— säästävät materiaalia ja työaikaa 
— lisää esteettisyyttä ja liitoksen lujuutta 

• P R O G R A M A T - t ä y s a u t o m a a t t i u u n i 

. S I L A N I T — I S O P A S T - k o r j a u s s e t t i 
— maftdolllstaa posliinin korjauksen suussa 

T U T U S T U K A A K E R A M I I K K A - O H J E L M A A M M E 

K U R S S E I L L A M M E 

O y D E N T A L - M E D I C O A b 

Puh. 90-657134. 

http://Til.no
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http://Tll.no


CRISTAL NP" 
K R U U N U - J A S I L T A M A T E R I A A L I 

T A K A H A M M A S 

E T U H A M M A S 

C R I S T A L N D ® 

- 16 elävää Major väriä 

- Kovuudeltaan lähellä luonnollista 
hammasta 

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

EDULL IS IN VAIHTOEHTO K U L U T U S K E S T Ä V Y Y O E S S A 

/ ^ B m - A I AIB® PLANDENTOY 
m. - K l ^ ^ I A ^ L N U Hitsaajankatu 8. 00810 Helsinki 81 

""^^ mm^mm mmmm puhAei 7554366. telex 12-2430 

Whip-Mix erikoisvaiumassat ja 
erikoiskovakipsit vuonna 1981 
... Ja lisää tietoa antaa Mauri Herpola. 

Servident 
Rauhankatu 1 b B, 20100 Turku 10 
puh . 921-512228 

Olemme saaneet uutta 
Dreven 
silikoni-jäljennöspastaa 
Präzisil. 

Arkadiankatu 12 8, 
00100 Helsinki 10. 
Puh. 497 477, 490 740 



S U O M E N H A M M A S T E K N I K K O J E N L I I T T O 
F I N L A N D S T A N D T E K N I K E R F O R B U N O r y. 

Mannerheimintie 52 A I 
0 0 2 6 0 Helsinki 2 6 
Puh 447 123. postisiirto 12690 - O 

37. VUOSIKERTA 1980 

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

Jäsenet: Keijo Polon, Karl Markka
nen puh. 716 122 
Jarl Lehessaarl puh. 539 126 

HammasteknIkkolehtI ottaa tltoumuksetta vaa
taan ktalklrloltuksla sel(* valokuvia julkaltta-
vaktl. JulkalttavaksI tartroltetun materiaalin 
mukana on tolmltattava Uydellltet henkilötie
dot klr|oltta|asta (nimi, osoite, sos.turvatunnua, 
syntymökunta, asuinkunta, sekö pankki- tai 
postisiirtotilin n:o). 

Kirjoituksia lainattaessa on lähde 
mainittava. 
Keskl-Uuslmaa Oy, Kerava 1980 

SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITON HALLITUS 

Puheenjohtaja Kalevi Ilkka 
OS koti Ojatie 8, 90940 Jaali puh 981 -66435 työ Pakkahuoneenkatu 12 A. 
90100 Oulu 10, puh 981-223 801 

Toiminnanjohtaja Pekka Koivisto 
OS koti Porvoonkatu 3 C 113 00510 Helsinki 51 

puh koti 716697 tyo 447123 

Jaosto I (Laboratorion omistajien jaosto) 
Mauri Lukkari os Koukkusaarentie 1 B 72 00980 Helsinki 98 

puh työ 787741 koti 314 674 
Pekka Juurikko os Lukiokatu 1 06100 Porvoo 1 O 

puh 915-149 110 

Jaosto II (erikoishammasteknikkojen jaosto) 
Remo Peltonen os Rahitie 9. 02770 E s p o o 77 

puh työ 419 374, koti 874 745 
Matti Sänkiaho os. Siilitie 11 b L 360 00800 Helsinki 80 

puh työ 784 011. koti 784 328 

Jaosto III (hammasteknikkojen jaosto) 
Pirkko Väätäinen os Maria Jotunintie 6 A 5 00400 Helsinki 40 

puh. työ 493 794. koti 577 876 
Helena Savontie os Steniuksentie 26 B 23 00320 Helsinki 32 

puh tyo 605 611. koti 574 844 

Jaosto IV (hammasteknikko-oppilaat) 
Kimmo Laine os, Lapinsalmentle 23 B 12. 42700 Keuruu 

Jaosto V (hammastyöntekljät) 
Kalevi Virpi Tarkka-ampujankatu 4 A 20. 00140 Helsinki 14 

puh toim 649 470, kot 639 197 

Valinnanvapaus 
Suomalainen yhteiskunta kohtaa alkaneen vuosikymme
nen yksituumaisempana kuin koskaan aiemmin. Peräti 82 
% suomalaisista on sitä mieltä, että markkinatalous sovel
tuu varsin hyvin oloihimme. Kolme vuotta sitten vastaava 
luku oli 63 % eli mieltymykset nykyisen järjestelmän kan
nattamiseen ovat lisääntyneet voimakkaasti suhteellisen 
lyhyen ajan kuluessa. Erityisen huomattavaa on suoma
laisen järjestelmän suosion kasvu ollut työväestön kes-
kuucJessa. Työväestöstäkin peräti 79 % kannattaa vallit
sevaa markkinatalousjärjestelmää ja lisäys kolmen vuo
den aikana on ollut kaikkiaan 26 %. Kun vuonna 1977 liki 
neljännes suomalaisista eli 22 % oli sitä mieltä, että mark
kinatalous sopii meille melko huonosti ja neljä prosenttia 
arveli sen sopivan erittäin huonosti ovat vastaavat luvut 
nyt yhdeksän ja kaksi prosenttia. 

Syvää huolestumista kuitenkin herättää koulutetun 
väestönosan kasvava tyytymättömyys. Saman Elinkei
noelämän Valtuuskunnan (EVA) tutkimuksen mukaan 
kaikkein tyytymättömimpiä oloihimme oli koulutettu väes
tö. Kun haastateltavilta kysyttiin, missä maassa heidän 
tyyppisellään ihmisellä olisi parhaat elinolosuhteet, vasta
si 60 % kansakoulupohjaisista maan olevan Suomi mutta 
yiioppiiaspohjaisista vain 37 % piti Suomea parhaana 
maana. Yhä useammat suomalaiset kokevat, että itsensä 
kehittäminen ja kouluttaminen ei tuota katetta siihen käy
tetylle ajalle, rahalle ja vaivalle. Elinkeinoelämästä tuttu 
tilanne koskettaa myös toisen palveluksessa toimivia yrit
teliäitä ihmisiä. Tärkein yritteliäisyyden iannistajakin lie
nee sama - verotus. - N k . "pimeän paikan" ottamisen 
sivuansioista hyväksyy moraalisesti jo 35 % aikuisväes
töstä ankaran verorasituksen takia. On kuitenkin itsestään 
selvää, että nimenomaan tietoyhteiskunta tarvitsee kou
lutettua väestöä. Tilannetta ei saisi päästää siihen, että 
tämä väestöryhmä muuttaa maasta. Meillä ei ole varaa 
yrittämisen kahiitsemiseen eikä aivovientiin. 

HARRI AALTO 



SHL:n ylimääräinen syyskokous 

Suomen Hammasteknikkojen Liit
to ry:n ylimääräinen syyskokous 
pidettiin 15. päivänä marraskuuta 
1980 Hotelli Helsingissä. Kokous-
tapahtumat aikoivat klo 10.00 
jaostokokouksiiia. Osanottaja
määristä jaostokokouksiin saattoi 
seivästi havaitä, että jaostot ii i, IV 
ja V (toisen palveluksessa olevat 
teknikot, hammasteknikko-oppi
laat ja hammastyöntekljät) eivät 
tunne kovin suurta kiinnostusta 
toimia jaostoina ja osallistua oman 
jaostonsa kokouksiin. Vain muu
tama kyseisiin jaostoihin kuuluva 
oli saapunut kokoukseen. Sen si
jaan jaostoihin i (hammaslabora
torioiden omistajat) ja li (erikois
hammasteknikot) kuuluvia osallis
tui omiin kokouksiinsa kohtalai
sen paljon. Erikoishammastekni
kot olivat järjestäneet jaostoko-
koukseensa luennon, jonka piti 
dos. Arvi Tasanen. 

Lounaan jälkeen klo 13.00 alkoi 
varsinainen yhteinen syyskokous. 
Kokoukseen oli saapunut ilahdut
tavan paljon liiton jäseniä n. 80. 
Osaliistujaluetteiosta selvisi, että 
väkeä oli saapunut kautta Suo
men, pohjoisen kaupunkeja ja 
kuntia myöten. 

