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TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN TEHTÄVÄNÄ ON AVUSTAA TURUN YLIOPISTOA KÄYTTÄMÄLLÄ 
OMAISUUTENSA TUOTON YLIOPISTON TUKEMISEEN SEKÄ EDISTÄÄ SEN TARKOITUSPERIEN 
SAAVUTTAMISTA. SÄÄTIÖ- JA YLIOPISTOYMPÄRISTÖSSÄ JATKUVUUS JA SUUNNITELMALLISUUS 
ON TÄRKEÄÄ. 

Säätiön aikajänne on ylisukupolvinen. Kun ihmiset toimivat säätiön 
piirissä, tulee kuitenkin aika ajoin hetki sukupolven vaihtamiseen. 
Vaihdoissa on keskeistä, että ne tapahtuvat suunnitelmallisesti ja 
harkiten. 

Turun Yliopistosäätiön toimielimiä ovat hallintoneuvosto, 
hallitus ja 1.8.2021 alkaen säätiön toimitusjohtaja. Säätiön sään-
nöissä on niin sanottu ikäpykälä, jonka perusteella 70 vuotta 
täyttänyttä henkilöä ei voi valita säätiön toimielimiin. Tämä on 
osaltaan edesauttamassa suunnitelmallista muutosta ja hen-
kilövaihdoksia. Vuoden 2021 aikana säätiön piirissä suunniteltiin 
ja toimeenpantiin useampi henkilöstövaihdos hyvässä järjestyk-
sessä ilman vaihdoksiin toisinaan liittyvää kitkaa.

Turun Yliopistosäätiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi 
vuonna 2022 alkavalle kaudelle valittiin useita kausia ansiokkaasti 
toimineen varatuomari Matti Vuorian tilalle hallintoneuvoston 
jäsenenä vuodesta 2019 toiminut valtiosihteeri Matti Anttonen. Valin-
ta tehtiin säätiön sääntömääräisessä syyskokouksessa 17.11.2021. 

Matti Vuorian panos säätiön hallintoneuvoston työn kehit-

tämisessä on ollut merkittävä. Matin puheenjohtajuuden kautta 
hallintoneuvoston hienous eli kokoonpanon diversiteetti ja eri-
laiset tulokulmat ovat päässeet oikeuksiinsa. Matti on nostanut 
hyvin rakentavalla tavalla, sekä tarvittaessa terävällä huumorilla 
mutta ilman kyynisyyttä tai sarkasmia, kokonaisvaltaisen perspek-
tiivin Turun yliopiston ja säätiön kannalta relevantteihin teemoi-
hin. Ansioistaan Turun yliopiston ja Yliopistosäätiön eteen Matti  
Vuorialle myönnettiin syksyn sääntömääräisen kokouksen yhtey-
dessä Turun yliopiston perustamisen suuri muistomitali.

Hallintoneuvostoon valittiin uudelle kaudelle jo aikaisem-
min hallintoneuvostossa toimineet Kalle-Antti Suominen, Matti  
Anttonen, Anders Blom, Tapio Huttunen, Aino-Maija Luukkonen, 
Rauno Puolimatka sekä ensimmäistä kertaa Topi Manner, Esko 
Poikela ja Aleksi Randell. Kuvaus hallintoneuvoston kokoonpa-
nosta löytyy tämän vuosikertomuksen sivulta 24.

Allekirjoittanut sai kunnian aloittaa Turun Yliopistosäätiön 
hallituksen puheenjohtajana 1.8.2021 seuraten puheenjohta-
jana noin sukupolven ajan toiminutta Tuomo Lähdesmäkeä. 

TEKSTI Mikko Heinonen / KUVA Tuukka Salo

Suurten pienten
muutosten vuosi

TURUN YLIOPISTO-
SÄÄTIÖN VUOSI 2021: 
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Säätiön päivittäisessä toiminnassa tapahtui muutos, kun Mikael  
Luukanen aloitti 1.8.2021 säätiön toimitusjohtajana. Säätiön 
asiamiehenä jatkoi Mikaelin aloitettuakin niin ikään sukupolven 
ajan säätiön toimiston esimiehenä toiminut säätiön asiamies  
Pekka Kanervisto. Tuomo Lähdesmäki jatkaa puheenjohtajavaih-
doksen jälkeen säätiön hallituksen jäsenenä. 

