In memoriam

Taito Pekkarinen
22.10.1948–2.3.2020
Lääkintöneuvos, Lääkäri-

Eläkkeelle siirtymisensä jälkeen hän perusti Se-

lehden pitkäaikainen pää-

niorilääkäriyhdistyksen vuonna 2010 ja toimi sen

toimittaja Taito Pekkarinen

puheenjohtajana ja Seniorilääkäri-lehden päätoi-

kuoli 71-vuotiaana Helsin-

mittajana kuolemaansa saakka. Seniorilääkä-

gissä 2.3.2020. Hän syntyi

reistä kasvoi merkittävä tekijä Lääkäriliitossa ja

Kinnulassa 22.10.1948, tuli

sen valtuuskunnassa, jonka varapuheenjohtaja-

ylioppilaaksi Toholammin

na Pekkarinen toimi vuodesta 2015.

yhteiskoulusta 1968 ja val-

Taito Pekkarinen oli myös aktiivinen poliittinen

mistui lääketieteen lisen

toimija mm. Helsingin kaupunginvaltuuston jäse-

siaatiksi Helsingin yliopis-

nenä ja terveyslautakunnan puheenjohtajana.

tosta 1977.

HUS:n hallituksen puheenjohtajana hän toimi 2003–

Vuosina 1978–85 Pekkarinen toimi HYKS:n II sisä-
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Sotilasarvoltaan hän oli lääkintäyliluutnantti.

tautien klinikan apulaislääkärinä. Päätyönsä

Taito oli kahden pojan isä ja kahden tytön vaa-

ohella Taito Pekkarinen harjoitti yksityislääkärin

ri. Pojan parhaita lapsuusmuistoja ovat metsä-

ammattia Helsingissä valmistumisestaan läh

retket isän kanssa. Erätaidot olivat luonnollinen

tien. Ammatinharjoittajana hänellä oli myös

osa Taiton vapaa-aikaa, ja luonnon arvostami-

useita luottamustehtäviä. Hän toimi perusta-

nen ja siellä liikkuminen ovat siirtyneet hänen

mansa Kannelmäen Lääkäriasema Oy:n hallituk-

jälkipolvilleen. Synnyinseutu Kinnula oli Taitolle

sen puheenjohtajana 1984–92.

erityisen rakas. Eläkepäivistä suuri osa kului

Erittäin merkittävän ja mittavan elämäntyön

puolison kanssa sinne rakennetulla vapaa-ajan

Pekkarinen teki lääkärien järjestötoiminnassa

asunnolla. Toki siinä sivussa tuli hoidettua pai-

sekä erityisesti julkaisutoiminnassa. Hän oli Me-

kallisten terveysongelmia.

disiinari-lehden päätoimittaja 1973, Medisiinari-

Lääkärinä Taito kuunteli potilastaan ja kohtasi

liiton puheenjohtaja 1974 ja Nuorten Lääkärien

hänet ihmisenä. Politiikassa ja järjestöelämässä

Yhdistyksen puheenjohtaja 1979–81 sekä Nuori

hän oli jämäkkä ja suoraselkäinen, eikä tarpeen

Lääkäri -lehden päätoimittaja 1975–83. NLY:n

tullen kavahtanut vastakkainasettelua.

kunniajäsen hänestä tuli 1988. Pekkarinen oli

Taito joutui opettelemaan myös potilaan roo-

Lääkäriliiton hallituksen jäsen 1981–84, joista vii-

lin sydämensiirtoon johtaneen sairautensa takia.

meisen vuoden varapuheenjohtajana. Vuoden

Näistä kokemuksistaan hän kertoi avoimesti

1984 lääkärilakossa hän kantoi kollegojen edes-

Lääkärilehdessä vuonna 2012. Useiden terveiden

sä kylttiä ”Lääkäri on lääkäri lakossakin” ulos-

vuosien jälkeen ilmenneeseen äkilliseen vaka-

marssissa Meilahden sairaalasta ja oli lakon

vaan sairauteen hän suhtautui stoalaisella tyy-

ajan järjestötiedottajana sekä iskulausenikkari-

neydellä säilyttäen kuitenkin myös pienen toivon

na. Myös vuoden 2001 lääkärilakon slogan ”Lää-

kipinän.

kärit lakossa – pakosta” oli Taiton muotoilema.

Hannu Halila
Pirkka Pekkarinen
Taito Pekkarisen
työtoveri ja ystävä
sekä poika

2005. Lääkintöneuvoksen arvonimen hän sai 2008.

Taito Pekkarinen oli uskomattoman toimelias

Mittavimman elämäntyönsä Pekkarinen teki

verkostoituja, terävä terveyspolitiikan osaaja ja

Lääkärilehden vastaavana päätoimittajana vuo-

taitava kirjoittaja sekä puhuja. Taito oli erittäin

desta 1990 alkaen aina vuoteen 2008 asti.

kollegiaalinen, aina avulias, hauska seuramies ja

Pekkarinen oli myös erittäin aktiivinen useassa potilasjärjestössä, erityisesti Sydänliitossa.

lämmin ystävä. Hän oli todellinen kollegakunnan
arvostama ja kunnioittama suurmies.
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