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ORTODOKSIT

Nurmeksen ortodoksinen 
seurakunta on striimannut 
kevään jumalanpalvelukset 
seurakunnan Facebook-si-
vuilla koronapandemian 
vuoksi. Seurakunnan kirkko-
herra, isä Paavo Ratilainen,  
kertoo, että normaaliin päi-
väjärjestykseen on tarkoitus 
palata ensi viikolla.

– Ensi viikosta lähtien 
pääsee sisälle kirkkoon. Strii-
mausta kyllä vielä jatketaan, 
Ratilainen sanoo.

Hän muistuttaa, että 
turvaväleistä on kuitenkin 
edelleen huolehdittava.

Jumalanpalvelusten 
striimauksia on Ratilaisen 
mukaan katsottu mukavan 
ahkerasti.

– Striimi on tavoittanut 
ihmisiä, jotka eivät muuten-
kaan pääsisi kirkkoon. Osa 
katselijoista katsoo lähetyk-
set kokonaan, jotkut pätkiä 
lähetyksestä.

Ensi 
viikolla 
kirkkoon

Linda Halonen

Ilari Tyni tekee hammaslääkä-
rin työtä eri tavalla kuin oike-
astaan kukaan muu Suomessa. 
Hän käyttää työssään implant-
tien, paikkojen ja siltojen teke-
miseen skanneria, jyrsintä ja 
3D-tulostinta käsitöiden sijaan. 
Perinteisen muovin ja amalgaa-
min hän korvaa keraamisilla ma-
teriaaleilla.

– Muovihan on oikeasti huono 
materiaali. Se ei kestä pitkäaikai-
sesti takahampaissa, koska se on 
niin pehmeä. Amalgaami oli hyvä, 
mutta se on kadonnut taiteenlaji ja 
ongelmajäte. Keraaminen paikka 
on kiillettä kovempi ja vahvistaa 
jäännöshammasta, Tyni peruste-
lee.

Erikoisteknologian käyttö vaatii 
sen tasoista tietokoneosaamista, 
jota ei alan opiskelijoille normaa-
listi juuri opeteta. Tynille digitaa-
linen maailma on kuitenkin tuttu, 
sillä hän on kasannut tietokoneen 
ensimmäistä kertaa jo alakoului-
käisenä ja ollut Kuopion ham-
masklinikalla opettamassa aihetta 
opiskelijoille.

– Käytän skanneri-, jyrsin- ja 
3D-tulostin -systeemiä pioneeri-
tasolla. Työnkuva on sekoitus lää-

ketiedettä, koodausta ja taidetta, 
hän kertoo.

Edullisempi harvinaisuus
Suurin syy Ilari Tynin käyttämän 
menetelmän harvinaisuudelle on 
erikoislaitteiden kallis hinta. Hän 
kuitenkin uskalsi sijoittaa, sillä tiesi 
kysyntää olevan.

– Laitteet maksavat itsensä takai-
sin tietyllä aikavälillä ja tuovat laa-
dukasta tarjontaa edullisemmin, 
Tyni sanoo.

Toinen syy, miksi hammaslää-
kärit eivät juuri käytä digitaalisia 
työkaluja on se, että vanhemman 
sukupolven hammaslääkärit 
useimmiten vierastavat tietotek-
nisiä laitteita. Kuopiosta lakkau-
tettiin 1990-luvulla laman aikaan 
hammaslääketieteen koulutus-
ohjelma säästösyistä, mutta se on 
sittemmin palautettu. Itä-Suomen 
alueella on kuitenkin edelleen pu-
laa hammaslääkäreistä, sillä 30- ja 
50-vuotiaiden väliltä puuttuu käy-
tännössä sukupolvi.

– Nyt on tulossa eläkepom-
mi. Kymmenen vuoden päästä 
olen nelikymppisenä hammas-
lääkäreiden vanhimmasta päästä 
Itä-Suomessa. Tulee selvä sukupol-
venvaihdos. Toivon mukaan sitten 
kehitys menee enemmän tähän 
suuntaan, Tyni pohtii.

Monipuolisia päiviä
Ilari Tyni nauttii työstään, sillä sii-
nä voi oppia joka viikko jotain uut-
ta, eikä koskaan tule tylsää päivää. 
Hän kiertää vastaanotoilla mones-
sa eri kaupungissa, Nurmeksessa 
torstaisin ja perjantaisin. Hänen 

tyypillisin asiakkaansa tulee hake-
maan keraamista paikkaa esimer-
kiksi poskihampaaseen tai haluaa 
korvata hammaspuutoksia. Yleen-
sä asiakkaita kiehtoo perinteistä 
huokeampi hinta.