Valtava panos, jonka Tuomo ja Pekka ovat lukuisten vuosien 
saatossa säätiön toimintaan antaneet, on onneksemme edelleen 
käytössä. Kivijalka moneen tekemiseen – säätiön arvoihin, toi-
mintatapoihin, prosesseihin ja raportointiin – on keskeisesti Tuo-
mon ja Pekan käsialaa, ja sen kivijalan päälle on tukevaa ja help-
poa rakentaa tulevaa toimintaa. Iso kiitos Tuomolle ja Pekalle siitä  
viisaasta tavasta, jolla olette henkilövaihdokset orkestroineet!

Haluan tässä yhteydessä kiittää myös Liedon Vanhalinna 
-säätiön eri toimielimissä toimivia luottamusasemaan valittuja. 
Luottamushenkilöt toimivat säätiössä palkkioitta, pro bono, an-
tamalla lahjoituksena omaa aikaa ja asiantuntemustaan säätiön 
ja Turun yliopistonkin käyttöön. 

Säätiön vuosi oli muilta osin olosuhteisiin nähden suhteelli- 
sen tasainen. Covid-19-olosuhteet toki veivät paitsi yliopiston 
myös säätiön tekemiset pitkälti etäyhteyksien päähän. Tästä huoli- 
matta toiminta oli aktiivista ja yhteistyö Turun yliopiston kanssa 
läheistä. 

Säätiön vuosittaista apurahojen jakoa ohjaa sijoitustoi- 
minnan edeltävien 10 vuoden vuosituottojen keskiarvo, joka on 
viimeisten vuosien aikana vaihdellut 6–8 prosentin välillä. Tämän 
periaatteen pohjalta säätiön apurahat yleisrahastosta sekä 85 ni-
mikkorahastosta Turun yliopistolle olivat yhteensä yli 1,5 miljoo-
naa euroa. Apurahoina jaettu summa vastaa osapuilleen tavano-
maista tasoa edellisen, Turun yliopiston satavuotisjuhlavuoden yli 
2,6 miljoonan lahjoitusten jälkeen. 

Säätiö vastaanotti kalenterivuoden aikana lahjoituksia yh- 
teensä yli kahden miljoonan euron arvosta. Sijoitustoiminnan tuot-
to oli vuoden 2021 aikana erinomaista sijoitusomaisuuden mark-
kina-arvon noustessa yhdessä saatujen lahjoitusten kanssa yli 74 
miljoonaan euroon (aikaisemmasta 63 miljoonasta eurosta). Sijoi- 

Mikko Heinonen

“Valtava panos, jonka pitkään Turun Yliopisto-
säätiössä toimineet ovat antaneet, on onneksemme
edelleen käytössä. Samalla se on kiviljalka moneen

tekemiseen – säätiön arvoihin, toimintatapoihin,
prosesseihin ja raportointiin.”

tustoimintaa tehdään hyväksytyn sijoitussuunnitelman mukaan 
tarkoituksena varallisuuden turvattu ja tuottava sijoittaminen. 
Varainhoito on luotettu pääasiallisesti ulkopuolisten omaisuuden-
hoitajien hoitoon huolehtien riittävästä hajauttamisesta. Säätiön 
kiinteistö- ja huoneistosijoitukset hoidetaan säätiön omin voimin.

Säätiön ja Turun yliopiston työnjako pyrkimyksessä varojen 
keräämiseen tutkimus- ja opetustyölle on selkeä. Tämän työn-
jaon pohjalta säätiön toiminnan erääksi painopisteeksi on lisätty 
osa-aikaisen asiamiehen myötä tunnettuuden lisääminen testa- 
menttilahjoitusten vastaanottajana. Odotamme aloitetusta työstä 
merkittäviä tuloksia tulevien vuosien ja vuosikymmenten aika-
na koska viestimme vaikuttavan, pitkäaikaisen opetus- ja tutki-
mustoiminalle myönnetyn tuen järjestäjänä on otettu myöntei- 
sesti vastaan.

