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Eläkkeelle 1980 HYKS:n ylilääkärin 
ja sisätautiopin professorin virasta



Palkinnon säännöt
2 §

Palkinnon saajalta ei vaadita akateemisia opinnäytteitä eikä tieteellistä 
työskentelyä. Sen sijaan edellytetään, että hänen työtään kardiologina 
leimaavat korkea ammattitaito, ahkeruus, auttamisen halu, rehellisyys ja 
ystävällisyys sekä yhteistyökyvykkyys. 
Lisäksi on suotavaa, että
a) hänet tunnetaan ensisijaisesti taitavana käytännön lääkärinä, joka on 
merkittävällä tavalla edistänyt kliinisen kardiologian kehitystä uusien 
ideoiden tai menetelmien kehittäjänä, soveltajana tai opettajana
b) hän on sekä potilaiden että kollegojen suuresti arvostama.

3 §
Palkinnon saajan valitsee SKS:n hallituksen asettama valitsemisvaliokunta, jonka jäseninä on kaksi (2) Suomen 
Kardiologisen Seuran hallituksen jäsentä. Heistä toinen on seuran edellinen puheenjohtaja ja hän toimii 
valitsemisvaliokunnan puheenjohtajana. Lisäksi valiokuntaan kuuluvat kardiologian professori (1), 
kardiologikoulutettavien edustaja (1), synnynnäisten sydänsairauksien jaoksen nimeämä edustaja (1) ja 
sydän- ja rintaelinkirurgian yhdistyksen nimeämä edustaja (1).



Pentti Halonen palkitut:

2006 Markku Kupari
2008 Juhani Airaksinen
2010 Heikki Huikuri
2012 Antti Ylitalo

2014 Jaana Pihkala
2016 Pirjo Mustonen
2018 Olli Anttonen
2020….



Pentti Halonen-
palkinto 2020:

Kardiologian professori 

Kjell Christer 
Nikus



Kjell Nikus
s. 1954

Lääketieteen lisensiaatti
Oulun yliopisto 1978

Sisätautien erikoislääkäri
Tampereen yliopisto  1989

Kardiologian erikoislääkäri
Tampereen yliopisto 1998

Lääketieteen tohtori
Tampereen yliopisto 2012
”Sydänlihasiskemia ja EKG”

Kardiologian dosentti
Tampereen yliopisto 2013



Kjell Nikus -ura

Ura alkoi vuonna 1978 
Uudenkaarlepyyn terveyskeskuksen 
johtava lääkärinä

Erikoissairaanhoidon alkutaipale 
Vaasan keskussairaalassa eri tehtävissä

Tampereen yliopistollisen sairaalan 
palveluksessa v. 1998 eteenpäin

• Interventiokardiologia

• TELE-kardiologia

• Vuodesta 2017 sisätautiopin, 
erityisesti kardiologian professori, 
Tampereen yliopisto



Tutkijaura:
• Maailmanlaajuisesti merkittävä EKG-tutkija
• 220  alkuperäisartikkelia
• Useita oppikirjojen kappaleita
• 75 kuva-artikkelia sähköisissä julkaisuissa 
• 26 muuta julkaisua
• 20 abstraktia kansallisissa ja kansainvälisissä

kongresseissa 
• Arvioijana useissa kansainvälisissä lehdissä
• Merkittävä kansainvälisen 

tutkimusyhteistyön edistäjä, laaja verkosto

Kouluttaja:
• Väitöskirjan ohjaaja: 8 väitöskirjaa
• Esitarkastaja: 4 väitöskirjaa
• Vastaväittäjä: 3 väitöskirjaa
• Syventävien opintojen ohjaaja: 8 opiskelijaa
• EEGC, kehittäjä ja kysymysten laatija
• Erikoislääkärikoulutuksen kehittäjä 

Suomessa

Kjell Nikus -ura



• EKG-diagnostiikan ja tele-EKG:n uranuurtaja

• STEMIn hoidon, STEMI-päivystyksen ja hoitoketjujen 
suunnittelu ja toteutus Suomessa 2000-luvun alussa

• Merkittävä rooli interventiokardiologian uusien 
tekniikoiden käyttöönotossa

– Radialistekniikka, bifurkaatiot

• Merkittävä kansainvälisen tutkimusyhteistyön edistäjä, 
laaja verkosto

• Kardiologikouluttajana kehittänyt erikoistuvien 
koulutusta Suomessa

• Pidetty ja arvostettu luennoitsija Suomessa ja 
ulkomailla

Kjell Nikus -ura



Kjell Nikus ja SKS

• Hallituksen jäsen 2001-2003

• Useita luentoja Suomen Kardiologisen Seuran 
tilaisuuksissa

• EKG-koulutuksen kehittäjä

• Sydänäänen päätoimittaja 2017-2020

– Lehden tieteellisen tason nosto entisestään

– Vertaisarvioinnin kehittäminen

– Nuorten kardiologien tukeminen



Palkinnon myöntämisen perusteita:
Kjell Nikus on arvostettu lääkäri, tutkija ja asiantuntija, jolla on 
pitkäjänteinen ja merkittävä ura alansa kehittäjänä, tutkijana, 
koulutusmateriaalin tuottajana ja käytännön lääkärinä. 

Kjell Nikus on tunnollinen ja työhönsä sitoutunut kollega.  Hänen 
olemustaan leimaa yhteistyökykyisyys ja toisten arvostaminen sekä 
kunnioitus. Hän on vaatimaton, hän ei koskaan ota tai kaipaa kunniaa 
itselleen. 

Kardiologian kouluttajana Kjell Nikus on rauhallinen ja myötäelävä. Hän 
jakaa mielellään tietojaan muille samalla hienovaraisesti opettaen ja 
ohjaten. 

Kjell Nikus on ihmisläheinen ja herrasmiesmäinen kollega, jonka kanssa 
on ilo työskennellä niin kliinisessä työssä, kardiologian kouluttajana kuin 
tutkijana.



Kjell ja kollegat:

”Pelkkä Kjellin läsnäolo rauhoittaa ja saa uskomaan 
että kaikki on hyvin. Hänessä asuu rauhallisuus, 
viisaus ja hyvyys”

”Kiltti, tunnollinen ja viisas”

”Aina valmis auttamaan. Häneltä saa tukea koska 
vaan ja mihin vaan”

”Kohtelias ja ystävällinen, ahkera ja aamuvirkku 
(päätelty sähköpostien lähetysajankohdista)”

”Ihmeellisen nöyrä. Saa toisen tuntemaan, että 
samalla viivalla ollaan (vaikka ei todellakaan olla)”

”Hermostuessaankin hän löytää toisten toiminnasta 
jotain hyvää. Ehkä hän ei osaa ajatella pahaa 
kenestäkään”



Kjell ja vapaa-aika



Kjell ja vapaa-aikaKjell ja vapaa-aika



Kardiologiska
Föreningen

i Finland  
Gratulerar!
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