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Henkilöt
Aamulehden arkisto

Kuolleet
Emeritusprofesori Osmo A
Wiio kuoli keskiviikkona kotonaan Kauniaisissa. Hän oli juuri
täyttänyt 85 vuotta ja menehtyi
yllättäen sairastuttuaan pahaan
inﬂuenssaan.
Wiio kävi koulunsa Helsingin
Kalliossa ja valmistui maisteriksi Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta
1954. Sen jälkeen hän suoritti
vielä sivulaudaturin Yhteiskunnallisen Korkeakoulun sanomalehtiopissa. Ensimmäisinä työpaikkoina olivat Kustannusyhtiö Otavan Mitä-Missä-Milloin
-toimitus, Suomen Kulttuurirahasto ja Yleisradion tiedetoimitus, minkä jälkeen 1961–1969
hän oli Suomen Työantajain
Keskusliitossa suhdetoiminnan
asiamiehenä.
STK:ssa ollessaan Wiio jatkoi
opintoja Tampereen Yliopistoksi muuttuneessa YKK:ssa, missä
professori Raino Vehmas suosi
modernin kommunikaatiotutkimuksen harjoittajia. Wiio tutki

lehtitekstien luettavutta ja puolusti väitöskirjaansa Tampereella vuoden 1968 lopussa. Hän oli
neljäs lehdistö- ja tiedotusopin
tohtori Suomessa ja ensimmäinen, joka teki sen englanniksi.
Vuonna 1969 Wiio siirtyi vastaperustetun Sitran asiamieheksi ja sen jälkeen Helsingin
Kauppakorkeakouluun hallinnon professoriksi ja Liiketaloudellisen Tutkimuslaitoksen
johtajaksi. Virkamieshallituksen pääministeri Teuvo Aura
kutsui hänet sihteerikseen 1971
ja vuonna 1975 hänet valittiin
Liberaalisen Kansanpuolueen
kansanedustajaksi. Vuonna 1978
Wiio valittiin Helsingin yliopistoon perustettuun uuteen viestinnän professorin virkan, mistä
hän jäi eläkkeelle 1991.
Wiiosta tuli radioamatööri
kun hän sodan loppuvaiheessa
pääsi vapaaehtoisena koulupoikana Ilmavoimien viestijoukkoihin. Radionrakentamisesta
tuli intohimo, jota hän levitti
kokonaiseen sukupolveen Unto Somerikon kanssa Harras-

telijan radiokirja -sarjassa. Hän
perusti 1952 Tekniikan maailma
-aikakauslehden, jonka myi pian toisille. Tietokirjoittaminen
jatkui eri foorumeilla niin, että
Wiiosta tuli maan johtava tieteen popularisaattori. Radiotekniikan pioneerina hän oli innostamassa niitä, jotka perustivat
Suomeen elektroniikkateollisuuden. Nokia-palkinto 2000
tuli hänelle hyvästä syystä.
Viestinnän tutkijana ja opettajana Wiiolla on kansallisesti ja
kansainvälisesti korkea proﬁili.
Sen yksi sivujuonne on hänen
liberalistisen viestintäajattelunsa törmäyskurssi vasemmistohenkisen leirin kanssa 70-luvulla, mutta sen olennaisin osa on
toiminta modernin maailman
puolesta – tuhansien luentotuntien, satojen tiedekolumnien ja
kymmenin kirjojen välityksellä.
Kirjoista viimeiseksi jäi yhdessä
tämän kirjoittajan kanssa toimitettu Suomen mediamaisema.

-kortilla
etu K-Plussa

KAARLE NORDENSTRENG
Tiedotusopin emeritusprofessori
ja Wiion ystävä

1,99/kpl

KEITTIÖN KAUTTA
LADULLE
Talvilomalla on aikaa olla yhdessä. Kelkkailla ja kokkailla.
Joten juuri nyt on oikea hetki hakea meiltä hyvät eväät
toimivaan keittiöön.

TUOMO KOIVISTO
IKEA 365+
-paistinpannu

50 vuotta sitten:
Aamulehti 23.2.1963

14,99

Ø28 cm. Ruostumatonta terästä. Kaikenlaisille
keittotasoille.

Öljyjohto N-liitosta
Suomeen?
H: Ei propagandaa vaan
aritmetiikkaa
Moskova 22.2. (UPI ja STT).
”Neuvostoliitto voisi rakentaa
öljy- ja kaasujohdot Suomeen
ja tyydyttää Suomen koko kulutuksen”, sanoi pääministeri
Nikita Hrushtshev pääministeri
Karjalaisen perjantaina Moskovassa tarjoamalla lounaalla pitämässään puheessa.
”Mikään kapitalistimaa ei voi
toimittaa näitä tuotteita Suomelle halvemmalla kuin Neuvostoliitto. Tämä ei ole propagandaa, se on aritmetiikkaa”,
sanoi Hrushtshev.

IKEA 365+
-keittoastiasetti

39,-
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Norm.hinta 59,Ruostumatonta terästä.
Kaikenlaisille keittotasoille. Myös uuniin.
Tarjous voimassa 5.3.2013 asti.

IKEA 365+ VÄRDEFULL
-valkosipulinpuristin 5,99
Konepestävä.

GRUNDTAL-magneettilista

14,95

40x3,5 cm. Ruostumatonta terästä. Purkit,
joissa magneettitausta, myydään erikseen.

