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in memoriam

S
yksyn ensimmäisinä päivinä saimme jär-
kyttävän tiedon kollegamme ja ystäväm-
me Timo Ali-Melkkilän kuolemasta. 

Timo syntyi Turussa Heidekenillä 
Helsingin olympialaisten avajaispäivänä 19.7.1952. 
Lohjalla käydyn koulun jälkeen Timo suoritti 
lääketieteen opinnot Turun yliopistossa. Valmis-
tumista seurasi erikoistuminen ensin kirurgiksi 
ja heti sen perään anestesiologiksi vuonna 1987. 
Hänen vuonna 1990 valmistunut väitöskirjansa 
käsitteli antikolinergien farmakologiaa. Hänet 
nimitettiin anestesiologian dosentiksi Turun yli-
opistoon vuonna 2002.

Erikoislääkäriksi valmistuttuaan Timo toimi 
Tyksin anestesiaerikoislääkärinä yli viiden vuoden 
ajan, pääasiassa silmäklinikan leikkausosastolla. 
Timon kliinisessä toiminnassa tuli selvästi esiin 
hänen kirurgitaustansa: anestesiologiset ”temput” 
olivat hänelle helppoja ja niinpä hänen aloittees-
taan mm. silmän johtopuudutukset siirtyivät anes-
tesiologien tehtäväksi Turussa. Päivystyksessä, 
joskus yön pimeinä tunteina, hän saattoi ommella 
nilkan ligamenttivamman, kun aloitteleva kirur-
giapulaislääkäri kaipasi apua.

Vuonna 1994 Timo valittiin Päijät-Hämeen 
keskussairaalan leikkaus-, anestesia- ja teho-osas-
ton ylilääkäriksi, jossa hän toimi seitsemän vuoden 
ajan. Lahden anestesiaylilääkärin virasta Timo 
valittiin vuonna 2000 Tyksin Operatiivisen tu-
losryhmän johtajaksi. Organisaatiota uudistettiin 
ja Timo pääsi luomaan kokonaan uutta toiminta-
kulttuuria, jossa kaikki operatiiviset toimialueet 
pyrkivät yhdessä kehittämään ja yhdenmukaista-
maan toimintojaan. Myös talousasioihin yritettiin 
saada ja saatiinkin rotia Timon johdolla, kun ope-
teltiin budjetointia ja tulosvastuuta. Päätöksente-
koa tuotiin lähemmäs klinikoita. 

Timo oli ennakkoluuloton uusien asioiden 
ja erityisesti tietotekniikan vastaan ottamisessa. 
Päijät-Hämeen keskussairaalassa toimiessaan hän 
otti käyttöön yhtenä ensimmäisistä Suomessa 
anestesia- ja tehohoitotietojärjestelmän ja kehitti 
niistä hyvin toimivat. Timo oli myös merkittävässä 
roolissa leikkaussalien toiminnanohjausjärjestel-
män Operan hankinnassa ja implementoinnissa 
koko VSSHP:ssä toimiessaan toiminnanohjaus-
järjestelmän ”omistajana”. Kun uutta T-sairaalaa 

alettiin suunnittelemaan Turkuun, Timo oli toi-
nen hankesuunnitelman allekirjoittajista.

Kaikki Timon toiminta tapahtui rauhallises-
ti, omaa itseä korostamatta. Hän osasi delegoida, 
antaa alaisilleen vastuuta, ohjata heidän energi-
aansa positiiviseen toteuttamiseen sekä kunnioitti 
alaistensa toimia ja mielipiteitä, niin kuin hyvän 
johtajan asiantuntijaorganisaatiossa tuleekin teh-
dä. Hänen kanssaan oli helppo tehdä yhteistyötä. 
Hän jaksoi kuunnella alaisiaan ja pyrki kaikkia 
osapuolia tyydyttäviin ratkaisuihin. Timo loi 
omalla käyttäytymisellään ja rauhallisuudellaan 
työyhteisöön hyvän ilmapiirin ja yhteenkuulu-
vuuden tunteen.

Timolle tärkeimpiin harrastuksiin liittyi lähei-
sesti luonto. Nuoruusvuosinaan hän oli aktiivinen 
partiolainen, mutta 1970-luvulta alkaen Timon 
rakkain harrastus oli perhokalastus. Hän oli sekä 
taitava kalan narraaja että perhonsitoja. Timo ka-
lasti kaikkia arvokaloja, mutta ennen kaikkea hän 
oli lohimies. Joka kesä hän suuntasi Keski-Norjan 
maineikkaalle Gaula-joelle sinne nousevien lohien 
perään. Valitettavasti hän ei ehtinyt testata uutta 
ensi kesän Gaulan matkaa varten ostamaansa lo-
hikelaa, jonka hän oli hankkinut vain pari viikkoa 
ennen kuolemaansa. Tuo kuvaa Timon optimis-
tista luonnetta. Timo ei ymmärtänyt lohikalas-
tusta tiukkapipoisena kilpaurheiluna ja saaliin 
hankkimisena, vaan se oli hänelle tapa liikkua 
luonnossa ja viettää aikaa hyvien ystävien parissa. 
Mieliin on jäänyt Timon tokaisu kalattoman päi-
vän päätteeksi, että kalatta jääminen on maailman 
murheista pienimpiä, ja että perhokalastus on eri 
kalastusmuodoista ylivoimaisesti hauskin tapa 
olla saamatta kalaa. Timo kirjoitti Finnanestiin 
hauskan kuvauksen ”elämää tärkeämmästä harras-
tuksestaan” (Finnanest 2000; 33; 325-8). Oival-
linen onkimies ja hauska seuramies on poistunut 
autuaammille lohijoille. 

Timoa jäivät kaipaamaan hänen perheensä, 
vaimo Raili ja kaksi poikaansa, sekä monet ystävät 
ja työtoverit. 
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