Liiton puheenjohtaja Kalevi 
Ilkka avasi kokouksen klo 13.15. 
Hän toivotti Suomen Hammaslää
käriliiton puheenjohtajan Leila 
Telivuon tervetulleeksi. Hammas
lääkäri Leiiä Telivuo on elokuussa 
-80 nimitetyn hammashuoltoko-
mitean varapuheenjohtaja. Teli
vuo oli saapunut kokoukseen ker
tomaan hammashuoltokomitean 
toiminnasta. Aiheesta hän selvitti 
taustää, sairausvakuutuslain voi
maantuloa, kansanterveyslain -72 
voimaantuloa ja lakien toteutu
mista ja toteuttamista vaikutuksi
neen. Työssään komitea on alku
vaiheessa. Komitea on perustanut 

keskuudessaan työvaliokuntia, 
jotka selvittävät tehtäviään. 

Komitea käyttää hyväkseen tut
kimustuloksia, joilla on selvitetty 
hoidon kysyntää ja hoitopalvelu
jen tarjontaa. Kansaneläkelaitos 
on tehnyt laajan tutkimuksen (siitä 
otteita Ht-iehdessä 3/80), jonka 
tuloksia pyritään analysoimaan. 
Komitea tullee työnsä aikana kuu
lemaan ulkopuolisia asiantuntijoi
ta, joihin ainakin toistaiseksi myös 
hammasteknikkojenkin edustus 
luetaan. Hammasteknikkojen Lii
ton puheenjohtaja K. iikka on jo 
kerran osallistunut komitean ko
koukseen. 

Telivuon puheenvuoron jälkeen 
esitettiin kysymyksiä. Vastauksis
sa todettiin mm., että komitean ni
mittämiseen olivat poliittiset taus
tatekijät vaikuttaneet hyvin olen
naisesti. Valtion asettamien toimi
kuntien ja komiteoiden kokoon
panoon yleensäkin pyritään saa
maan parlamentaarinen edustus. 
Kysymykseen pyritäänkö subven-
toimaän kaikkea hammashuoltoa, 
Telivuo totesi periaatteena ole
van, että kaikissa hoitomuodoissa 
pyritään tasapuoliseen subven
tioon. Jatkossa on mahdollisuus 
seurata komitean toimintaa ja 
saada siitä informaatiotä. 

Syyskokouksen muita aiheita 
olivat keskusjärjestön rekisteröi
minen, huoneiston rahoitustilan
ne, urheilukisojen järjestäminen ja 
hammasteknikoiden koulutus. 
Kokousta jatkettiin Deifoi-panee-
iin muodossa. Puheenvuoroja 
jaettiin haiuaviiieja puheenvuorot 
kohdistuivat hammashuoitokomi-
teaan. Pj kertoi liiton olleen jo ke
väällä yhteydessä sosiaali- ja ter
veysministeriöön, jonne jätettiin 
kirje ammattikuntämme huomioi
misesta nimitystä suoritettaessa. 
Keskustelussa ehdotettiin, että pi
täisi perustaa tukirengas, joka 
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edustajansa välityksellä hoitaisi 
yhteyden ja tiedotuksen komi
teaan. Asia sai kannatusta. Toi
saalta esitettiin, että tulevan kes
kusliiton hallitus olisi luonnollinen 
tukirengas puheenjohtajansa ta
kana. 

Keskusteltiin hammasteknikko
jen viroista ja pohdittiin mikä on 
tämänhetkinen tilanne. Todettiin, 
että virkoja ei tiettävästi olla tois
taiseksi perustamassa. Liittoon ei 
ole tullut tiedusteluja eikä ham
masteknikoiden mielipidettä ole 
kysytty esim. palkkauksessa. 
Usein on ihmetelty miksi ham
masteknikot eivät olleet aikanaan 
halukkaita hakemaan virkoihin. 
Todettiin, että haluttomuus johtui 
merkittävästi matäiasta paikkauk
sesta ja virkoja ei loppujen lopuksi 
ollut kuin muutama tarjolla. 

Tutkimustoiminnasta todettiin, 
että hammasteknikoiden pitäisi 
Säada aikaan tutkimus, jolla voi
taisiin tarvittaessa näyttää perus
teet paikkaukselle, koulutukselle 
ja muille suunnitelmille, joilla vai
kutettaisiin hammasteknikoiden 
asemaan. 

Erikoishammasteknikot ilmoitti
vat suunnitelleensa tutkimusta, 
joka käsittelee heidän työtään. 
Todettiin, että päättäjien tulisi eh
dottomasti ottaa yhteyttä liittoon, 
etenkin silloin, kun suunnitellaan 
uuden hammasteknikkoja valmis
tavan oppilaitoksen perustamista. 

jolla varmasti tullaan huomatta
vasti lisäämään teknikoiden mää
rää. 

Toiminnanjohtaja teki selkoa 
hammasteknikkojen keskusliiton 
tämän hetkisestä tilanteesta. 
Uudet säännöt on tarkoitus jättää 
rekisteriin vuoden lopussa. Ulos 
ne tulisi saada ennen tammikuun 
loppua -81. Tällöin päästäisiin 
niitä vähittäin soveltamaan. Sään
töjen käyttäminen tulee aikanaan 
näyttämään ovatko säännöt täysin 
valmiit, vai tarviiko niitä vielä hie-
nosäätää. 

Toimitusjohtaja selvitti myös 
huoneiston rahoitustilanteen, 
jonka todettiin olevan tyydyttävän. 
Tukirahoitukseiia oli saavutettu 
kohtalaisen hyvä tulos. 

Vuoden -81 hammasteknikko
jen talvi- ja kesäurheilupäivät 
päätettiin pidettäväksi Hämeen-
linnassä. Kiinnostus urheilupäi
viin on jatkuvasti tuntunut lisään
tyvän ja hämeenlinnalaiset ham
masteknikot odottavat luonnolli
sesti runsasta osanottoa järjestä
miinsä kisoihin. 

Puheenjohtaja Ilkka päätti ko
kouksen nuijan kopautuksella n. 
klo 15.30 ja päätöspuheenvuo-
rossaan totesi, että kyseessä 
saättoi olla nykyisessä muodos
saan Suomen Hammasteknikko
jen Liitto ry:n viimeinen ylimääräi
nen kokous. 

P. K. 

Muistio sosiaali- ja terveysministerille 
Suomen Hammasteknikkojen 
Liitto ry:n, Hammaslaboratorioiiitto 
ry:n, Erikoishammasteknikkoiiitto 
ry:n ja Hammastekniset ry:n edus
tajat kävivät luovuttamassa so-
siaäli- jä terveysministeri Sinikka 
Luja-Penttilälle kirjelmän, joka kä
sitteli 21.8.-80 hammashuoltoko
mitean kokoonpanoa. Kirjelmässä 

todettiin mm. seuraavaa: Ham
mastekniset työt muodostavat 
merkittävän osan hammashuollon 
töistä. Kokonaiskuluista n. 10 % 
on hammasteknisten töiden 
osuutta. Komitean tehtävänä toi
meksiannon mukaan on tehdä 
varsin pitkälle meneviä ehdotuk
sia aikuisväestön hammashuollon 
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järjestämisestä. Komitean tulisi 
selvittää julkisen ja yksityisen 
hammastiuollon työn jako ja yh
teistoiminta. Tuntuu merkilliseltä, 
että yhteistoimintakysymyksiä sel
vittämään on asetettu komitea, 
jossa kaikki yhteistoimintaan 
osallistuvat osapuolet eivät ole 
mukana. 

Komitean tulee myös selvittää 
aikuisväestön hammashuollon 
kehittämistä, tavoitteena tasapuo
linen palvelusten järjestäminen 
maan eri osiin. Aikuisväestön 
hammashuollossa hammastekni
set palvelukset ovat, välttämättö
miä, minkä vuoksi myös niiden 
tulee jakautua tasaisesti maan eri 
osiin. Keskeisenä on pidettävä 
sitä, missä määrin yhteiskunta 
osallistuu kliinisen ja missä mää
rin proteettisen hoidon kustan
nuksiin. Komitean on myös tehtä
vä ehdotukset tarvittaviksi haiiin-
noiiisiksi toimenpiteiksi. Hammas
teknisen alan järjestöt kiinnittävät 
tässä kohden huomiota myös sii
hen, että hammashuollon hallin

nossa ei ole yhtään henkilöä, joka 
olisi saanut hammasteknikon 
koulutuksen, vaan koulutuspohja
na on yleensä hammaslääkärin 
koulutus. Komiteaan kuuluu 9 
hammaslääkäriä eikä yhtään 
hammasteknikkoa. 