GRUNDTAL-purkki

5,99/3 kpl

Ruostumatonta terästä.
Suositellaan yli 3-vuotiaille.
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-leikkuulauta
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atakinnas
GUNSTIG -p pestävä.
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9,99

1 l. Lasia ja polypropeenimuovia. Konepestävä.

2,50/kpl

Maasälpäposliinia. Ota 6 maksa 4 -tarjous
voimassa 18.2.–3.3.2013.

UPPHETTA-kahvin-/teenkeitin

Ota 6
maksa 4

12,99

46x53 cm. Massiivipyökkiä.

Valkoinen
IKEA 365+ -muki

GNARP-keittiövälinesetti
3,99/5 osaa
Vahvistettua amidimuovia.
Konepestävä.

Ravintolassa

PERHEATERIA
1-2 AIKUISTA JA
ALLE 12-VUOTIAAT
LAPSET
Tarjous voimassa 3.3.2013 asti.

10,-

Lihapullat

BEKVÄM-porrasjakkara 15,Korkeus 50 cm.
Massiivipuuta.

Aikuiset 10 kpl ja
lapset 5 kpl lihapullia.

Toimii oikeassa kodissa.
Kolmivaljakko on lähdössä taipaleelle. Aisat on sidottu nivelillä toisiinsa, minkä ansiosta
koirien liikkuminen on joustavaa. – 23.2.1963.

Terän pituus 23 cm.
15 vuoden takuu.
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50x70 cm. 55 % puuvillaa,
45 % pellavaa.

Lasten DUKTIG-kattilasetti

Verrattain uusi harrastus- ja kilpaurheilumuoto on valtaamassa
alaa myös meillä Suomessa. Palvelukoirien talvinen urheilulaji
vetokoirakilpailu on viime aikoina vetänyt meilläkin yhä uusia harrastajia mukaansa.
Ruotsissa ja Norjassa harrastus on varsin laajaa verrattuna Suomeen, mutta siitä huolimatta myös suomalaiset ovat
jo muutaman vuoden ajan ottaneet osaa pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin ja menestys on
joitakin kertoja ollut hyvä.

IKEA 365+ GNISTRA
-leipäveitsi 8,99

59,-

IKEA 365+ GUNSTIG
-keittiöpyyhe 4,99/2 kpl

Koiravaljakoilla
kilpaa
Lajin harrastus
kasvamassa
– Mestaruuskilpa
Niinisalossa

KAIKKI

Osmo A Wiio 4.2.1928 – 20.2.2013.

17x17x6 cm. Mikroaaltouunin, pakastuksen ja
konepesun kestävä.

Neljällä eri vuosikymmenellä postimiestehtävissä Tampereella toiminut Aarre Siro
kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen Tampereella 23. tammikuuta 2013. Hän oli syntynyt
Kurussa 20. helmikuuta 1942.
Työt postin palveluksessa
alkoivat Kalevan kantopiirillä
vuonna 1961. Samana vuonna
hän siirtyi tuolloin rautatieasemalla sijainneeseen postinvaihtoryhmään, josta palasi
vuosikymmenen puolivälissä
postinkantotehtäviin ensin
Tiklakseen ja sittten uudelle
postitalolle. Niistä tehtävistä
hän jäi eläkkeelle vuonna 1994.
Aarre Siro toimi Pirkanmaan
suurimpiin kuuluvan ammattiosaston, Postiliiton Tampereen osaston puheenjohtajana
1985–1989. Nuo vuodet olivat
Postin ammattiyhdistystoiminnassa uudistumisen aikaa myös
poliittisesti. Sosialidemokraatit
ja vasemmisto löysivät vuosien
nahinoinnin jälkeen yhteisen
ja toimivan sävelen. Päätöksiä
jäsenkunnan hyväksi tehtiin
nyt sopuisasti.
Siro oli kahdesti Postiliiton liittokokousedustajana ja
ammattikuntansa edustajana
myös SAK:n ja VTY:n paikallisjärjestöissä.
Pitkään kantotehtävissä ilman jakelukärryjä toiminut
Siro oli lopulta totuuden edessä ja selkävaivat veivät hänet
ennenaikaiselle eläkkeelle. Se
oli hänelle raskas isku, mutta tekevä ja käsistään taitava
mies löysi nyt aikaa metalli-ja
puutöistä, joihin hän haki vielä
viimeisinä vuosinaan koulutuksen kautta lisäoppia.
Siro oli vuodesta 1981 alkaen
ollut mukana myös Padustaipaleen kalastuskunnan johtokunnassa ja myöhemmin kalastustuksenvalvojana.

Mies moneen lähtöön

Kannellinen IKEA 365+
-ruoansäilytysastia 2,50

Polttiisen sovun
rakentaja
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Arkisin 10–21, lauantaisin 9–18 ja sunnuntaisin 12–18

IKEA 365+ GUNSTIG -patalappu
1,99/kpl Silikonikumia. Konepestävä.

Keittiö
viiko2t013
3.

7.2.–5.

Tarjous voimassa 23.-24.2.2013 Kodin1-tavarataloissa.

SUOMEN SUURIN SISUSTUSTAVARATALO
Lielahti, Pahvitehtaankatu 2.
Turtolan kauppakeskus, Martinpojankatu 4.
Avoinna ark. 10-21, la 10-18, su 12-18.

kodin1.com
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Seuraa meitä osoitteissa: www.facebook.com/
kodinykkonen ja www.pinterest.com/kodin1

