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IN MEMORIAM

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI PASI Kuusisto kuo
li 17.10.2022 Ilomantsissa. Hän syntyi maan
viljelijäperheeseen, kirjoitti ylioppilaaksi 
 Orimattilan lukiosta ja valmistui lääkäriksi 
 Baselissa 1972. Pasi erikoistui yleislääketietee
seen. Hänelle myönnettiin lääkintöneuvoksen 
arvonimi 2004.

Vuonna 1972 Pasin ottaessa vastaan johta
van lääkärin viran Ilomantsin ja Tuupovaaran 
terveyskeskuksessa, kansanterveyslaki oli juuri 
tullut voimaan. Sydän ja verisuonitaudit olivat 
polttava ongelma alueella, ja PohjoisKarjala 
projekti oli alkamassa. Pasi, joka näki ennal
taehkäisevän työn merkityksen, lähti mukaan 
täydestä sydämestään ja aloitti kansanterveys
työn määrätietoisen kehittämisen.

Pasi loi innostuneen ilmapiirin, arvosti 
 jokaisen työpanosta, tuki erityisosaamista ja 
kannusti moniammatilliseen yhteistyöhön. 
Hänelle koko terveyskeskuksen henkilökun
nan koulutus oli ensiarvoisen tärkeää ja perusta 
toiminnalle. Yhteistyö PohjoisKarjalan keskus
sairaalan kanssa oli tiivistä. Akuuttihoitoa ke
hitettiin sairaankuljetuksesta sydänvalvontaan. 
Kontaktit Kuopion yliopistoon vahvistuivat.

Hän oli oikeudenmukainen, kuunteleva ja 
pidetty johtaja. Hänen pitkäjänteisen työnsä 

tuloksena syntyi toimiva, arvostettu terveyskes
kus, jossa potilas oli pääosassa, henkilökunta 
sitoutunutta ja osaavaa, ja potilaslääkärisuh
teet kestivät vuosia.

PASIN TIEDONHALU ja aktiivisuus näkyivät poti
lastyössä läpi koko uran. Tästä esimerkkinä on 
Pogostan taudin löytyminen yhteistyössä Hel
singin yliopiston virologien kanssa.

Lapsuudesta lähtien hänen kiinnostuksen 
kohde oli luonto ja myöhemmin aktiivinen 
puutarhanhoito. Hän keräsi kasveja kouluvuo
silta viimeiseen kesään saakka, ja hänen laaja 
kasvikokoelmansa on osittain päätymässä eri 
yliopistoihin. Myös Pasin perehtyneisyys histo
riaan oli poikkeuksellisen syvällistä.

Pasi tapasi sairaanhoitajana työskennelleen 
Airivaimonsa opiskeluvuosina, ja Airi oli hä
nelle vankkumaton tuki koko yhteisen elämän 
ajan. Lapset ja lastenlapset olivat heille suuri 
ilon lähde. Pasin positiivinen elämänasenne, 
henkinen vireys ja uteliaisuus säilyivät loppuun 
saakka.

Hänen elämäntyö on kannustava esimerkki 
perusterveydenhuollon vaikuttavuudesta ja toi
mivuudesta.

Pirjo Hanhilampi          
Pertti Ikonen

Mervi Karttunen
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Kirjoittajat ovat Pasi 

Kuusiston pitkäaikaisia 
kollegoita ja puoliso.

Pasi Kuusisto
24.10.1939–17.10.2022

KARI TERAMO syntyi Helsingin Naistenklini
kassa neljä vuotta sairaalan valmistumisen jäl
keen. Naistenklinikka oli erottamaton osa hä
nen tarinaansa. Teramo väitteli kohdunkaulan 
puudutuksen sikiölle aiheuttamasta ohimene
västä hapenpuutteesta Naistenklinikalla vuon
na 1970. Hänelle myönnettiin professorin arvo
nimi vuonna 1998, ja joulukuussa 2000 hän jäi 
eläkkeelle Naistenklinikan synnytysosaston 
osastonylilääkärin virasta. Teramo jatkoi työ
tään Naistenklinikan senioritutkijana keskei
simpinä aiheinaan diabetes ja raskaus sekä 
 sikiön hapenpuutteen tunnistaminen lapsive
den ja napaveren erytropoietiinimäärityksillä.

Kansainvälisten kontaktiensa avulla Teramo 
toi Suomeen alan uusimman tiedon ja kehitti 
 sitä edelleen. Teramo uudisti Kari Raivion kans
sa Naistenklinikalla diabeetikkojen hoidon, 
minkä seurauksena perinataalikuolleisuus las
ki näissä raskauksissa 1970luvulla 15 prosen
tista kahteen. Kansainvälisesti Teramo vaikut
ti Diabetic Pregnancy Study Group järjestössä, 
joka myönsi hänelle Jorgen Pedersen elämän
työpalkinnon v. 2009. Teramon osaamisaluei
siin kuului myös sikiön veriryhmäimmunisaa
tion hoito kohdunsisäisesti annettavien puna

solusiirtojen avulla. Väitöskirjaohjaajana ja pe
rinatologien kouluttajana hän oli oikeudenmu
kainen ja ehdottoman tasapuolinen – hän vaati 
koulutettavilta paljon, mutta itseltään eniten. 
Teramo opetti esimerkillään, että potilasta voi 
hoitaa vain parhaalla mahdollisella tavalla, oli 
tämän tausta tai elämäntilanne mikä tahansa.

TERAMO KERTOI, ettei kokenut tutkimuksen te
kemistä työnä, vaan harrastuksena. Viimeisin 
artikkeli julkaistiin marraskuussa 2022 arvos
tetussa BJOG:ssa. Katsaus käsittelee korostu
nutta sykevaihtelua sikiön synnytyksenaikai
sen hapenpuutteen varhaisena merkkinä.

Vapaaajalla Teramolla keskiössä olivat per
he, koiran hoito ja filatelia. Kiinnostuksen koh
teisiin kuuluivat myös jazz, lintujen tarkkailu 
ja alkuperäiskansojen historia. Kari Teramo oli 
sivistynyt kosmopoliitti ja avarakatseinen intel
lektuelli. Kari itse puistelisi päätään ylisanoil
le, mutta ei ole liioiteltua todeta, että monille 
synnytyslääkäreille ja kätilöille hän on alansa 
legenda. Hänen merkitystään suomalaiselle 
synnytysopille voidaan kuvata sanoilla, jotka 
Dostojevski osoitti Gogolille: me kaikki ilmes
tyimme Teramon viitan alta.
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