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In memoriam

Antti Pakkanen
27.5.1934–2.11.2007

Kollegamme Antti Pakkanen siir-
tyi 2.11.2007 ajasta ikuisuuteen. 

Hän oli syntynyt 27.5.1934 Sorta-
valassa ja oli siten alkujaan Karja-
lan poikia.

Antti Pakkanen pääsi ylioppi-
laaksi v. 1956 Jyväskylän lyseosta ja 
opiskeli sittemmin lääkäriksi Turus-
sa. Hän suoritti lääketieteen kan-
didaatin tutkinnon v. 1961 ja lää-
ketieteen lisensiaatin tutkinnon v. 
1965, molemmat Turun yliopistossa. 
Valmistuttuaan Antti toimi vuodet 
1965–1971 Laitilan kunnanlääkäri-
nä. Tämän jälkeen hän tuli v. 1971 
erikoistumaan Turkuun saaden prof. 
Matti Vapaavuoren oppilaana anes-
tesiologian erikoislääkärin oikeu-
det v. 1974. Erikoistumisensa jäl-
keen Antti Pakkanen toimi TYKS:in 
Anestesiologian ja tehohoidon yk-
sikössä osastonlääkärinä vuodet 
1974–1997, minkä jälkeen hän siir-
tyi eläkkeelle.

Pääasiallisen elämäntyönsä Ant-
ti Pakkanen teki otorhinolaryngolo-
gisen anestesiologian piirissä vas-

taten anestesiatoiminnasta TYKS:in 
korva-, nenä- ja kurkkutautien leik-
kausosastolla. Muistamme kaik-
ki Antin rauhallisen ja myhäilevän 
olemuksen, miten hän korvaleik-
kausosaston nopeatempoisessa ryt-
missä hoiti potilaita ja ohjasi nuo-
rempiaan alansa hallintaan. Antti 
oli persoonana ja yhtenä leikkaus-
osaston myönteisen ilmapiirin luo-
jana monine eloonjääneine sanon-
toineen ja sutkauksineen käsite kor-
valeikkausosastolla. Antti tunnettiin 
talossa ”herra Pakkasena”, sillä hä-
nen mukaansa ”talo on täynnä do-
sentteja ja professoreita, mutta her-
roja on harvassa”.

Työssään Antti oli puhdasveri-
nen kliinikko, joka ei paljon mole-
kyyleistä ja reseptoreista piitannut. 
Hän kuului sukupolveen, joka oli 
tottunut potilasvalvonnassa luot-
tamaan omiin silmiinsä ja korviinsa 
enemmän kuin teknisiin apuvälinei-
siin. Viimeisintä mallia olevia anes-
tesiakoneita ja monitoreita korva-
klinikalta ei näin ollen juuri löyty-

nyt ja kliinisesti merkityksetöntä 
rytmihäiriötä kauhisteleva aneste-
siahoitaja saattoi helposti huoma-
ta tuijottavansa pimeää monitoria, 
kun Antti oli käynyt sammuttamas-
sa monitorista virran. Tarpeettomia 
riskeja Antti ei toki koskaan otta-
nut, mutta hössöttämistä turhiksi 
katsomistaan asioista hän vilpittö-
mästi inhosi. Kaikki välttämätön to-
ki oli aina olemassa, mutta mitään 
tarpeetonta ei hankittu ja laitteet 
kelpasivat palvelukseen niin kau-
an kun ne olivat ehjiä. ”Kun vähän 
pyytää, niin tarvittaessa saa mitä 
tarvitsee”, tapasi Antti sanoa. Tässä 
suhteessa olisi monella nykykolle-
galla häneltä opittavaa. Antin suo-
raviivaiseen toimintatapaan, hallit-
tuun riskinottoon ja poikkeukselli-
sen hyvään kliiniseen silmään pe-
rustui myös 1980-luvun alkupuo-
lella Turun Korvacenterissä aloitettu 
avohoidon risakirurgia, josta varsin 
nopeasti kehittyi laaja päiväkirur-
ginen toimintamalli. Tässä suhtees-
sa Antti Pakkasta voi pitää alan pio-
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neerina. Lauantaiaamuiset leikkaus-
sessiot olivat hiljaisen huumorin sä-
vyttämää tehokasta toimintaa, jolla 
saavutettiin myös potilaiden ja hei-
dän vanhempiensa luottamus. 

