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In memoriam

Korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori  

Tauno Palva kuoli 93-vuotiaana 27.4. sairauskoh-

taukseen Espoossa. 

Hän oli syntynyt Hyvinkäällä 17.10.1925. Kan-

sa- ja keskikoulun hän kävi Hyvinkäällä. Isänsä 

kuoltua hän ryhtyi teini-ikäisenä hoitamaan su-

kutilaa. Tilan työt tehtiin ilman koneita, apuna 

ainoastaan työhevonen. Kiinnostus opiskeluun 

kuitenkin voitti ja lukion hän suoritti iltaopiske-

luna. 

Syksyllä 1943 tuli kutsu rintamalle, mm.  

Vuosalmen puolustustaisteluihin.

Kotiuduttuaan Palva suoritti yo-tutkinnon. Sitä 

seurasi lääketieteen opiskelu Helsingissä ja  

Turussa (LL 1950). Väitöskirja valmistui 1952.  

Dosentuurin audiologiassa hän sai 1955 ja knk-

tautiopissa 1960.

Erikoislääkäriksi hän valmistui 1954 Turussa, 

jossa työskenteli yo-klinikassa vuoteen 1963. 

Tällöin hänet nimitettiin tiedekunnan ensimmäi-

seksi vakinaiseksi professoriksi Oulun yliopis-

toon, jossa toimi dekaanina 1964–1965 ja vara-

rehtorina 1965–1968. Professori-ylilääkäriksi Hel-

sinkiin hänet nimitettiin 1974, jossa toimi eläk-
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keelle siirtymiseensä asti 1990. 

Tauno Palvaa arvostettiin lääkärinä, opettaja-

na ja tutkijana. HYKS:n korvaklinikasta kehittyi 

hänen aikakaudellaan kansainvälinen huippu-

yksikkö. Maailmalla hänet tunnetaan työstään 

väli- ja sisäkorvasairauksissa sekä korva- ja kal-

lonpohjakirurgiassa. Hän sai lukuisia tunnustuk-

sia, palkintoja ja kunnianosoituksia. Hänellä oli 

myös vastuullisia tehtäviä sairaala- ja yliopisto-

hallinnossa. Helsingin klinikassa alkoi Palvan toi-

mesta korvan mikrokirurgian simulaatio-opetus, 

joka jatkuu hänen nimeään kantavassa laborato-

riossa. Hän aloitti myös leikkausyhteistyön neu-

rokirurgien kanssa.

Työssään Palva oli ahkera, järjestelmällinen ja 

oikeudenmukainen. Hän kannusti omalla esimer-

killään oppilaitaan ja työtovereitaan. Eläkevuo-

sinaan hän jatkoi tutkimustyötä ja pelasi golfia, 

jossa hänestä kehittyi monta palkintoa voittanut 

veteraanipelaaja.

Perhe-elämä oli Palvalle tärkeä. Vaimonsa 

Vuokon kanssa hän ehti elää avioliitossa 65 

vuotta ennen kuin jäi leskeksi vuonna 2016. Heitä 

jäi kaipaamaan kaksi lasta, Kirsti ja Kimmo.
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Koulutus, kokoukset ja apurahat

Kotimaisia
Seminaari lasten ohjaukseen  
ja kasvatukseen liittyvästä  
terapiasta, PCIT:stä

5.–6.6.2019 Tampere, Tampereen 
yliopiston lääketieteellisen tiede-
kunnan Arvo-rakennus, Jarmo 
Visakorpi -sali (A 109), Arvo Ylpön 
katu 34.  
Järjestäjä: Tampereen yliopisto. 
Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä erityisopetuksen 
henkilöstö.
Hinta: Seminaarin osallistumismak-
su maksetaan SKY ry:n tilille 
FI40 5730 0820 0901 04 etukä-
teen. Ei laskutusta.
Ilmoittautuminen 3.6.2019 mennes-
sä s-posti: martti.tuomisto@tuni.fi. 
Osanottajamäärä enintään 100. 
Lisätietoja: Professori Martti T. 

Tuomisto, puh. 040 5483200 tai 
s-posti: martti.tuomisto@tuni.fi. 

Päivänsäde vai menninkäinen? 
– Oidipaalisuus ja aggressio  
tytön kehityksessä
20.–21.9.2019 Oulu, Oulun kaupun-
ginkirjaston Pakkala-sali, Kaarlen-
väylä 3. Järjestäjä: Psykoterapiasää-
tiö Monasteri. 
Kohderyhmä: Psykoterapiasta 
kiinnostuneet ammattihenkilöt.
Kurssia anotaan lääkärien erikoistu-
miskoulutukseksi. Erikoistumisalat 
uuden asetuksen mukaan: lasten-
psykiatria, nuorisopsykiatria ja 
psykiatria. 
Hinta: 400 e (sis. alv 24 %). 
Koulutus maksetaan jälkikäteen 
lähetettävällä laskulla.
Ilmoittautuminen 9.9.2019 men-
nessä, s-posti: eeva.korkeakivi@pp.
inet.fi. 

Lisätietoja: Eeva Korkeakivi-Matila, 
s-posti: eeva.korkeakivi@pp.inet.fi. 

Unettomuuden arviointi ja hoito 
työterveyshuollossa
3.10.2019 Helsinki, Työterveyslai-
tos, Topeliuksenkatu 41b.  
Järjestäjä: Työterveyslaitos. 
Kohderyhmä: mm. työterveyshuol-
lon ja muun avoterveydenhuollon 
lääkärit.
Hinta: 360 e + alv 24 %, joka 
laskutetaan.
Ilmoittautuminen 16.9.2019 
mennessä https://koulutus.ttl.fi/
Default.aspx?tabid=350&id=4864. 
Osanottajamäärä enintään 45. 
Lisätietoja: Christer Hublin, 
Apulaisylilääkäri, neurologian 
erikoislääkäri, dosentti
puh. 030 474 2120, s-posti: 
etunimi.sukunimi@ttl.fi. 

Kognitiivisen käyttäytymis
terapian psykoterapeutti
koulutus, kontekstuaalinen ja 
prosessipohjainen painotus  
(75 op), Iisalmi

14.11.2019–31.10.2023 Iisalmi ja 
Kuopio. 
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitet-
tu  mm. lääkäreille. Tarkempia 
lisätietoja katso osoitteesta 
https://www.tuni.fi/fi/psykotera-
peuttikoulutuksen-hakukelpoisuus-
ja-valintamenettely.
Hinta: Koulutuksen kokonaishinta 
on 22320 e. Maksu jakautuu 
kahdeksalle lukukaudelle (à 2790 e) 
ja laskutetaan kaksi kertaa vuodes-
sa. Koulutuksen hinta sisältää 
teoria- ja menetelmäopetuksen 
lisäksi myös ryhmämuotoiset 
työnohjauksen ja koulutuspsykote-
rapian.Tämän lisäksi koulutukseen 
kuuluu yksilöllistä koulutuspsykote-
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