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TURUN YLIOPISTON PERUSTAMISESTA TULI VUONNA 2020 KULUNEEKSI 100 VUOTTA. JUHLAVUO-
DEN KUNNIAKSI TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ LAHJOITTI TURUN YLIOPISTOLLE KAKSI PROFESSUU- 
RIA LAAJENEVAAN TEKNIIKAN KOULUTUKSEEN. LAHJOITUKSEN ARVO OLI 1,2 MILJOONAA EUROA. 

Säätiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet osallistuivat 
runsaslukuisesti 100-vuotisjuhlien pääjuhlaan Kalevalan päivänä 
28.2.2020 Turun Logomossa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö 
valittiin Turun yliopiston 100-vuotisjuhlavuoden alumniksi, laaja 
historiateos Turun yliopiston vaiheista julkistettiin ja juhlamieli oli 
korkealla. Pienistä ja vaatimattomista lähtökohdista liikkeelle läh- 
tenyt maailman ensimmäinen suomenkielinen yliopisto on kasva-
nut kansainvälisesti arvostetuksi monialaiseksi tiedeyliopistoksi.

Turun Yliopistosäätiö on ollut keskeisesti kehittämässä 
Turun yliopistoa. Vuonna 1927 Turun Suomalainen Yliopistoseu-
ra perusti Turun Yliopisto -nimisen säätiön, jolle se siirsi vuonna 
1920 aloittamansa yliopistotoiminnan. Yliopisto toimi yksityisenä 
säätiöyliopistona vuoteen 1974 saakka. Vuonna 1974 Turun Yli-
opisto -säätiö luovutti yliopistotoiminnan Suomen valtiolle ja lah-
joitti sen mukana lähes koko omaisuutensa valtiolle.  Apuraha- 
säätiöksi muuttuneelle Turun Yliopistosäätiöksi nimensä muutta- 
neelle säätiölle jäi vain kymmenkunta yksityishenkilöiden ja yri-
tysten varoilla perustettua nimikkorahastoa. 

Turun Yliopisto ja Turun Yliopistosäätiö -nimillä toiminut 

säätiö on ollut eräs merkittävimpiä tieteen tukijoita Suomessa. 
Vuonna 2018 julkaistun Tieteen tukijoukot -tutkimuksen mukaan 
Turun Yliopisto -säätiön panos Suomen tieteelle vuosina 
1927–1974 vastaa nykyrahassa noin 96 miljoonaa euroa. Yli- 
opistotoiminnan valtiollistamisen yhteydessä yksityiseltä säätiöltä 
siirtyi valtiolle silloiselta kirjanpitoarvoltaan runsaan 40 miljoonan 
euron arvoinen kiinteistöomaisuus. Nykymuotoisen Turun Yliopis- 
tosäätiön tuki valtiolliselle Turun yliopistolle on vuosina  
1974–2020 noussut jo 50 miljoonaan euroon. Kokonaisuudes- 
saan Turun Yliopistosäätiö – viime kädessä siis sen lahjoittajat  
– on vuosina 1927–2020 tukenut 100-vuotiaan Turun yliopiston 
toimintaa ainakin 190 miljoonalla eurolla. Tämä tekee Yliopisto- 
säätiöstä yhden kymmenestä suurimmasta tiedettä tukeneesta 
säätiöstä Suomessa.

Viime vuosina säätiön vuosittainen apurahajako on ollut 
noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Juhlavuonna 2020 tuki Turun 
yliopistolle oli yli 2,6 miljoonaa euroa. Haettujen apurahojen ar-
viointi tapahtuu säätiön tieteellisten asiantuntijoiden toimesta. 
Yliopistosäätiön tavoitteena on löytää lahjakkaita tulevaisuuden 

TEKSTI Turun Yliopistosäätiön hallitus / KUVA Tuukka Salo

Laajaa tukea 
tulevaisuuden
tieteentekijöille

TURUN YLIOPISTO-
SÄÄTIÖN VUOSI 2020: 
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tieteentekijöitä, joita rohkaistaan eteenpäin urallaan ja kan-
nustetaan aktiivisesti hakemaan rahoitusta tulevaisuudessa myös 
”suuremmilta vesiltä”. Tässä vuosikertomuksessa esitellyt tutkijat 
osoittavat säätiön tavoitteen toteutumista erinomaisesti. 

Säätiön hallinnoimien nimikkorahastojen lukumäärä oli vuo-
den 2020 päättyessä jo 80. Uusia rahastoja perustetaan testa-
mentti- ja lahjoitusvaroin vuosittain, joinakin vuosina useitakin. 
Vuonna 2020 uusia rahastoja perustettiin kolme ja saatujen lahjoi- 
tusten yhteisarvo oli 516 148 euroa. Yliopistosäätiön tunnettuus 
testamenttilahjoitusten vastaanottajana on viime vuosina lisään- 
tynyt selvästi. Säätiön viesti potentiaalisille lahjoittajille on vahva: 
lahjoitus säätiölle kohdentuu vaikuttavasti ja pitkävaikutteisesti 
Turun yliopistossa tehtävälle tutkimus- ja opetustyölle niin nyt kuin 
tulevaisuudessakin: tehdään hyvää ja tehdään tulevaisuutta! 

Turun Yliopistosäätiön sijoitustoiminta on pitkäjänteistä, 
suunnitelmallista ja vastuullista. Säätiön vuosittaista apurahojen 
jakoa ohjaa sijoitustoiminnan edeltävän 10 vuoden vuosituotto-
jen keskiarvo, joka on viimeisen 10 vuoden aikana vaihdellut 6–8 
prosentin välillä. Säätiön sijoitusomaisuus on hyvin hajautettu niin 
että yksittäiseen omaisuuserään liittyvä riski on säätiön kannalta 
vähäinen. Kaikki nimikkorahastot saavat saman prosenttimääräi- 
sen tuoton pääomalleen samalla kun sijoitusten ja hallinnon kus-
tannukset jaetaan tasapuolisesti nimikkorahastojen kesken.

Sijoitustoimintaa koskevat päätökset tehdään huolellisen 
valmistelun pohjalta koko hallituksen toimesta, jolloin yhteisvas-
tuu hallinnossa korostuu. Luottamushenkilöt toimivat säätiössä 
palkkiotta, mikä on koettu luontevaksi: lahjoituksena saatua varal- 
lisuutta hoidetaan antamalla lahjoituksena omaa aikaa ja asian-
tuntemusta. Säätiön toimisto on pidetty pienenä ja tehokkaana, 
jotta hallintokustannusten osuus säätiön kustannuksista pysyy 
hyvin kohtuullisena.

Säätiön sijoitustoiminnan ohella myös luottamushenkilöiden 
ja henkilökunnan toimikaudet ovat olleet pitkäaikaisia. Henkilöt 
ovat kokeneet kunnia-asianaan toimia säätiön parissa ja sitou-
tuminen Turun yliopiston ja säätiön toimintaan on ollut vahvaa. 
Luottamushenkilöiksi on suostunut edustava otos vaikuttajia 
suomalaisen yhteiskunnan eri alueilta. Säätiön asioiden ja taus-
tojen tunteminen sekä hiljaisen tiedon siirtäminen uusille toimi- 

Turun Yliopistosäätiön hallitus

“Säätiön viesti potentiaalisille lahjoittajille on vahva:
lahjoitus säätiölle kohdentuu vaikuttavasti ja pitkä- 

vaikutteisesti Turun yliopistossa tehtävälle tutkimus-
ja opetustyölle niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

Tehdään hyvää ja tehdään tulevaisuutta!”

joille on koettu tärkeäksi. Hallituksen jäsenten vaihtuessa pereh- 
dytys on voitu suorittaa myös kattavan dokumentaation avulla. 

Vuoden 2021 aikana säätiössä valmistaudutaan merkittäviin 
henkilövaihdoksiin, kun sekä säätiön pitkäaikainen puheenjohtaja 
että säätiön pitkäaikainen asiamies ”siirtävät kapulan” seuraa-
jilleen. Hallintoneuvoston syyskokouksessa vuonna 2020 päätet-
tiin, että Tuomo Lähdesmäki luovuttaa hallituksen puheenjohta-
juuden Mikko Heinoselle 1.8.2021 alkaen. Lähdesmäen nykyinen 
toimikausi hallituksen jäsenenä jatkuu vuoden 2022 loppuun. Hal-
litus tulee vuoden 2021 alkupuolella rekrytoimaan asiamies Pekka 
Kanerviston seuraajan säätiön toimitusjohtajan tehtävään. Kaner- 
visto jää kuitenkin ennen eläköitymistään vielä kolmeksi vuodek-
si säätiön palvelukseen keskittyen säätiön strategian mukaiseen 
varainhankinnan kehittämiseen yhdessä Turun yliopiston kanssa.

Käsissäsi on Turun Yliopistosäätiön uusimuotoinen vuosi- 
kertomus. Se on sekä ilmeeltään että sisällöltään täysin uusittu. 
Toivomme, että henkilöhaastattelut ja muut vuosikertomuksen 
teemat ovat kiinnostavia. Säätiö pyrkii toiminnassaan mahdolli-
simman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Vuosikerto-
muksen lisäksi säätiön verkkosivuilta www.turunyliopistosäätiö.fi 
löytyy runsaasti lisää säätiötä koskevaa tietoa.

Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia säätiön lahjoittajia ja 
yhteistyökumppaneita, tieteellisiä asiantuntijoita ja muita yliopisto- 
laisia, kaikkia muitakin säätiön toimintaan osallistuneita ja sitä 
tukeneita vapaaehtoisia sekä säätiön henkilökuntaa ja luotta-
mushenkilöitä.

http://www.turunyliopistos��ti�.fi
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”Alkurahoituksen
rooli voi olla
ratkaiseva tutkijan
kannalta” 

SUOMEN ETURIVIN TUTKIJAT KAISA HÄKKINEN JA SIRPA JALKANEN TIETÄVÄT KOKEMUKSESTA, 
MITEN SUURI MERKITYS TUTKIMUKSEN RAHALLISELLA TUKEMISELLA ON. ERITYISESTI URAANSA 
ALOITTELEVILLE TIETEEN TEKIJÖILLE TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN KALTAISTEN TUKIJOIDEN  
ROOLI ON ANTAA MAHDOLLISUUS VAPAAN JA LAADUKKAAN TUTKIMUKSEN TEKEMISELLE.

KAISA HÄKKINEN:

Kielitieteilijä ja akateemikko Kaisa Häkki- 
nen sanoo, että Turun Yliopistosäätiön 
avustuksilla oli ratkaiseva merkitys, kun 
Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan 
kasvatti järjesti seminaareja ja tapaamisia 
tutkijakollegoiden kanssa.

– Humanistin hankkeet eivät aina ole 
suuria, vaikka ne ovat toiminnan kannalta 
olennaisia. Säätiöltä anottiin pieniä avus- 
tuksia sellaiseen tieteelliseen toimintaan, 
johon yliopiston omat rahat eivät riittäneet. 

Häkkisen mukaan Turun Yliopisto- 
säätiön avustuksia saatiin muun muassa 
matkoihin, seminaarien järjestämiseen ja 
kansainvälisten vieraiden kutsumiseen. Hu-
manisteille erityisen tärkeää oli myös kirjojen 
ja tutkimusjulkaisujen tuottaminen.

2000-luvulle tultaessa Tartossa sijait-
seva Turun yliopiston ja Tarton yliopiston 
yhteistyökeskus tarjosi mahdollisuuden 
tavata muita tutkijoita inspiroivassa 
ympäristössä.

– Teimme muun muassa pienen tut-
kijaryhmän kanssa matkan Tarton Granö- 
keskukseen, jossa pääsimme pitämään 

yhteispalavereita tutkijakollegoiden kans-
sa, Häkkinen kertoo.

Häkkisen ura on ollut huikea, ja siitä 
huomionosoituksena tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö myönsi hänelle akateemikon 
arvonimen marraskuussa 2020.

Kaisa Häkkinen sai helmikuussa 2021 
Suomen Kulttuurirahastolta 35 000 euron 
palkinnon. Palkinnon perusteena on mer- 
kittävä kulttuuriteko: Häkkinen on tehnyt 
akateemista uraa kielitieteen, fennistiikan 
ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen 
alalla.

PIENIEN PUROJEN KAUTTA  
KIINNI ISOMPIIN RAHOITUS- 
VIRTOIHIN
Elokuussa 2015 Kaisa Häkkinen jäi eläk-
keelle Turun yliopistosta suomen kielen op-
piaineen esimiehen ja suomen kielen pro- 
fessorin virasta. 