Antin kliininen toiminta oli ää-
rimmäisyyteen asti vähäeleistä ja 
pelkistettyä. Korvaklinikan hoitajat 
oli koulutettu selviämään pienistä 
ongelmista itse, sujuva ventilaatio-
taito oli välttämättömyys ja useim-
mat klinikan hoitajista olivat varsin 
rutinoituneita intuboijiakin. Perus-
anestesia sujui usein salin ulkopuo-
lelta ohjaillen, kun Antti vilautti sa-
lin lasi-ikkunasta etu- ja keskisor-
meaan – ”kaksi ja kaksi” tarkoitti 
kahta millilitraa fentanyyliä ja kahta 
milligrammaa Pavulonia. Työn suju-
vuus oli tärkeää pakostakin, korva-
klinikalla kun vaihdot olivat nopei-
ta ja niitä tuli tiuhaan tahtiin. Jos 
sänky ei tullut saliin riittävän no-
peasti, kävi Antti sen itse hakemas-
sa. Ennen propofoli-sevofluraaniai-
kaa potilaat olivat heräämössä pit-
kään vielä aika pöllyssä ja korvakli-
nikan pienessä nelipaikkaisessa he-
räämössä saattoi parhaimmillaan 
olla kuusi, kahdeksankin potilas-
ta yhtä aikaa ja tunnelma oli joskus 
aika tiivis. 

Pitkään korvaklinikalla toimi-
neena Antti oli kouliintunut lähes 
legendaariseksi ilmatieongelmien 
ratkojaksi aikana, jolloin käytän-
nössä lähes ainoana käyttökelpoi-
sina instrumentteina oli perintei-
nen laryngoskooppi ja sisäänviejä. 
Niinpä hänet tavan takaa haettiin 
TYKS:in eri leikkausosastoille kipe-
riin tilanteisiin hoitamaan potilai-
ta, jotka muilta olivat jääneet intu-
boimatta. Rauhallisesti ja turhaan 
kiirehtimättä Antti tuli paikalle to-
deten: ”Se on sukuvika, jos suksi ei 
luista” ja intuboi potilaan välillä it-

sekseen jupisten. Fiberoskooppia 
ja muita uusia teknisiä apuvälinei-
tä Antin uran alkuaikoina ei yksin-
kertaisesti ollut eikä hän niitä myö-
hemminkään enää opetellut käyt-
tämään, eipä niitä kyllä usein juu-
ri olisi tarvinnutkaan. Hyvät suhteet 
läheisimpiin työtovereihin, korva-
lääkäreihin, varmisti sen, että mah-
dottomat tapaukset tulivat asian-
mukaisesti hoidettua muuten.

Antin kouluttajan ura oli poik-
keuksellisen mittava. Kymmenet 
apulaislääkärit kävivät Antin opissa 
opettelemassa ORL-anestesiologian 
niksejä ja käytännössä jokainen Tu-
rusta valmistunut lääkäri lähes kah-
denkymmenenviiden vuoden aikana 
suoritti ensimmäisen intubaationsa 
hänen ohjauksessaan. Opettajana 
Antti mielellään alkuun katsoi, mi-
kä koulutettava oli miehiään. Ama-
nuenssi saattoi yhtäkkiä havaita in-
tuboivansa potilasta kaksin anes-
tesiahoitajan kanssa tai hoitavan-
sa anestesiaa yksin. Ei Antti ikinä 
näissäkään tilanteissa paria metriä 
kauempana ollut, kurkkailipa välil-
lä leikkaussalin ovi-ikkunasta välil-
lä, että kaikki meni hyvin. Sama pä-
ti myös apulaislääkäreihin. Yliopis-
toklinikkaan tullessa siihen aikaan 
useimmilla oli jo vähintään koh-
tuullinen anestesiakokemus ja kor-
vaklinikan anestesia-apulaislääkä-
rit saivat hoitaa anestesiansa varsin 
itsenäisesti, kunhan Antti oli ensin 
vakuuttunut, että oppilaan kant-
ti kestää ja taidot riittävät. Oman 
riittämättömyyden paikkailu selit-
telyllä ja välineitä syyttämällä lo-
petettiin Antin toimesta tavalli-
sesti lyhyeen. Kun ventilointi ei oi-
kein kandidaatilta sujunut ja syyksi 
kandidaatti esitti maskin huonout-
ta, nappasi Antti maskin irti ja heit-
ti salin nurkkaan sanoen: ”Pannaan 

pois sitten, jos se huono on!”. Höl-
mistynyt kandi jäi ihmettelemään, 
mitä pelkällä ventilaatiopalkeella 
sitten tekisi.

