Kuspi 2016

Heipä hei kaikki kollegat!
Jälleen on kulunut melkoisen pitkä aika (monen mielestä aivan liiankin pitkä
aika) viimeisimmästä Kuspin julkaisusta. Tämä on oman päätoimittajaurani
ensimmäinen tekele, toivottavasti pidätte! Apuna lehden kirjoittamisessa on
ollut korvaamaton joukko opiskelijatovereita, joten suuri kiitos heille.
Hampaalla edetään muutosten aikaa: vanha, uskollisesti palvellut
klinikkarakennus on viimein tulossa ja tiensä päähän ja uusi on pian valmis
vastaanottamaan potilaita. Säästöpaineet aiheuttavat harmaita hiuksia ja
Sote koputtelee nurkan takana (jos koputtelee). Allekirjoittaneellakin
kolmannen syksyn klinikan alku on myllännyt opiskelut kokonaan, kun
yhtäkkiä onkin joka päivä pakko käydä koulussa? Preklinikoilla on valtavia
kursseja kaameine tentteineen ja vanhemmilla opiskelijoilla potilastyöt
tuottavat omat haasteensa.
Kaiken keskellää on kuitenkin hyvä muistaa myös fokus ja välttää turhan
ressin ottoa. Kaikki kuitenkin järjestyy ja kaikista tenteistäkin pääsee läpi
ennen valmistumista. Nautitaan kaikki opiskeluajasta kimpassa!
Joulua odottaen
Leo Jämsä, päätoimittaja
DC Mansisto

Kannen kuvan otti Sara Liukkonen

Kolme entuudestaan toisilleen täysin tuttua kaverusta, yksi visio: olla
kiltiksellä 24 tuntia. ”ööö mitä paskaa, ei varmaan olla. Yötä voi olla mutta ei
siellä niin kauaa jaksa olla” Kolme entuudestaan toisilleen täysin tuttua
kaverusta, yhdellä on tavoite: 24 tuntia kiltiksellä. Muut ovat vain yön yli.
Näillä asetelmin siis lähdettiin matkaan. Samaa on yritetty edesmenneellä
kiltahuoneella aikanaan ja huhun mukaan joku siinä voinut onnistuakin. Ai
niitä aikoja, kun hampaalla oli oma kiltahuone omassa laitoksessa, nykyään ei
ole kuin puoliksi oma laitos ja liising kiltahuone. (jonnet ei muista).
Klo 15:30 Jose saapuu kiltahuoneelle, jossa yksi opiskelija tekee lähtöä junaasemalle ja kohti viikonloppulomia. jokunen ahkera opiskelija piti taukoa
tenttiin luvuiltaan.

Klo 16:15 Luciano saapuu kiltahuoneelle. Jose on suunnitellut perjantain
Markuksenpäivän juhlaan pientä peliä.
Klo 17:10 Viimeinenkin sankari saapuu autollaan Anatomian pihaan, Luciano
hyppää kyytiin ja pojat suuntaavat kohti Aapistien X-Markettia. Ostoskoriin
löytyy mässyä, sipsua, suklaata, novellea, riisipiirakoita, lihapasteija, jugurttia
ja kalijan. (kyllä, vain yhden kalijan)
Klo 17:30 Luciano ja Placido saapuvat kiltahuoneelle. Jose on askarrellut
peliään lisää. Alkaa armoton Gran Turismo 3:n pelaaminen. Aiemmin on jo
pelattu hieman valuuttaa tilille 44k.