Mm. edellä esitettyihin seikkoi
hin vedoten alan järjestöt esittivät 
sosiääii- jä terveysministerille, että 
komiteaan tulisi nimittää myös 
hammasteknisen alan edustaja. 

Ministeri Sinikka Luja-Penttiiä 
totesi vastauksessaan, että komi
teaa ei tulia enää täydentämään. 
Komitean kokoonpanossa ovat 
vaikuttaneet pääasiassa poliittiset 
tekijät. Hammasteknikkojen edus
taja on kyllä mahdollisuus saada 
mukaan pysyvänä asiantuntija jä
senenä. Joka tapauksessa järjes
töllä on jatkuvasti mahdollisuus 
saada väliaikatietoja komitean 
toiminnasta. Lopuksi keskustelu
tuokion jälkeen ministeri rohkaisi 
järjestöjä kääntymään puoleensa, 
mikäli tiet ovat tukossa. 

Kuvassa vasemmalta: Kalevi Ilkka, Matti Juntunen, Tapio Vasara, Pekka Koivisto, 
ministeri Sinikka Luja-Penttilä ja Teppo Koskinen 
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Vaimentava luentokurssi hammasteknikon 
Y L E M P Ä Ä A M M A T T I T U T K I N T O A 

varten pidetään Valtion hammasteknikko-opistossa 
2 5 - 2 6 . 4. 1981. 

Kurssille oikeutetaan neljä vuotta ammatissa työskennelleet 
hammasteknikot. Kurssin tarkoituksena on perehdyttää ylempään 
ammattitutkintoon valmentautuvia hammasteknikkoja tutkinnon 
kirjallisen kokeen vaatimustasoon ja kirjallisuuteen jonka perus
teella koe toimeenpannaan, sekä opastaa työnäytteen teossa. 

ilmoittautuminen osoitetaan: Valtion hammasteknikko-opisto A. 
Kivenkatu 5 00500 Helsinki 50 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31. 1. 1981. ilmoittautuneille 
postitetaan yksityiskohtainen kurssiohjeima. ^ 

Kurssimaksu 100,- maksetaan kurssipaikalla. Osanottajamäärä: 
48 

Ylemmän ammattitutkinnon kirjallinen koe toimeenpannaan yksi
päiväisenä Valtion hammasteknikko-opistossa kesäkuussa 1981. 
Kokeen hyväksyttävästi suorittaneet voivat osallistua työnäyttee
seen joka on elokuussa 1981. 

Vaimentavan kurssin järjestävät yhteistoiminnassa Valtion Ham
masteknikko-opisto, Hammasteknikkojen Koulutustoimikunta ja 
Hammasteknikkomestarit ry. 

Ylemmän ammattitutkinnon toimeenpanee Valtion hammastek
nikko-opisto joka tiedottaa lähemmin yksityiskohdista keväällä 
1981. 

Jatkoa sivulta 22 Dentaalivalukullat... 
Hanau, Vest-Tyskland 

J . F . Jelenko 
& Co. , Armonk, NY, USA 

Hera G 72.2* 
Hera H 59.0* 
Hera S G 60.4* 
Hera K F 70.0* 
Alba G 32 .0* 
Alba S G 31.0* 
Alborlum 15.0 0 25.0 45.0 
Jel-3 66.0 0 4.0 20.0 
Fortlcast 42.0 0 9.5 26.0 
MIdas 46.0 0 6.0 39.5 
Rajah 58.0 0 3.5 27,0 

loppu 
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Professori Kalervo K. Koivumaa 

Pinteistä osaproteesin kiinnittäjina 

Rankarakenteisten osaproteesien 
iähes ainoa, ja siten myös aivan 
välttämätön kiinnittäjä on pinne, 
kun proteesissä ei tavallisesti oie 
laajapohjaista levy-osaa, joka ad
heesiollaan saattaisi pitää protee
sin paikoilleen "liimaantuneena". 
Mutta myös erilaisissa ievyosa-
proteeseissa, erityisesti, jos ne 
edustavat tuota biologisesti hy
väksyttävää reunoiltaan pienen
nettyä, eli "redusoitua" levy-ra
kennetta, ovat pinteet useimmiten 
tarpeellisia. Tässä yhteydessä ei 
ole syytä puuttua pinteiden ylei
siin piirteisiin, jotka kuuluvat tek
nikkokoulutuksen perusoppisisäi-
töön, vaan tarkoituksena on tar
kastella joitakin erityiskysymyksiä. 

Ensinnäkin on iuonnoilisestikin 
aihettä selvittää kysymystä pin
teen tärpeeiiisuudesta jossakin 
rakenteessa: - erittäin tärkeää on 
olla selvillä siitä, minkä seikan 
hoidettava potilas asettaa etusi
jalle: onko proteesin luja paikoil
leen pysyminen vaiko sen ulkonä
kö tärkeämpää. Tämä seikka vai
kuttaa erityisesti kulmahampaisiin 
ja niistä eteenkinpäin sijoitettaviin 
pinteisiin, sekä vielä ainakin ylä
leuan ensimmäisiin premoiareihin 
mahdollisesti tuleviin pinteisiin. 

Yleissääntönä on muistettäva, 
että liiat pinteet ovat aina haitaksi, 
siliä ne saattavat aiheuttaa ham
paan karioitumista ja parodontaa-
iisia vaikeuksia, joten yhtään tur
haa pinnettä ei pitäisi proteesiin 
asettaa. 

On muistettava professori VViliy 
Krogh-Poulsenin esittämä pinne-
sääntö, joka sanoo, että proteesin 
kieppäusäkseiin ja pinnelinjan pi
täisi kuikeä mahdollisimman sa
mansuuntaisina ja lähellä toi
siaan. Tämä vaatimuksen mukaan 

toimittaessa voidaan jättää pois 
useinkin toinen etualueen pinne, 
mikä merkitsee sitä, että proteesi 
pääsee suhteellisen vapaasti 
"kieppumaan" tukilinjansa ympä
ri. Samallä proteesi ei kuitenkaan 
rasita näitten kieppauspyrkimyks-
tensä aikana sitä hammastä, josta 
ko. pinne on jätetty pois. 

Mikäli ollaan epävarmoja jonkin 
pinteen tarpeellisuudesta, voi
daan asiaa kokeilla siten, että 
ensin jätetään pinne rakenteesta 
pois. Jos proteesi toimii ja pysyy 
hyvin, on tilanne sinänsä selvä, jos 
potilas sen sijaan valittaa protee
sin huonoa pysyvyyttä, voidaan 
pinne lisätä rakenteeseen erik
seen. Tämä on mahdollisti varsin 
helposti ainakin tilanteissa, joissa 
on kysymys proteesisatulan vie
reisistä pinteistä. Jos taas on kyse 
suoraan runkoon liitettävästä pin
teestä, ei kokeilu näin ehkä oie 
tärkoituksenmukaistä, koska pin
teen juottaminen tai hitsaaminen 
runkoon on vaikeaa ja turmelisi 
useimmissa tapauksissa jo tehdyn 
akryylityön. 

Syy siihen, miksi pinteen-tar-
peeilisuuskokeilu on syytä suorit-
tää esitetyssä järjestyksessä, on 
puhtaasti psykologinen: jos poti
las ensin kokeilee proteesia ko. 
pinteen kanssa, huomaa hän pro
teesin pysyvän erittäin hyvin pai-
koillaan ja hänen on myöhemmin 
vaikeempaa tottua tilanteeseen, 
jossa pinne on poistettu. Näin 
saattaa tulia tarpeelliseksi pinteen 
uudelleen lisääminen takaisin 
proteesiin ja työ lisääntyy ja pitkit
tyy. 

Valintaan okkiusaalisten ja gin-
givaaiisten pinteiden välillä on 
syytä kiinnittää tarkasti huomiota 
sen nojalla, mitä näiden pinteiden 
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vaikutuksesta hampaistoon tiede
tään: 

- okiusaaiinen pinne on turvalli
sempia parodontiumin kannai-
ta,siiiä sehän kulkee mahdollisim
man kaukana ienreunasta 
- gingivaalinen pinne, ylittäes
sään ienreunan muodostaa tietyn 
vaaran ienreunalle proteesin pai
nuessa kristojen resorption myötä 
syvemmälle ja 
- sinänsäkin ienreunan ylittävä 
pinteen varsi merkitsee ruoantäh-
teiden ja plakin kerääntymisen 
vaaraä, ja siten parodontaalisten 
muutosten vaaraa. 

