ALLAN AHON RAHASTO
Kirurgin syntymäpäiväkeräys tukee alan tutkimusta
Rahasto on perustettu professori Allan Ahon 60-vuotismerkkipäivän yhteydessä 1991 kerätyn muotokuvarahaston käyttämättä jääneillä varoilla. Sen tarkoituksena
on tukea ortopedian, traumatologian ja luukasvainten
tutkimusta Turun yliopistossa. Rahastoon on myöhemmin liitetty apulaispoliisimestari Viljo Kustaa Lehtosen
(6.7.1907–25.2.1998) huomattava lahjoitus. Hän oli sotaveteraani, pataljoonan komentaja ja majuri. Allan Aho oli
Viljo Lehtosen lionsveli sekä luottolääkäri 1970–1990 -luvuilla. Koska Viljo ja Esteri Lehtosella ei ollut lapsia, he jättivät omaisuutensa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle, Pelastusarmeijalle ja Sotaveteraaneille. Viljo Lehtonen
teki lahjoituksen Allan Ahon rahastolle, koska hän arvosti
suuresti Ahon työtä sekä lääkärinä että ystävänä.
Allan Johannes Aho syntyi 3.7.1931 Viipurissa vaatturimestari Johan (Jussi) Vilhelm Ahon (entinen Hellsten)
ja ompelija Martta Elina o.s. Virtasen perheeseen. Perhe
muutti Helsinkiin ja jatkosodan syttyessä 1941 Turkuun.
Allan Aho kirjoitti ylioppilaaksi Turun lyseosta 1950. Hän
opiskeli lääketiedettä Helsingin ja Turun yliopistoissa ja valmistui lisensiaatiksi 1957.
Allan Aho avioitui kuvaamataidon lehtori Sirkka-Liisa Lehtikannon kanssa 1955. Heidän esikoisensa Heikki syntyi
1956 ja kaksoset Matti ja Markus syntyivät 1959. Allan Aho
työskenteli Isojoen kunnanlääkärinä 1958–1959. Perhe palasi Turkuun Allan Ahon saatua assistentin paikan Turun
yliopiston patologian laitokselta. Hän työskenteli TYKS:n
kirurgian klinikan apulaislääkärinä 1961–1964, erikoislääkärinä 1965–1967 ja apulaisylilääkärinä 1968–1994.
Allan Aho väitteli lääketieteen tohtoriksi 1966 luunmurtumista (Electron microscopic and histological observations on
fracture repair in young and old rats). Hänestä tuli Turun yliopiston kirurgian dosentti 1968. Aho oli kirurgian apulaisprofessori Turun yliopistossa vuodesta 1972. Toimittuaan
pitkään yleiskirurgina hän erikoistui ortopediaan ja traumatologiaan 1979. Eläkkeelle hän jäi 1995. Emeritusprofessorina hän on jatkanut tutkimustyötä luun korvausaineista,
biomateriaaleista ja TYKS:n ortopedian historiasta.
Aho työskenteli yksityislääkärinä kirurgipalvelu Lansetissa
vuodesta 1961 neljänkymmenen vuoden ajan, minkä lisäksi hän toimi Lääkäripalvelu Lansetissa ja myöhemmin lääkärikeskus Mehiläisessä. Hän oli sotilassairaalan kirurgisen
osaston ylilääkäri, vastaava lääkäri SPR:n Varsinais-Suomen
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kuntoutuslaitoksessa sekä tapaturma-asiantuntijalääkäri
Sampo-yhtiöissä.
Allan Aho on julkaissut tieteellistä kirjallisuutta kirurgian
ja ortopedian alalta ja kuulunut alan tieteellisten lehtien
johtokuntiin. Hän on ollut Farmos-yhtiön tieteellisen neuvottelukunnan jäsen, Lääkintöhallituksen ja Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntija ja kirurgian ja ortopedian valtakunnallinen kuulustelija. Hänellä on ollut lukuisia alan
luottamustoimia, mm. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen
hallituksessa, Syöpätautien tutkimussäätiön hallintoneuvos
tossa, Suomen Ortopediyhdistyksen varapuheenjohtajana
ja Lounais-Suomen ja Ahvenanmaan tutkimusrahaston hallituksessa. Hän on ollut Pohjoismaisen kirurgiyhdistyksen
traumatologian jaoston Suomen edustaja ja Scandinavian
Sarcoma Groupin jäsen.
Aho on Suomen ortopediyhdistyksen ja European Association Of Tissue Banksin kunniajäsen. Hänelle on myönnetty mm. Suomen Urheiluliiton hopeinen ansiomerkki 1983
ja Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ensimmäisen
luokan ritarimerkki 1988. Aho on sotilasarvoltaan lääkintäkapteeni. Emeritusprofessori Allan Aho on entinen partiopoika, harrastaa penkkiurheilua ja viihtyy saaristossa.
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Turun Yliopistosäätiö
Turun Yliopistosäätiön tarkoitus on edistää ja tukea Turun yliopiston toimintaa. Säätiön tärkein
toimintamuoto on sen yleis- ja nimikkorahastot, joiden tuotosta säätiö jakaa apurahoja. Rahastojen yhteenlaskettu koko on runsaat 40 miljoonaa euroa.