Klo 18:30 Kaksi ahkeraa nuorempaa kandia saapuu kiltikselle ja päätetään
tilata pizzat iltapalaksi. Tilataan Riccionesta siis 5 pizzaa, joiden arvioitu
toimitusaika 1h10min. Jäämme siis pelaamaan GT:n lisenssejä.
Klo 19.13 Tiukka tilanne, minkä auton ostaisimme, jotta pärjäisimme alati
vaikenevissa kilpailuissa. Sulassa yhteisymmärryksessä päädyimme keltaiseen
Chevrolet Corvetteen, johon hankimme vielä muutamat viritysosat. Samalla
Markku gamessien rekvisiitta valmistui.
Klo 21:15 Pääsimme aloittamaan endurance kilpailun jossa odottaa huikeat
palkinnot, kuhan ajat 100 kierrosta eli noin 220km.
Klo 21:45 Jose päätti lähteä iltapesulle. Matkalla hän törmäsi mukavaan
vartija setään, joka sanoin ”morjens”. Tovin kierreltyään Jose totesi, että
pukutilat ja suihkut olivat lukossa.
Klo 22:20 Aikaa tähän Le Mansiin verrattavassa olevaan urakassa kului 66min
(enkä nyt tarkoita Josen iltalenkkiä laitoksen sisätiloissa vartijaa väistellen),
mutta kolmen kuskin voimin selvisimme urakasta. Ja lopussa kiitos seisoi:
palkinnoksi saimme 200k rahea ja random auto. Auton arvonnassa lykästi,
sillä
voitimme pelin parhaan kiesin, eli formulan. Auton ohjattavuus ja kulku ovat
aivan omaa luokkaansa, se on pakko kokea. hmmm …. tai sitten ei.
Klo 23.00 Hälyt päällä, pako ei enään ole mahdollista.
Klo 23.30 Päästämme Pelikeskuksen jäähtymään ja katsomme vajaan
tuottarin verran Kummeleita.
Klo 00:40 Placido virittelee itselleen yöpuun.
Klo 00:49 Jäsen Luciano kaivautuu makuupussiin. Jose katsoo päivän
uutislähetyksen. Jose menee myös nukkumaan vihdoin antaen muillekin
rauhan.
Klo 00:54 Kuningas availee vielä ääntään ja esittää korkeaa C: tään
makuupussissaan. Placido puolestaan on antanut ääninäytteitä koko illan
ajan.

Klo 6.45 Luciano herää, aamuvirkku tenori kun on. Varttia myöhemmin myös
jäsen Jose herää, käytävästä kuuluvaan ääneen. Yön aikana käytävän ovi kävi
pari kertaa, mutta ilmeisesti anatomian laitoksen tutkijoiden toimesta.
Klo 7.30 Placido potkitaan ylös levitettävästä vuodesohvasta, sillä
todennäköisyys sille, että joku muukin aamuvirkku opiskelija saapuisi jo
kiltahuoneelle kasvaa minuutti minuutilta.
Klo 07:40 Aloitettiin GT:ssä uusi Endurance kilpailu.
Klo 08:35 Maalilippu heilahtaa ja palkinnoksi tulee TAAS formula.

Klo 09:00 Lucianon on lähdettävä himppeen.
Klo 08:57 Uusi tournament aloitetaan GT:ssä.
Klo 10:15 Jäsen Luciano saapuu paikalle.
Klo 11:40 Tournament voitetaan, saadaan paljon raheita ja hienon Jaken.
Klo 11:45 Tenorit läksivät syömähän, Kastellihin.
Klo 12:30 Jose palaa rikospaikalle lusimaan loputkin 24 tunnin urakastaan. GT
ei enää maita, formula on liian ylivoimainen. Onneksi juttuseuraa piipahtaa
toisinaan paikalla.
Noin klo 14:00 Markkareiden evästiimi, eli killan reippaat emännät saapuvat
paikalle ja pystyttävät peräkammariin leivänteko linjaston. Pelit keskeytyvät
lopullisesti.
Klo 16.00 Jose on tehnyt sen, 24 tuntia kiltahuoneella. Väsynyt ja haiseva
tenori suuntaa kohti Fantom-salia jossa on vuorossa korvien puhdistus.
Anonyymi

KUSPIN PELINURKKA
I am Dentist - Save my Teeth
Tässä pelissä on rohkeasti kokeiltu kepillä jäätä ja
laajennettu hoito pelkistä paikkauksista ja
poistoista oikomishoitoon ja limakalvojen
hoitoihin. Suun limakalvomuutokset ovatkin
yleistyneet viimeisen 50 vuoden aikana suomessa
selvästi. Huulten syövät ovat vähentyneet, mikä
selittynee tupakoinnin vähenemisellä, mutta suun
sisäiset syöpätapaukset ovat lisääntyneet, johon
syyksi epäillään lisääntynyttä alkoholin kulutusta
(Tarvainen et.al 2004). Nuuskan vaikutuksista
suusyöpään on debatoitu pitkään ja tutkimukset
ovat hyvin ristiriitaisia. Näyttöä on kuitenkin
nuuskan käytön vaikutuksista kardio-vaskulaari
sairauksiin. Hälyttävä löydös on kuitenkin naisten nuuskaamisen
lisääntyminen, jonka on osoitettu olevan yhteydessä ennenaikaisiin syntymiin
(Wickholm s. et.al 2012).
No takaisin peliin ja vaikka taisteluarsenaali
on alussa aika köykäinen saa mukavan
helpoista ja hauskoista minipeleistä uusia
aterimia. Minipeleistä löytyy mm. kaikille
varmaan jossain määrin tutut Flappybird ja
candycrush. Hieman outoa kyllä mutta pelissä
on tarkoitus taistella mikroskoopissa näkyviä
viruksia vastaan jotka yrittävät tuhota isännän
puolustusvasteen ja aiheuttaa laajemmankin
infektion. Hammashoidossa ja viruksia
vastaan käytävässä taistelussa on tuotu vielä
yksi uusi komponentti mukaan peliin:
pelaajan tulee valita oikea instrumentti
kuhunkin toimenpiteeseen muutamasta vaihtoehdosta!