– Tärkeä osa työtä oli myös se, että 
pystyin ohjaamaan opiskelijoita mahdol- 
listen rahoituslähteiden äärelle. 

Tieteen tukemisen tarve on kasvanut, 
minkä vuoksi erityisesti pienempien hank-
keiden parissa tiedettä harjoittavien on 
haastavaa päästä kiinni rahoituksiin.

– Kilpailu on kovaa: vaikka rahoittajia 
on monia, hakijoitakin on valtava määrä ja 
nykyään on rutiinia, että kaikki hakevat apu-
rahoja, Häkkinen sanoo.

Oman opetus- ja tutkimustyön lisäk-
si Häkkinen on ollut mukana arvioimassa 
muun muassa Osmo Ikolan rahastolle 
osoitettuja palkintoehdokkaita ja antamas- 
sa niistä lausuntoja ja suosituksia. Turun 
Yliopistosäätiön rooli voi Häkkisen mukaan 
olla ratkaiseva tutkijan jatkon kannalta.

– Turun Yliopistosäätiö antaa pie- 
nempiä palkintoja ja apurahoja hankkeen 
käynnistämiseen ja sillä on valtavan suuri 
merkitys isompien rahojen hakemisessa. 
Rahoituksesta päättävät katsovat aina, 
minkälaista tukea hakijalle on aikaisemmin 
myönnetty ja mitä hän on saanut tutkimuk-
sellaan aikaan. Aikaisemmat apurahat 
tuovat meriittiä hakijalle ja lisäävät hänen 
tunnettuuttaan, Häkkinen kertoo.

TEKSTI Kati Munkki / KUVAT Tuukka Salo

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi Kaisa Häkkiselle akateemikon arvonimen 
marraskuussa 2020.
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”Säätiöiden tuki
mahdollistaa vapaan
tutkimuksen” 

SIRPA JALKANEN:

Sirpa Jalkanen sai opiskeluaikana Turun Yliopistosäätiöltä lahjakkaalle opiskelijalle 
suunnatun stipendin. Nyt Jalkanen on Yliopistosäätiön hallintoneuvoston jäsen.

Kun Turun yliopiston biolääketieteen laitok-
sen professori, akateemikko Sirpa Jalka-
nen sai ensimmäisen kannustusapurahan, 
vuosi oli 1983 ja 8 000 markan suuruisella 
rahoituksella väitöskirjan tekijälle valtava 
merkitys. 

– Kolmen pienen lapsen äidille, jonka 
mies samaan aikaan suoritti palvelustaan 
armeijan harmaissa, rahoitus oli hirveän 
tärkeää, Jalkanen muistelee.

Eikä rahoituksen rooli tieteen tekijälle 
ole vuosien varrella pienentynyt, päinvas-
toin. Tuorein tutkimusrahoitus on Suo- 
men Akatemian Jalkasen johtamalle  
InFLAMES-hankkeelle myöntämä miljoo- 
naluokan tuki. Suomen Akatemian lisäksi 
tutkimushankkeita tukevat monet säätiöt, 
joiden roolia hyvän ja laadukkaan tutkimuk-
sen mahdollistajina Jalkanen arvostaa 
suuresti.

– Immunologian tutkimus on tärkeää 
ja olen äärimmäisen kiitollinen, että 
saamme säätiöistä merkittävää rahoitusta. 
En pystyisi tekemään omaa työtäni ilman 
säätiöiden tukea.

Jalkanen on ollut mukana Turun Ylio-
pistosäätiön luottamustehtävissä vuodes-
ta 2008 lähtien ja nähnyt konkreettisesti, 
miten tärkeitä apurahat ovat.

– Koko Suomen menestyksen yksi 
elinehto on, että pystymme vielä tukemaan 
vapaata tutkimusta. 

Jalkanen muistuttaa, että uutta etsivä 
tutkimus on aina riski myös rahoittajalle, 
mutta se riski on välttämätön ottaa.

– Emme voi tietää, mitä tietoa tarvit-
semme 10 tai 20 vuoden kuluttua, sen takia 
on tärkeää, että yksityiset säätiöt pystyvät 
tukemaan hyvää, laadukasta ja poliittisesti 
vapaata tutkimusta.

TUKEMISEN TARVE MUUTTUNUT 
VAATIVAMMAKSI
Tutkijat tarvitsevat säätiöiden rahoitus-
ta monenlaisiin tarpeisiin. Rahoituksen 
ansiosta matkustetaan normaalioloissa 
kansainvälisiin kokouksiin tai ylipäätään 
saadaan tutkijan arki turvattua niin, että 
tutkimustyö on mahdollista.

– Nuorelle tutkijalle on mentaalisesti 
valtavan tärkeää saada rahoitusta ja kokea, 
että hänen työtään arvostetaan, Jalkanen 
sanoo.

Jalkanen näkee, että tieteen tukemi-
sen tarve on vuosien varrella muuttunut vaa-
tivammaksi. Tutkimuslaitteet vaativat isoja 
investointeja, ja oman tutkimuksen esittely 
alan arvostetuissa julkaisuissa vaatii pa-
neutumista. Digitaalisuuden aikakaudella 
kaikkea ympärillä tapahtuvaa täytyy seura- 
ta eri tavalla, ja tarve assosioida monimut-
kaisia asioita on kasvanut. 

– Vuonna 1983 yksinkertainen 
hakemus kirjoitettiin kirjoituskoneella, nyt 
hakemuksissakin pitää olla hyvät selvityk-
set mitä aikoo ja mitä on saanut aikaan.
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TEKSTIT Kati Munkki / KUVAT Shutterstock ja Vesa-Matti Väärä

Vuosittain
apurahoina jaetaan 
yli miljoona euroa

Turun Yliopistosäätiö tukee joka vuosi 
Turun yliopiston jatko-opiskelijoita, tutki-
joita, opettajia ja tutkimusryhmiä erilaisten 
apurahojen avulla. 

Säätiöllä on hallinnassaan yleisrahas- 
ton lisäksi 80 nimikkorahastoa. Nimikko- 
rahastojen tuotto jaetaan lahjakirjan tai tes-
tamentin mukaisesti tietyllä alalla tehtävän 
tutkimustyön tukemiseen tai muuhun 
tarkemmin määriteltyyn kohteeseen.

Hakujulistukset ja ohjeita apurahojen 
hakemiseen löytyy Yliopistosäätiön verkko-
sivuilta. 

Kevätkaudella Turun Yliopistosäätiö 
myöntää apurahoja väitöskirjojen teki-
jöille, tutkimusprojekteja varten, ulkomaille  
suuntautuviin tieteellisiin kongressi- ja 

tutkimusmatkoihin sekä tutkijahuone- 
stipendejä Granö-keskukseen Tarttoon. 
Lisäksi haettavana on paikat Granö-tutki-
mus- ja verkostoitumistyöpajaan.

Syksyn apurahahaussa myönnetään 
apurahoja kongressi- ja tutkimusmatkoi-
hin ulkomaille sekä tutkijahuonestipendejä 
Granö-keskukseen Tarttoon. Lisäksi haet- 
tavana on paikat Granö-tutkimus- ja ver-
kostoitumistyöpajaan.

Apurahahakemukset arvioi tiedekun-
takohtaisten tieteellisten asiantuntijoi- 
den ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii 
tällä hetkellä hallituksen jäsen, professori 
Riitta Pyykkö. Hallitus tekee apuraha- 
päätökset asiantuntijoiden ehdotusten pe-
rusteella. 

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄ APURAHA VOI ANTAA SUUNNAN KOKO TULEVALLE 
TYÖELÄMÄLLE. NELJÄ APURAHAN SAAJAA KERTOO TARINANSA TUEN MERKITYKSESTÄ 

JA VAIKUTUKSISTA OMALLE URAKEHITYKSELLE.

Tarkoitettu työs- 
kentelyapurahaksi 
väitöskirjaansa 
tekeville tutkijoille.

Apuraha myönne-
tään enintään 12 
kuukauden pituisena 
jaksona.

Apurahansaajan tulee
olla muusta ansiotyöstä 
vapaa ja keskittyä
tutkimustyöhön.

Verovapaa apuraha vastaa ns. taiteilija- 
apurahaa, joka on 1 939 euroa/kuukausi 
sisältäen lakisääteisen eläkevakuutusmaksun 
apurahakauden ollessa vähintään 4 kk.

Väitöskirja-apuraha 
oli vuoteen 2020 
asti nuoren tutkijan 
apuraha.

Mikäli apuraha ei kuulu 
eläkevakuutuksen piiriin, 
kuukausisumma on  
1 690 euroa.

Turun Yliopistosäätiön väitöskirja-apuraha 
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“Tieteellinen läpimurto on usein onnellisten sattumien summa. 
Turun Yliopistosäätiön tutkimusapurahalla vuonna 2017 on ollut 
suuri merkitys omalle väitöskirjan jälkeiselle postdoc-tutkimuksel- 
leni, joka käsittelee muun muassa äidin raskauden aikaisen pai- 
non vaikutusta lapsen kehittyville aivoille. 

Vastasyntyneiden magneettikuvausten analysoiminen on 
haastavaa ja apurahan avulla oli mahdollista palkata työtehtä- 
vään erittäin tärkeitä apuvoimia. Vasta viime vuosina asia on reali- 
soitunut kunnolla: olemme saaneet aikaiseksi huipputason tutki-
musta Turussa. Samalla on hahmottunut se, miten pitkä on siima 
läpimurrosta tuotokseen.

Työskentelen FinnBrain-tutkimuksessa tutkimusryhmän johta-
jana. FinnBrain-tutkimus on Turun yliopistossa vuonna 2010 aloitet-
tu tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää ympäristön ja perimän 
vaikutusta lapsen kehitykseen ja terveyteen.

Olen Turun yliopiston kasvatti kaikella tavalla: olen saanut yli-
opistolta koulutuksen, hyvän työpaikan ja oman tutkimusryhmän 
sekä paikalliselta säätiöltä tukea matkan varrella. 

Koen Turun Yliopistosäätiön tutkimusapurahan todella merki-
tyksellisenä, kun mietin urani kokonaiskuvaa. Olen tuesta kiitollinen, 
ja toivon, että nuoria postdoc-tutkijoita tuetaan jatkossakin. Apura-
hat ovat todella merkityksellisiä konkreettisesti ja henkisesti.”

APURAHA MAHDOLLISTI
TIETEELLISEN LÄPIMURRON

• Saanut Turun Yliopistosäätiöltä nuoren tutkijan apu- 
   rahan vuosina 2013 (3 kk) ja 2014 (3 kk) väitöskirjan  
   tekemistä varten. Vuosina 2013 ja 2014 säätiö
   myönsi myös matka-apurahat.
 
• Tutkimusapuraha ”Varhainen stressi ja aivojen
    kehityspolut – vaikutukset myöhempään terveyteen”  
   -tutkimuksen aputyövoimaa varten vuonna 2017 (4 kk)

• Apurahat on myönnetty John Pelanderin ja
   Kosti Hämmärön rahastoista

• Väitteli lääketieteestä vuonna 2015 aiheenaan ”Effects 
    of Obesity and Weight Loss Following Bariatric Surgery  
   on Brain Function, Structural Integrity and Metabolism”.

• Työskentelee tutkijalääkärinä Turun yliopistolla,   
   FinnBrain-tutkimuksen aivokuvantamisen vastaava   
   tutkija

Jetro Tuulari

Jetro Tuulari

Jetro Tuulari palasi alkuvuodesta
2021 postdoc-vaihdosta Oxfrordin

yliopistosta Turun yliopistoon.
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”Maisteriksi valmistumisen jälkeen minulla oli vahva halu tehdä 
väitöskirja, mutta epävarmuuden tunne oli suuri. Tohtorikoulutet-
tavan paikkoja, joiden kautta olisi saanut rahoituksen, oli 10 vuotta 
sitten vähän, ja moni väitöskirjan kirjoittamista suunnitellut siirtyi- 
kin mieluummin työelämään.

Sain nuoren tutkijan apurahan Turun Yliopistosäätiöltä vuonna 
2010 väitöskirjaani varten. Apuraha mahdollisti väitöskirjan tekoa.  
10 000 euron suuruisen apurahan saaminen oli tosi tärkeää paitsi ra-
hallisesti myös henkisesti: siitä tuli fiilis, että teen jotakin hyödyllistä. 

