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Hampaankoloa kutit-
taa jo kesäloma, uu-
sintatentteineen ja 

muineen rästineen ja kesäopin-
toineen. Yksi vuosikurssi kui-
tenkin taas siirtyy seuraavaan 
vaiheeseen elämässään, enää ei 
tenttituloksia tarkistella suu-
rennuslaseilla vaan oman työn 
arvioi vain omat ja hoitajan sil-
mät. 

Kun kandien viikset alkavat 
kasvaa on valmistuminen lähel-
lä, tämänvuotiset kasvokarvat 
olivat kyllä aivan erinomaiset, 
vaikka katkerana katselinkin 
noita valmistuvia kurssilaisia. 

Vuoden paahtamisen jälkeen 
tuntuu siltä, että kesäloma on 
hyvin ansaittu, vaikka olisi vä-
hän pidempikin! Välillä on ollut 
sellainen olo, että loputon tent-
tisuma ja tutkielmat upottavat 
kaiken elämänilon alleen. 

Nyt on kuitenkin taas myös se 
aika, kun uudet opiskelijat as-
tuvat tunnelin suuaukon edus-
talle, täynnä toiveita, ilman 
pelkoja tai epäilyksiä. Niin sitä 
itsekin tuli aloittaneeksi aivan 

silmät selällään ja ihmetellen. 
Tämä asenne on se mitä meiltä 
hieman jo kokeneimmilta opis-
kelijoilta puuttuu. Käykäämme 
siis morjenstamaan uusia tuli-
joita ja mahdollisesti oppimaan 
heiltä takaisin hieman opiskelun 
iloa ja onnea, joka on klinikka-
salin kulmiin pyyhkiytynyt tahi 
uusintatenttipaperin kirvele-
vään kulmaan hiertynyt.

Onnellista opiskelijan kesäar-
kea kaikille, erityisesti onnea 
kaikille valmistuville kandeille 
ja heidän työurilleen. Menkää 
ja tehkää kaikista hampaista 
status merkinnät, muistakaa 
välillä, että ne hampaat ovat 
jonkun suussa vielä kiinni. Uu-
sille opiskelija pyrkijöille onnea 
ja menestystä valintakokeessa, 
se on vaikein ja pisin koe kai-
kista HLL uralla. Nähdään taas 
syksyllä ja jatketaan uurastusta 
kohti sitä viiksekästä\kaunista 
valmistumispäivää kohden!

Pekka Mehtälä

Kevään merkitKUSPI
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Kevätauringon alkaessa jälleen 
lämmittää, syksyllä loputtoman 
pitkältä tuntunut lukuvuosi on 

taas mennyt hujahtaen ohi. Pääsiäislo-
ma ja wappuviikko ovat jo käsillä ja pieni 
hengähdystauko arjesta on erittäin ter-
vetullutta. Loman vietto ja wappuviikko 
käynnistyivät usean kiltalaisen osalta pe-
rinteikkäisillä Markuksen päivän bileillä, 
jotka sujuivat tänäkin vuonna varsin mal-
likkaasti. Suuret kiitokset tästä järjestäjille 
ja työntekijöille! 

Wapun jälkeen jäljellä onkin enää muu-
tama hassu viikko ja sitten koittaa varsi-
nainen loma, joka tulee varmasti kaikille 
kiltalaisille tarpeeseen. Onhan koulutuk-
semme yksi kuormittavimmista ja apua 
tähän tilanteeseen ollaan vasta kehittä-
mässä. Toivon mukaan tulevat kliinikot 
ehtivät saada edes jonkinlaista tekohen-
gitystä opinto-ohjelmaansa. Lähiaikoina 
pitäisi selvitä, millaisessa mittakaavassa 
koulutustamme aletaan muuttaa. 