Kuitenkin gingivaaiisiila pinteil
lä on selvästikin määrättyjä etuja: 
retentioaiueiden hyväksikäytön 
mahdollisuudet ovat paremmat 
useissa kriittisissä retentioviiva-ti-
lanteissa sekä pinteen sijoitus
mahdollisuudet iähes näkymättö
miin etuäiueenkin hampaiden 
pinnoilla on erittäin tärkeä seikka. 
Kun ulkonäkö on monelle poti-
iaäiie tärkeää, on hänet suhteelli
sen helppo motivoida pitämään 
itse tarkoin huolta tehostetulla 
puhdistamisella vaaranalaisesta 
ienreuna-aiueesta ja näin voidaan 
väittää ennen varsin yleisiä ien
reunan vahingoittumisia. Jos po
tilas vielä käy säännöllisissä ham
maslääkärin jälkitarkastuksissa 
esimerkiksi re-call-järjestelmän 
puitteissa ei gingivaalisten pintei
den käyttöä valituissa tapauksis
sa, missä niillä on selvät indikaa
tiot, ilmeisestikään nykyisin enää 
tarvitse kaihtaa, niin kuin on jopa 
pyritty jyrkästikin vaatimaan. 

Pinteiden retentiovoiman säily
minen ei ilmeisestikään ole kovin 
pitkäaikainen: metalli väsyy ja 
pinteet jopa hiukan vääntyvän 
"auki" , pois hampaan pinnan re-
tentioalueelta. 

Tällaisia muutoksia tapahtuu 
vaikka nykyiset valuseokset ovat
kin perusteellisesti tutkittuja ja 
kehiteltyjä ja vaikka vaiuprosessi 
toteutettaisiinkin varsin moitteetto

masti. Huolimatta yksittäisen pin
teen retentiokyvyn seivästä huo-
nonemisestä säilyy kuitenkin 
Säman proteesin eri pinteiden yh
teisvaikutus, eli laitteen kokonais-
retentio suhteellisen hyvänä ja 
potilasta täysin tyydyttävänä. 
Tämä johtuu siitä, että purentatoi-
mintojen aikana proteesi pyrkii 
varsin harvoin paralleelisti si-
säänsovitussuunnan mukaisesti 
pois peikoltaan, useimmiten se 
iuonnoilisestikin liikkuu tavalla tai 
toisella klepaten tukiiinjojensa 
ympäri ja tällaista liikettä hiukan 
löystyneetkin pinteet pystyvät 
hyvin vastustamaan. Eräissä yh
teyksissä suositetaan paremman 
pitovoiman saamiseksi käyttä
mään vain vedetystä langasa teh
tyjä pinteitä, sillä yleensä vedetyn 
langan kimmoisuus on parempi 
kuin vaietun materiaalin. Erityi
sesti Ruotsissa näytään suosivan 
näin rakennettuja konstruktioita. 

Vaikka pinteet ovatkin tärkeitä 
proteesin rakenneosia on ilmeis
tä, että rakenteesta saattaa katke
ta jokin, jopa joitakin pinteitä pois 
ja proteesi toimii kuitenkin käyttä
jänsä tyydytykseksi. On myös 
tässä todettava, että tieto tällai
sista vaurioista, joita ei korjata, 
kuulee harvoin laboratorion pa
lautteena. Se, että pinnettä ei uu
sita johtuu luonnollisestikin poti
laan tottumuksista: proteesi 
" istuu" totutulla paikalla ja ham
paisto sekä suun pehmeät kudok
set ovat siihen tottuneet, joten 
tiukka paikoilleen retentoituminen 
ei ole välttämätöntä. Tietyssä 
määrin tästä voisi myös päätellä, 
että ilmeisestikin toisinaan pro-
teeseihin on alunalkaen asetettu 
turhan paljon pinteitä. Yleisenä 
suuntaa antavana viitteenä voisi 
antaa suosituksen pinteiden to
dellisen tarpeellisuuden tarkem
masta harkinnasta ja kaikkien vä
hänkin todennäköisesti turhien 
pinteiden poisjättämistä raken
teista. 
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UUDET, KOTIMAISET PAALLEPOLTTO-
METAUIT SAAT LÄÄKINTÄMUOVISTA. 

Lääkintämuovi Oy tuo nyt 
markkinoille täysin uudet, koti
maiset pääiiepoittoseokset. Seos
ten tuotekehitystyössä 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. 

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

vaa laadunvalvontaa. 
Seoksia on kahta erilaista; mo

lemmat sopivat kovuutensa an
siosta myös pitkiin siitarakennei-
miin. Uusille metaileiile voidaan 
polttaa posliini kaikilla tunnetuim-
miiia (maassamme yleisesti käy
tetyillä) posiiinimassoiiia. Uudet 
seokset ovat kudosystäväiiisiä ja 
kestävät hyvin suun olosuhteissa. 

OUTOKUMPU MK I 
Erittäin jalo Au-Pt -seos, jonka 

jaiometaiiipitoisuus on 96 %. Väri 
harmaan kellertävä. 

OUTOKUMPU MK il 
Edullinen, erittäin aio Au-Pd 

-seos, jonka jaiometa iipitoisuus 
on 80 %. Käyttöohjeet, fysikaali
set ominaisuudet ym. lisätietoja 
saat Lääkintämuovista. 

Lm)ENTAL 
Myynti: Lääkintämuovi Oy/ 

Rauni Tirri, Espoo, 
puhelin 90-8030561,8031 465 

HAMMASTEKNIKKOPÄIVÄT 
Lauantaina 28.3.1981 

Kamarimusiikkisali 
Klo 9.00 Avaus 

Hammaslaboratorio työympä-
\ ,. ' ristönä 

FM Ritva Degerth 
Juurikanavanastat tarkasteltavina 

HLL Martti Pakkala 
Ruuvit kruunu- ja siltaprotetiikas-
sa 

HLL Reijo Kari 
HTM Matti Taiminen 

Purentakiskot 
HLT Pentti Kirveskari 

11.30-12.30 Lounas 
12.30 Tekniset salakarit levyprotetiikas-

sa 
EHT Harri Hägg 

Levyproteesimateriaalien jänni
tykset 

HTM Matti Savolainen 
Levyproteesin vahvikkeet 

HTM Seppo Miettinen 
12.30 - Yhteisluennot hammaslääkäreille, 

-hoitajille ja-teknikoille 

YLEISLUENTOSARJA 
Uudet mallit hammasprotetllkas-
sa. Tavoite: Selvittää uusien valu
metallien käyttöä hammasprotetii-
kassa, kliinisiä ja laboratoriokoke
muksia 

Luennoitsijat: Prof. Eero Suoni
nen, HLT Antti Yli-Urpo, hammas-
teknikkomestari Matti Taiminen, 
hammasteknikkomestari Matti 
Uusaho 
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Coiootamma kaikMa atnmattiodtydlta 

Etelä-Pohjanmaan 
Hammasteknikkojen Seura 
Hans Boström 
Harri Bredarholm 
Reijo Haapoja 
Hannele Hiippala 
Heikki Hiippala 
Leevi Hyvönen 
Ismo Jalonen 
Hemmo Kurunmäki 
Rauni Kurunmäki 
Hilkka Laaksoharju 
Antti Lahdensuo 
Stig Lundqvist 
Orvo Lähde 
Asko Manninen 
Harry Mesimäki 
Ritva Metsälä 
Arto Myllymäki 
Erkki Niemelä 
Erkki Nikula 
Gunnar Nyberg 
Raimo Packalen 
Voitto Parkkonen 
Ossian Polari 
Arne Raitila 
Heikki Ranta 
Martti Ranta 
Tarmo Rauhala 
Aarre Saari 
Anssi Saari 

Johan-Erik Sulkakoski 
Antti Svahn 
Henrik Svartbäck 
Oiva Vainionpää 
Jorma Yliluoma 

Keskl-Suomen 
Hammasteknikkoseura 
Pia Ahmaoja 
Eero Ahonen 
Esko Ahonen 
Hanna Ahonen 
Mauno Alanko 
Simo Antskog 
Matti Asikainen 
Ilmari E lomaa 
Kalevi Epäilys 
Terho Hapuli 
Lea Hovila 
Tapio Hovila 
Leo Hyvönen 
Liisa Hyytinen 
Tapio Hyytinen 
Reijo Immonen 
Osmo Järvenpää 
Viljo Järvinen 
Hannu Kainulainen 