Koen, että Yliopistosäätiön apuraha oli silta tutkijoiden maa- 
ilmaan. Apurahan päättymisen jälkeen siirryin palkalliseksi tutkijaksi 
Turun yliopiston ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen yhteiseen pro-
jektiin. 

Tutkin väitöskirjassani verotusta ja sosiaaliturvaa.  Väitöskirjan 
teko on kaikin tavoin määrännyt työuraani ja ollut siten todella 
hyödyllinen asia. Olen valtavan kiitollinen tahoille, jotka edesauttoi-
vat väitöskirjan tekemisessä ja suosittelen sitä kaikille – se on en-
nen kaikkea henkinen matka tutkimuksellisuuden maailmaan.”

NUOREN TUTKIJAN APU- 
RAHA HÄLVENSI EPÄ- 
VARMUUDEN TUNTEEN

Mauri Kotamäki

• Sai nuoren tutkijan apurahan Turun
   Yliopistosäätiöltä vuonna 2010

• Väitteli valtiotieteiden tohtoriksi 2017
   Turun kauppakorkeakoulusta

• Kotamäen väitöskirja Essays on Social Insurance and 
   Taxation – Why Incentives and Institutions Matter   
   käsittelee verotusta ja suomalaista sosiaaliturva-
   järjestelmää rahoituksen ja etuisuuksien näkö-
   kulmasta

•  Työskennellyt valtiovarainministeriössä, Suomen   
    Pankissa ja Työeläkevakuuttajat TELA ry:ssä

•  Tällä hetkellä Keskuskauppakamarin pääekonomisti

Mauri Kotamäki

”Sain keväällä 2020 Turun Yliopistosäätiöltä nuoren tutkijan apu-
rahan väitöskirjan tekemistä varten. Tieto päätöksestä tuli kotiin 
juhlallisena kirjeenä, joka on tallella pöytälaatikossa.

Apurahan hakemisessa kaiken lähtökohta on hyvä tutkimus- 
suunnitelma. Sen pitää olla valmiiksi työstetty ja myyvä, jotta 
rahoittaja uskoo tutkimuksen tarpeellisuuteen. Olen geologi 
ja teen tutkimusta kaivoksesta. Omassa tutkimuksessani yhdis- 
tyy eri näkökulmia: kaivoksen tuotantosuunnittelun parantami- 
nen, alueellisen geologisen tiedon lisääminen sekä tuotetun 
tiedon jatkokäytön edistäminen. Uskon, että tämä tutkimuksen 
monipuolisuus auttoi hakuprosessissa. On hyvä, että Turun Yli- 
opistosäätiö tukee laajasti eri tieteenaloja.

Reilun 23 000 euron suuruisessa apurahassa on mukana 
kuukausittainen eläkevakuutusmaksu. Apuraha on tarkoitettu 12 
kuukauden työskentelyyn, ja apurahan käyttö pitää aloittaa vuo-
den sisällä sen myöntämisestä. 

Apuraha luo edellytykset väitöskirjan tekemiseen: sen ansi- 
osta pärjään ensi kevääseen 2022. Samalla pitää kuitenkin miettiä 
myös jo uusia hakuja. Yliopistosäätiö edellyttää raportointia tut-
kimuksen tilanteesta sen jälkeen, kun apurahakausi on päättynyt.”

HYVÄ TUTKIMUS- 
SUUNNITELMA TÄRKEINTÄ 
HAKIJALLE

Tuomas Kauti

• Sai nuoren tutkijan apurahan Turun
   Yliopistosäätiöltä keväällä 2020

• Tekee väitöskirjaa Turun yliopiston matemaattis- 
    luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Työn otsikko  
   on ”Siilinjärven karbonatiittikompleksin diabaasijuoni-
   verkoston 3/4D-mallinnus. Kattavuudeltaan ja reso-
   luutioltaan eriävien aineistojen yhteiskäyttö koherentin  
   geomallin luomisessa.”

Tuomas Kauti

TEKSTIT Kati Munkki / KUVAT Tuukka Salo, Liisa Takala, Shutterstock ja Markku Saari
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”Tutkin väitöskirjassani luonnonvaraisten eläinten kärsimykseen 
liittyviä eettisiä kysymyksiä. Aihe on mielenkiintoinen, koska ihmi- 
sillä vaikuttaisi olevan moraalisia velvollisuuksia kesytettyjä eläimiä 
kohtaan. Pohdin, voisiko samaa soveltaa luonnonvaraisiin eläimiin, 
miten niiden kärsimykseen pitäisi suhtautua ja mihin asti velvolli- 
suus huolehtia luonnonvaraisista eläimistä voisi ulottua. 

Mitä syvemmälle aiheessa pääsee, sitä enemmän nousee 
esiin uusia näkökulmia.

Sain Turun Yliopistosäätiöltä 12 kuukauden apurahan 
väitöskirjan tekemistä varten. Aloitin apurahakauden elokuussa 
2020 ja olen tehnyt siitä lähtien täysipäiväistä tutkimusta. Olen 
iloinen, että säätiö lähti tukemaan tällaista hieman epätyypillistä 
tutkimusaihetta.

Pidän tutkimusaihetta kiinnostavana, eikä sitä ole tutkittu 
vielä kovinkaan paljon. Näen, että minulla on väitöskirjatutkimuk-
seni avulla oikea mahdollisuus vaikuttaa keskusteluun ja toivot-
tavasti se avaa myös työmahdollisuuksia.”

ROHKEA VETO
YLIOPISTOSÄÄTIÖLTÄ

Jenna Aarnio

• Sai nuoren tutkijan apurahan Turun Yliopisto- 
   säätiöltä keväällä 2020

• Apuraha on myönnetty Maiju Havulinnan rahastosta

• Tekee väitöskirjaa Turun yliopiston yhteiskunta-
   tieteellisessä tiedekunnassa filosofian oppiaineessa  
   aiheesta “Luonnonvaraisten eläinten kärsimyksen      
   etiikkaa”

Jenna Aarnio

Syöpätutkija Johanna 
Tuomelan työ jatkuu 
rahaston avulla
Kun Turun yliopiston dosentti ja syöpätutkija Johanna 
Tuomela kuoli rintasyöpään toukokuussa 2020, kollegat 
esittivät ajatuksen muistorahaston perustamisesta. 

– Halusimme yhteisön puolesta muistaa Johannaa 
ja antaa muillekin mahdollisuuden kanavoida muistamista 
tavalla, joka oli Johannalle omaa ja jota hän olisi arvos- 
tanut, sanoo Tuomelan hyvin tuntenut Pirkko Härkönen, 
professori emerita Turun yliopiston biolääketieteen laitok-
selta.

Härkösen mukaan 47-vuotiaan Tuomelan poismeno 
jätti valtavan aukon niin inhimillisen menetyksen kuin hä-
nen asiantuntemuksensa menettämisen myötä.

– Johanna Tuomela oli omistautunut syöpätutkija, 
jolla oli oma tutkimusryhmä. Hän oli poikkeuksellisen 
yhteisöllinen henkilö; kun hän otti jotakin hoitaakseen, hän 
myös teki sen aina järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti. 
Hän sai asioita eteenpäin.

Tuomelan ansiokkaan työn jatkamiseksi hänen muis-
torahastonsa tuotoilla ja pääomalla tuetaan Turun yliopis-
tossa suoritettavaa syöpätutkimusta. 

Johanna Tuomelan muistorahaston perustamisesta 
sovittiin hänen omaistensa kanssa. Rahastoa hoitaa Turun 
Yliopistosäätiön hallitus ja se kuuluu säätiön hallinnassa 
oleviin nimikkorahastoihin. Rahastoon voi edelleen tehdä 
lahjoituksia.

IN MEMORIAM:
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VAPAAEHTOISET TEKEVÄT KULTTUURIHISTORIALLISESTI TÄRKEÄÄ TYÖTÄ ANTAMALLA AI-
KAANSA JA ASIANTUNTEMUSTAAN TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖLLE. HYVÄN TEKEMINEN LEIMAA 
SÄÄTIÖN AJATUSTA KAUTTA LINJAN: HALLINNON SÄILYESSÄ KEVYENÄ SÄÄTIÖN TUKI MENEE 
AIDOSTI SITÄ TARVITSEVILLE.  

TEKSTIT Kati Munkki / KUVAT Tuukka Salo

Kahvi-
hetkestä kahden
vuosikymmenen
yhteistyö

Lääninylikomisarion virasta eläkkeellä ole-
va Antti Valtanen on kahden vuosikymme-
nen ajan käynyt huolehtimassa, että Turun 
Yliopistosäätiön kohteet Virossa – Saaren-
maan entinen yliopistokeskus ja Tartossa 
sijaitseva Granö-keskus – ovat kunnossa.

Valtanen oli kokenut Viron kävijä jo en-
nen säätiön kanssa syntynyttä yhteistyötä, 
sillä perheellä on ollut pitkään Kuressaares-
sa vapaa-ajanasunto.

– Säätiön asiamies Pekka Kanervisto 
kutsui minut 2000-luvun taitteessa kah-
ville ja pyysi, että kävisin reissuillani kurk-
kaamassa, että Saarenmaan kiinteistössä 
olisi kaikki kunnossa. En kehdannut kieltäy-
tyäkään, Valtanen sanoo pilke silmäkul-
massa vapaaehtoistyöhön mukaan lähte- 
misestä.

Lääninylikomisarion ja säätiön asia- 

miehen yhteisestä kahvihetkestä on nyt 
parikymmentä vuotta, ja aktiivisimpina ai-
koina Valtanen kävi Virossa parikin kertaa 
kuussa. Kiinteistöjen perään katsominen 
on tarkoittanut muun muassa yhteydenpi- 
toa eri viranomaisten kanssa.

– Kun säätiö päätti hankkia Saaren-
maan yliopistokeskuksen kiinteistön, osta- 
miseen liittyvä yhteydenpito vaati paljon 
työtä lähes parin vuoden ajan. Lopulta kau-
pan allekirjoitus tehtiin komeasti Suomen 
suurlähetystössä.

Kaupanteon jälkeen Valtasen apua 
tarvittiin keskuksen kiinteistöjen korjaus- 
urakan setvimisessä. Suuri etu oli siitä, 
että Valtanen oli innostunut opiskelemaan 
viroa: pohjataidot harjoiteltiin vaimon kans-
sa Kaarinan kansalaisopiston ja Turun 
työväenopiston kursseilla, mutta parhaiten 

kielen sai haltuun puhumalla paikallisten 
kanssa.

– Esimerkiksi Saarenmaan kiinteistö-
jen kunnostusprojektissa oli mukana kym-
menkunta eri toimijaa museovirastosta 
sähkö- ja vesiyhtiöihin, joiden kanssa asi- 
oista piti neuvotella. Viralliset dokumentit 
on toki käännätetty aina ammattilaisilla, 
mutta olen auttanut siinä, missä olen pys- 
tynyt, Valtanen sanoo.

Joskus avun tarve on ollut hyvin konk-
reettistakin, kuten eräänä vappuna Tar-
tossa Granö-keskuksen korjauksen yhtey-
dessä.

– Seinien rappauksia piti kostuttaa 
kaksi kertaa vuorokaudessa, mutta työmie-
het olivat lähdössä vapun viettoon. Rap-
pausten kastelu sumuttamalla jäi sitten 
minun huolekseni, Valtanen muistelee.

Keväällä 2021 80 vuotta täyttävän
Antti Valtasen viron kielen taidosta

on ollut paljon iloa säätiölle.
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Hyvin hoidettu  
projekti poiki pestin 
säätiön toimistolla

VAPAAEHTOISTA
VASTUUNOTTOA 

Turun Yliopistosäätiö on vuodesta 2008 lähtien tarjonnut 
Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille mahdollisuuden 
saada käytännön työkokemusta kirjanpitotehtävistä ja ti- 
linpäätöksen laatimisesta säätiön toimistolla. 

Tällä hetkellä toimistolla työskentelee sijoitusasian-
tuntijana ja kirjanpitäjänä kolmannen vuoden opiskelija 
Otso Vähäpassi. Vähäpassi opiskelee pääaineenaan las- 
kentatoimea ja rahoitusta, sivuaineinaan kansantaloustie-
dettä ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamista. 