Oma kesälomani kuluu tänäkin vuonna 
töiden merkeissä, mutta siitä huolimatta 
se tuntuu lomalta. Onhan se taukoa kou-
lutyöstä ja tenteistä ja lisäksi saan vaihtaa 
aivan toisiin maisemiin. Tulevat kesäillat 
olen päättänyt pyhittää kaikelle opiskelun 
vastapainolle: puutarhan hoidolle, uuden 
kasvihuoneen ihastelulle, marjastukselle 

ja joutenololle. Vietän kesäni kaukana ta-
pahtumien keskipisteestä, mutta pitkästä 
aikaa lähellä lapsuudenkotia. 
Tavoitteenani on olla elokuussa tylsisty-
nyt joutenoloon sekä kasvimaalla kyk-
kimiseen, ja että odotan innolla paluuta 
Ouluun tenttikirjojen äärelle. Toki kesään 
kuuluu muutama reissukin ja hiukan sy-
väreitä, mutta pääosassa saa ehdottomasti 
olla vain ei-minkään-tekeminen.

Toivotan kaikille kiltalaisille mukavaa ja 
rentouttavaa kesää. Toivon, että tapaam-
me taas syksyllä levänneinä ja uutta intoa 
täynnä sekä opiskelua että kiltatoimintaa 
kohtaan!

Noora

Puheenjohtajalta
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Hampaalainen esittäytyy -palsta on tauolla tässä numerossa, koska toimitus ei muista-
nut haastatella edellisessä numerossa haastettua Henri Kapriota.

Henrin haastattelu on luvassa syksyn ensimmäisessä Kuspissa.

Hampaalainen
esittäytyy
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Torstaina 31.3 Hampaan kilta järjesti 
jokavuotisen Hampaan päivän fuk-
sikurssille. DC Mikkolan opiskelijat 

olivat innoissaan ja syystäkin – luvassa oli-
si ensimmäinen kosketus poraan ja peiliin! 
Aamulla Hampaan aula olikin täynnä jännit-
tyneitä tulevia hammaslääkäreitä sillä lähes 
kaikki kurssin opiskelijat olivat paikalla.

Ensimmäisenä puolet porukasta suuntasi 
Fantom-saliin, jossa opiskelijat pääsivät po-
raamaan ja paikkaamaan varsin rauhallista ja 
muovista potilasta. Tärkeimpien välineiden 
eli mikromoottorin ja turbiinin esittelyn 
jälkeen päästiin tositoimiin. Hyvistä ohjeis-
ta huolimatta kaviteetin poraaminen osoit-
tautuikin yllättävän haastavaksi, ja joidenkin 
kohdalla poraaminen päättyi vasta potilaan 
ikeneen. Poratut kolot täytettiin paikka-ai-
neella ja kovetettiin sinisellä valolla, jonka 
katsominen houkutteli varsin monia kiellois-
ta huolimatta. Paikan viimeistelyn jälkeen ol-
tiinkin jo valmiita siirtymään kahvitauon (ja 
herkullisten viinereiden) kautta seuraavalle 
rastille klinikkasaliin.

Hampaan päivä
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Klinikkasalissa potilaat vaihtuivat eläväisem-
miksi ja välineet vaarattomammiksi – oli siis 
aika tutustua klinikkasalin tiloihin ja kurkistaa 
kaverin suuhun. Vanhempien opiskelijoiden 
opastuksella opettelimme ientaskumittarin 
käyttöä ja jäipä muutama kurssilainen kiin-
ni huonosta suuhygieniasta. Yllätyksenä tuli  
myös se, että peilin ja muiden instrumenttien 
yhtäaikainen käyttö ei ollutkaan aivan yksin-
kertaista…Kaikesta huolimatta selvisimme 
tästäkin rastista kunnialla.

Päivän päätteeksi kuulemamme Hammas-
välineen esittelyn jälkeen oli jännittävän ar-
vonnan aika. Yksi onnekas voitti sähköham-
masharjan ja lohdutuspalkintoina jaettiin 
mm. Hammasvälineen avainnauhoja ja kalen-
tereita. Kaikki saivat myös kotiinviemisiksi 
purkkaa, hammasharjan ja -lankaa sekä killan 
heijastimen. Kokonaisuudessaan päivä oli in-
nostava ja antoi uutta puhtia puurtaa preklii-
niset opinnot läpi!