Veli-Pekka Kainulainen 
Tapani Kallioinen 
Arto Kanner 
Juhani K a s s a l a 
Antti Koskela 
Ilkka Koskela 
Liisa Koskela 
Olavi Koskela 
Seppo Koskela 
Sirpa Koskela 
Pekka Koskinen 
Jouko Laine 
Kimmo Laine 
Markku Laine 
Eila Lukkarinieml 
Jorma Lukkarinieml 
Martti Lukkarinieml 
Per-Johan Möller 
Eero Oksanen 
Kari Pajala 
Terho Parikka 
Anneli Puronaho 
Merja Rantanen 
Pirjo Ruppa 
Samuli Ruppa 
Voitto Saari 
Veijo Salonen 
Matti Tamminen 
Salme Tapaninen 
Juha Varjamo 
Kerttu Vesanto 
Sylvi Vuorela 
Vesa Vuoristo 
Simo Östberg 

Oulun Seudun 
Hammasteknikkojen Seura 
Viljo Ahonen 
Heikki Hedman 
Juha Hedman 
Veli Heikkinen 
Yrjö Hentilä 
Kalevi Ilkka 
Yrjö Kailasuo 
Veikko Kallinen 
Eino Kasteli 
Olavi Kasurinen 
Raimo Keinonen 
Matti Keränen 
Helena Kesti 
Osmo Kolivuori 
Vilho Kolivuori 
Heikki Kukkonen 
Timo Kukkonen 
Matti Kuorikoski 
Taimo Marttila 
Reijo Mähönen 
Nils Nygärd 

Teija Ollila 
E s a Ontero 
Hannu Orell 
Jorma Orell 
Jorma Pekkala 
Martti Peltosaari 
Jouko Rantanleml 
Kari Sarste 
Erkki Seppänen 
Eila Säilynoja 
Pentti Säämänen 
Eero Tornberg 
E s k o Tornberg 
Arto Westerlund 
Erkki Vitikainen 

Satakunnan 
Hammasteknikkojen Seura 
Erkki Asikainen 
Pentti Autio 
Risto Fagerström 
Altti Forsberg 
Jarmo Haviala 
Eero Heikkonen 
Lille Herpola 
Tapio Jaakkonen 
Onni Jalli 
Jukka Kaitila 
Matti Kaitila 
Hannu Keitaanpää 
Kari Mättö 
Kari Pitkänen 
Kauko Poikolainen 
Maiju Poikolainen 
Per-Olof Savolainen 
Toivo Suomela 
Ilpo Tuominen 
Vesa Waegelein 
Tapani Vainionpää 
Raimo Warro 
Martti Vilonen 
Jukka Vuori 

Savo-Karjalan 
Hammasteknikkoseura 
Pekka Antikainen ja K:nit Ky 
Pentti Antikainen 
M. Durchman 
Juhani Haapalainen 
Aaro Hakkarainen 
Hammas-Tetra 
Henriksson & Edelman 
Veli-Matti Hoikkala 
Hynninen & Mähönen 
Matti Jalava 
Helge Jäderholm 
Heikki Ketonen 
Heikki Koistinen 
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Veijo Koistinen 
Aarno Koivunen 
Matti Koponen 
Sakari & Ritva Kuokkanen 
Pentti Laakso 
Martti Laakkonen 
Pekka Laakkonen 
Risto Liljavirta 
Manninen & Lustig 
Tauno Metsola 
Heimo Mustonen 
Urho Nurminen 
Veli Peteri 
M. Pitkänen & K:nit Ky 
Pekka Porali 
Juhani Pursiainen 
Kauko Rautava 
Savon Hammas Oy, Kitee 
Savon Hammas Oy, Kuopio 
Savon Hammas Oy, Savonlinna 
Pentti Salmi 
Heikki Salo 
P. Tarvainen 
Tirkkonen & Ikonen 
Pentti Tolvanen 
Eino Virtanen 
Timo Virtanen 
Martti Vitikainen 

Kaakkols-Suomen 
Hammaslaboratorioiden Yhdistys 
FransasÄ Holopainen, 
Allan Hartikainen 
Jukka Hauhlo 
Erkki Herrala 
Ari Hänninen & Ari Herrala 
Sakari Kari-Koskinen 
Hannu Kilpiä 
Osmo Laiho 
Erkki Marttila 
liro Nieminen 
Lassi Oksanen 
Esko Paasio 
Pekka Porali 
Martti Roiha 
Paavo Roine 
Ilkka Saani la 
Ilmari Saarinen 
Jukka Taika 
Toivo Tyrisevä 
Eero Uotinen 
Bruno Valokorpi 
Ahti Vanhala 
Antero Vanhanen 
Vilho VIne 
Ilmari Virkkula 

Tampereen Seudun 
Hammasteknikkojen Seura 

Jouni Ahmavuo 
Elis Ahonen 
Risto Airola 
Kauko Eskel inen 
Tapani Försti 
Jorma Halme 
Sointu Helenius 
Ari Hietala 
Kari Hyytiäinen 
Kalervo Ingalsuo 
Margareta Ingalsuo 
Mikko Itäkylä 
L e a Jokisalo 
Markku Järventie 
Markku Järvinen 
Ismo Kemppainen 
Martti Koivunen 
Pertti Koivunen 
Ilkka Kokkonen 
Asko Korkeala 
Mauno Korkeala , 
Eino Kosonen 
Tero Kuula 
Erja Kymäläinen 
Markku Laine 
Jaakko Lankoski 
Hannu Leppäkorpi 
Irene Leppäkorpi 
Antti Lindroos 
Juhani Läykki 
Olli Manninen 
Erkki Mikkola 
Merja Myllys 
Mauno Mäkelä 
Raimo Mättö 
Kari Nappari 
Erkki Nojonen 
Larssi Nojonen 
Pauli Nurmi 
Visa Rahkonen 
Juho Rajamäki 
Raimo Repo 
Helena Riikonen 
Osmo Riikonen 
Mikko Rikkonen 
Elli Räisänen 
Niilo Saarinen 
Olavi Salmi 
Kalle Salonen 
Reijo Sokura 
Veikko Sokura 
Anja Tuurna 
Jukka Tähtinen 
Reijo Tähtinen 
Arvo Uotila 
Ritva Viholainen 

Eerikki Vuorimies 
L a s s e Vuorimies 
Unto Ylihaveri 
Kari Ostring 

Lapin Hammas 
teknikko Seura 
Erkki Auvinen 
Ari Ahrikkala 
Jaakko Herva 
Jyrki Isojärvi 
Timo Juutinen 
Pentti Kauranen 
Jouko Laitinen 
Reijo Laitinen 
Sakari Lepojärvi 
Keijo Lämsä 
Erkki Melamies 
Paavo Mäntyniemi 
Kristiina Paappanen 
Kalevi Pitkänen 
Markku Selin 
Ahti Silen 
Antti Tarkiainen 
Urho Tarvainen 

Turun Hammas 
teknikkojenseura 

Jarmo Airola 
Sakari Ansaharju 
E e v a Anttila 
Jukka Aro 
Kauko Friman 
Aarno Haarnimo 
L a s s e Haavisto 
E s k o Heikkinen 
Allan Heinänen 
Lauri Höglund 
Ah Iltanen 
Raija Kallio 
Pentti Kallio 
Pentti Keiramo 
Maaret Kesänen 
Hilkka Kylämäki 
Arja Laakso 
Nils Lagerström 
Tapio Lamminen 
Yrjö Lehtinen 
Aulis Lehtonen 
Raimo Lehtonen 
Harri Loukonen 
Sergei Malanin 
Hannu Moberg 
Juha Nepponen 
Pentti Nohrström 
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New York city Marathon -80 

Useita vuosia lenkkeilyä harrasta-, 
vina päättivät Reino Peltonen ja 
allekirjoittanut osallistu New Yor
kin maratonille lokakuussa -80. 
Tuumasta toimeen matkatoimisto 
asialle ja näin alkoi asiat järjestyä. 
Maailman suurin maratooni oli 
kiehtonut molempien mieliä jo 
jonkin aikaa. On luonnollista, että 
täyden maratonin juokseminen 
42,195 m vaatii jo ennakkoon har
joittelua ja muutakin valmentautu
mista. Viikottain ainakin yksi 
vähän pidempi lenkki n. 20 — 25 
km ja muuten harjoitus joka päivä. 
Joku varmaan ajattelee, että kyllä 
on sairaitten hommaa, mutta voin 
vakuuttaa että on oltava vahvassa 
kunnossa niin fyysisesti kuin hen
kisestikin. Heikot sortuu. 

