
Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen 
kunniajäsen  lääkintöneuvos 
Juhani Aho kuoli kotonaan 

Tapiolassa 23.1.2018.  Hän oli syntynyt 
Töysän Tuurissa 26.7.1930.

Eteläpohjalainen maatalon poika 
eteni urallaan monella alalla merkittä-
väksi valtakunnalliseksi vaikuttajaksi. 
Nuorena hän kävi Kauhavan ilmasota-
koulun upseerikurssin ja valmistui soti-
laslentäjäksi ja erikoistui Yhdysvallois-
sa ilmailulääketieteeseen.  Sen jälkeen 
hän eteni urallaan lääkintäeverstiksi ja 
toimi pitkään ilmavoimien ylilääkärinä 
ja KSS1:n psykofysiologisen laitoksen 
johtajana. 

Juhani Ahon kliininen erikoisala oli 
korvataudit. Korvaklinikan apulaislää-
käriajoilta alkoi toinen Juhani Ahon 
merkittävä elämäntyö, lääkärikeskus-
toiminta. Kahden apulaislääkärikolle-
gansa (Matti Aro ja Eero Vaheri) kanssa 
hän perusti vuonna 1961 pienen yhteis-
vastaanoton Fredrikinkadulle. Siitä ke-

hittyi monien vaiheiden, hankalienkin, 
jälkeen merkittävä suomalainen yksi-
tyisomisteinen lääkärikeskuskonserni 
AAVA.

Jussin kolmas elämäntyö oli hiihto-
keskustoiminta. Kaikki alkoi siitä kun 
hän vaimonsa Eilan kanssa 60-luvulla 
ihastui Kuusamon luontoon ja osti ni-
mikkohuoneen Rukahovista.  Siitä toi-
minta asteittain laajeni pääomistajuu-
teen nykyisissä suurissa Rukan ja Pyhän 
laskettelukeskuksissa.

Juhani Aholla oli myös lukuisia luot-
tamustehtäviä tärkeissä suomalaisissa 
organisaatioissa, muun muassa hallin-
toneuvoston puheenjohtajan tehtävä 
Orionissa ja merkittävät luottamustoi-
met Instrumentariumissa, Akavassa, 
Duodecimissa ja Lääketieteen säätiös-
sä.

Lääkäriliitossa Juhani Aho oli mer-
kittävä vaikuttaja.  Hän oli pitkäaikai-
nen valtuuskunnan jäsen ja talousva-
liokunnan puheenjohtaja. Ilman Juhani 
Ahoa liitto ei olisi koskaan saanut toi-
mitaloaan Mäkelänkadulle.

SELYssä Juhani Aho oli pitkäaikai-
nen valtuuskunnan jäsen ja myöhem-
min kunniajäsen. SELYssä hän puolusti 
tiukasti yksityislääkäreiden asemaa.

Juhani Ahon elämäntyön Aho Group 
Oy:n toimintaa jatkavat viisi lasta, kaksi 
lääkärikeskustoiminnassa ja kolme las-
kettelukeskuksissa.

Jaakko Karvonen
Juhani Ahon pitkäaikainen ystävä

IN MEMORIAM

Juhani Aho
26.7.1930–23.1.2018

Kuva SELYn vuoden 2014 kunniajäsentilaisuudesta. 
Istumassa vasemmalta alkaen kunniajäsenet Tuija 
Tenhunen, Juhani Aho, hallituksen varapuheenjoh-
taja Marjut Laurikka-Routti, puheenjohtaja Kristiina 
Aalto.
Ylärivissä vasemmalta kunniajäsen Olli Meretoja, 
valtuuskunnan puheenjohtaja Pekka Anttila, kunnia-
jäsenet Kari Pylkkänen, Timo Niinimäki, Risto Lantto, 
Leo Strid ja Jaakko Karvonen.

Kunniajäsen Juhani Aho ja hallituksen puheenjohtaja 
Kristiina Aalto.
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