Valitettavasti tässä painutaan kyllä järven
pohjaan niin kuin tuura avantoon. Ainoana
ilona pelistä jäi mieleen potilaalle annettavat
tarrat, joita on ihan edustava valikoima.
Edelleenkään ei mobiilipelien alueelta siis
löydy hyvää hampaidenhoitoon liittyvää peliä,
mutta jos satuit perehtymään jutussa
viitattuihin artikkeleihin, niin otit ehkä haaviisi
jotain suun limakalvojen sairauksista.
+ minipelit, joista voittaa uusia instrumentteja
- Instrumentteja pitää hankkia minipelejä
pelaamalla.
+ mukana myös ortodintia ja limakalvot
- limakalvohaavaumat hoidetaan (sydän) tahnalla ????
+ potilaan voi palkita lopuksi tarroilla \o/ woop wooop
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Real Hammaslääkäri Kirurgia
Tämä peli huikaisi kaksimielisen raadin
heti alusta lähtien uskomattoman
realistisella visuaalisella
toteutuksellaan. Ensimmäinen potilas
saapuu hoitohuoneeseen ja istuu
penkkiin. Hän kertoo olevansa
ammattilais skeittaaja, jolla vaivana on
pahan hajuinen hengitys ja molemmin
puolin kipeät alaposkihampaat.
Seuraavaksi potilasdokumenteissa on
hieman aukkoisuutta, mainintaa
hygieniavaiheen hoidosta ja
kotihoidon-opetuksesta ei ole, joten
oletamme, että niitä ei ole suoritettu.
Kuvallisen dokumentaation perusteella
nähdään kuitenkin, että biofilmin
puhdistus, hampaiden valkaisu ja
restoratiivinen hoito on onnistuttu
tekemään. Useampi hammaskin on
poistettu, viimeisin poisto (d.36 tai
d.46) on vielä tarjottimella ja poisto on
onnistunut ilman separointia. Halitosis
näyttää kuitenkin vielä vaivaavan.
Samalle päivälle oli vielä konstaapelin
hammashoito varattuna. Taas
joudumme hieman moittimaan
potilasasiakirja hallintoa, joka on
kyseiselä klinikalla aivan retuperällä.
Tärkeintä kuitenkin lienee, että potilas
poistui paikalta silminnähden
tyytyväisenä mukanaan: lasku, resepti tabletteja ja tikkukaramelli.

Kaikki potilaat antoivat suostumuksen omien potilastietojensa julkiseen
esittämiseen yleisen hyvän ja hammaslääketieteen koulutuksen laadun
parantamisen nimissä.

Kaikille denttareille kuitenkin tiedoksi, että kohta markkinoille ilmestyy
Oululaisen pelifirman ja Oulun yliopiston yhteistyössä tekemä Denny the
tooth, facessa nimellä Denny.