– He ovat ihmisiä, jotka ym-
märtävät ja arvostavat omia ham-
paitaan, hän kertoo ja jatkaa 
väittämällä, että suomalaisilla lie-
nee Euroopan huonoimmat ham-
paat.

Tynin mukaan muovipaikkojen 
huonoja puolia katsotaan Suomes-
sa läpi sormien.

– Thaimaan tsunamissa suoma-
laiset tunnistettiin siitä, että heillä 
oli niin paljon muovia hampaissa, 
Tyni havainnollistaa.

Hänen mukaansa suomalaisten 
kannattaisi opetella lankaamaan 
hampaita, pesemään ne kaksi ker-
taa päivässä ja käymään säännöl-
lisesti hammaslääkärissä. Hän ei 

korjaa hampaita, joissa huolto on 
huonolla tolalla.

– Paikka menee hukkaan, jos 

suuta ei hoideta. Missä on paikan 
sauma, sinne voi syntyä reikä, hän 
selittää.

Hammaslääkäri pioneerihommissa
Hammaslääkäri-yrittäjä Ilari 
Tyni kiertää Nurmeksessa 
perjantaisin ja torstaisin. 
Hän ei paikkaile perinteisin 
menetelmin.
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Ilari Tyni

Ilari Tyni kertoo, että hänen työssään voi oppia joka viikko jotain uutta, vaikkakaan ei perinteisestä 
hammaslääkärin työstä. KUVAT: LINDA HALONEN

Anu Saarelainen

Kesäkuun alussa voimaan tullut 
tieliikennelaki sallii kevytperä-
vaunun vetämisen maksimissaan 
sadan kilometrin tuntinopeudella 
entisen kahdeksankympin sijaan. 
Nopeusrajoitus ei kuitenkaan ole 
sama asia kuin suositusnopeus. 
Nopeuden valinnassa on otettava 
huomioon esimerkiksi olosuhteet, 
kuormaus sekä ajoneuvon ja perä-
vaunun kunto.

– Peräkärryn kunto on hyvä tar-
kistaa vielä loppukesän kuljetus-
tarpeita ajatellen, erityisesti, jos 
aikoo hyödyntää suurempaa no-
peusrajoitusta. Nopeuden nosto 
aiheuttaa lisää rasitusta ja vaatii 
erinomaista teknistä kuntoa pe-

rävaunulta, erityisesti väistö- ja 
jarrutustilanteissa, muistuttaa Lii-
kenneturvan yhteyspäällikkö Ta-
pio Heiskanen.

Kaikkia perävaunuja ei katsaste-
ta, jolloin vastuu niiden teknises-
tä kunnosta on yksin ajoneuvon 
kuljettajalla. Katsastus ei koske 
O1-luokkaan kuuluvia kevytperä-
vaunuja.

Heiskanen kannustaa pitämään 
huolta erityisesti renkaiden kun-
nosta.

– Niistä kannattaa katsoa ensin-
näkin urasyvyys, jonka suositellaan 
olevan vähintään kolme milli-
metriä. Pitää myös tarkistaa ren-
gaspaineet sekä se, ettei renkaan 
rungossa ole vikoja, esimerkiksi 
pullistumia tai halkeamia renkaan 
kyljessä, hän korostaa.

Renkaat on lisäksi hyvä nostaa 
ylös tunkilla ja varmistaa, ettei laa-
keri pidä ylimääräistä ääntä ja että 
siinä on sopiva välys. Laakerit kan-
nattaa myös voidella noin kerran 
vuodessa. Heiskanen suosittelee 
myös kärryn renkaiden tasapaino-
tusta rengasliikkeessä.

Heiskanen muistuttaa, että myös 

kärryn valojen toimivuutta on pi-
dettävä silmällä.

– Huoltotoimenpiteiden yhtey-
dessä on hyvä myös voidella ve-
tolaite ja lukituksen mekanismit 
sekä tarkistaa lukkolaitteen kie-

len kunto ja lukituksen toimivuus 
silmämääräisesti. Kiinnityksen 
turvallisuudesta on luonnolli-
sesti huolehdittava jokaisen kyt-
kennän yhteydessä, Heiskanen 
jatkaa.

Peräkärryn kunnosta on pidettävä huoli

Peräkärryn huoltotoimenpiteiden yhteydessä kannattaa voidella 
lukituksen mekanismit. ARKISTOKUVA: MARKO PUUMALAINEN
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Ilari Tyni korjaa hampaita keraamisilla materiaaleilla.