Ilmassa on viitteitä siihen, että yksityisten toimijoiden kuten 
Yliopistosäätiön merkitys Turun yliopistolle ja yliopistoille yleisem-
minkin tulee lisääntymään samalla kun valtion panostus tieteen ja 
koulutuksen suuntaan tullee laskemaan. Turun Yliopistosäätiöllä 
on halu ja kyky tukea niin taloudellisesti kuin muutenkin Turun 
yliopistoa ja sen tarkoitusperiä. Erityisenä painopisteenä säätiön 
tukitoiminnalle alkaneen vuoden aikana on tutkimustoiminnan 
poikkitieteellisyyteen kannustaminen. 

Säätiön piirissä toimivilla on suuri sitoutuminen ja motivaa-
tio tärkeään tehtäväänsä. Lämmin kiitos säätiöön lahjoittaneille, 
yhteistyökumppaneillemme, ja säätiön henkilökunnalle sekä 
monin tavoin säätiön toimintaan osallistuneille.

Turun Yliopistosäätiön hallituksen puheenjohtaja
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Henkilökohtaisia syitä lahjoittaa tieteelle 
on monia. Ainakin 86 erilaista – se on luku, 
joka kertoo Turun Yliopistosäätiön rahasto-
jen määrän tällä hetkellä. 

Usein halu lahjoittaa syntyy oman 
sairastumisen myötä: tutkimusta halutaan 
tukea, jotta seuraavat sukupolvet saisivat 
entistä parempaa hoitoa. Osaa lahjoittajista 
ohjaa myös oma yhteys Turun yliopistoon.

– Työelämässä vaurastuneet haluavat 
lahjoittamalla kiittää saamastaan koulutuk-
sesta ja sen tuomasta menestyksestä. Yli-

opiston ymmärretään olevan paitsi oman 
hyvinvoinnin perusta myös laajasti yhteis- 
kunnan sivistyksen ja elinvoiman lähde, 
sanoo Turun yliopiston yhteiskuntasuhde-
johtaja Leena Wahlfors.

TUKI MENEE SUORAAN 
TARVITSIJOILLE
Turun Yliopistosäätiö tukee ja edistää 
Turun yliopiston toimintaa. Säätiön tärkein 
toimintamuoto työssä on sen rahastot, 

joiden tuotosta säätiö jakaa apurahoja. 
Halu tukea jotakin tiettyä tutkimusalaa 

tuo Turun Yliopistosäätiölle varainhankin-
nan kautta vuosittain vaihtelevan määrän 
lahjoituksia. Viime vuosina lahjoitusmäärät 
ovat olleet muutamasta sadasta tuhannes-
ta pariin miljoonaan euroon.

– Varainhankinnan keinoja ovat testa- 
mentit ja lahjoitukset. Rahat korvamerki- 
tään ja varat menevät aina juuri siihen tar- 
koitukseen, johon ne on haluttu  kohdentaa, 
sanoo Turun Yliopistosäätiössä varainhan- 

TEKSTIT Kati Munkki / KUVA Tuukka Salo

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN ROOLINA ON AUTTAA JA TUKEA TURUN YLIOPISTOA. VARAIN- 
HANKINTAA TEHDÄÄN NYT ENTISTÄ TIIVIIMMÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ, KUN SÄÄTIÖN VARAINHAN-
KINTAAN KESKITTYVÄ ASIAMIES PEKKA KANERVISTO JA YLIOPISTOLLA ALOITTANUT YHTEIS-
KUNTASUHDEJOHTAJA LEENA WAHLFORS TEKEVÄT YHDESSÄ TUNNETUIKSI TAPOJA, JOILLA

KUKA TAHANSA VOI LÄHTEÄ TURVAAMAAN TIETEEN TEKEMISEN RAHOITUSTA. 