Raportti rakkaudesta
Ei ole mikään vaiettu salaisuus, että tiivis yhdessäolo Kontinkankaan
kampuksella saa rakkauden leiskumaan ja rätisemään sekä denttareiden
kesken että yleisen opiskelijoiden kanssa. Näitä rakkauden näytelmiä on
voinut seurata kukin itsekin: suuria rakkaustarinoita on syntynyt niin kurssien
sisällä kuin kurssirajat ylittävästi. Iloiseksi yllätykseksi voimme kertoa erittäin
pätevän ja tieteellisen tutkimuksen jälkeen, että kilta kantaa kortensa kekoon
rakkauden lähettiläänä. Ensi syksyn Odarikutsuja väsätessä entisille kiltaaktiiveille huomasimme iloksemme, että joukosta löytyi denttaripari jos
toinenkin. Kunniakkaasti perimätietona kulkee osa näistä suurenmoisista
tarinoista, mutta viimeistään listassa nököttävä sama osoite sen paljasti, jos
ei sama sukunimi jo ennen sitä. Viralliseksi tulokseksi empiirisessä
tutkimuksessa saatiin 6 kilta-aktiiviparia, eli mahtavat 5 % kutsutuista
senioriaktiiveista. Killan tieteellinen osasto huomauttaa, että todellisuudessa
kiltalaisten keskuudessa osuus lienee huomattavasti suurempi, sillä ote
entisten kilta-aktiivien joukosta on pieni, vaikkakin hyvin edustava leikkaus
killan jäsenistä. Tutkimus ei antanut vastauksia kysymykseen, hakeutuvatko
parit kilta-aktiiveiksi vai aiheuttaako kilta-aktiivius parinmuodostusta.
Killan tieteellinen osasto

Kevään excursio sekä Apollonia Symposium Oulussa

Tänä Herran vuonna 2016 kevään excursio järjestettiin kaupungissa, josta
tulevat Suomen fiksuimmat, filmaattisimmat, suurella älyllä ja huikealla
parodontologisella osaamisella kuorrutetut denttarit. Tätä denttareiden
pyhäkköä nimitetään myös Ouluksi. OHLK:n aktiivit aloittivat excursion
järjestämisen jo syksyn puolella ja järjestelyt jatkuivat pitkälle kevääseen. Tuo
viikonloppu oli kuitenkin kaikista jännittävin koettelemus. Tässä on sihteerin
näkökulmasta tehty yhteenveto viikonlopun tapahtumista:
Koska oululaiset ovat kaikkien yllämainittujen ominaisuuksien lisäksi
uudistushaluisia, kevään excu järjestettiin yhtä aikaa Apollonian järjestämän
Symposiumin kanssa. Allekirjoittanutta toki hieman näin 4. kurssilaisena
harmitti se, että Symposium oli tänä vuonna Oulussa, koska valmiiksi
maksettu reissu sekä hotelliyöt ja -aamupalat jäivät saamatta. Onneksi
toivuin tästä pettymyksestä suhteellisen nopeasti tämän kevään aikana (asia
oli tiedossa jo fuksivuonna) ja nautin täysin rinnoin hienojen koti- ja
ulkomaisten luennoitsijoiden annista Linnanmaan kampuksen
Saalastinsalissa. Luennot käsittelivät lasten suun terveyttä. Varsinainen
tapahtuma järjestettiin siis Linnanmaalla perjantaista lauantaihin ja pre-kurssi
pidettiin Kontinkankaan kampuksella jo torstaina.
Excu-kansa saapui siis Ouluun viimeistään perjantaina. Majoitus tapahtui
Tuiran koululla, koska se oli ainoa koulu Oulussa, joka vielä uskalsi meidät
ottaa vuokralaisekseen (hiki-Jori ehtikin kastella pari paitaa läpimäräksi
ennen majoituskoulun selviämistä). Ilta jatkui Tivolin yläkerrassa, joka oli
varattu excuileville denttareille yhteishengen luomista varten. Hurjimmat
uskaltautuivat myös alempiin kerroksiin kuuntelemaan Setä Tamua ja
Kuningas Pähkinää, mutta itse totesin verenhimoiset 18-vuotiaat
roiskeläppiensä ja lippalakkiensa kanssa liian vaarallisiksi ja poistuin
takavasemman kautta kotiin nukkumaan. Ilta oli kuulemma ollut keikan
aikana ja jälkeenkin tapahtumarikas sekä mielenkiintoinen.