Henna Hartikainen
Laura Kangasmetsä



10 KUSPI

OKTR päätti kokouksessaan 
21.3.2011 lisätä Oulun ham-
maslääketieteen juonneopetuk-

seen uuden juonteen. Juonteen nimi on 
Henkinen kasvu ja kehitys, ja sen puheen-
johtajana toimii Fil. tri. Anja T. Aanila. 
Juonteen tarkoituksena on koetella opis-
kelijaa henkisesti läpi opintojen, valmista-
en näin opiskelijaa henkisesti raskaaseen 
tk-työhön.
 
Juonteen ensimmäinen osa alkaa jo en-
simmäisen opiskeluvuoden syksyllä Kan-
santerveystiede- ja moniammatillinen 
yhteistyö-kurssilla. Kurssin aikana opiske-
lijoiden mielenterveyttä koetellaan huo-
nojen kurssijärjestelyiden muodossa sekä 
opitaan tottumaan puutteelliseen tiedot-
tamiseen ja sekaviin ohjeistuksiin.

Kliinisen vaiheen alussa eli 3. vuoden 
syksyllä opiskelijaa koetellaan heti kesälo-
man jälkeen kaikkien aineiden alkutentil-
lä. Moniammatillinen yhteistyö-kurssilta 
opittua tiedotuksen puutetta harjoitellaan 
käytännössä läpi kliinisen vaiheen. Opti-
mapäivitykset tulevat kerran kuukaudes-
sa, eikä niistä ole tapana kertoa kenelle-
kään.

Opiskelijoilla on myös läsnäolovelvol-
lisuus perjantai-iltapäivisin järjestettä-
viin luentoihin/ryhmätöiden purkuihin. 

Opiskelijoiden henkistä paineensietoky-
kyä pyritään kehittämään lisäämällä ryh-
mätyötehtävien määrää sekä aikaistamalla 
tehtävien palautusajankohtaa. 

Henkinen kasvu- ja kehitys-kurssiin kuu-
luu opetusterveyskeskuksen puolella tiet-
ty määrä kliinisiä suoritteita. Valmistumi-
seen vaaditaan vähintään 60 kpl suoritteita 
[900 – Potilas ei saapunut]. Mikäli potilas 
on aamulla perunut ajan, tätä ei lasketa 
suoritteeksi. 

Uusi juonne 2011 syksystä alkaen
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Cornwalliin, eli Lounais-Englantiin avattiin vuonna 2007. Koulua hakivat myös 
muut Englannin “läänit”, joissa kaikissa on huutava hammaslääkäripula. Ham-
maslääkäripulan syy on sama kuin suomessa, 80-90 luvuilla kouluja suljettiin 

säästösyistä. Cornwall on maaseutu lääni, jonka alueella on vaihtelevaa sosioekono-
mista porukkaa. On köyhiä alueita, jotka tuottavat hyvää potilasaineistoa ja rikkaita, 
jotka eivät suuremmin hammashoitoa tarvitsekkaan. Koulun johtajaksi valittiin Steve 
Creanor, joka väitteli vuonna 1987, ja toimmi professorina Glasgown yliopistossa. Kä-
vin vuonna 2009 hänen luonaan kyselemässä miten uusi hammaslääketieteenlaitos on 
lähtenyt käyntiin ja mitä ehkä on oletettavissa myös Kuopiossa 2011?

Professori Steve Creanor
Peninsula Dental school (Director of Undergraduate studies)
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Miksi koulu avattiin juuri Plymouthiin?
Englannissa on avattu viime vuosina yksi 
hammaslääketieteen koulu per vuosi kol-
men vuoden ajan, Plymouthissa on kova 
pula hammaslääkäreistä joten aluepoliitti-
set syyt vaikuttivat sijoitukseen.

Voisiko opiskelijamäärää lisätä, jotta hammas-
lääkäripulasta päästäisiin nopeammin? 
Ei missään tapauksessa fasiliteetit rajoitta-
vat opiskelijamäärää (64), eikä ole mah-
dollista lisätä opiskelijamäärää ilman re-
montointia laitoksen tiloihin.

