Esko Ahon rahasto
Keski-Pohjanmaalta maailmalle

R

ahasto perustuu yhteisöjen ja yksityisten onnittelulahjoituksiin, jotka on tehty Esko Ahon täyttäessä 50
vuotta. Rahasto tukee alueellista osaamista, koulutusta ja
tutkimusta sekä alueiden tasapainoista kehitystä ja edistää
näitä tavoitteita palvelevaa kansainvälistä toimintaa.
Esko Tapani Aho syntyi 20.5.1954 Vetelissä maanviljelijä Kauko Kaleva Ahon ja emäntä Laura Kyllikki
Harjupatanan perheeseen. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Vetelin yhteislukiosta 1973
ja valmistui valtiotieteen maisteriksi
Helsingin yliopistosta 1980.
Yhteiskunnalliseen toimintaan Esko Aho lähti jo nuorena, ensin
kotimaakunnassaan ja pian myös
valtakunnallisella tasolla, kun hänet valittiin 1974 Nuoren Keskustan Liiton puheenjohtajaksi. Kuusi
vuotta kestäneen puheenjohtajakauden viimeisen vuoden hän toimi samanaikaisesti ulkoministeri Paavo Väyrysen poliittisena sihteerinä.
Varusmiespalveluksen jälkeen seurasi paluu Keski-Pohjanmaalle, Kannuksen kunnan elinkeinoasiamieheksi.
Vuoden 1983 eduskuntavaaleissa Esko Aho valittiin kansanedustajaksi Vaasan läänin vaalipiiristä. Kaksi vuosikymmentä kestäneen eduskuntakautensa aikana hän toimi mm. liikennevaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan ja
ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä sekä suuren valiokunnan
puheenjohtajana. Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaan Esko Aho kuului 1983–1989 ja Euroopan neuvoston Suomen valtuuskuntaan 1989–1991. Uraan mahtui
myös lyhyt jakso eduskunnan puhemiehenä juuri ennen
nousua pääministeriksi keväällä 1991.
Esko Ahon neljä vuotta kestänyttä pääministerikautta leimasivat erityisesti kaksi suurta tehtävää: talouden tervehdyttäminen 90-luvun alun lamasta sekä Suomen liittyminen Euroopan unionin jäseneksi. Vuoden 2000 presidentinvaaleissa Esko Aho hävisi toisella kierroksella niukasti Tar-

ja Haloselle. Sen jälkeen hän siirtyi
vuodeksi vierailevaksi luennoitsijaksi Harvardin yliopistoon.
Jätettyään eduskuntatyön 2003
Aho työskenteli lyhyen jakson perustamassaan konsulttiyhtiössä, Verbatumissa. Saman vuoden lopulla hänet kutsuttiin Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (SITRA) yliasiamieheksi. Tätä tehtävää Esko Aho hoiti vuoden 2008 lopulle, jolloin hän
siirtyi Nokian johtokunnan jäseneksi. Elokuussa 2012 Aho
nimitettiin Harvardin yliopiston Kennedy Schoolin Senior
Fellow -tehtävään.
Poliittisen uran rinnalla Esko Aholla on ollut lukuisia luottamustehtäviä. Hän on toiminut Outokummun, SOK:n,
OKO:n ja Alkon hallintoneuvostoissa. Fortumin hallitukseen hänet valittiin 2006 ja Teknologiateollisuuden varapuheenjohtajaksi 2008. Urheilun saralla Aho on ollut Suomen
Hiihtoliiton puheenjohtajana, Kansainvälisen hiihtoliiton
varapuheenjohtajana sekä Suomen olympiakomitean varapuheenjohtajana.
Vuonna 1980 Esko Aho solmi avioliiton Kirsti Hannele Söderkultalahden kanssa. Perheeseen syntyi neljä lasta: Antti
(1981), Jukka (1983), Elina (1987) ja Pekka (1996).
Osuuskunta Sigillum/Markus Kivistö

Keski-Pohjanmaan rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Se
perustettiin vuonna 1959, jolloin se kuului Etelä-Pohjanmaan rahaston kanssa yhteiseen
Pohjanmaan rahastoon. Vuonna 1963 Keski-Pohjanmaan rahastosta tuli oma rahastonsa.
Keski-Pohjanmaan rahasto toteuttaa tarkoitustaan, maakunnan henkisen ja taloudellisen
kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin kulttuuritoimintaa. Lisätietoa www.skr.fi/kp.