Varainhankinta  
varmistaa apurahat

Turun Yliopistosäätiön asiamies Pekka Kanervisto   
ja Turun yliopiston yhteiskuntasuhdejohtaja  

Leena Wahlfors kertovat, että lahjoituksia voivat  
tehdä sekä yksityiset henkilöt että yhteisöt.
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kinnasta vastaava Pekka Kanervisto.
Varainhankinta on myös yksi tärkeä 

osa yliopiston tuoreen yhteiskuntasuhde- 
johtajan työkenttää. Nimike on uusi ja  
Wahlfors aloitti työssä lokakuussa 2021.

– Yhteiskuntasuhdejohtajan tehtävän 
perustaminen yhdessä yliopiston yhteis- 
kunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikutta- 
vuuden toimintojen uudelleenorganisoinnin 
kanssa kertoo siitä, että Turun yliopiston 
strategiassa tämä kenttä on keskeinen ja 
siihen halutaan myös panostaa. Jo tehdylle 
työlle annetaan arvoa ja sen jatkamista en-
tistä voimallisemmin pidetään tärkeänä.       

Wahlfors muistuttaa, että valtion 
myöntämän perusrahoituksen ja ulkopuoli- 
sista rahoituslähteistä haettavan täyden- 
tävän rahoituksen rinnalla varainhankinnan 
merkitys korostuu.  

– Julkisen rahoituksen leikkaukset 
nostavat varainhankinnan roolia entistä 
tärkeämmäksi. Kun vahvistamme yliopis- 
ton taloudellista autonomiaa, olemme ket- 
terämpiä vastaamaan myös toimintaym- 
päristön muutoksiin. Lisäksi varainhankin-
nan myötä voidaan mahdollistaa avauksia, 
joihin ei välttämättä muuten löydy rahoitus-
ta ja joista voi kuitenkin syntyä esimerkiksi 
merkittäviä tutkimuksellisia läpimurtoja. 

LAHJOITTAMISEN KULTTUURI 
KAIPAA KEHITTÄMISTÄ
Sidosryhmätyöllä ja verkostoitumisella  
on aina ollut sekä säätiölle että yliopis- 
tolle merkittävä rooli varainhankinnan 
edistämiseksi.

Pekka Kanerviston työ keskittyy pitkälti 
testamenttivarainhankintaan, jota Kaner- 
visto käy esittelemässä muun muassa 
asianajajille sekä pankkien ja varainhoidon 
parissa työskenteleville ammattilaisille. 

– Jokaisella rahastolla on oma tari-
nansa. Lahjoittajilla on usein maailman pa- 
rantamisen tarve tai sitten he ovat olleet 
ihmisiä, joilla ei ole perillisiä ja joiden pe- 
rintö olisi muuten mennyt valtiolle. Tämä on 
pitkän aikajänteen työskentelyä, jossa on 
tärkeää tehdä säätiön ja yliopiston toimin- 
taa tutuksi, sillä lahjoitukset konkretisoitu-
vat monesti vasta tulevaisuudessa. 

Koronan väistyessä Kanervisto ja 
Wahlfors haluavat yhdessä päästä tapaa- 
maan sekä säätiölle että yliopistolle uusia 
yhteistyötahoja. Tunnettuuden lisäämisellä 
on varainhankinnan kannalta suuri merkitys.

– On hyvä konkretisoida, mitä lahjoi- 
tuksella saadaan aikaan sekä kertoa, 
mitä Turun yliopistossa tehdään ja millai- 
nen vaikutus sillä työllä on alueelli- 
sesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, 
Wahlfors sanoo.

Suunnitelmissa testamentti?
• Oma nimikkorahasto muodostetaan usein testamenttilahjoituksesta, mutta
   se voidaan muodostaa myös muun lahjoituksen tai keräyksen perusteella.

• Yliopistosäätiö ei laadi tai todista testamentteja: suosittelemme asian- 
   tuntijan käyttöä. Annamme mielellämme lisätietoja ja ohjausta.

• Myös osan omaisuudesta voi testamentata.