Miten kouluun hakeminen käytännössä tapah-
tuu?
Kirjallisen hakemuksen voi täyttää yhteis-
haussa, kuitenkin vain ne hakijat, joilla on 
jo kandidaattitason tutkinto joltain lääke-
tieteen alalta mm. biologia, biokemia etc. 
voivat hakea opintopaikkaa. Hakemuk-
sista hyväksytään haastatteluun noin 200 
opiskelijaa. Haastattelun pohjalta tarjo-
taan opiskelupaikkaa valituille henkilöille 
(yli 64), joista vain 64 lopulta valikoituu, 
sillä hakija voi hakea jopa 4:jään kouluun 
samalla kertaa eivätkä kaikki valitut tule 
juuri tähän kouluun.

Mitä haastattelussa testataan?
Opiskelijoille asetetaan jokin scenario, 
joka voi olla esim seuraavanlainen. Ole-
tetaan, että hakija on hammaslääkäri ja 

hän on tehnyt hoitovirheen hoitaessaan 
vammaista lasta. Nyt lapsen vanhemmat 
syyttävät hanta hoitovirheestä ja haluavat 
selityksen. Haastattelussa testataan haki-
jan kykyä toimia stressaavassa tilanteessa 
ja ammatin mukaisesti, asiallisesti ja har-
kitusti. Haastattelua on arvioimassa kol-
me valvojaa, jotka haastattelun päätyttyä 
arvioivat suoritusta. Pidän tätä testiä fan-
tastisena tapana etsiä hakijoista ne joiden 
psykososiaaliset taidot vastaavat hammas-
lääkärin ammatin haasteisiin.

Miten opinnot etenevät Peninsulan koulussa?
Kaikki tieteenalat on integroitu opetuk-
seen siten, että on vain pari eri tiede ni-
mikettä, esim. Oral Scienses kattaa koko 
sun biologian, anatomian ja teoreettisen 
hoidollisen puolen. Näin opetus on pa-
remmin oprganisoitavissa ja opiskelijat 
saavat hyvin jäsenneltyä opetusta. Kun 
sain tämän viran saatoin perustaa uuden 
opintosuunnitelman avian alusta asti ja 
uuteen muotoon. Opiskelu perustuu PBL 
metodiin, jossa kuitenkin sama potilas 
kiertää uudestaan esillä ja potilaan ongel-
mia katsellaan eri näkökulmista. Malli po-
tilaat ovat oiva keino, koska todellisuut-
ta vastaavat tilanteet valmistavat työhön 
kentällä.
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Koulutus on neljä vuotta kestävä, kliini-
nen työ alkaa heti ensimmäisenä vuonna, 
1 tunti viikossa. Toisena vuonna 2 tuntia 
viikossa, kolmantena kolme… Opiskeli-
jat työskentelevät pareittain. Tällä hetkel-
lä kliininen harjottelu tapahtuu Exeteris-
sä, joka sijaitsee noin tunnin ajomatkan 
päässä Plymouthista itään. Opiskelijat 
valittelevat matkustamisen rasittavuutta. 
Koulun yhteyteen on rakenteilla klinikka, 
jonka valmistunee muutaman vuoden si-
sällä. 

Minkälainen on tyypillinen opiskelija Penin-
sula dental schoolissa?
Poikia ja tyttöjä on yhtä paljon, mikä on 
vain sattumaa. Ikäjakauma on 23-40v. 1/3 
opiskelijoista on intialaistaustaisia. 

Onko teillä yhtään ulkomaalaista opiskelijaa 
tällä hetkellä?
Paikkoja on kaksi, mutta tällä hetkellä ei 
ole yhtään ulkomaalaista opiskelijaa.

Mitä kliinistä ensimmäisen vuoden opiskelijat 
tekevät?
Opiskelijat tekevät esim. pinnotteita tai 
putsaavat potilaiden hampaita pareittain, 
lähinnä reversiibeleitä toimenpiteitä. Vuo-
si vuodelta työt ovat haastavampia.

Milloin potilaat pääsevät kuntaan?
Valmistumisen jälkeen, laki kieltää toi-
mimisen ennen valmistumista “NHS” kli-
nikalla. Valmistumisen yhteydessä opis-
kelijat saavat “Eurolääkärin luvat”, eli ei 
mitään 9 kk työharjoittelua.

Miltä työmarkkinat näyttävät valmistuville 
hammaslääkärielle?