– Kuulin säätiön tarjoamista mahdollisuuksista van-
hemmalta kauppakorkean opiskelijalta. Tulin alun perin 
säätiöön töihin jo ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeisenä 
kesänä tekemään sijoitusomaisuuden analysointi- ja arvi- 
ointiprosessin. Projektin jälkeen jäin osa-aikaisella sopi- 
muksella säätiölle sijoitusassistentiksi, Vähäpassi kertoo.

Aloittaessaan kirjanpitäjänä toisen opiskeluvuotensa 
puolivälissä Vähäpassi sai säätiön edelliseltä harjoitteli-
jalta perehdytyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen hoita-
miseen. Lisäksi säätiön toimistolla on yksi taloushallinnon 
työntekijä, joka antaa tarvittaessa taustatukea.

– Harvemmin opiskelijana pääsee tekemään vas-
tuullisen kirjanpitäjän töitä, jos ei ole omaa yritystä. Kirjan-
pito on nyt hyvin hallussa ja työ säätiöllä on tuonut konk-
retiaa toimenkuvaan, Vähäpassi kiittelee.

Vähäpassi uskoo säätiöllä työskentelyn olevan arvo-
kasta pääomaa myös tulevaisuuden työmarkkinoilla. 

Ansioluettelossa käytännön työkokemuksella on iso 
merkitys, ja Vähäpassin edeltäjät ovatkin työllistyneet Yli-
opistosäätiön tarjoaman urapolun jälkeen muun muassa 
talousjohtajan, viestintäpäällikön, tilintarkastajan ja pörssi-
yhtiön controllerin työtehtäviin opintojensa jälkeen.  

Vähäpassi on järjestyksessään kahdeksas Yliopisto- 
säätiöltä opintojen aikaisen työpaikan saanut Turun kaup-
pakorkeakoulun opiskelija.

– Pesti on todella arvostettu kauppakorkeaopiskeli-
joiden keskuudessa, Vähäpassi sanoo.

Lietolaisen Aimo Järvisen kädenjälki näkyy Vanhalinnan tiluksil-
la. Mies on ollut mukana muun muassa päärakennuksen tilojen 
saneerauksen suunnittelussa ja toteutuksessa, kartanoravintolan 
keittiöremontissa sekä viikinkivenekatoksen rakennuttamisessa.

– Viime talvena tein alueelle aikani kuluksi tulentekopaikan ja 
laavun, kun puutavaraa jäi viikinkivenekatoksesta, Järvinen juttelee.

Järvisen, Turun Yliopistosäätiön ja Turun yliopiston polut 
kohtasivat, kun Järvisen perustama rakennuspalveluliike oli mu- 
kana Teutorin uudisrakennushankkeessa, joka valmistui kesällä 
2013. Aikanaan oluttehtaaksi rakennetun ja myöhemmin kenkä- 
tehtaana toimineen rakennuksen peruskorjaus valmistui vuotta 
myöhemmin kesällä 2014. 

Jäätyään eläkkeelle päivätyöstään Järvinen on jatkanut sää- 
tiön auttamista rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä vapaa- 
ehtoispohjalta.

– Turun Yliopistosäätiö tekee hienon asian puolesta töitä. It- 
se olen hyvässä kunnossa ja niin kauan kuin toimintakyky säilyy, 
olen halukas olemaan työssä mukana. Tekee hyvää, kun joutuu  
liikkumaan ja ajattelemaan, 72 vuotta täyttävä Järvinen sanoo.

Lietolaisena Järvinen arvostaa Vanhalinnan aluetta ja toivoo 
jatkossa näkevänsä uuttakin talkooväkeä pitämässä kulttuurihis-
toriallisesti arvokasta kohdetta kunnossa. Tulevina projekteina 
Järvisellä on edessä ainakin painuneen Vuoripellon ladon nosta- 
minen sekä punamultamaalitalkoot.

– Toivon, että Vanhalinnan olemassaolo nähtäisiin yhteisenä 
asiana ja paikkana, jossa voidaan viettää aikaa ja tutustua perin- 
teisiin. Näen Vanhalinnan Liedon kunnan kannalta arvokkaana  
alueena ja haluan olla siinä omalla panoksellani mukana.

Jo tutuiksi käyneistä talkoolaisista on Järvisen mukaan muo- 
dostunut hieno ryhmä. Vapaaehtoisina Yliopistosäätiölle apuaan 
antavat Antti Valtanen ja Aimo Järvinen ovat kohdanneet myös 
yhteisissä projekteissa Villa Tammekannin parissa Virossa.

– Antti taitaa viron kielen, minä rakentamisen. Viihdymme hy-
vin keskenämme ja meistä on tullut kavereita. Tunnemme itsem- 
me arvokkaiksi, kun voimme olla säätiölle avuksi, Järvinen sanoo.

Mikäli haluat lahjoittaa asiantuntemus- tai 
työpanostasi, ole yhteydessä asiamies Pekka 
Kanervistoon tai Liedon Vanhalinna -säätiön 
toiminnanjohtaja Lauri Viinikkalaan.

Aimo Järvisen rakennusalan asiantuntemusta arvostetaan Liedon Vanhalinnan 
kiinteistötoimikunnassa.
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Cornish rex -kissa Fiina tassuttelee video- 
kameran ohi. Turkulainen Fiina ja hänen 
toverinsa Donna ovat asettuneet taloksi 
Tarttoon Villa Tammekanniin. Kissojen 
lisäksi Tammekannin pihatalossa asuu 
tutkijapariskunta Kukka-Maaria Wessman 
ja Juha Isotalo, Turun ja Tarton yliopistojen 
Granön-yhteistyökeskuksen residenssivas-
taavat keväällä 2021.

Turun Yliopistosäätiön tarjoama resi- 
denssivastaavan toimi on uudenlainen 
tukimuoto tutkimusta tekeville. Residenssi- 
vastaavaksi Viroon valitaan hakija, jolla on 
jo valmiiksi tai vireillä yhteistyötä Tarton yli-
opiston kanssa. 

Tutkimusjakso Granössä voi olla 

parista kuukaudesta jopa vuoteen, ja 
myös perheen voi ottaa mukaan: 65-neliöi- 
sessä Alvar Aallon suunnittelemassa Villa 
Tammekannin pihatalossa on koti kaikilla 
mukavuuksilla, ympäröivä puistomaisema 
inspiroi ja lähiseutu tarjoaa tutustumisen- 
arvoisia kohteita kävelyetäisyydellä. 

– Akateemisessa maailmassa on pal- 
jon epävarmuutta, mutta myös hienoja 
mahdollisuuksia. Tuntui, että tähän piti tart- 
tua, Isotalo ja Wessman kertovat Teams- 
yhteyden välityksellä Villa Tammekannista.

Wessman vietti lukuvuoden 2018–
2019 Tarton yliopistossa tutkijavaihdossa 
vierailevana tohtorikoulutettavana. Toivee- 
na on pitää silloin syntyneitä suhteita yllä 

ja luoda uusia verkostoja, mutta pandemia- 
tilanteen vuoksi niitäkin tapaamisia hoide-
taan nyt etäyhteyksien avulla.

Paluu Viroon on tuntunut rajoituksista 
huolimatta hyvältä. 

– Kaikki on tuttua ja kotoisaa. On iha-
naa elää tässä ympäristössä, ja päästä 
kuulemaan ja puhumaan viroa ja tehdä 
tästä nyt yhteinen seikkailu meille, Wess-
man sanoo.

SUUNNITELMA PITÄÄ TUTKIMUS- 
TYÖN KÄYNNISSÄ
Wessman ja Isotalo viipyvät Virossa kolme 
kuukautta. Tuona aikana molempien ta- 

TEKSTIT Kati Munkki / KUVAT Tuukka Salo ja Hanna Oksanen

TOHTORIKOULUTETTAVAT KUKKA-MAARIA WESSMAN JA JUHA ISOTALO OVAT TURUN YLIOPISTO- 
SÄÄTIÖN ENSIMMÄISET RESIDENSSIVASTAAVAT GRANÖN YHTEISTYÖKESKUKSESSA VIROSSA.

Väitöskirjat etenevät
Tartossa

Kukka-Maaria Wessman ja Juha Isotalo
ovat Granö-keskuksen ensimmäiset

residenssivastaavat. Wessman on aikai-
semmin ollut tutkijavaihdossa Tarton yli- 

opistossa ja myös Granö-keskus oli  
pariskunnalle ennestään tuttu paikka.
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”Kotona
työskentelyä  
on harjoiteltu: 
tiedämme, miten 
työpisteet kan- 
nattaa laittaa ja 
miten hoidetaan 
omat kokouksem- 
me toista häirit-
semättä.”
– Juha Isotalo 

voitteena on edistää väitöskirjojaan: Wess-
manin suunnitelmana on saada teoriaosa 
valmiiksi, Isotalo keskittyy johdannon kir-
joittamiseen. 

Kukka-Maaria Wessman, 31, tekee 
väitöskirjaansa Turun yliopiston suomen 
kielen laitokselle suomenkielisistä internet-
meemeistä.

– Aiheesta ei ole tehty juurikaan tutki- 
musta kielitieteellisestä näkökulmasta. 
Käytän aineistonani aidoista verkkokeskus-
teluista kerättyjä meemejä.

Isotalon, 37, väitöskirja yleisen ja kult-
tuurihistorian laitokselle käsittelee kreikka- 
laisen historioitsijan Herodotoksen käsi-
tystä totuudesta.

– Granössa aikaa vapautuu oman tut-
kimuksen tekemiseen Suomen Kulttuuri- 
rahaston apurahan turvin. Syksyllä edessä 
on tutkimusjakso Roomassa Villa Lantes-
sa, jonne lähden kirjoittamaan artikkelia 
tutkimuskohteeni lähteistä.

Pandemia-aika on luonut rytmin yh-
dessä työskentelyyn, vaikka molemmilla 
on oma tyylinsä. 

– Kukka-Maaria tekee tiukan rutistuk-
sen ja pitää sitten selkeästi vapaa-aikaa, 
minä olen enemmän deadline-tekijä: teen 
sitä, mitä kalenteri näyttää, Isotalo nau-
rahtaa.

Oman tutkimustyön edistämisen 
lisäksi residenssivastaavan toimenkuvaan 
kuuluu omalla jaksollaan esimerkiksi vie-
raiden vastaanottaminen ja opastamista 
– ainakin näin pariskunta toivoo. 

– Toivotaan, että jaksomme loppuaika 
olisi pandemian kannalta jo parempi ja sai-
simme Villa Tammekanniin vieraita.

Granö-keskuksen residenssivastaava

• Turun Yliopistosäätiön uusi tukimuoto mahdollistaa
   2–12 kuukauden tutkimusjakson 

• Etusija hakijoilla, joilla yhteistyötä Tarton yliopiston kanssa 

• Toimenkuvaan kuuluu residenssin vieraiden vastaanotto ja opastaminen  
   sekä yhteydenpito paikalliseen yhteyshenkilöön ja Yliopistosäätiöön

• Asuntona Tammekannin kalustettu pihatalo, jonne voi ottaa
   perheen mukaan

• Residenssivastaavien vastuulla ei ole kiinteistön huoltoon liittyviä tehtäviä

Granö-tutkijahuonestipendi

• Tutkijahuonestipendiä voi hakea vähintään viikon ja enintään
   kolmen viikon ajaksi 

• Tila ja ympäristö sopivat rauhaa vaativan työskentelyjakson
   toteuttamiseen tai pienten työ- ja tutkimusryhmien kokouksiin 

Granö-tutkimus- ja verkostoitumistyöpaja 
tohtorikoulutettaville

• Toteutus: asiantuntija-alustuksia, seminaarityöskentelyä, verkos-
   toitumistapaamisia, aikaa oman tutkimuksen kirjoittamiseen

• Arvioitu työmäärä vastaa 3 opintopistettä, työpajasta annetaan
   erillinen todistus

Granö-keskus

• Tartossa sijaitseva Turun yliopiston ja Tarton yliopiston yhteistyökeskus

• Keskus sijaitsee Alvar Aallon suunnittelemassa rakennuksessa,
   Villa Tammekannissa, jonka Yliopistosäätiö hankki omistukseensa
   vuonna 1999. Keskus avattiin huhtikuussa 2000.



TEKSTIT Anna Koivisto / KUVAT Maija-Liisa ja Seppo Salaman kotialbumi sekä Tuukka Salo

Suurin osa Turun Yliopistosäätiön nimikkorahastoista on perustet-
tu testamenttilahjoitusten turvin, mutta useat rahastot ovat myös 
saaneet alkupääomansa merkkipäivä- tai muistokeräyksistä sekä 
yritysten tai yhteisöjen antaman lahjoituksen perusteella.