• Turun Yliopistosäätiön ei tarvitse maksaa yleishyödyllisenä yhteisönä  
   perintöveroa testamentilla saadusta omaisuudesta.

• Säästö- tai sijoitushenkivakuutuksen edunsaajaksi voi myös määrittää
   Turun Yliopistosäätiön.

• Testamentissa annetun tahdonilmaisun voi peruuttaa.

• Testamentista ei tarvitse kertoa Turun Yliopistosäätiölle.

• Tuki suuntautuu täysin lahjoituksessa nimettyyn kohteeseen.

• Lisätietoja Turun Yliopistosäätiön verkkosivuilta tai Pekka Kanervistolta  
   p. 040 507 5900 tai pekka.kanervisto@utu.fi.

Pekka Kanervisto
• Vastaa Turun Yliopistosäätiön 
   varainhankinnan kehittämisestä.

• Kanervisto toimi säätiön hallituksen
   esittelijänä ja säätiön toimiston 
   esimiehenä 25 vuoden ajan.

• Elokuussa 2021 Kanervisto siirtyi uuteen
   rooliinsa. Hän jatkaa säätiön palveluksessa 
   kolmen vuoden ajan puolipäivätoimisesti
   ennen eläköitymistään. 

Leena Wahlfors
• Turun yliopiston ensimmäinen yhteis- 
   kuntasuhdejohtaja.

• Yhteiskuntatieteiden tohtoriksi väitellyt   
   Wahlfors on aikaisemmin työskennellyt  
   muun muassa Suomen Akatemian strategia- 
   johtajan ja yksikönjohtajan tehtävissä,  
   toiminnanjohtajana Suomen yliopistojen  
   rehtorineuvosto UNIFI ry:ssä sekä suunnittelu-  
   ja kehittämistehtävissä ulkoministeriössä.

mailto:pekka.kanervisto@utu.fi
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Turun yliopiston Suomen historian oppiaineelle Eeva Matinollin 
testamenttilahjoituksella on suuri tieteellinen merkitys. Lahjoitus 
mahdollistaa vuosittain yli 40 000 euron myöntämisen apurahoina 
Turun yliopistossa tehtävään Suomen historiaan liittyvään tutki-
mustyöhön.

– On erittäin poikkeuksellista, että ihmistieteiden tutkimusta 
varten saadaan näin merkittävä rahasto, tiivistää Turun Yliopisto- 
säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, professori Riitta Pyykkö. 

Eeva Matinolli (9.2.1930–26.3.2016) työskenteli Puolalan 
yhteislyseon ja sittemmin Puolalanmäen lukion ja Puolalan koulun 
historian, yhteiskuntaopin ja kansantaloustieteen opettajana sekä 
koulun ensimmäisenä naispuolisena rehtorina. Kouluneuvoksen 
arvonimi hänelle myönnettiin vuonna 1992.

– Eeva Matinolli oli opettajana auktoriteetti ja vahva rehtori, 
mutta tuon ajan opettajaksi hän oli myös poikkeuksellisen kes- 
kusteleva. Olin lukuvuotena 1969–1970 teinikunnan puheenjohta-
ja ja muistan, että rehtori Matinollin puheille pääsi oppilaiden asi- 
oissa aina tarvittaessa. Hän oli valmis kuuntelemaan ja hakemaan 
ratkaisuja – mutta perustelujen piti olla kunnossa, kertoo Pyykkö.

Eeva Matinollin aviomies historiantutkija, dosentti Eero  
Matinolli kuoli jo vuonna 1981. Pariskunnalla ei ollut lapsia, mutta 
serkut ja ystävät olivat Matinollille läheisiä. Turun Yliopistosäätiölle 
tekemänsä lahjoituksen lisäksi hän testamenttasi varojaan Turun 
yliopiston kirjastolle ja Rymättylän seurakunnalle.

EEVA MATINOLLIN NIMIKKORAHASTO
– Perustuu kouluneuvos Eeva Matinollin vuonna 2011  
    tekemään testamenttiin.
– Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää  
    Suomen historian tutkimusta.