Aloitin lauantaiaamuni hyvissä ajoin ja pimputtelin rakkaan naapurini Aappo
Keräsen ovikelloa jo ennen sitä kuuluisaa kukonlaulua. Keränen oli kuin itse
aurinko ja me lähdimme pirtein mielin raahaamaan (kirjaimellisesti)
yhteistyökumppanimme Vehon autoa apuna käyttäen aamupalaa
majoituskoululle nälkäisille vieraillemme. Nappasimme matkalla kyytiin
puheenjohtajamme Eepun, joka myöskin oli pirteä kuin peipponen illan
bailujen jälkeen. Kaikki edellisen illan bilettäjät eivät olleet yhtä pirteitä kuin
meidän rautainen kolmikko ja karu totuus selvisikin koululla: Kovan nälän
sijasta suurimmalla osalla oli jäätävä krapula, minkä johdosta monelta jäi
aamupala syömättä. No, jäipä meille enemmän.
Kun olimme saaneet kaadettua aamukahvit väsyneille vieraille, suuntasimme
bussilla kohti Aapistietä ja meidän hienon koulumme esittelyä! Eräälle
vieraalle en uskaltanut kahvia tarjota, koska tämä pippurinen henkilö näytti
siltä, että repii minulta seuraavaksi hiukset päästä. Mr. Keränen sai siis luvan
huolehtia tämän henkilön herättämisestä, josta hän selvisikin ilman fyysisiä
vammoja, pelkillä solvauksilla. Olemme puineet asiaa jälkikäteen ja Aappo voi
tapahtumista huolimatta hyvin. Kun pääsimme koululle, esittelyn hoitivat
mahtavat C. Hotakaisen opiskelijat. Tilojen esittelystä pidettiin ja koulumme
toimivuutta ällisteltiin roppakaupalla.
Päivä jatkui bussikyydillä Symposiumiin ja menin itsekin reippaana tyttönä
ahmimaan lisää tietoa itseäni paljon viisaammilta luennoitsijoilta. SHOL:n
liittokokous järjestettiin myös iltapäivällä. Tämä liittokokous oli
allekirjoittaneelle uran neljäs ja ensimmäinen laatuaan, jossa en halunnut
nousta kapinaan. Kokous oli siis juuri sopivan pituinen sekä ytimekäs, erittäin
onnistunut kokonaisuus. Saimme kokouksessa positiivista palautetta siitä,
että excu-aktiviteetteihin kuului workshopien sijaan upeat Symposiumin
luennot, hyvä me!
Reipas emäntämme Jossu oli koko lauantaipäivän ahkeroinut apureidensa
kanssa Oulun keskipisteessä Walhallassa ja laittanut sitsit pystyyn. Kun itse
saavuin hyvissä ajoin paikalle, kaikki oli jo tehty! Uskomatonta. Janoinen
juhlakansa saapui majoituskoululta bussikyydillä pääkallopaikalle ja sitsit
alkoivat ajallaan. Illan kohokohta oli totta kai Oulun tervehdys, joka oli
edellisenä iltana palkittu Kaamoskari-elokuva. All in all, sitsit sujuivat

mallikkaasti, vaikka jotkut uskalsivat esittää vastalauseen kylmästä
kinkkukiusauksesta. Mielestäni se sopi kyseiseen tilaisuuteen täydellisesti.
Sitsien jälkeen tallustin Sallan kanssa majoituskoululle yön valvontavuoroon,
jota ilostuttivat mukavat helsinkiläiset. Yön jälkeen aamuvuoro tuli
hoitamaan viimeistä työvuoroa koululla ja pääsin nauttimaan kahden tunnin
yöunista, joiden jälkeen vieraamme olivat jotakuinkin lähteneet ja armoton
siivousrumba alkoi.
Mitä minulle jäi viikonlopusta käteen? Paljon hyvää mieltä, uusia tuttuja sekä
perinteikäs univelka. Kiitos osallistuneille kilta-aktiiveille ja muille kiltalaisille,
jotka hienosti hoitivat viikonlopun työvuoronsa. Ihanaa, että viikonloppu
onnistui, mutta vielä ihanampaa on se, että pääsen viettämään ensi keväänä
viimeistä excursiota Helsinkiin tai Turkuun.

Viimeistä ja toivottavasti eeppisintä excursiota jo himoiten, Teidän Siljanne

Klinikkakenkien puhdistukseen Kuspin toimitus suosittelee Colgate
Maximum Protection Caries plus Sugar Acid Neutralizer Fresh Mint(r) hammastahnaa

Emäntä kokkaa

Voileipäkakku on ollut juhlien kestosuosikki jo pitkään. Jossakin taisi tänä
keväänä lukea, että voileipäkakku on tehnyt paluun juhlapöytiin. Mielestäni
tämä juhlapöytien kruunu ei ole koskaan pois muodista ollutkaan. Päätin
jakaa helpon voileipäkakun ohjeen, jonka avulla jokainen onnistuu varmasti.
Tätä ohjetta on myös helppo muokata ja soveltaa tarvittaessa.

