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■  Syksyisin minulle tulee hir-
vittävä vimma löytää joku uu-
si mukava harrastus. Olen har-
rastanut jos jonkinlaisia asioi-
ta: luonnon ja eläinten tark-
kailua, runojen kirjoittamista, 
valokuvaamista, kitaransoit-
toa, balettia, joogaa, punttisa-
lilla käymistä, aerobicia, juok-
semista.

Olen ollut kiinnostunut uni-
en tutkimisesta, astrologiasta, 
maantieteestä, historiasta, 
kulttuurihistoriasta, muodis-
ta ja sisustamisesta.

❒❒❒

Aina kun löydän uuden har-
rastuksen tai kiinnostuksen 
kohteen, käyn kirjastossa ja 
lainaan aiheesta kaiken mah-
dollisen. Seuraavat viikot ku-
luvatkin sitten leppoisasti soh-
valla pötköttäen.

Paitsi että luen, teen suunni-
telmia ja muistiinpanoja. Esi-
merkiksi kun kiinnostuin joo-
gasta ja ulkoilusta, tein tarkan 
toimintasuunnitelman, mitkä 
ovat tavoitteeni sekä aikatau-
lun, jolla pääsisin päämäärä-
ni.

Minulla on kymmeniä viik-
ko-ohjelmia, minä päivänä te-
kisin mitäkin, oli sitten kysees-
sä laihtuminen, kunnon ko-
hottaminen, uusi hehkeämpi 
ulkoasu tai henkinen kasvu. 
Rakastan kaavoita ja kehit-
tymiskäyriä. On hienoa ke-
hittää itseään niin henkisesti 
kuin fyysisestikin. Ja mikä pa-
rasta harrastaminen on muka-
vaa puuhaa. 

❒❒❒

Tänä syksynä olen tutustunut 
viineihin. Olen lukenut kym-
meniä kirjoja, ja tietämykseni 
eri viinimaista ja rypälelajik-
keista alkaa olla huippuluok-
kaa. Tiedän, kuinka viinejä 

nuuhkitaan ja kurlutellaan. 
Osaan säilöä lempiviinini oi-
keaoppisesti. Luulen, että pi-
täisin kevyehköstä Merlosta. 
Toisaalta Syrahin voimakkuus 
viehättää.

❒❒❒

Valitettavan usein käy vain 
niin, että kun saan harrastuk-
sen teoreettisen osion päätök-
seen, ja on aika ryhtyä tuu-
masta toimeen, mielenkiinto-
ni tuppaa lopahtamaan.

Lenkkipolulle tai joogatun-
nille lähteminen vaatii aivan 
liikaa fyysisiä ponnisteluja. 
Muoti- ja sisustusharrastus 
tulevat liian kalliiksi.

Olen kyllä tosissani suunni-
tellut hakevani pullon eteläaf-
rikkalaista Merlota tai chile-
läistä Syrahia, joita nauttisin 
kynttilän valossa illan pime-
tessä. Mutta tarkemmin ajatel-
len, saan viinistä päänsäryn.

Mitäpä jos piipahtaisin kir-
jastossa hakemassa kasan kir-
joja maalaustaiteesta. Olenkin 
aina pitänyt impressionistises-
ta taidesuuntauksesta.
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ASIANAINEN

Taas on aika harrastaa

■  HYVINKÄÄ | Sanotaan, että 
hymy kaunistaa, mutta mitä 
jos hammasrivistö ei ole edus-
tavimmasta päästä ja vuosi-
en teen ja kahvin kittaaminen 
on harmaannuttanut hohtavan 
valkoisen purukaluston keltai-
sen kukertavaksi.

Hammaslääkäri Sami Sa-
volaisen mukaan esteettisen 
hammashoidon suosio kasvaa 
koko ajan; Hyvinkään Studio 
Dentissä hampaiden ulkonä-
öllisiä korjauksia tehdään jo 
viikoittain.

– Hammaslääkärit eivät kil-
paile vielä parturi-kampaamo-
jen kanssa, mutta lomamatko-
jen kylläkin, sillä yhä useam-
min ihmiset haluavat laittaa 
rahojaan omaan hyvinvoin-
tiinsa ja näin ollen myös ulko-
näköönsä.

Yleisimmät toimenpiteet es-
teettisessä hammashoidossa 
ovat hampaiden valkaisu sekä 
muodon ja asennon korjaus.