Eeva Matinolli työskenteli Puolalassa 36 vuotta opettajana ja rehtorina. Lisäksi 
hän toimi Turun historiallisen yhdistyksen sihteerinä ja hallituksen jäsenenä.

TEKSTIT Kati Munkki / KUVAT Turun Yliopistosäätiö ja Ilona Vanhakartano

Kouluneuvos Eeva
Matinollin testamentti  

toi yhden historian  
suurimmista lahjoituksista

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ ON VASTAANOTTANUT VUONNA 2016 KUOLLEEN KOULUNEUVOS
EEVA MATINOLLIN TESTAMENTIN PERUSTEELLA VAROJA LÄHES 1,5 MILJOONAA EUROA. 

KEVÄÄLLÄ 2022 EEVA MATINOLLIN NIMIKKORAHASTOSTA JAETAAN ENSIMMÄISET
APURAHAT SUOMEN HISTORIAN OPPIAINEEN TUTKIJOILLE.



TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2021 9

Tee lahjoitus tieteelle
Yksityinen henkilö voi tukea Turun yliopistossa tehtävää 
tutkimusta lahjoittamalla haluamansa summan oman 
nimikkorahaston lisäksi Turun Yliopistosäätiön olemassa 
olevaan nimikkorahastoon tai yleisrahastoon.

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 yhtey-
   dessä apurahasihteeri Marjukka Sillanpäähän,  
   marjukka.sillanpaa@utu.fi tai asiamies  
   Pekka Kanervistoon, pekka.kanervisto@utu.fi.

Eeva ja Eero Matinollin
kotikirjasto oli nähtävillä

Liedon Vanhalinnassa 
syksystä 2021 kevääseen

2022. Osa kirjoista jää
pysyvästi Vanhalinnan

kokoelmiin. 
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Yhteislyseon oppi- 
laiden aloitteesta
perustettu ”Pyllin 
historiankerho”
syntyi jo 1950-luvun 
lopulla, ja siihen Eeva 
Matinolli osallistui 
aktiivisesti vielä 
eläkeläisenäkin.

Nimikkorahastoihin ja yleisrahastoon 
voi tehdä rahalahjoituksia.
Pankkitili: FI87 1733 3000 0072 25
Viesti: Rahaston nimi
Rahankeräyslupa: RA/2021/1185

mailto:pekka.kanervisto@utu.fi
mailto:marjukka.sillanpaa@utu.fi
mailto:pekka.kanervisto@utu.fi
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TEKSTIT Kati Munkki / KUVAT Adobe Stock ja Kuva-Paijula
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LUONTO2100-RAHASTON TAVOITTEENA ON VAHVISTAA ETELÄ-SUOMEN METSIEN MONIPUOLISTA 
EKOSYSTEEMIPALVELUKYKYÄ TÄSTÄ HETKESTÄ PITKÄLLE TULEVAISUUTEEN LUONNON MONIMUO- 
TOISUUDEN, HIILIVARASTON JA VIRKISTYSARVOJEN OSALTA. 

Turun yliopisto ja Turun Yliopistosäätiö 
ovat keväällä 2021 perustaneet uuden 
Luonto2100-rahaston, jonka tavoitteena 
on vahvistaa metsien suojelua hankkimalla 
luontoarvoiltaan vaatimattomia taimikoita 
tai nuoria metsiä nykyisten suojelukohtei-
den ympäriltä.

– Vanhojen metsien suojeluun on 
olemassa jo mekanismeja, mutta kukaan 
muu toimija ei vielä suojele nuoria metsiä, 
sanoo ekologian professori Toni Laakso-
nen Turun yliopistosta.

Metsien rooli luonnon monimuotoi- 
suuden vaalimisessa on keskeinen: Suo- 
men metsissä elävistä lajeista yli 800 
luokitellaan uhanalaisiksi. 

– Kun ollaan vuodessa 2100, meillä 
on rahaston hankintojen ansiosta isompi 
ala uhanalaisten populaatioiden ylläpitämi-
seen. Metsien arvo myös virkistysarvojen 
vaalimisen ja hiilivarastona toimimisen 
näkökulmasta on niin ikään tärkeä.