Turun yliopisto on korkealle arvostettu, monialainen tiedeyli- 
opisto, jonka niin tutkimuksen kuin opetuksenkin saavutukset 
nauttivat laajaa arvostusta. Turun yliopiston tutkimus- ja koulutus- 
alojen monipuolisuus tarjoaa laajan tuettavien tieteenalojen kentän.

Voit lahjoittaa suoraan myös Turun yliopistolle. Lue lisää  
yliopiston varainhankinnasta osoitteessa www.utu.fi. 

Oma nimikkorahasto
• muodostetaan usein testamenttilahjoituksesta,   
   mutta voidaan muodostaa myös muun lahjoi-
   tuksen tai keräyksen perusteella

• tuki suuntautuu täysin lahjoituksessa nimettyyn  
   kohteeseen

• Turun Yliopistosäätiö hoitaa rahaston pääomaa  
   pyrkien varallisuuden kasvuun ja sitä kautta
   varmistamaan vuosittaisen apurahojen jaon

• säätiön sijoitustoiminta on pitkäjänteistä, varmaa  
   ja tuloa tuottavaa

• tieteelliset asiantuntijat arvioivat aina apuraha-  
   hakemukset, ja säätiö hoitaa apurahahallinnon      
   kokonaisuudessaan

• säätiön apuraha- ja sijoitustoiminnan kustan-
   nukset jakautuvat yli 80 rahaston kesken

• nimikkorahastossa lahjoittajan nimi säilyy
   tuleville sukupolville

Tarvitsetko lisätietoja testamentti- tai lahjoitusasioista?
Ota yhteyttä säätiön asiamieheen Pekka Kanervistoon
p. 040 507 5900 tai pekka.kanervisto@utu.fi

MERKKIPÄIVÄLAHJOITUKSET
– Voit ohjata merkkipäivämuistamisesi Turun yliopistossa
    tehtävään tutkimukseen ja opetukseen.

– Monialaisessa yliopistossa on useita kohteita ja toimintoja,
    joissa pienikin tuki tulee suureksi avuksi.

– Merkkipäivälahjoituksen osalta voit olla yhteydessä apuraha-
    sihteeri Marjukka Sillanpäähän, marjukka.sillanpaa@utu.fi
    tai asiamies Pekka Kanervistoon, pekka.kanervisto@utu.fi.

YKSITYINEN HENKILÖ VOI TUKEA TURUN YLIOPISTOSSA TEHTÄVÄÄ TUTKIMUSTA LAHJOITTA- 
MALLA HALUAMANSA SUMMAN TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN OLEMASSA OLEVAAN NIMIKKORA- 
HASTOON TAI YLEISRAHASTOON. OMAN NIMIKKORAHASTON PERUSTAMISELLA TAAS VOI OHJATA
VAROJA JUURI SIIHEN TARKOITUKSEEN, JOKA ON OMAN KIINNOSTUKSEN JA TAHDON MUKAINEN.

Tee lahjoitus
tieteelle

Jokaisesta nimikkorahastosta ja lahjoittajasta rahaston taustalla kirjoitetaan 
esittely. Ne löytyvät kehystettyinä Turun Yliopistosäätiön toimistolta ja ovat 
luettavissa säätiön nettisivuilta. Esitteet jaetaan myös apurahan saajille.
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Pekka Kanervisto 
siirtyy kehittämään 
varainhankintaa
Turun Yliopistosäätiön asiamiehen Pekka Kanerviston toi- 
menkuva muuttuu elokuusta 2021, kun Kanervisto siirtyy 
omasta toiveestaan tekemään osa-aikaista työpäivää 
varainhankinnan kehittämisen parissa. Kanervistolle rekry-
toidaan seuraaja säätiön toimitusjohtajan tehtävään. 

Asteittainen siirtyminen pois työelämästä oli Kaner- 
viston mukaan sovittu jo aikaisemmin, mutta korona pani 
asiamiehen pohtimaan, kannattaisiko siirtymistä puoli- 
päiväisen työn tekemiseen aikaistaa. 

– Olen aina ollut hyvin motivoitunut työskentelemään 
yliopistoyhteisön hyväksi: siksi on palkitsevaa vielä jatkaa 
työelämässä, 61-vuotias Kanervisto kertoo. 

Kanervisto keskittyy uudessa roolissaan säätiön uu- 
sien rahastojen perustamiseen ja jo olemassa olevien ra- 
hastojen pääomien lisäämiseen. Tavoitteena on saada ni-
mikkorahastojen määrä kasvatettua sataan nykyisestä 80 
rahastosta. 

– Aiemmin tätä työtä ei ole juurikaan systemaattises-
ti tehty. Pyrin lisäämään ihmisten tietoisuutta testamentin 
tekemisen mahdollisuudesta. Turun Yliopistosäätiön sijoi- 
tusomaisuus on esimerkillisesti hoidettu ja pystymme 
kustannustehokkaasti hoitamaan koko apurahojen jaon 
siten, että testamentin tekijän tahto toteutuu. Näin voi 
tukea merkittävällä tavalla tieteellistä tutkimusta. 

Toimenkuvaan kuuluu Kanerviston mukaan myös 
edistää pääomaltaan pienten säätiöiden sulautumista Yli-
opistosäätiöön. 

– Usein pienillä säätiöillä ei ole riittäviä edellytyksiä 
tehokkaasti toimia tuottojen mennessä välttämättömiin 
kustannuksiin. Yliopistosäätiön nimikkorahastona säätiö 
voi jatkaa tarkoituksensa toteuttamista huomattavasti 
kustannustehokkaammin.  

– Hyvä esimerkki tästä on Euroopparahasto, jonka 
alku osui sopivasti valtiosihteeri Matti Anttosen ehdotuk-
seen Turun Eurooppa-foorumista. Siitä kehkeytyi Yliopis-
tosäätiöön sulautuneen Eurooppasäätiön ”starttirahoista” 
nykyinen jo kolme kertaa toteutettu Eurooppa-foorumi, 
Kanervisto kertoo.

MAIJA-LIISA JA SEPPO 
SALAMAN RAHASTO ON 
TUKENUT NUORIA  
TUTKIJOITA LÄHES 25 
VUODEN AJAN
Rahasto perustuu maalarimestari Seppo Salaman ja hänen vai-
monsa Maija-Liisa Salaman testamenttiin. Salamat olivat lap-
seton turkulainen aviopari, ja heidän nimeään kantava rahasto 
perustettiin vuonna 1997, kun Maija-Liisa Salama kuoli. Rahaston 
apurahat on tarkoitettu tukemaan Turun yliopiston nuoria tutkijoita 
urallaan.

Alkupääoma
vuonna 1997

Apurahoja maksettu 
vuosina 1998–2020

Tuottoja rahastoitu 
vuosina 1997–2020

Rahaston markkina- 
arvo 31.12.2020 

Myönnettyjen apurahojen määrä

427 000 € 430 177 €

408 350 € 1 082 663 €

65 kpl

Maija-Liisa ja Seppo Salaman
hääkuva vuodelta 1943.
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TEKSTIT Kati Munkki / KUVAT Tuukka Salo ja Maileena Vaajoensuu
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TAMMIKUUSSA 2021 VANHALINNAN TOIMINNANJOHTAJANA ALOITTANUT LAURI VIINIKKALA 
HALUAA VÄLITTÄÄ KÄVIJÖILLE MAUNO JA ESTER WANHALINNAN LAHJOITTAMAN TILAN  

HISTORIAAN LIITTYVÄÄ TIETOA  KOKEMUSTEN JA ELÄMYSTEN AVULLA. 

Viinikkalan silmissä
Linnavuoren arkeologiset 

aarteet näyttäytyvät
kolmiulotteisina
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TEKSTIT Kati Munkki / KUVAT Tuukka Salo ja Maileena Vaajoensuu

Lauri Viinikkalan villeimmissä unelmissa 
Liedon Vanhalinnan vieressä kohoavalle 
Linnavuorelle kiipeävät voisivat erilaisten 
kolmiulotteisten mallien avulla hahmot-
taa, millaisia rakennuksia alueella on aika-
naan ollut.

– Tieto voidaan tuoda elämykselli- 
sesti esiin niin, että se kiinnostaa mahdolli-
simman monia, Viinikkala sanoo.

Viinikkala on käsitellyt väitöskirjassaan 
yhdistetyn todellisuuden teknologian hyö-
dyntämistä menneisyyttä koskevan tiedon 
esittämisen ja tuottamisen apuvälineenä. 

– Tavoitteeni on, että Linnavuorelle 
saataisiin jossakin vaiheessa tuotua lisät-
tyä todellisuutta. Linnan rekonstruktiot oli-
sivat arkeologisiin kaivauksiin perustuvia 
akateemisia ja kuvallisia tulkintoja, joita 
voisi katsella esimerkiksi mobiililaitteiden 
kautta, Viinikkala visioi.

Lahjoittajia tuntevien mukaan rikkaan 
mielikuvituksen omannut, historian ystävä 
Mauno Wanhalinna olisi varmasti Viinikka- 
lan suunnitelmista mielissään.

KOHTEET ESIIN MAISEMASTA
Kohti elämyksellisyyttä lähdetään Viinikka- 
lan mukaan pienin askelin: esihistorialli- 

sesti merkittäviä kohteita lähdetään nos-
tamaan esiin maisemasta ensin perin- 
teisin keinoin.

– Linnavuoren ympäristön arkeologi-
sista kohteista tarvitaan tietolaatikoita ja 
opasteita, joista selviää, mitä rakennusten 
jäänteitä, kuten seinälinjoja, alueelta on 
kaivauksissa löytynyt.

Edellisestä työpaikastaan Turun mu-
seokeskuksesta Viinikkala haluaa tuoda 
Vanhalinnaan tavan esineiden portaittai- 
sesta arvoluokituksesta ja viedä ajattelua 
käyttökokoelman suuntaan.

– Haluaisin toisaalta korostaa koko- 
elman arvokkaimman osan merkitystä, esi- 
merkiksi alkuperäisiä huonekaluja, jotka liit-
tyvät esimerkiksi Kultarannan ja Phoenixin 
historiaan. Toisaalta osa esineistä palvelisi 
parhaiten niin, että ihmiset saavat koskea 
ja kokeilla niitä. Silloin tieto välittyy eri taval-
la, Viinikkala sanoo.

UUSIA TAPAHTUMIA  
SUUNNITTEILLA
Vanhalinna on paitsi museo myös kult-
tuurikeskus tapahtumineen. Suosituiksi 
perinteiksi muodostuneiden tapahtumien, 
kuten elokuun lopulla vietettävien Linna- 

Lauri Viinikkala haluaa työssään
Vanhalinnan toiminnanjohtajana 
edistää myös Turun yliopiston eri
oppiaineiden tekemää tutkimustyötä. 

vuoren yön ja helmikuussa laskiaisriehan, 
lisäksi ohjelmaa tullaan Viinikkalan mu-
kaan miettimään myös ainakin kekrin ja 
joulun tienoille.

Viinikkalan tarkoituksena on myös 
vaalia verkostoja eri alojen osaajien suun-
taan: yhteistyötä tehdään niin Turun yliopis-
ton eri oppiaineiden kuin paikallisten taiteili-
joidenkin kanssa.

– Meillä on ollut Vanhalinnassa esi- 
merkiksi Turun seudun taiteilijoiden näyt-
telyitä, joissa on yhdistetty tiedettä ja tai-
detta. Esimerkiksi kesän 2021 näyttelyssä 
vanhat esineet asetetaan vuoropuheluun 
nykytaiteen kanssa, Viinikkala kertoo.

Vanhalinnasta on tavoitteena tehdä 
Turun seudun elävin ja monipuolisin mu-
seo-, matkailu- ja kulttuurikohde sekä suo- 
situin juhla- ja kokouspaikka. Uusi toimin-
nanjohtaja uskoo tavoitteeseen.

– Paikassa on valtava potentiaali: 
kartanon upea päärakennus ja ympäröi- 
vä luonto sekä hienot kokous- ja semi-
naaritilat. Näillä avaimilla tavoitteet saavu- 
tetaan.

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2020 TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 202020



Kiinteistösäätiön
rahoituksen ansiosta
puimala saa uuden 
huopakaton
Kiinteistösäätiö on myöntänyt kaksi merkittävää rahoi-
tusta Vanhalinnan rakennusperinnön ylläpitoon. Keväällä 
2020 Kiinteistösäätiö myönsi Liedon Vanhalinna -säätiölle 
20 000 euron määrärahan Vanhalinnan suojellun raken-
nuskannan hoitoa varten ja vuodenvaihteessa 2021 vielä 
50 000 euron lisäavustuksen.