Peltosella oli takana jo muuta
mia maratooneja mutta minulle 
tämä oli ensimmäinen. Ei vaikut
tavampi voi urheilutapahtuma olla 
kun yli 14.500 maratoonaria start
taa yhtä aikaa matkaan. Edellisen 

vuoden 28°C helle oli muuttunut 
Atlantilta puhaltavaksi myrskyisen 
tuuliseksi sääksi, lämpötilan ol
lessa aamulla vain 5 - 6 ° C . Ku
kaan ei tuskin jäänyt sään vuoksi 
pois, vaan kaikki jotka pääsivät 
mukaan myös lähtivät. Yli 2000 
halukasta amerikkalaista jäi dot-
tamaan seuraavaa vuotta. 

Tunnelma oli juoksun aikana 
sanoin kuvaamattoman vaikutta
va, kun arvioiden mukaan yli 4 
miljoonaa katsojaa kannusti juok
sijoita koko matkan ajan. Voi 
sanoa, että oli väkeä aivan musta
na, koska runsaasti oli myös jou
kossa neekereitä. 

Loppuun juoksi runsas 12.500 
ja mainittakoon että keskeyttänei
den joukossa oli myös Virenin 
Lasse, että me pojat voitimme 
myös hänet. Weil. Weil. 

Tulokset: Kalevi Ilkka aika 
3.03.06 sijoitus 1561. Reino Pelto
nen aika 3.11.46 sijoitus 2312. 

Kalevi Ilkka. 

Reino Peltonon |a Kalevi Ilkka Central Parkleea maratonin illkaon mitalllt kau
lassa. Miten olls ensi vuonna Honolulun maraton, se maailman eksoottisin. Yes. 

20 

Työterveyshuollon päivä 

Työsuojelutapahtumat ajoittuivat 
tänä vuonna työsuojeluviikolle, 
jonka pääjuhla ja työterveyspäivät 
pidettiin 27 28.10.-80 Finlandia-
talolla Helsingissä. 

Työsuojelussa kiinnitetään tänä 
päivänä huomiota inhimillisyyteen 
ja ihmisläheisyyteen sekä vastuu
seen työstä ja työtovereista. 
Tämän edistämiseksi aletaan 
maassamme viettää vuodesta 
1980 lähtien työsuojeluviikkoa. 
Työsuojeluviikon suunnittelutoi
mikuntaan kuuluvat Invaliidiliiton, 
Keuhkovammaliiton, Kirkon Yh
teiskunnallisen Toimikunnan, 
Suomen Punaisen Ristin ja Työ
terveyslaitoksen edustajat. 

Osanottajaluettelon mukaan 
päiville oli tullut n. 1600 erilaisissa 
työsuojeluorganisaation tehtävis
sä toimivaa henkilöä. Heidät oli 
lähettänyt etelä- tai keski-Suo-
messa toimiva yritys, laitos, teh
das, virasto, toimisto, lääkäriase
ma, työterveysasema tai muu yh
teisö. Olipa joukossa yksi ham
masteknikkokin. 

Aamulla varhain ilmoittautumis
paikalla jaettiin runsas nippu ma
teriaalia sekä päivän ohjelma. Ma
teriaalista ja päivän aikana kuul
luista monist ^esitelmistä kokoan 
muutamia mieleenjääneitä tekstin 
tai esitysten kohtia. 

Luennoitsijoina esiintyivät 
pääasiassa työterveyslaitoksen 
lääkärit. 

Työsuojelullisista ponnisteluis
ta huolimatta työpaikoillamme on 
yhä tekijöitä, jotka tuhoavat ihmi
sen psyykkistä ja fyysistä terveyt
tä. Työsuojelua ja työtä kehitet
täessä on otettava huomioon työn 
merkitys, ansiotulon lisäksi, myös 
elämäntapaa säätelevänä tekijä
nä. 

Ihmisen rakenne ja elimistön 
toiminta on pysynyt suurin piirtein 
samanlaisena vuosituhansia, 
mutta tekniikka ja kemiallinen 

teollisuus ovat kehittyneet yhä 
nopeammin. 

Ihmisen toiminnalla on luontai
set toiminnalliset rajoitukset, 
mutta ihmisellä on kyky sopeutua, 
mukautua ja sietää. Tämän vuoksi 
on saatettu jättää huomiotta 
työympäristö, työvälineet ja ken
ties työtavat. Työoloissa ja -ta
voissa olevat virheet johtavat on
gelmiin tai sairauksiin vasta vuo
sien kuluttua. 

Työelämän ongelmat ovat lähes 
aina sidoksissa muihin työn ulko
puolisiin tekijöihin ja toimintoihin 
ja yhteiskunnan ongelmiin. 

Vuoden -80 työsuojeluviikon ta
voitteisiin kuuluu: 
- jokaisella työelämän osapuo

lella on vastuu itsestään, työto
vereistaan ja työstään. 

- työsuojeluaktiivisuuden edistä
minen pienissäja keskisuurissa 
yrityksissä sekä omaa työtään 
tekevien keskuudessa. 

- työn inhimiiiistäminen, työllä on 
keskeinen merkitys ihmisen 
elämässä muotoihinkin kuin 
ansiotulon lähteenä. 

- työtyytyväisyyden ja työn ar
vostamisen lisääminen 

- psyykkisen, fyysisen ja sosiaa
lisen terveyden ylläpitäminen ja 
ennaltaehkäisevä kuntoutus. 

Suomessa on 1 - 4 työntekijän 
yrityksiä n. 42 000. Pientyöpaik
kojen työntekijöistä työterveys
huollon piiriin kuuluu ainoastaan 
n. 3 %. Työsuojeluorganisaatio ei 
kata pientyöpaikkoja ja ne ovat 
myös säännöllisen tiedonvälityk
sen ulkopuolella. 

Pientyöpaikoilla joka kolmas 
työntekijä altistuu yhdelle työhy-
gieniselle riskitekijälle ja joka 
kymmenes vähintäin kahdelle. 
Melu, liuottimet, höyryt ja savut 
ovat yleisimmät riskialtisteet. 

Yrityksen pieni koko vaikuttaa 
työoloihin myös myönteisesti. 
Saattaa olla, ettei työsuojelun 
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edistäminen pientyöpaikoilla ole 
suuri kustannuskysymys vaan 
työtapojen ja tottumusten muutta
mista koulutuksen, opiskelun ja 
ohjauksen avulla. 

Työterveyshuollon päivän esi
telmissä kosketeltiin työlääketie
teen muuttuvia ongelmia, työpe
räisiä keuhkosairauksia, kemial
listen haittatekijöiden aiheutta
mien taudinkuvien kehitystä, säh
kömagneettista säteilyä, infraään-
tä, melua, tärinää, työelämän psy
kologisia haittatekijöitä, työpe
räistä syöpää ja kemikaalien mer
kitystä perintötekijöihin sekä työ-
terveyslainsäädäntöä. Esityksiä 
oli päivän aikana 15 ja ne kestivät 
1 5 - 3 0 minuuttia. 

Talossa oli samanaikaisesti 
näyttely, jossa oli esillä työtervey

teen ja -suojeluun liittyvää kirjalli
suutta ja lainsäädäntöä, työsuoje
lussa käytettäviä varusteita ja vä
lineitä mm. työasuja ja henk. koht. 
suojaimia sekä erilaisia mittaus
laitteita. 

Näyttelyyn liittyi tutkimusjuliste-
näyttely, jossa tutkijat esittelivät 
erillistutkimusten tuloksia. Työter
veyslaitoksen asiantuntijat olivat 
myös järjestäneet laajahkon 
asiantuntijapalvelun päivien osa
nottajille. Opiskelupäivälle kertyi 
mittaa sopivasti, joskin tiedollinen 
anti ensikertalaiselle oli runsas. 
Kirjallinen materiaali ja pieni jäl-
kiopiskelu auttoivat tavoittamaan 
työterveyspäivän merkitystä ja sa
nomaa. 

M.J. 

