In memoriam
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Anders Blom

aamme uudistetun hammasteknikkokoulutuksen
luoja, hammasteknikkomestari Anders Blom kuoli
9.6.2001 80-vuotiaana, sairasteltuaan sairaalassa puolisen vuotta. Hän oli syntynyt Helsingissä 15.7.1920.

Anders loi toiminnallaan sen taitotason, jolta nykyinen,
lukumääräisesti suurin hammasteknikkoryhmä ammattia harjoittaa. Voidaan sanoa hänen olleen
maamme nykyaikaisen hammasteknisen opetuksen isän.
Käytyään keskikoulun, hän hakeutui oppilaaksi silloiseen
Dentaldepot Oy:n omistamaan Dental-Laboratorioon Eteläranta 2:seen Helsingissä. Talvisota katkaisi työharjoittelun
ja armeija tarvitsi häntä monen vuoden ajan.
Sodan sytyttyä 1941 joutui Anders sotasairaalaan komennettuna tekemään mm leukavammojen kiskotuksia kasvoihin haavoittuneille sotilaille. Hän toimi aluksi Viipurissa ja
myöhemmin Kinkomaan sotasairaalassa.
Armeijasta päästyään hän jatkoi työskentelyään DentalLaboratoriossajoka lopetettiin 50 –luvun alussa. Blom perusti silloin oman laboratorion. Parisen vuotta myöhemmin
hänelle tuli kumppaniksi Kauko Reinikainen, jonka kanssa
hän työskenteli vuoteen 1959.
Silloin Suomen Hammaslääkäriliitto ja Hammaslaboratorioliitto perustivat yhdessä Hammasteknikkokoulun.
Koulun johtokunta päätti Sulo Nurton esityksestä kutsua
Anders Blomin toteuttamaan koulun perustamisen. Anders
suhtautui aluksi epäröiden hankkeeseen, niin kuin silloinen Suomen Hammasteknikkojen Liittokin. Alalla oltiin
hanketta vastaan erityisesti hammaslääkärien voimakkaan
aloitteellisuuden vuoksi. Harkittuaan asiaa, Anders päätti
ottaa tehtävän vastaan.
Sopivampaa henkilöä koulun avainhenkilöksi ei alalta olisi
löytynyt. Hän oli kartuttanut yleistietouttaan ja oli kiinnostunut kaikesta elämänläheisestä toiminasta, oli kielitaitoinen,
rauhallinen ja sopivan ikäinen.
Anders otti koulun perustamisen ohjiinsa tunnontarkasti.
Hän kävi tutustumassa Tukholman hammasteknikkokouluun, josta sai perustietoa opetusohjelmasta ja vinkkejä välineistöstä. Hän ystävystyi Tukholman koulun opettajiin ja
myöhemmin sen rehtoreihin Erik Björniin ja Bengt Hammarlundiin ja piti heihin yhteyttä jatkuvasti. Anders joutui
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tekemään kaikki opetukseen liittyvän havaintomateriaalin
sekä tarvittavat näytetyöt eri työvaiheisiin.
Varsinaiseen opettajan tehtäväänsä Anders paneutui innostuksella. Hän saavutti nopeasti oppilaittensa luottamuksen. Hänellä oli kyky löytää jokaisesta oppilaastaan myönteisiä lahjoja, joita hän pyrki nostamaan esille, jotta he
voisivat omaksua ammattimme ja sen vaatimukset. Hän oli
myös isällinen, kannustava opettaja ja rehti ihminen, jolle
voi kertoa huolensa.
Alamme järjestötoiminta oli Anders Blomin sydäntä lähellä.
Hän toimi Liiton varapuheenjohtajana ja oli rahastonhoitajana kahteen otteeseen ja toimi myös ”Hammasteknikko” lehden päätoimittajana sekä sen avustajana.
Anders oli itseoikeutettu jäsen alan koulutustoimikuntaan,
kun se aloitti toimintansa 1961 ja oli mukana järjestämässä
ensimmäisiä Hammasteknikko päiviä 1970. Hän osallistui myös aktiivisesti ruotsalaisen Handbok i Dentallaboratorie teknik -teoksen suomentamiseen. Hammasteknikkomestarin tutkinnon hän suoritti 1967. Tutustuin Andersiin
silloisessa Dental-Laboratoriossa tullessani sinne oppilaaksi
1945. Anders oli silloin 25-vuotias aktiivi suunnistaja mm
Svenska Finlands Idrottsförbund‘in mestari. Hän innosti
työtovereitaankin tähän jaloon lajiin, järjestämällä pienimuotoisia kilpailuja Pasilan metsässä.
Kuusikymmenluvun alussa huomasimme olevamme naapureita kesäsaarellamme Porvoon ulkosaaristossa. Vietimme siellä perheinemme kesiä yli kaksikymmentä vuotta,
kalastellen ja veneillen Ahvenanmaata myöten. Suunnistajana hän oli venematkoillamme itseoikeutettu navigaattori,
joka nautti löytäessään vanhoja, kummelein merkittyjä väyliä.
Andersilla oli valoisa elämänkatsomus, hän oli aina ystävällinen ja avulias sekä kiinnostunut kanssaihmisten toimista.
Hänen muotokuvansa nykyisen opinahjon kunniapaikalla
muistuttaa meitä miehestä, johon olemme voineet katsoa
luottavaisesti ylöspäin.
Andersia jää kaipaamaan koko ammattikuntamme. Olemme kiitolliset hänen ystävyydestään.
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