Töitä on missä tahansa, ehkä Lontoossa 
työnsaanti voi olla hankalampaa kuin muu-
alla, mutta yleisesti ottaen töitä on saata-
villa missä tahansa. Hammaslääkäreillä on 
taipumus jäädä koulunsa lähistölle töihin 
valmistumisen jälkeen, mikä tietysti on 
Corwallin läänille edullinen asia.

Mitä tutkimusta Peninsula Dental Schoolissa 
tehdään?
Koulu on vielä nuori eikä hammaslääke-
tieteellinen tutkimus ole lähtenyt vielä 
oikein käyntiin. Tutkimukset pyörivät 
samoilla alueilla lääketeiteellisen koulun 
tutkimusten kanssa. Tulevaisuudessa ehkä 
hammaslääketieteellistäkin tutkimusta, 
mutta aika näyttää.

Oletko kuullut Oulun Yliopistosta?
Olin ORCA:n toiminnassa mukana ja väi-
töskirjani ohjaaja oli yhteyksissä Oulun 
yliopiston professoriin.

Terveiset Suomen hammaslääketieteen kouluil-
le
Jos opintokokonaisuudessa on osia joiden 
kuulumista hammaslääketieteen opintoi-
hin ei voida täydellisesti perustella niin 
poistakaa se ohjelmasta.

Pekka Mehtälä
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Kevään linkkivinkki
http://www.ohlk.fi/

Hauskoja sattumuksia

Kuulivatko korvasi oikein? Mitä se potilas sanoikaan perumisen syyk-
si? Pääsikö opettajan suusta sammakoita? Oliko itselläsi loistelias se-
litys, kun et päässytkään pakolliseen opetukseen?

Kerro anonyymisti hauskoista sattumuksista niin klinikkasalissa, 
luennolla tai vaikkapa ihan oikeassa potilastyössä OHLK:n nettisivuil-
la www.ohlk.fi. Kaikki sutjautukset kootaan Kuspiin viihdyttämään 
hampaan opiskelijoita!

Hammaslääketieteen Radio Jerevan

Kysy meiltä mitä haluat – me vastaamme mitä haluamme, mihin ha-
luamme ja milloin haluamme.
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Perinteisiä kevätkauden avajaisia 
vietettiin 4.2.-6.2. Iso-Syötteellä, 
jälleen kerran ystävällisen Svetla-

nan vuokraamissa Lohilammen mökeissä. 
Matkan ilmoittautuminen tehtiin killan 
nettisivuilla OHLK:n oman Paadarin, eli 
tiedottaja-Ollin toimesta. Kun viimei-
setkin bacillukset kömpivät cursus Haa-
taiselta parodontologian lopputentistä, 
starttasimme bussilla kohti Iso-Syötettä. 
Isännällä ei jälleen kerran ollut mitään ha-
jua mihin ollaan menossa, mutta onneksi 
bussikuskina toiminut cursus Kriikkulan 
Henry Orava tiesi reitin.

Perjantai-ilta vietettiin mökkiin asettu-
en, ja kukin kulutti aikaansa oman mök-
kiporukkansa kanssa pelaten erilaisia 
(juoma)pelejä tai saunoen. Perjantai-il-
lan yhteisenä ohjelmana kävimme pulk-
kamäessä Pikku-Syötteen rinteillä, mistä 
selvittiin kuitenkin pelkillä luuruhjeilla ja 
pehmytkudosvammoilla. Reitti pulkka-
mäkeen oli aikaisempaa raskaampi, johtu-
en 40cm lumikinoksesta Pikku-Syötteelle 
vievällä reitillä. Vieressä olisi kulkenut la-
nattu hiihtolatu, mutta kuka sitä nyt halu-
aa mennä siitä, mistä aita on matalin.

Lauantaina oli varsinainen ulkoilupäivä. 
Osa lähti laskettelemaan Iso-Syötteen 
rinteisiin, osa hiihtämään ja osa pojis-
ta jäi mökille saunomaan ja ”tekemään 

muuta mukavaa”. Ilma oli kuin morsian, 
vain -18°C ja pohjoistuulta, joten tauolla 
paistetu makkarat ja minttukaakao tulivat 
tarpeeseen. Oma kuskimme Henkka teki 
muutaman reissun mökin ja rinteiden vä-
lillä, siitä kiitokset vielä!, minkä johdosta 
porukan ei tarvinnut koko päivää viettää 
yhdessä paikassa.