– Avustuksella on merkittävä arvo, sillä koronapan-
demia iski myös Vanhalinnan tulorahoitukseen ja samaan 
aikaan säätiöllä on kuitenkin velvoite hoitaa kiinteistö- 
kantaa, kiittää Turun Yliopistosäätiö asiamies Pekka  
Kanervisto.

Turun talousalueella toimiva Kiinteistösäätiö edistää 
ja tukee muun muassa rakennussuunnitteluun ja kiinteis- 
tökannan säilymiseen liittyvää toimintaa. Liedon Vanha- 
linna -säätiön saama koko 70 000 euron rahoitus on 
päätetty käyttää puimalarakennuksen yli 700-neliöisen 
huopakaton uusimiseen ja talkootyönä toteutettavan 
Vuoripellon ladon tarveaineisiin. Katto uusitaan perinteisin 
menetelmin.

Sahasiiven katto valmistui jo syksyllä 2020, ja puima-
lan suuren katon korjaus alkaa keväällä 2021. Työn arvioi- 
daan olevan valmis juhannukseen mennessä. 

Lue lisää Kiinteistösäätiön
rahoituksesta Turun Yli-
opistosäätiön nettisivuilta:
www.yliopistosaatio.fi

Vanhalinnan kartanopihan kupeessa sijaitsevassa puimalassa voi 
järjestää myös yksityis- ja yritystilaisuuksia kesäkuukausina.

Liedon Vanhalinna
• Mauno ja Ester Wanhalinna lahjoittivat yli 80
   hehtaaria käsittävän maanviljelystilan raken-
   nuksineen vuonna 1956 Turun yliopistolle. 

• Vanhalinna on yksi suurimmista Turun yliopiston  
   saamista lahjoituksista.

• Yliopiston valtiollistamisen jälkeen Vanhalinna
   jäi Turun Yliopistosäätiön hoitoon. Turun Yliopisto- 
   säätiö perusti vuonna 1998 erillisen Liedon      
   Vanhalinna -säätiön hoitamaan kartanokeskusta.

• Säätiö on sitoutunut kulttuurikohteen vaalimiseen,  
   mutta kiinteistöjen ylläpidon turvaamisessa ulko-
   puolisilla rahoituksilla on keskeinen merkitys.

• Kartanon päärakennuksessa on kotimuseo, jossa  
   on esillä talon alkuperäisen kalustuksen lisäksi   
   mittava asekokoelma sekä runsaasti yksityiselle  
   Turun yliopistolle kuulunutta kalustoa. 

• Vanhalinnassa on kolme pysyvää näyttelyä ja
   niiden rinnalla esillä on myös vaihtuvia koko- 
   naisuuksia, kuten tällä hetkellä Turun yliopiston      
   satavuotisjuhliin liittyvä Phoenix-näyttely  
   (vielä kesän 2021 ajan).

• Vanhalinnasta voi vuokrata tilan juhlia, kokouksia  
   ja muita tilaisuuksia varten. Vanhalinnan toimin- 
   taan voi osallistua myös Vanhalinnan museon   
    ystävät ry:n jäsenenä.

• Säätiö pyrkii edistämään yhteistyötä yliopiston   
   eri oppiaineiden kanssa. Yhteistyötä tehdään   
   myös muun muassa Turun yliopiston biodiversi- 
   teettiyksikön ja Normaalikoulun kanssa.

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2020 21

http://www.yliopistosaatio.fi


TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2020 TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 202022

TEKSTIT Fanni Alavuotunki / KUVAT Hanna Oksanen, Maileena Vaajoensuu, Jaska Poikonen ja Turun yliopisto

Katsaus vuoteen 2020: 
Poikkeusvuonna juhlittiin 
satavuotiasta yliopistoa

Turun yliopisto perustettiin Kalevalan päivänä 28.2.1920 
Turun Suomalaisen Yliopistoseuran kansalaisilta kerää- 
min lahjoitusvaroin. Turun yliopiston 100-vuotista taival-
ta juhlistettiin 27.2.2020 kaikille avoimella ulkoilmajuh- 
lalla. Juhlan kantavana teemana oli valo, joka näkyi niin soih- 
tukulkueessa kuin myös juhlan päättäneessä laservalo- 
show’ssa. 

Soihtukulkue lähti liikkeelle Akatemiatalon aukiolta, 
josta se eteni Koskenniemenkatua pitkin Yliopiston-
mäelle. Soihtukulkueen matkalla näytettiin myös videoi- 

ta ja välähdyksiä yliopiston historiasta Kosteat kosijat 
-kvartetin viihdyttäessä kulkuetta.

Turun Yliopistosäätiön hallintoneuvoston ja hallituk- 
sen jäsenet osallistuivat myös 100-vuotisjuhlien pääjuh- 
laan Kalevalan päivänä 28.2.2020 Turun Logomossa. Juh- 
lassa Tasavallan presidentti Sauli Niinistö valittiin Turun 
yliopiston 100-vuotisjuhlavuoden alumniksi ja historiateos 
Turun yliopiston vaiheista julkistettiin.
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Phoenixin aika -näyttely perustuu Turun Yliopiston 
ensimmäisiin vuosikymmeniin, aikaan, jolloin Turun 
yliopisto toimi Phoenixin talossa. Turun Suomalainen 
Yliopistoseura osti kauppatorin laidalla sijainneen, alku-
jaan vuonna 1876 hotelliksi rakennetun Phoenixin talon 
yliopiston päärakennukseksi. Opetus Phoenixin talossa 
aloitettiin vuonna 1922, ja tilat olivat Turun Yliopiston 
käytössä yli kolmekymmentä vuotta, vuoteen 1959 
saakka. Toiminta tiloissa päättyi yliopiston muutettua 
Yliopistonmäelle.

Vanhalinnan entinen isäntä ja museon intendentti 
Mauno Wanhalinna  osti suuren määrän Phoenixin ka- 
lusteita ja irtaimis toa Turun Yliopiston järjestämästä 
irtaimistohuutokaupasta. Mauno ja Ester Wanhalinna 
lahjoittivat Vanhalinnan vuonna 1956 yliopistolle sillä 
ehdolla, että tilaa käytetään museotoi mintaan. Vanha- 
linna jäi yliopiston valtiollistamisen jälkeen Turun Yli- 
opistosäätiön hoitoon.

Näyttelyssä on esillä Turun Yliopiston vanhaan 
päärakennukseen teetettyjä huonekaluja, lahjoituk-
sena saatuja kalustoja sekä Phoenix-hotellin aikaista 
esineistöä. Phoenixin aika -näyttely on esillä Vanha- 
linnassa elokuuhun 2021 saakka. Kuvassa kanslerin 
työhuoneen kalustoa.

Turun Eurooppa-foorumi järjestettiin vuonna 2020 kol-
matta kertaa. Vuosittain järjestettävän foorumin tavoit-
teena on edistää avointa ja tutkittuun tietoon perustuvaa 
keskustelua kansalaisten ja EU-päättäjien kesken. Vuo-
den 2020 foorumin päätemana oli Suomen 25-vuotinen 
EU-jäsenyys, Green Deal ja ulkopolitiikka sekä järjestöt 
ja nuoret.

Turun Yliopistosäätiön Euroopparahastolla on kes-
keinen asema Turun Eurooppa-foorumin syntymisessä. 
Euroopparahasto perustettiin vuonna 2016, kun Yliopis- 
tosäätiöön sulautui aiemmin itsenäisenä säätiönä toi- 
minut Eurooppasäätiö. Idea Eurooppa-foorumin perus- 
tamisesta tuli Turun Yliopistosäätiön hallintoneuvos- 
ton jäseneltä, valtiosihteeri Matti Anttoselta. 

Turun Yliopistosäätiö teki yliopistolle 1,2 miljoonan eu- 
ron arvoisen lahjoituksen, joka kattaa diplomi-insinööri- 
koulutuksen materiaalitekniikan ja konetekniikan pro- 
fessuurit viideksi vuodeksi. Turun Yliopistosäätiö haluaa 
lahjoituksellaan tukea tekniikan tutkimuksen ja koulu-
tuksen laajentamista ja vahvistamista. Lahjoitus anne-
taan Yliopistosäätiön yleisrahastosta.

Turun yliopiston satavuotisjuhlavuonna Yliopisto- 
säätiö lahjoitti yliopistolle, sen tutkijoille ja opettajille yh- 
teensä noin kolme miljoonaa euroa. 

PHOENIXIN AIKA 
-NÄYTTELY ESILLÄ VIELÄ 
KESÄN 2021 AJAN

EUROOPPA-FOORUMISSA  
KESKUSTELUA SUOMEN JA  
EUROOPAN TULEVAISUUDESTA

YLIOPISTOLLE KAKSI
TEKNIIKAN PROFESSUURIA
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SÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTO VUONNA 2020 
Turun yliopisto:
professori, dekaani Markus Granlund, akateemikko Sirpa Jalkanen, 
professori, dekaani Jaakko Suominen, vararehtori Kalle-Antti 
Suominen 

Turun Suomalainen Yliopistoseura:
toimitusjohtaja Risto Lammintausta 

Turun kaupunki:
kaupunginjohtaja Minna Arve, kehitysjohtaja Elina Rantanen 

Julkisen ja talouselämän asiantuntemusta edustavat jäsenet:
valtiosihteeri Matti Anttonen, VTT Anders Blom, ekonomi Jaakko 
Hirvonsalo, VTM, ohjelmajohtaja Jenni Haukio, varatuomari Tapio 
Huttunen, liiketoimintajohtaja Aleksi Lehtonen, kaupunginjohta- 
ja Aino-Maija Luukkonen (varapuheenjohtaja), kaupunginjohtaja 
Patrik Nygren, hallituksen pj. Rauno Puolimatka, toimitusjohta-
ja Jukka Rinnevaara, johtaja Ilkka Salmi, kansliapäällikkö Kirsi  
Varhila, kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, varatuomari Matti  
Vuoria (puheenjohtaja), professori Kalervo Väänänen

Hallintoneuvosto koostuu sääntöjen mukaan Turun yliopiston edus- 
tajista, Turun Suomalaisen Yliopistoseuran edustajasta, Turun kau-
pungin edustajista sekä julkisen ja talouselämän asiantuntemusta 
edustavista jäsenistä. Vuonna 2020 hallintoneuvosto kokoontui 
kaksi kertaa.  

LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT VUONNA 2020 
Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 19.11.2020 säätiön hallin- 
toneuvoston jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2021–2023  professori 
Jaakko Suomisen, kehitysjohtaja Elina Rantasen, hallintojohtaja 
Terhi Mäen (uusi), liiketoimintajohtaja Aleksi Lehtosen, kaupungin- 
johtaja Johanna Luukkosen (uusi)  sekä toimitusjohtaja Pekka  
Vauramon (uusi) sekä samaksi toimikaudeksi hallituksen jäsenek-
si professori Riitta Pyykön ja johtaja Elli Siltalan (uusi). Turun Yli- 
opistosäätiö kiittää säätiön hyväksi tehdystä työstä luottamus- 
tehtävät jättäviä Jaakko Hirvonsaloa, Risto Lammintaustaa ja 
Matti Rihkoa.

TEKSTIT Kati Munkki / KUVAT Sara Harju ja Tuukka Salo

SÄÄTIÖN HALLITUS VUONNA 2020
– diplomi-insinööri, MBA Tuomo Lähdesmäki (puheenjohtaja)
– hallituksen puheenjohtaja Matti Rihko (varapuheenjohtaja)
– asianajaja, senior partner Mikko Heinonen
– rehtori Jukka Kola
– professori Riitta Pyykkö
– toimitusjohtaja Matti Äijälä 

Hallituksen ja hallintoneuvoston esittelijänä ja päätösten toimeen-
panijana toimii säätiön asiamies, OTK Pekka Kanervisto.

Turun Yliopistosäätiön hallintoneuvosto on nimennyt Liedon 
Vanhalinna -säätiön hallitukseen samat jäsenet kuin Turun Yliopisto- 
säätiön hallitukseen.  

Turun Yliopistosäätiön sijoitustoimikunnan jäseninä olivat 
Tuomo Lähdesmäki, Mikko Heinonen, Matti Rihko ja Matti Äijälä 
sekä esittelijänä ja päätösten toimeenpanijana säätiön asiamies 
Pekka Kanervisto. 