– Esimerkiksi oikomishoi-
to on saattanut lapsena jäädä 
kesken ja nyt harmittaa, Savo-
lainen kertoo.

Kun esteettinen hammashoi-
to alkoi yleistyä viisi vuotta sit-
ten, asiakkaat kävivät korjaut-
tamassa lähinnä yksittäisiä vi-
noja ja värjäytyneitä hampai-
taan. Nyt halutaan koko hymy 
uusiksi.

Hampaiden hyvä
peruskunto
Ennen hoidon aloittamista 
hampaiden peruskunnon täy-
tyy olla hyvä.

– Valkaisua ja muita esteetti-
siä toimenpiteitä ei tehdä, jos 
hammaskiveä ei ole poistettu ja 
hampaista löytyy paikkaamat-
tomia reikiä.

Hampaiden valkaisu kestää 
noin 1,5 tuntia ja se tapahtuu 
erityisen valolähteen ja vety-
peroksidin avulla. Kuulostaa 
melko hurjalta.

Savolainen vakuuttaa, että 
toimenpide on täysin turvalli-
nen hammaslääkärillä tehtynä. 
Sen sijaan kotivalkaisuaineita 
hän ei suosittele.

– Niitä ei juuri valvota, ja 
niissä saattaa olla hyvinkin 
voimakkaita vetyperoksidipi-
toisuuksia.

Asiantuntevan hammaslää-
kärin tekemän valkaisun lop-

putulos kestää yleensä noin 
kolme vuotta elintavoista riip-
puen. Lopputulos on aina yk-
silöllinen ja riippuu elintavois-
ta. Kahvi, punaviini, tee, tupak-
ka ja kolajuomat tummuttavat 
hampaita eniten.

– Valkaisun jälkeen kannat-
taa panostaa annettujen oh-
jeiden mukaiseen kotihoitoon, 
jotta hoitotulos säilyisi mah-
dollisimman pitkään. 

Laminaatit
suuhun
Valkaisun lisäksi asiakkaat toi-
vovat paljon hampaiden muo-
don ja asennon korjauksia. Täl-
löin apu saattaa löytyä posliini-
kuorista eli laminaateista.

– Laminaatteja kutsutaan 
usein pikaoikomiseksi. Ne eivät 
korvaa kuitenkaan oikomishoi-
toa silloin, kun on tarve puren-
nallisen virheen korjaamiseen. 
Sen sijaan hyvän avun lami-
naateista saa, jos esimerkiksi 
etuhampaat ovat epätasaiset, 

vinot tai hampaiden välissä on 
rakoja, jotka halutaan pois.

Sidosteaineella kiinnitettä-
vät laminaatit kestävät oikein 
asennettuna saman minkä ter-
ve ja paikkaamaton luonnon-
hammaskin. Tärkeää on, että 
laminaatit asetetaan ammatti-
taidolla ja huolella, jotta niistä 
tulee luonnollisen näköiset.

Mutta mitä sitten kauniista 
hymystä joutuu maksamaan? 
Savolaisen mukaan hampai-
den valkaisu hammaslääkäril-
lä maksaa noin 400 eurosta 600 
euroon. Posliinikuorista joutuu 
pulittamaan saman verran kap-
paleelta.

Mia Lagström

Sami tekee hymystä kauniin

Sami Savolainen vakuuttaa, että 
hampaiden valkaisu on täysin tur-
vallinen hammaslääkärillä tehtynä. 
Sen sijaan kotivalkaisuaineita hän 
ei suosittele.

MARKO KEKKISTUDIODENT

Ennen ja jälkeen laminaateilla tehdyn oikaisun.

■  VIIKKOUUTISET | Suomen itse-
näisyyden juhlavuotena 2007 Nor-
dic Deli kunnioittaa sekä Suomen 
90-vuotisjuhlaa että suurimman 
suomalaisen, marsalkka Manner-
heimin, syntymän 140-vuotisjuh-
laa tuomalla markkinoille legen-
daarisen vorschmackin herkulli-
sessa ja kätevässä muodossa.

Legendan mukaan vorsch-

mackin toi Suomeen 1900-luvun 
alussa Suomen Marsalkka Man-
nerheim, joka ihastui vorschmack 
silli-lihamuhennoksen loistavaan 
makuun varsovalaisella upseeri-
kerholla.

Marskin Vorschmack sopii 
erinomaisesti itsenäisyyspäivän 
juhlapöytään juuri historiansa 
takia.

Marskin suosikkiruokaa