Dentaalivalukullat alhaisella jalometallipitolsuudella 
Koostumus: 30 % < Au + (Pt-Pd) < 75 % 

Tuottaja Tuotemerkki Koostumus Tuottaja 
Au Pt Pd 

Argen ( P T Y ) Ltd., A r g e n c o S 72 .9* 
Edenvale, Sydafrika Argenco 9 i 34 .4* 
B E G O Bremer Gold- Begolloyd G 0.5 3.0 
schlägerei Wilh. Begolloyd M W ^ 0.5 3.0 
Herbst, Bremen, Midigold 49A 0 3.5 
Vest-Tyskland Gold E W L M 2.5 0 27.5 
Cendres & Metaux Modulor 3 68 .2 * 
S.A., Blel-Blenne, MediorS 61 .2 * 
Sveits Pallorag 3 4 0 . 2 * 51.5 

Pa l lo rag33 30 .0* 59.7 
Novopal 3 30 .0* 58.5 
Neocast 2 74 .2* 

Degussa, Pforz- Pal l iagM 2.0 0 28.0 
heim, Vest-Tyskland Stabllor G 63 .7* 

Stabilor NF IV 65 .0* 
H. Drijfhout & Zoon's Colinor 1 64.4* 
Edelmetaalbedrljven B.V., Colinor 2 69 .0* 
Amsterdam, Nederland 
Elephant Ede l - Pluto 2 73 .5 * 
metaal B.V., L E Pluto 3 70 .0* 
Horn, Nederland Pluto 4 70 .0* 

Minerva 3 59 .0* 
Minerva 3 S 63 .0* 
Minerva 4 60 .0 * 
Mirafort 3 52 .0* 
Mirafort 4 • 51 .0* 

Pal las 3 40 .0 * 
Pal las 4 38 .1 * 
Pallium 3 C 3 0 . 0 * 

C . Hafner, Pforzheim, Cehadentor 

Ag 

60.0 

Vest-Tyskland 
Heraeus Edelmetalle GmbH, Aurea G 63.0* Jatkuu sivulla 11. 
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Ulkomaan uutisia 
Hammaslääkärien tariffeista Saksassa ja Ranskassa. 
Loka-marraskuun vaihteessa 
sekä Saksan että Ranskan lehdis
sä oli uutisia hammaslääkärien 
tariffien kehittämisestä. Kummas
sakin maassa ehdotetaan maksu
ja nostettavaksi inflaation verran 
eli Ranskassa jo 1.12.80 lähtien 
niin, että vuoden 1980 kokonais-
tulonmuodostus lisääntyisi 12 % 
(vertailuluku 1.1.80 9F10, nyt 9F80 
ja 1.12.80 10F20) ja Saksassa sai
raskassan alaisiin taksoihin 6 % 
lisäys, jolla pysäytettäisiin reaali
tulon vähenemiskehitys. 

Saksassa onkin reaalitulo 100 
DM:n vaihtoa kohden vuoden 
1973 21 DM:n tasosta laskenut 14 
DM:aan viime vuonna, nyt se on 
12:n paikkeilla. 

Saksassa on herättänyt levotto
muutta sairaskassojen rajoitetut 
mahdollisuudet suorittaa yhä li
sääntyviä hammashoitokuluja, 
joissa erityisesti proteettisten 
kustannusten kasvu on pantu 
merkille. Siitä on johtunut potilai
den maksuosuuden lisääntymi
nen. Toisaalta olisi mahdollista 
pyrkiä käyttämään vähemmän ja

lometalleja (kultaa, platinaa) si
sältäviä lejeerinkejä. 

Laboratorio- ja materiaalikus
tannusten osuus Saksan ham-
maslääkintäalan kustannuksista 
on vuoden sisällä noussut 53 
%:sta 55 %:iin. 

Ranskassa taas hammaslääkä-
reitä huolettaa se, että vaikka teh
dään runsaasti mainosta ham
mashoidon tehostamiseksi, niin 
sosiaalisten maksujen peittäessä 
vain 30 % kustannuksista arvel
laan potilaiden maksettavaksi lan
keavien osuuksien suuruuden 
olevan esteenä tarpeelliseen hoi
toon hakeutumiselle. Ranska 
uhkaa jäädä talousyhteisön mais
ta viimeiseksi hammashuollon 
suhteen. Lisäksi hammaslääkärit 
pelkäävät alansa liikakoulutusta, 
sillä vuosittain valmistuu 950 
hammaslääkäriä, mistä seuraa, 
että Ranskassa on vain 1600 asu
kasta hammaslääkäriä kohden 
toivottavan määrän ollessa 1800. 
Senvuoksi halutaan opiskelija
määrien rajoittamista ja eläkkeel
lesiirtymisen rohkaisemista. 

Hammasteknikot haluavat laillistamista Ranskassa 
Kuten monet käsityöläiset myös 
hammasteknikot ovat viime aikoi
na kampanjoineet saadakseen 
asemansa määritetyksi ja ammat
tinsa rajatuksi Ranskassa. 

Lakiesitys on jätetty kansallis
kokouksen toimistoon. Ajankoh
tainen esitys on siksi, että Euroo
pan parlamentti on hyväksynyt 
suosituksen asiantuntijatoimikun-
nan muodostamisesta käsittele
mään koulutuksen tasoa ja mää
rittämään hammaslääkärien ja 
hammasteknikkojen pätevyyden 
rajoja. 

Euroopan talousyhteisön piiris
sä on vapaa liikkumisoikeus työn
tekijöillä ja myös hammastekni
koilla, siksi on ranskalaisten sel
vennettävä hammasteknikkojaan 

koskevia säädöksiä. 
Kolmeneljäsosaa maan labora

torioista on pieniä ja hyvin erita
soisia varusteiltaan. Tähän epä
kohtaan halutaan itse kiinnittää 
viranomaisten huomiota. 

Epäkohtana pidetään mm. sitä, 
ettei protetiikkaan kiinnitetä ham
maslääkärien koulutuksessa 
kovin paljon huomiota. Tästä seu
raa, että hammasteknikkojen ase
maa, vastuuta ja ammattikoulu
tusta on nostettava. 

Esityksessä käsitellään myös 
hammasteknillisten töiden lasku
tusta potilailta. Työn laskutus 
saattaa vaihdella 1 -10 kertaisena 
hammasteknikon laskuun verrat
tuna. 
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TUOTETIETOA 

Uudet kotimaiset pääiiepoittoseokset 
MK 1 ja MK 2 ovat jaloja päällepoittokultaseoksia. MK 1 :n jaiome
taiiipitoisuus, ts. Au + Pt-ryhmän metallit yhteensä, on 96 %. MK 
2:n vastaava arvo on 80, joten sekin on erittäin jalo seos. MK 1 on 
Au-Pt-seos, MK 2 on Au-Pd-seos. 
Uusille metalleille voidaan polttaa posliini kaikilla tunnetuimmilla, 
maassamme yleisesti käytetyillä posliinimassoilla. Uudet seokset 
ovat kudosystävällisiä ja kestävät hyvin suun olosuhteissa. 
Molempiin seoksiin käytetään fosfaattisidonnaisia valumassoja. 
Edullisella MK 2 -seoksella massan sekoitusnestettä käytetään 
laimentamattomana. 
Tuotekehitystyössä on ollut mukana useita suomalaisia hammas
teknikolta ja hammaslääkäreitä. Näin on voitu tarkasti ottaa huo
mioon käyttötarkoitus, tyypilliset suomalaiset työmenetelmät sekä 
käyttäjien korkea vaatimustaso. 
Seokset valmistaa Outokumpu Oy ja myy Lääkintämuovi Oy. 

Helsingin Seudun Hammas Seura 
Helmikuun laivaristeily 

Tukholmaan 13.-15.2.1981. 
Vikinglinjan uusilla laivoilla C-luokassa. 
Matkan hinta 300 mk - 500 mk riippuen ohjelman valinnasta 
Tukholmassa. 
a risteily 300,-
b risteily + kuninkaanlinna 310,-
c risteily + Wasa laiva 330,-
Sitova ilmoittautuminen 15.1.1981 mennessä Keijo Polönille puh. 
483931. Maksu 19.1.1981 mennessä seuran tilille SYP Hakaniemi 
206520-36982 

Kestävät, 
toimivat 

HAMMAS
LABORATORIO-

KALUSTEET 

d k 
Dental Konsultit 
90-8782075 Myös vasenkätisinä 

24 

rio LABORATORIOKALUSTEET 

• Polttomaalattua tukevaa terästä 
• Pöytälevy resopaalia 
• Valmiit kaasu-, ilma- ja sähköjohtimet 

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

— ilmapuustit 
— Ilsälaatikot 
— työlaatikkokonsolit 

Useita edullisia hyvin 
viimeisteltyjä vaihtoehtoja 

TULE TUTUSTUMAAN 
TAI PYYDÄ ESITE 

PLANDENT OY 
Hitsaajankatu 8. 00810 Helsinki 81 
puh./tel . 7554366. telex 12-2430 



IVOCLAR 
T U O T A N T O A 

ISOSIT 

SR-ISOSIT-jPEj 
Kruunu- ja siltafasettimateriaali. 
240 % parempi kulutuskestävyys. 
Loistavat SR-Vivodent PE -värit. 

SR-ORTHOSIT-Pl 
Orthotyp-takahampaat Isosit-
materiaalista. 
500 % parempi kulutuskestävyys. 
Luonnollinen kovuus ja kestävä 
kiinnitys proteesimateriaaliin. 