Yhteen voileipäkakkuun tarvitset:
1 purkin ruohosipulituorejuustoa (200 g)
1 purkin ranskankermaa (150 g)
puoli purkkia kermaviiliä
ripauksen valkopippuria
tuoretta ruohosipulia silputtuna maun mukaan
noin 100 g kinkkua
noin 100 g juustoraastetta
16 viipaletta paahtoleipää. Suosittelen Lidlin tummaa paahtoleipää tai
Pågenin jättiranskanleipää. Gluteenittomaan kakkuun suosittelen Semperin
Toasty leipiä. Kannattaa toki ottaa huomioon, että gluteenittomat leivät ovat
usein pakastettuina kaupoissa ja leipien sulamiseen kannattaa varata aikaa.
sulatejuustoa leipien voiteluun maun mukaan
salaattia, kurkkua, tomaattia, persiljaa, herneenversoja yms. koristeluun.
Sekoita keskenään ruohosipulituorejuusto, ranskankerma, kermaviili,
valkopippuri ja tuore ruohosipuli. Jaa tahna niin, että kuorrutukseen jää 1/3
ja täytteeseen 2/3. Siirrä kuorruteseos jääkaappiin odottamaan.
Lisää täyteseokseen suikaloitu kinkku ja juustoraaste.
Voitele 16 leipäsiivua sulatejuustolla ja leikkaa reunat pois. Jos voileipäkakku
on tarkoitus tarjota samana päivänä, kannattaa jokainen leipäkerros
kostuttaa tilkalla maitoa. Seuravana päivänä tarjottavaksi tarkoitettu kakku
voi hyvin olla yön yli jääkaapissa tekeytymässä ja kostumassa ennen
koristelua. Aseta peräkkäin 4 leipäsiivua ja voitele päälle 1/3 täytteestä. Aseta

kerroksen päälle seuraavat neljä leipäsiivua ja voitele täytteellä jne. Viimeisen
leipäkerroksen päälle ei tule täytettä. Kuorruta reunat sekä päällinen ja
koristele. Perinteisesti ajatellaan, että voileipäkakun koristeena tulisi olla
jotain mitä on käytetty kakun täytteessä, mutta mielikuvitustakin saa käyttää.
Tätä ohjetta on helppo soveltaa ja muokata. Täytteenä voi kinkun sijasta
käyttää esimerkiksi kylmäsavulohta tai poroa ja ruohosipulituorejuuston
tilalla voi käyttää maustamatonta tuorejuustoa.

Kesäisin jouluisin terveisin,

Killan emäntä Johanna Nelimarkka

HAMPAAN PÄIVÄ

Vietimme taas keväällä jo perinteeksi noussutta Hampaan päivää mukavalla
joukolla. Tiedoksi kaikille niille, joille on jäänyt syystä tai toisesta
denttarisivistykseen (tai muuhun) aukkoja, että kyseinen päivä on fukseille
järjestettävä ”motivaatiopäivä” seuraavan preklinikkavuoden jaksamista
varten. Fuksit pääsivät harjoittelemaan ompeleiden tekoa sekä koettamaan
miltä Kallen hampaiden poraaminen ja paikkaaminen tuntuu. Onneksi Kalle
on kiltti jätkä eikä koskaan huuda vaikka poraisit leuasta läpi. Tästä on iso
hyöty ainakin ensimmäisissä fantomharjoituksissa. Lisäksi fuksit pääsivät
hieman kurkkaamaan kaverin suuhun ylhäällä klinikkasalissa vanhempien
vuosikurssin opiskelijoiden ohjaamana.

Tänä vuonna saimme paikalle myös Hammasvälineen edustajat, joiden
ständipöydällä opiskelijat pääsivät käymään pienissä ryhmissä. Kun
aamukymmenen aikaan alkoi jo nälkä painamaan oli valmiina pullakahvit,
jotta kaikki jaksoivat ahertaa uuden denttarin innolla loppuun asti. Lisäksi
aamupäivän rupeaman lopuksi arvoimme Oral-B:n sähköhammasharjan ja
muutaman haalarimerkin osallistujien kesken. Onneksi emme kuitenkaan
aivan sivuuttaneet muita vaan he saivat lohdutuspalkinnoksi purkkaa ja
pastillia. Ja näin häädimme hammaspeikot taas toisaalle. ;)
Opiskelun intoa kaikille! :)