Rahastoa hoitaa Turun Yliopistosääti- 

ön hallitus ja rahastoa varten on perustettu 
hoitokunta, jonka jäsen Laaksonen on.

Hoitokunnan tehtävänä on muun 
muassa metsien hankintapolitiikan suun-
nittelu ja valmistelu, hankittavien metsä-
kohteiden arviointi ja valinta sekä metsien 
käytön ja hoidon suunnittelu.

PROJEKTEJA JA OPETUS-
KOHTEITA YLIOPISTOLAISILLE
Turun yliopistolla on Laaksosen mukaan 
opetuksen ja tutkimuksen kautta intressinä 
olla mukana metsien suojelussa.

– Toiminnalla tuetaan luonnon moni- 
muotoisuuden hyvinvointia, mutta myös 
yliopiston työtä, kun asiantuntijoita voidaan 
kouluttaa konkreettisten asioiden kautta. 
Luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehi- 
tys on yksi Turun yliopiston strategian tut-
kimuksen ja koulutuksen temaattisista 
kokonaisuuksista, Laaksonen kertoo.

– Luontokadon pysäyttäminen koskee 

meitä jokaista ja kaikkia aloja. Lisäksi 
metsäkohteet tarjoavat yliopistolaisille mo- 
nenlaisia opetusmahdollisuuksia esimer- 
kiksi virkistysalueiden polkujen suunnitte- 
lusta nettisivujen sisällöntuotantoon ja tai- 
deaineiden osaajien ympäristöprojekteihin.

Laaksosen mukaan parhaillaan kar-
toitetaan mahdollisia kohteita ja käydään 
niistä keskusteluja maanomistajien kans-
sa. Hankinnat kohdistetaan ensisijaisesti 
nykyisten suojelualueiden, kuten kansallis-
puistojen reunamille. Metsäomaisuuden 
hankintapäätökset tekee hoitokunnan esi-
tyksestä Turun Yliopistosäätiön hallitus.

– Metsäluonnon monimuotoisuudella 
on jo pitkään mennyt huonosti ja meillä on 
vain vähän suojelualueita sellaisessa tilas-
sa, että ne pystyisivät ylläpitämään eliös- 
töä. Sijainti suojelualueen riittävässä lähei- 
syydessä on tärkeä, jotta se tukee metsän-
suojelun kokonaisuutta ja virkistyskäyttö- 
mahdollisuuksia.  

Luonto2100-
rahaston turvin
nuoria metsiä
suojeltavaksi ja
opetuskohteiksi 
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Näin voit lahjoittaa
Luonto2100-rahastoon

• Lahjoitukset käytetään täysimääräisesti alueiden  
   hankintaan. Rahasto voi ottaa lahjoituksina vastaan  
   myös metsäomaisuutta. 

• Alueiden valinnassa huomioidaan, millä tavalla se  
   hyödyttää virkistys-, tutkimus- ja koulutuskäyttöä.

• Hoitokunnan linjauksen mukaan rahasto toimii   
   aktiivisesti erityisesti Turun yliopiston
   vaikutusalueella.

• Rahoittajat pääsevät halutessaan mukaan
   projekteihin. 

• Rahaston yhteyshenkilönä toimii Toni Laaksonen,  
   puh. 050 412 9784, toni.laaksonen@utu.fi.

Luonto2100-rahaston
tavoitteena on edistää

• metsäluonnon tilan parantumista pitkällä
   aikajänteellä

• metsien tarjoamia virkistysmahdollisuuksia
   ja terveysvaikutuksia

• alueellista vuorovaikutusta ja maaseudun 
   elinvoimaisuutta

• hiilen sidontaa ja hiilivarastojen säilymistä

• eri alojen asiantuntijoiden osaamista metsäasioissa.

