HAMMASHOIDON HISTORIAA. TARINAA ENSIMMÄISEN
HAMMASHOITOKONEEN JA MUIDEN HAMMASLÄÄKÄRIN
HOITOVÄLINEIDEN OSTOSMATKASTA HELSINKIIN

Ensimmäisen kerran hammaslääkärin viran perustaminen on esillä valtuustossa vuonna 1934.
Kunnallislautakunta esittää viran perustamista. Valtuusto ei hyväksy kunnallislautakunnan
esitystä. Menee neljä vuotta vuoteen 1938 kun asia on seuraavan kerran esillä. Valtuusto
hyväksyy kouluhammaslääkärin johtosäännön, mutta ”lääkärintoimen perustaminen ja siitä
aiheutuvat muuta toimenpiteet jätettiin vastaisuudessa päätettäväksi”.
Mennään vuoteen 1949. Kokouksessaan 28.6.1949 valtuusto perustaa kouluhammaslääkärin
toimen, mutta päättää, ettei tointa toistaiseksi julisteta haettavaksi ”asunto-olojen vuoksi”.
Rääkkylän Osuuskaupan johtajana toimineen Matti Riikosen tytär Sirkka Riikonen valmistuu
hammaslääkäriksi ja perustaa vastaanoton Vuorilahden tiehaarassa olevaan Säästöpankin
kiinteistöön vuonna 1950. Hammaslääkäri Riikonen ja kunta tekevät sopimuksen
kouluhammaslääkärin tehtävistä. Sirkka Riikonen hoitaa rääkkyläläisten koululaisten hampaita
neljän vuoden ajan maaliskuuhun 1955 saakka.
Vuonna 1963 valmistui Rasivaaran terveystalo, johon tulee hammaslääkärin vastaanottotilat ja
lääkärin asunto. Kokouksessa 9.9.1963 valtuusto perustaa kouluhammaslääkärin viran. Virka oli
kahdesti haettavana. Hakijoita ei ollut. Sitten saatiin väliaikaiseksi hammaslääkäriksi juuri
valmistumassa oleva joensuulainan Raimo Kähkönen, josta tuli vuoden 1964 lopulla vakinainen
kunnan palkkaama ensimmäinen hammaslääkäri Rääkkylään.
Kun Rasivaaran terveystalo alkoi olla valmis, valitsi kunnanhallitus puheenjohtajansa Erkki
Kähkösen ja kunnanhallituksen jäsen Eero Kurjen sekä kunnansihteeri Ilkka Simanaisen
hankkimaan kunnan ensimmäistä hammashoitokonetta ja siihen liittyviä hoitovälineitä.
Asiaintuntijaksi tuli ensimmäiseksi hammaslääkäriksi aikanaan valittu Raimo Kähkönen.
Sovin ajat kahteen hammashoitovälineitä myyvään liikkeeseen Helsingissä. Toinen oli Suomen
vanhin (perustettu jo vuonna 1900) ja tuolloin tunnetuin ja arvostetuin Dentaldepot Oy. Toista
liikettä en muista. Ostosmatka tehtiin lentäen. Joensuu-Helsinki välinen lentoliikenne tapahtui
tuolloin DC-3-koneella. Taisi olla Rääkkylän kunnan edustajien ensimmäinen virkamatka
lentäen. Lentoasemalta Helsinkiin mentiin taksilla. Dentaldepot Oy:n liike sijaitsi Hakaniemessä
lähellä Palace-hotellia. Raimo Kähkönen odotteli jo meitä liikkeessä.

Herastuomarit: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkki Kähkönen (vas.) ja
kunnahallituksen jäsen Eero Kurki. Kuvat: Rääkkylä-Seuran arkisto ja Hannu Kurki.

Meille esiteltiin hammashoitokone ja hoitovälineet sekä tehtiin asianmukaiset tarjoukset.
Lounasaika lähestyi. Laitteita esitellyt kauppamies pyysi, että menisimme lounaalle Palacehotellin ravintolaan. Niinpä nousimme hissillä Palasen kerroksiin syömään. Paikka oli ylellinen.
Tuskinpa olimme ennen käyneet näin hienossa ravintolassa. Ruokailu ruokaryyppyinen, kahvit
konjakeilla pitkittivät ruokailuamme. Toiseen liikkeeseen menoaika läheni. Kiirehdin poistumista
ravintolasta. Herastuomari Kurki sanoi ” elähän poika pie kiirettä, mene puhelimeen ja soita sinne
toiseen kauppaan ja peru tapaaminen, me ostamme nuo koneet ja laitteet tästä firmasta”. Peruin
tapaamisen ja kaupat tehtiin Dentaldepot Oy:n kanssa. Lentokentälle lähtöä odotellessa
keskustelimme ”henkeviä” Palacessa, talon tarjouksista nauttien.
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