ORIOLA OY 
Hammasväline 
90/4291/481/477 

OY DENTAL-MEDICO AB 
90/657 134 

Kokoproteesit ja purenta käytännössä 
Kurssinpltäjät: HII Märten Segercrantz 
Eht Jouko Pohjonen 
Aika: Pe. 10.4. klo. 14.00 - la. 11.4. klo. 8.00 - 16.00 
Paikka: Valtion hammasteknikko-opisto. 
Aleksis Kivenkatu 5 A Helsinki 50 
Luonne: Luento-ja työkurssi erikoishammasteknikoille 
Ensisijaisesti ennen vuotta 1974 valmistuneille. 
Osanottajamäärä: 12 
Maksu: 560 mk. Hintaan sis. tarveaineet ja opetusmateriaali. 
Viim. ilm. pv.: 28.2.1981 
Ilmoittautuminen: Valtion hammasteknikko-opisto/ Pohjonen 
Tavoite: Tarkoitus antaa selvitys siitä miten nykyään opetetaan 
kp/kp valmistus. 
Kurssiohjeima: - Kipsimallien ja kaavioiden vaikutus alaleuan 
keskiaseman rekisteröintiin. 
- alaleuan keskiaseman määritys. 
- alaleuan asentosuhteet. 
- menetelmät ja apukeinot määrittelyssä 
- fiksointi 
- merkinnät kaavioihin. 
- artikulaattoriin kipsausperiaatteet. 
- asettelu periaatteet. 
- selektiivinenhionta. 
Kurssilla demostroidaan alaleuan keskiaseman määritys sekä 
suoritetaan harjoitustyönä kp/kp asettelu. 

Hammasteknikko etsii osa
päivätyötä Helsingistä. Puh. 
6925007. 

Myydään vuonna -68 hanki
tut hammaslääkärin koneet 
edullisesti. Puh. 951-22489 
Iit. 

Vuokrataan laboratorio, toi
minut 30 V. , joista 13 v . eri
koishammasteknikon vas
taanottona. Laaja asiakas
piiri. Tied. puh. 916-11614 
Matti Lampo. 

Hammasteknikko tai ham-
masiaborantti saa työpai
kan. Tied. Hammaslaborato
rio Orell & Heikkinen puh. 
981-222560. 

Hammasteknikko tai Ham-
mastyöntekijä saa paikan. 
Läh. Hammasteknillinen la
boratorio A. Raitila Vaasa. 
Puh. 961-116 793. 

Hammasteknikko tai ham-
masiaborantti saa paikan. 
Hammaslaboratorio Otso-
dent ky Espoo. Tied. puh. 
90-245400 
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Merkkivuosia 
60 vuotta täyttää Eht Paavo Män
tyniemi 2.1 .-81 Rovaniemellä 
60 vuotta täyttää Eht Yrjö Lehti
nen 12.1 .-81 Turussa 
60 vuotta täyttää Ht Arnold Färdig 
5.2.-81 Porvoossa 
50 vuotta täyttää Eht. htm Bruno 
Valokorpi 22.2.-81 Imatralla 
50 vuotta täyttää Eht Olavi Kasu
rinen 30.3.-81 Kajaanissa 

g .a jL tJLB-a .B -« .« -« .9 9 99 9JL.t Qtttttt» 

Kuolleita 
17.10 kuoli Eht Kalervo Laine Tu
russa. 

"HAMMASTEKNIKKO" -lehden 
seuraava numero Ilmestyy m a a 
l i s k u u n p u o l e s s a v ä l i s -
s ä. Tähän numeroon aiottu aineis

to pitää olla toimituksella h e l m i -
k u u n 1 5 p : ä ä n m e n n e s s ä . 

T o i m i t u s 

SHL:n toimisto auki maanantaista 
perjantaihin klo 8.30 - 1 2 . 3 0 . 

Saatavana vielä liiton histo
riikkia ä 40,— sekä juhlami
talia ä 150 , -

Suomen Hammasteknikkojen Liitto ry:n huoneiston 
rahoitukseen ovat osaiilstuneet edeiiisissä 
Hammasteknikkoiehden numeroissa iueteitujen 
iisäksi seuraavat, jolta SHL:n hallitus kiittää. 
Eht Altti Forsberg Eht Erkki Lappi 
Eht Timo Juutinen Eht Kauko Poikoiainen 
Eht Mauno Koivula Eht Yrjö Rautiala 

Jäsenmaksuja maksamatta! 
Mikäli jäsenmaksusi kuluvalta vuodeia (-80) on 
maksamatta suorita maksu välittömästi. 
Mikäli asia on kohdaltasi epäselvä, ota yhteys liiton 
toimistoon puh 90-447123. 
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HAMMASTEKNIKKOKONGRESSI 
BARCELONASSA 

2nd CONGRESS OF WORLD CONFEDERATION 
OF DENTAL TECHNICIANS 
Barcelona, 1 0 - 1 5 . 4. 1981 

Matkaohjelma to 9.4. A Y 841 klo 09.25-11.40 
IB 885 klo 13.30-15.25 

HELSINKI - A M S T E R D A M 
A M S T E R D A M - B A R C E L O N A 
Kuljetus lentokentältä hotelliin. 

9 - 1 6 . 4 . Majoitus B a r c e l o n a s s a hyvässä turistiluokan hotell issa 
Regina, 2-hengen 

huoneessa , 
to 16.4. Kuljetus hotellista lentokentälle. 

B A R C E L O N A - A M S T E R D A M K L 352 klo 13.45-16,00 
A M S T E R D A M - H E L S I N K I A Y 846 klo 17.30-21.50 

Matkan hinta 
Hintaan sisältyy 

mk 2 . 2 8 5 , - hengeltä edellytäen vähintään 6 hengen ryhmää 
- reittilennot turist i luokassa matkaohjelman mukaisesti 
- majoitus matkaohjelman mukaisesti hotel l issa Reg ina , 2-hengen 

huoneessa 
1 - puolihoito hotell issa päivittäin 

- lentokenttäkuijetukset B a r c e l o n a s s a . 
Hintaan ei sisälly - lisämaksu 1 -hengen huoneesta mk 115, - koko ajalta 

- kongressimaksu 
- matkavakuutus. 

Matkasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä: M A T K A T O I M I S T O O Y A R E A , 
puh. 90-661 491 /262 Irja Viikari 31.1.1981 mennessä. 

SR-Vivodent-PE etuhampaat saatavana myös kahden 
hampaan sarjoissa: ykköset, kakkoset ja kolmoset 
voidaan valita yksilöllisesti. 
SR-Orthosit-PE takahampaat, helpot asetella täydelli
seen artikulaatioon. Kulumiskestävyys parantunut 500%. 
Miellyttävät asetella.Vakaa keskipurenta ja toimivat 
artikulaatiot 
Maahantuoja: Oy Dental-Medico Ab 
Markkinointi: 

Oriola oy .. 
H A M M A S V A U l i E 

PL 8,02101 Espoo 10. Puhelintilaukset 90-4291 
Joensuu 973-24 271 Oulu 981-348321 Seinäjoki 964-22 570 



Uudesta materiaalista— 
hyvän mallinen akrYYllposklhammas 

_ D E T R E Y _ _ 

BioStabil 
Ensimmäinen hammas, joka on valmistettu IPN-matenaalista (Interpenetnertem Polymer-

Netzwerk). Tietokoneella laskettujen yksittäisten matenaalikomponenttien ansiosta 
saadaan valmistettua ihanteellinen akryyliseos. 

Uudella IPN-materiaalilla on erinomaiset 
ominaisuudet -

D E T R E Y , 

kestää 300 % enem
män kulutusta kum ennen, se kestää liuottimia, 
eikä sen pinta nkkoudu. 
BioStabil-hampaissa on nyt parempi lämmön-
kestokyky; siksi ne on helppo hioa ja kiillottaa 
ja pintakiilto on virheetön valmistuksen 
jälkeen. 

BioStabil-hampaita on saatavana kaikissa Bio-
dent-väreissä, ja näin ne ovat yhdisteltävissä 
etuhampaisiin ja kaikkiin Biodent-ohjelman 
materiaaleihin. Väriominaisuudet ovat samat 
kuin luonnollisissa hampaissa. 
Purupmtarakenteessa on arvostettu Biostatic-
periaate, liukuesteetön artikulaatio on Bio
Stabil- poskihampaissa säilytetty. 
Pyydä meiltä mallikartta! 

Myynti : 

•"DENTALDEPOT*" 
p i i n m y y i m e e n puh, 90-544 311 
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