Laaja taustayhteisö 
säätiön tukena 

 TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN TOIMIELIMIÄ OVAT HALLINTONEUVOSTO JA HALLITUS. SÄÄTIÖLAIN 
JA TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUKAAN SÄÄTIÖN ASIOITA HOITAA JA SITÄ

EDUSTAA HALLITUS. SÄÄTIÖN HALLITUS KOKOONTUI VUODEN 2020 AIKANA VIISI KERTAA.  

Säätiön hallitukseen kuuluvat vuoden 2021 alusta: Riitta Pyykkö (vas.), Mikko 
Heinonen, Jukka Kola, Tuomo Lähdesmäki ja Elli Siltala (uusi jäsen). Kuvasta 
puuttuu Matti Äijälä.
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Turun Yliopistosäätiön toimiston esimiehenä on toiminut säätiön 
asiamies OTK Pekka Kanervisto, apurahasihteerinä Marjukka  
Sillanpää ja sijoitusassistenttina Teija Niemi. Osa-aikaisessa 
työsuhteessa säätiön toimistossa ovat työskennelleet KTK Jaakko 
Kontkanen sekä kauppat. yo Otso Vähäpassi.  

Vuoden 2021 aikana säätiön hallitus tulee rekrytoimaan asia- 
mies Pekka Kanervistolle seuraajan säätiön toimitusjohtajan teh- 
tävään. Kanervisto jää kuitenkin ennen eläköitymistään vielä kol-
meksi vuodeksi säätiön palvelukseen keskittyen säätiön strate-
gian mukaiseen varainhankinnan kehittämiseen yhdessä Turun 
yliopiston kanssa. 

SÄÄTIÖN TOIMISTO 

Pekka Kanervisto, Säätiön asiamies
pekka.kanervisto@utu.fi / puh.040 507 5900 

Marjukka Sillanpää, apuraha-asiat
marjukka.sillanpaa@utu.fi / puh. 050 535 4092 

Teija Niemi, sijoitusassistentti, kiinteistöt ja huoneistot
teija.k.niemi@utu.fi / puh. 050 535 3749 

Toimiston henkilökunta

Säätiön asiamies Pekka Kanervisto (vas.),
apurahasihteeri Marjukka Sillanpää ja
sijoitusassistentti Teija Niemi palvelevat
säätiön toimistolla.

mailto:pekka.kanervisto@utu.fi
mailto:marjukka.sillanpaa@utu.fi
mailto:teija.k.niemi@utu.fi
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TEKSTIT Pekka Kanervisto / GRAFIIKKA Essi Rantanen

Säätiön sijoitus- 
horisontti on pitkä 

Säätiön salkku tuotti vuoden 2020 aikana 4,3 % (vuonna 2019:  
14,2 %) kun oikaisuerinä on otettu huomioon apurahajako, hallin- 
non kustannukset ja saadut lahjoitukset. Samalla tavalla laskettu-
na kymmenen vuoden (2011–2020) keskiarvotuotto on noin 7,5 %.

Koronaviruspandemia aiheutti keväällä poikkeuksellisen 
voimakkaan reaktion omaisuusarvoihin. Loppuvuonna rokote- 
uutisten ja elvyttämistoimenpiteiden johdosta markkina-arvojen 
nousu oli merkittävää. Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden merkittävä 
osuus, joka on salkun arvosta noin kolmannes, merkitsee säätiön 

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN SIJOITUSTOIMINNAN TARKOITUS ON SÄÄTIÖN VARSINAISEN 
TOIMINNAN ELI TURUN YLIOPISTON TUKEMISEN  RAHOITUS. SIJOITUSTOIMINTA ON 

PITKÄJÄNTEISTÄ, VARMAA JA TULOA TUOTTAVAA. 

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN OMAISUUDEN TASEARVO (1975–2020) JA MARKKINA-ARVO (1997–2020)

Säätiön taseessa omaisuuden arvot esitetään niiden hankinta-arvoina (31.12.2020: 51,5 milj. euroa). Omaisuuden markkina-arvo oli vuoden 2020 
päättyessä 63,2 miljoonaa euroa. Tämä arvostusero vuodesta 1997 lähtien on esitetty kaaviossa. Vuoden 2020 arvostusero oli 11,7 miljoonaa euroa.

0,0
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salkussa markkina-arvojen voimakkaiden muutosten tasapainot-
tumista.

Säätiön sijoituspolitiikan mukaan sijoitukset hajautetaan te-
hokkaasti eri omaisuusluokkiin. Säätiön sijoitushorisontti on pitkä, 
mikä mahdollistaa sijoitukset myös sellaisiin omaisuusluokkiin, 
joiden tuotto-odotukset ajoittuvat vasta useiden vuosien päähän. 
Säätiön nimikkorahastot saavat siis niiden koosta riippumatta 
suursijoittajan edut. 
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Sijoitusomaisuus (31.12.2020) Sijoitusomaisuuden tuotto

HallintokulutTuotto keskimäärin 2011–2020

63,2 M€ 4,3 %

343 t€ (0,54 %)7 %

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN SIJOITUSOMAISUUDEN MARKKINA-ARVO 1/20–1/21

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN SIJOITUSOMAISUUDEN JAKAUTUMINEN 31.12.2020  
(RYHMITELTY OMAISUUSLUOKITTAIN)

Markkina-arvo yhteensä (€)

54 000 000

56 000 000

58 000 000

60 000 000

62 000 000

64 000 000

1/20 1/217/20 10/204/20

Pohjoismaiset osakkeet
12,3 %

Eurooppalaiset osakkeet
12,6 %

USA osakkeet
6,2 %

Globaalit osakkeet
3,9 %

Kehittyvien markkinoiden osakkeet
3,3 %

Asunto- ja kiinteistö-
yhtiöiden osakkeet

24,5 %

Asunto- ja
kiinteistörahastot

11,3 %

Listaamattomat yhtiöt
(Private equity)

7,9 %

Korkosijoitukset
10,0 %

Pankkitilit ja lyhyenkoron rahastot
8,0 %

Vuonna 2020

Vuoden 2020 
koronapandemia laski 
hetkellisesti sijoitus- 
omaisuuden markkina- 
arvoa. Vuoden lopussa
omaisuuden markkina- 
arvo oli jo vuoden  
alkua korkeammalla.
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*Yliopiston muuhun tukeen sisältyy 1,2 miljoonan euron lahjoitus laajenevaan tekniikan koulutukseen.

Apurahat vuonna 2020
TURUN YLIOPISTON 100-VUOTISJUHLAN KUNNIAKSI TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ JAKOI HISTO- 

RIANSA SUURIMMAN APURAHAMÄÄRÄN, YHTEENSÄ 2 663 309 EUROA. NORMAALIEN KEVÄT- JA 
SYYSHAKUJEN LISÄKSI MYÖNNETTIIN 1,2 MILJOONAN EURON APURAHA DI-KOULUTUKSEEN 

SEKÄ APURAHAT KOLMEEN TIEDEKUNTARAJAT YLITTÄVÄÄN HANKKEESEEN.

VUODEN 2020 APURAHAT KOHDERYHMITTÄIN 

Nuoren tutkijan apurahat 56 kpl 635 478 €

Tutkimusapurahat (projektit) 46 kpl 414 642 €

Ulkomaille suuntautuvat kongressi- ja tutkimusmatkat 133 kpl 107 346 €

Muu Turun yliopiston toiminnan tukeminen* 18 kpl 1 505 843 €

Granö-stipendit (57 kpl)

Paikat Granö-tutkimus- ja verkostoitumistyöpajaan (10 kpl)

YHTEENSÄ 253 kpl 2 663 309 €

TEKSTIT Marjukka Sillanpää / GRAFIIKKA Essi Rantanen

Myönnettyjä apurahoja

Myönnettyjä apurahoja

2,66 M€ 

253 kpl

Lahjoitukset

Uudet nimikkorahastot

516 148 € 

3 kpl

Vuonna 2020
LAHJOITUKSET VUONNA 2020

– Anna-Liisa Holvimaan testamenttilahjoitus 
    Anna-Liisa Holvimaan rahastoon 380 398 €

– Jarmo Virmavirran merkkipäivälahjoitukset 
    Euroopparahastoon 1 950 €

– Muistolahjoitukset
    Johanna Tuomelan rahastoon 10 565 €

– KOY Casagrandentalon lahjoitus
    Irma ja Benito Casagranden rahastoon 7 000 €

– Merkkipäivälahjoitukset
    Irma ja Benito Casagranden rahastoon 9 930 €

– Merkkipäivälahjoitukset Keijo Virtasen rahastoon 772 €

– Aromtech Oy:n lahjoitus Kevo-rahastoon 10 000 €

– Muistolahjoitukset
    Kirsti ja Arto Siitosen rahastoon 250 €

– Leo Takalon kuolinpesän lahjoitus
    Leo Takalon rahastoon 8 500 €

– Jouni Peltosen testamenttilahjoitus
    Pirkko-Liisa ja Jouni Peltosen rahastoon 95 237 €

– Seilin museokirkon postikorttimyynti
    Saaristomeren tutkimuslaitoksen Seili-rahastoon 45 €

– Wallac Oy, PerkinElmer Finland Oy:n lahjoitus
    Wallac Oy:n rahastoon 4 500 €
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Turun Yliopistosäätiön
nimikkorahastot

TEKSTIT Pekka Kanervisto ja Anna Koivisto / GRAFIIKKA Essi Rantanen / KUVA Pirkko-Liisa ja Jouni Peltosen kotialbumi

KAIKKI ALAT
Anna Mäkilän rahasto 
Turun yliopiston toiminta ja tutkimustyö

Heikki Kestilän rahasto 
TY:n tutkijoiden tai opettajien tekemä tutkimustyö

Maija-Liisa ja Seppo Salaman rahasto 
Jatko-opintoja harjoittaville lahjakkaille henkilöille yhtenä tai use-
ampana nuoren tutkijan apurahana lisensiaatti- tai väitöskirjatyön 
tekemiseen

Maiju Havulinnan rahasto 
Nuorten naisten tekemä tutkimustyö 

Turun Ekotori -rahasto 
Kiertotaloutta, kotitalouksien käyttäytymistä ja työllistävän toimin-
nan sosiaalisia, taloudellisia ja alueellisia vaikutuksia koskeva tut-
kimus. Apurahat kohdennetaan pääasiassa pro gradu -tutkielmien 
tekemiseen.

HUMANISTISET TIETEET, KASVATUSTIETEET, 
YHTEISKUNTATIETEET 
Aili Heimon rahasto 
Humanistisen tiedekunnan piirissä tehtävä tutkimustyö

Annikki Koskensalon rahasto 
Vieraiden kielten, erityisesti saksan kielen, didaktiikan tieteellinen 
tutkimus ja siihen liittyvät matkat, kansainvälisten symposiumien 
järjestäminen ja ulkomaisten luennoitsijavieraiden kutsuminen 
kasvatustieteiden tiedekunnassa

Eeva Karpaksen rahasto 
Seuraavien tieteenalojen tutkimustyö: suomen kieli ja sen suku- 
kielet, kasvatustiede ja opettajankoulutus sekä yhteiskuntatieteet

Erkki Aspin stipendirahasto 
Sosiologian alan nuoret tutkijat ja tutkijavaihto

Euroopparahasto 
Euroopan integraatioon sekä sen taloudelliseen ja poliittiseen his-
toriaan liittyvä tutkimus

Irma ja Benito Casagranden rahasto 
Italian kielen ja kulttuurin opetus ja tutkimus, Suomen ja Italian 
välinen kulttuurivaihto, kasvatustieteellinen tutkimus, kulttuurihis-
toriallisten rakennusten, rakennetun ympäristön historian, taide-
historian, rakennustapojen ja arkkitehtuurin tutkimus

Kari Salavuon muistorahasto 
Sosiaalipolitiikan nuorten tutkijoiden tutkimustyö, ensisijaisesti 
ulkomailla

Keijo Virtasen rahasto 
Nuorten tutkijoiden tekemä muuttoliikkeisiin ja muihin vuorovaiku-
tusprosesseihin kohdistuva tutkimustyö

Kirsti ja Arto Siitosen rahasto 
Kannustusstipendejä akateemisen suomen kielen opinnoissaan 
hyvin menestyville Turun yliopistossa opintojaan suorittaville 
kansainvälisille opiskelijoille 