Luonteeltaan Antti oli vaatima-
ton ja rauhallinen. Poikkeuksellisen 
omintakeinen ja terävä huumorin-
taju löytyi kevyesti raaputtamalla 
jäyhän murahtelevan ulkoisen ole-
muksen takaa. Uudet apulaislääkä-
rit saattoivat ulkokuoren hämäämi-
nä alkuun vähän vierastaakin Anttia 
ennen kuin oppivat tämän parem-
min tuntemaan. Temperamenttiakin 
kyllä löytyi tarvittaessa, mutta ihan 
helposti Anttia ei suuttumaan saa-
nut. Toisaalta puolivahingossa pääs-
tetyn pikku lipsauksen tai vääräk-
si koetun teon hän saattoi muistaa 
joskus suorastaan kiusallisen pit-
kään. Kaikenlainen itsensä koros-
taminen ja hienostelu oli tyystin 
vierasta, eikä hän sellaista sietänyt 
muiltakaan. Huomion keskipistee-
nä oleminen oli melkein kauhistus, 
ja eläkkeelle siirryttäessä läksiäiset-
kin jouduttiin järjestämään salajuo-
nen turvin sponsoroiduksi jääkiek-
ko-otteluksi naamioituna. 

Kairoluodon kesämökki ja sinne 
kulkemiseksi välttämätön mootto-
rivene olivat tärkeä osa miehuus-
vuosien rentoutumista ja vapaa-ai-
kaa. Akkujaan hän latasi tarkkaile-
malla luontoa ja filosofoimalla yksi-
nään piiputellen tai lähinaapureiden 
kanssa. Korvaklinikan leikkausosas-
ton kesäinen ”regatta” Kairoluotoon 
viesti jäyhän Antin pyrkimystä työ-
yhteisön hengen luomiseen. Samal-
la tavalla marjanpoimintaretket ja 
saunareissut olivat tärkeitä, erityi-
sesti silloin kun oltiin poissa kau-
pungin hälinästä.

Yksityisasioistaan Antti ei töis-
sä juuri koskaan puhunut. Kaik-
ki toki tiesivät, että Antilla oli ”tyt-
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töystävä”, ”ensimmäinen vaimo” ja 
”nykyinen vaimo”, jotka kaikki tie-
tenkin tarkoittivat samaa henkilöä. 
Myös appiukon ruokahuolto tu-
li Antin toimesta tunnollisesti hoi-
dettua. Työpäivän pituus määräy-
tyi työmäärän eikä kellon mukaan, 
joustoa löytyi tarvittaessa kum-
paankin suuntaan. Vanha jääkiek-
kopelissä taklaustilanteessa synty-
nyt selkävamma kiusasivat varsin-
kin viimeisinä työvuosina lähes jat-
kuvasti. Apulaislääkärin säännöl-
lisenä ja hiukan jännittävänäkin 
tehtävänä olikin pahimpina aikoi-
na laittaa huonosuoniselle Antille 
tippakanyyli, jonka kautta tiputet-
tiin aamun tulehduskipulääkeannos 

niin, että päivän työt päästiin teke-
mään. 

Antin tokaisu Anestesiologian  
yksikön viettäessä v. 1976 Pansion 
Meriupseerikerholla merkkipäivään-
sä, ”Matin päiviä”, on ikimuistetta-
va. Yksikössä oli jo v. 1974 käyn-
nistetty traditio kokoontua yhdes-
sä keskustelemaan, ja nyt Pansios-
sa mietittiin klubille nimeä. Silloin 
Antti takarivistä tokaisi ”ventti” ja 
niin klubimme nimeksi tuli Klubi 21, 
olihan meitä TYKS:in Anestesiolo-
gian yksikössä silloin 21. Sellaisena 
klubimme tunnetaan edelleenkin.

Eläkepäivinään näimme Antin 
myhäilevän olemuksen hänen olles-
saan aamukävelyllä sairaalan naa-

purikorttelissa olevan asuntonsa lä-
hettyvillä. Yhteisiin rientoihin hän 
ei enää tässä vaiheessa osallistu-
nut. Antin viimeiset vuodet kului-
vat kamppaillessa ruokatorvisyöpää 
vastaan, mikä lopulta vei voiton. Lä-
himpänä häntä jäivät kaipaamaan 
vaimo Sirkka ja lapset perheineen. 
Kunnioitamme Antin, hyvän kol-
legamme muistoa, mikä tulee elä-
mään keskuudessamme. 

Heikki Antila

Matti Salo

Jouko Suonpää

Kalle Aitasalo

Reidar Grenman