Illalla oli ohjelmassa yhteinen illanvietto 
isännistön mökissä sekä isännänvaihto. 
Joku taisi vetäistä parit singstar-biisit, 
mutta Huojuva torni-palikat taisivat pysyä 
tänä vuonna pois juhlijoiden huulista. Illan 
musiikki hoidettiin killan uuden musiikki-
laitteen toimesta, joka toimi koko reissun 
ajan täysin moitteettomasti! 

Oli taas kerran hieno reissu, kiitos kaikil-
le mukana olleille! Te, jotka ette päässeet 
osallistumaan tänä vuonna, tervetuloa 
ensi vuonna seuraamme!

Jaakko Anttila

Kevätkauden avajaiset 2011
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Tarkkasilmäisimmät lukijat saat-
tavat huomata pieniä muutoksia 
Kuspin ulkoasussa. Kestävyys-

vajeen ollessa tämän kevään muotisana 
olemme päättäneet Kuspinkin toimi-
tuksessa kantaa oman kortemme säästö-
kekoon ja palata historian ensimmäisen 
Kuspin (Mehtälä et. al 2009) tuotantope-
riaatteisiin.

Paperin säästämiseksi olemme pienentä-
neet sivun koon tutusta B5:stä A5:een. Li-
säksi jätimme tästä numerosta kansikuvan 
pois. Jotkut saattavat huomata, että lehden 
materiaali ei ole kaikilta osin aivan uusin-
ta – olemme säästäneet luontoa ja kier-
rättäneet osia vanhoista numeroistamme. 
Vierailevien kirjoittajien tekstien tasosta 
emme ole kuitenkaan tälläkään kertaa tin-
kineet. Julkaisimme jälleen kaikki meille 
lähetetyt jutut.

Lisäksi on pakko mainita, että ensimmäis-
tä kertaa Kuspissa on myös mainos. Kat-
sokaapa kaikki tarkkaan takakantta.

Käykäähän jatkossakin innolla kertomassa 
Kuspin nettisivuilla hauskoja sattumuk-
sia sekä jättämässä kysymyksiä Hammas-
lääketieteen Radio Jerevanille. Seuraavat 
vastaukset ja ensimmäiset sattumukset lu-
vassa syksyn ensimmäisessä Kuspissa, joka 
julkaistaan aikaisemmassa vaiheessa luku-

kautta kuin kevään ensimmäinen Kuspi 
julkaistiin.

Ilkka Mehtonen

Toimittajalta
Kuspi palaa juurilleen
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Very good! That was the first lesson in implatantion.
Next week you’ll learn WHERE to drill ...

Mitä hammaslääkäri tekee, jos ei saa unta?

–Laskee hampaita.

Nuori mies näki vanhan pariskunnan aterialla McDonalsissa. Hän huomasi, että he olivat os-

taneet  vain yhden  aterian  ja mies oli  siinä  jo  laskemassa ranskalaisia kahteen kasaan.

Yksi  kerrallaan  hän  ne  siihen  levitti  aivan  tasan.  Sitten  mies  jakoi  vielä juomankin ja 

leikkasi linkkuveitsellä hampurilaisen kahtia. Mies alkoi syödä ja vanha rouva katseli kädet 

sylissä toisen toimia.

Nuori mies päätti kysyä, josko voisi ostaa heille toisen aterian, että ei tarvitsisi vain puolik-

kaita syödä.

Tähän vanha mies vastasi iloisesti “Oi ei sinun tarvitse, me ollaan oltu naimisissa 50 vuotta 

ja aina jaettu kaikki tasan.” Nuori mies kysyi vanhalta rouvalta josko hän aikoi syödä oman 

aterian puolikkaansa. Tähän vanha rouva vastasi  iloisesti “En vielä, nyt on hänen vuoronsa 

syödä hampailla”  ja hymyili hampaattomasti nuorelle miehelle. 
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