Matti Koivurinnan rahasto 
Kaupunkikulttuuriperinteen ja arkeologian alan tutkimus

Osmo Ikolan rahasto 
Suomen kieli ja sen sukukielet 

Pekka Niemen rahasto 
Psykologian alan jatko-opiskelijoiden ja post doc -tutkijoiden 
tekemä tutkimustyö

Pulmu Tilviksen rahasto 
Humanistisen tiedekunnan nuorten tutkijoiden tekemä tutkimustyö

Tauno Nurmelan muistorahasto 
Romaanisen filologian alan tutkimustyö ja muu toiminta

Timo Soikkasen rahasto 
Politiikan tutkimuksen laitoksen pro gradu -tutkielmien tekemi-
seen liittyvien kustannusten, esim. arkistomatkojen, kaukolai- 
nojen, materiaalihankintojen tai muiden kulujen kattaminen (poik- 
keuksellisesti myös kotimaan matkoihin)

TS-Yhtymä Oy:n rahasto 
Viestintäalan ja yhteiskuntaelämän tutkimus Turun Sanomien 
omaksumien arvojen ja tavoitteiden mukaisesti

V.A. Koskenniemen rahasto 
Kotimaisen kirjallisuuden tutkimus

Varsinais-Suomen YH-Rahasto
Asuntopolitiikan tutkimus

Väinö ja Kerttu Metsärannan rahasto 
Kasvatustieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus

LUONNONTIETEET JA TEKNIIKKA
Aloha ja Reino Alavan rahasto 
Kasvisystematiikan (mukaan lukien sienet ja jäkälät) ja genetiikan 
ja genomiikan alojen tutkimustyö ja jatko-opinnot

Heikki Huhtamäen rahasto 
Ravintoaineisiin ja ravitsemukseen liittyvä tutkimus



Kauko Mansikan muistorahasto 
Teoreettisen fysiikan nuorten tutkijoiden tutkimustyön tai jatko- 
opintojen tukeminen

Kevo-rahasto 
Matka- ja tutkimusapurahat Kevolla työskentelyyn, kansainvälis-
ten kurssien järjestäminen Kevolla

Leena Tähtisen muistorahasto 
Tähtitieteen alan nuorten tutkijoiden kongressi- ja tutkimusmatkat

Leo Takalon rahasto 
Tähtitieteen alan tutkimus. Apurahoja voidaan jakaa Turun yli- 
opistossa maisterintutkinnon suorittaneille jatko-opiskelijoille,  
jotka ovat Suomen kansalaisia.

Pentti Kososen rahasto 
Kannustusstipendejä korkeatasoisille kemian oppiaineen 
väitöskirjoille sekä pro gradu -töihin, joista saatu arvosana on 
vähintään magna cum laude abrobatur 

Saaristomeren tutkimuslaitoksen Seili-rahasto 
Tutkimus Itämerellä ja saaristossa, yliopisto-opetus, yliopiston 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä tutkimuslaitteistojen han- 
kinnat ja ylläpito yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksella  

Tutoris-rahasto 
Logopedian tutkimus

Veikko Nurmikon rahasto 
Biokemian, elintarvikekemian ja biotekniikan alojen jatko-opiskeli- 
joiden tekemä tutkimustyö

Wallac Oy:n rahasto 
Biokemiallisten ja kliiniskemiallisten analyysimenetelmien ja -lait-
teiden tutkimus-, kehitys- ja soveltamistyö

LÄÄKETIEDE
Aarre ja Rakel Aallon rahasto 
Sisätautien, erityisesti syövän ja verisuonitautien tutkimustyö

Aino Lidmanin rahasto 
Lastentautien tieteellinen tutkimustyö

Airi Johanssonin rahasto 
Sisäelinkirurgian alan tutkimustyö

Allan Ahon ortopedian ja traumatologian rahasto 
Ortopediaan, traumatologiaan ja luukasvaimiin liittyvä tutkimus

Anna-Liisa Holvimaan rahasto 
Lääketieteen opiskelijoille tutkimus ja opetustoimintaan syöpä- 
tutkimukseen käytettäväksi

Antero Kasasen rahasto 
Sisätautien, erityisesti munuaistautien ja lääketieteen etiikan tutkimus

Asta Aaltosen rahasto 
Lahjakkaan lääketieteen opiskelijan tai nuoren tutkijan tekemä 
syöpätutkimus

Auli ja Paavo Toivasen rahasto
Prix Aboensis -palkinto

Eero Talan rahasto 
Eero Tala -luennon ulkomaisen puhujan kutsuminen 

Eeva Nordmanin rahasto 
Onkologian ja sädehoidon alan tutkimustyö, etusijalla sädehoitoon 
liittyvän tutkimukset

Erkka Valovirta -allergiatutkimusrahasto 
Allergioiden ja astman, sekä niiden syiden ja niiden aiheuttamien 
sairauksien tutkimus

Erkki Tammisalon rahasto 
Hammaslääketieteellisen diagnostiikan alan tutkimus

F. Hoffmann-LaRoche rahasto 
Virusopin alan tutkimus ja matkat

Ida ja Toivo Parten rahasto 
Syöpä- ja muu lääketieteen alan tutkimus, ensisijaisesti nuoret 
tutkijat

Johanna Tuomelan rahasto 
Syöpätutkimus

John Pelanderin rahasto 
Sydän- ja verisuonitautien tutkimus

Juho Lennart Kalliomäen rahasto
Kliinisen sisätautiopin tutkimus 

Kerttu ja Jarl Lyyvaaran rahasto 
Parkinsonin tautiin ja dementiaan liittyvä tutkimus

Kerttu Mäkelän rahasto 
Leukemian ja rintasyövän tutkimus, erityisesti nuoret tutkijat

Kliinisen virologian tutkimusrahasto 
Kliinisen virologian alan kokoukset ja kongressit

Kosti Hämmärön rahasto 
Lääketieteellisen tiedekunnan tutkijoiden tekemä tutkimustyö

Lounais-Suomen Allergiatutkimusrahasto 
Allergia- ja astmatutkimus

Maire, Johan ja Pentti Lindbergin rahasto 
Syöpätauteihin, erityisesti lasten syöpään, kohdistuva tutkimus

Margit Valveen rahasto
Naistentautiopissa tehtävä syöpätutkimus, myös kongressi- ja 
opintomatkat

Martta ja Uno Pikarlan rahasto 
Nuorten sisätautiopin tutkijoiden työn tukeminen kotimaassa ja 
ulkomailla

Martti ja Mikael Ruolan rahasto 
Lääketieteen alan tutkimustyö

Niilo ja Helmi Näsäsen rahasto 
Syöpätauteihin liittyvä tutkimustyö

Pekka ja Pellervo Halmeen rahasto 
Sydän- ja verisuonitauteihin sekä diabetekseen liittyvä tutkimus

Pentti ja Tyyni Ekbomin rahasto 
Syöpään ja syövän torjuntaan liittyvä tieteellinen tutkimus

Pirkko-Liisa ja Jouni Peltosen rahasto 
Perinnöllisten silmäsairauksien ja autoimmuunisysteemin häiri- 
öistä johtuvien sairauksien (mm. reuma) tutkimus

Pohjoismainen kirurgiayhteistyörahasto 
Pohjoismainen kirurgiayhteistyö: kongressimatkat, vierailijoiden 
kutsuminen

Pro Nursing rahasto 
Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen toimintojen tukeminen
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Sirkka-Liisa Peltosen rahasto 
MS- ja muiden autoimmuunitautien sekä lasten verisairauksien tutkimus

Tellervo ja Kyllikki Hakalan rahasto 
Suomalaisille tai ulkomaalaisille vähävaraisille ja lahjakkaille 
lääketieteen opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusrahasto 
Nuorten tutkijoiden lääketieteellinen, hammaslääketieteellinen ja 
hoitotieteellinen tutkimustyö

Tuula ja Pekka Kruutin rahasto
Lääketieteen alan tutkimus

Vera Koivumäen rahasto 
Lääketieteellisen tiedekunnan vähävaraisten ja etevien nuorien 
tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden tekemä tutkimustyö

Viktor Emil Heikkilän rahasto 
Reumatauteihin ja muihin autoimmuunisairauksiin liittyvä tutkimus

OIKEUSTIEDE
Ilmari Katajan rahasto 
Oikeustieteellinen tutkimus, opetus ja kirjallisuuden hankinta 

Oikeustieteen rahasto 
Oikeustieteelliseen tutkimukseen ja opetuksen kehittämiseen 

MUUT

Agricolan juhlavuoden 2007 rahasto
Mikael Agricolan perinnön vaaliminen ja Agricolaan liittyvä tutkimus

Aleksandra Holmstenin rahasto 
Kirjaston Fennica-kokoelman täydentäminen sekä kirjaston henki- 
lökunnan opinto- ja kongressimatkat

Bengtskär-rahasto
Bengtskärin majakan kulttuurihistoriallisen arvon säilyttäminen ja 
majakan toimintamahdollisuuksien parantaminen

Thelma ja Antero Vaaraman rahasto
Saaristomeren tutkimuksen tukeminen

Turun yliopiston ja Tarton yliopiston Granö-yhteistyörahasto
Tartossa sijaitsevan Alvar Aallon suunnitteleman Villa Tamme- 
kannin tutkijaresidenssitoiminnan tukeminen

Wilsonin Bengtskär rahasto
Bengtskärin majakan kunnossapidon ja kulttuuriarvojen tukeminen

Vuonna 2020 kolme 
uutta nimikkorahastoa
Vuoden 2020 aikana perustettiin kolme uutta nimikkora-
hastoa: Johanna Tuomelan rahasto (s. 13), Anna-Liisa 
Holvimaan rahasto sekä Pirkko-Liisa ja Jouni Peltosen 
rahasto.

TARKKA TALOUDENPITÄJÄ LAHJOITTI 
SYÖPÄTUTKIMUKSEEN
Anna-Liisa Holvimaan rahasto perustuu Holvimaan Turun 
Yliopistosäätiön hyväksi tekemään testamenttilahjoituk-
seen. Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopiston lääke- 
tieteen opiskelijoita jakamalla apurahoja syöpätutkimuk-
seen liittyvään tutkimus- ja opetustoimintaan.

Anna-Liisa Holvimaa syntyi Kiuruvedellä, työskenteli 
useita vuosia Ruotsissa ja muutti lopulta Turkuun, jos-
sa eli loppuelämänsä. Hänet tunnettiin erittäin tarkkana 
taloudenpitäjänä – syy säästäväisyyteen liittyi läheisten 
mukaan erittäin vähävaraiseen lapsuuteen. Veljen kuole-
ma syöpään sekä Holvimaan itse aiemmin elämässään 
sairastama syöpä vaikuttivat siihen, että hän halusi lahjoit-
taa omaisuutensa syöpätutkimuksen tukemiseen.

AKTIIVISET JÄRJESTÖIHMISET TUKIVAT 
LÄÄKETIEDETTÄ
Pirkko-Liisa ja Jouni Peltosen rahasto perustuu Jouni Pel- 
tosen Turun Yliopistosäätiön hyväksi tekemään testa-
menttilahjoitukseen. Rahaston tuotolla tuetaan Turun yli-
opistoa jakamalla apurahoja perinnöllisten silmäsairauk-
sien ja autoimmuunisysteeminen häiriöistä johtuvien 
sairauksien (mm. reumasairaudet) tutkimustyöhön.

Jouni ja Pirkko-Liisa Peltonen olivat aktiivisia järjes- 
töihmisiä ja mukana perustamassa Härkämäkiseuraa. 
Jouni Peltonen toimi seuran puheenjohtajana pitkään vai-
kuttaen muun muassa alueen joukkoliikenneyhteyksiin ja 
harrastusmahdollisuuksiin. Peltoset toimivat aktiivisesti 
myös Varsinais-Suomen näkövammaiset ry:ssä.

Jouni Peltonen ja hänen molemmat sisaruksensa 
olivat syntymästään asti sokeita ja Pirkko-Liisa Peltonen 
sairasti nivelreumaa ja fibromyalgiaa. Jouni Peltonen 
halusi lahjoittaa omaisuutensa tästä syystä lääke- 
tieteen tutkimukseen.

Pirkko-Liisa ja Jouni Peltonen kuvattuna Turkulainen-lehteen vuonna 1989.

Turun Yliopistosäätiön rahastojen lkm 1974–2020
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*Nykyinen sijoituspooli aloitettiin vuonna 1996.
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