PIENIKIN APURAHA  
INNOSTAA JATKAMAAN 
TUTKIMUSTA
– Sain ensimmäisen apurahani alle 30-vuotiaana. Se oli melko 
pieni, ehkä noin 3 000 markkaa, mutta se tuntui konkreettiselta 
osoitukselta siitä, että pärjään oman alani vertailussa, muistelee 
psykologian professori emeritus Pekka Niemi.

Niemi lahjoitti vuonna 2013 pääoman nimeään kantavan  
rahaston perustamiseksi. Rahastosta jaetaan apurahoja psyko- 
logian alan jatko-opiskelijoiden ja post doc -tutkijoiden Turun yli- 
opistossa tekemään tutkimustyöhön.

Turun yliopisto on Niemen alma mater, jossa hän on opin-
tojen lisäksi työskennellyt lähes kolmenkymmenen vuoden ajan 
tutkijana ja professorina. Hän arvostaa sitä, että on itse päässyt 
tekemään merkityksellistä tutkimusta osana hyvää yhteisöä.

Tutkimus- ja opetustyön lisäksi Niemi on auttanut tiedeyh- 
teisöä muun muassa tarjoamalla aikaansa ja asiantuntemustaan 
Turun Yliopistosäätiön käyttöön.

Niemen työuran aikana psykologian alan tieteellinen tutki-
mus ja käytännön työ ovat lähentyneet toisiaan huomattavasti. 
Hän on lisäksi ilokseen nähnyt monien nuorempien kollegoidensa 
saaneen huomattavaa rahoitusta tutkimustyölleen.

Niemi katsoo, että säätiöiden jakamien apurahojen merkitys 
on kasvanut viime vuosina. Pitkälle ajalle myönnetty apuraha hel-
pottaa pitkäjänteistä keskittymistä omaan aiheeseen.

– On silti muistettava, että pienikin apuraha mahdollistaa mo-
nia asioita, Niemi muistuttaa.

– Lisäksi se on mitä julkisin tunnustus siitä, että apurahan 
saajan hommissa on järkeä.

Kognitiiviseen psykologiaan erikoistunut Niemi on vaikuttanut merkittävästi 
suomalaisen psykologian tutkimuksen kehittämiseen.

Nimikkorahastoihin ja yleisrahastoon 
voi tehdä rahalahjoituksia.
Pankkitili: FI87 1733 3000 0072 25
Viesti: Rahaston nimi
Rahankeräyslupa: RA/2021/1185

mailto:toni.laaksonen@utu.fi
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TEKSTIT Kati Munkki / KUVA Seppo Sirkka

Vuosittain
apurahoina jaetaan 
yli miljoona euroa

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

JA VAIKUTUKSISTA OMALLE URAKEHITYKSELLE.

Apurahan elinkaari
Apurahahakemukset arvioi tiedekunta-
kohtaisten tieteellisten asiantuntijoiden
ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii tällä
hetkellä hallituksen varapuheenjohtaja,
professori Riitta Pyykkö. 

Hallitus tekee apurahapäätökset
asiantuntijoiden ehdotusten
perusteella.

Vuosittain apurahoina jaetaan yli miljoona 
euroa. Säätiöllä on hallinnassaan yleisrahaston 
lisäksi 85 nimikkorahastoa. Nimikkorahastojen 
tuotto jaetaan lahjakirjan tai testamentin 
mukaisesti tietyllä alalla tehtävän tutkimus- 
työn tukemiseen tai muuhun tarkemmin 
määriteltyyn kohteeseen.

Selvitykset säätiön myöntämistä matka- 
apurahoista, nuoren tutkijan apurahoista ja  

tutkimusapurahoista laaditaan verkkopalve- 
lussa. Granö-stipendeistä ei tarvitse  

toimittaa selvitystä, mutta stipendiaattien 
toivotaan vastaavan palautekyselyyn.

Kevätkaudella myönnetään apurahoja 
väitöskirjojen tekijöille, tutkimus- 

projekteja varten, tieteellisiin kongressi- 
ja tutkimusmatkoihin sekä tutkija-

huonestipendejä Granö-keskukseen 
Tarttoon. Syksyn apurahahaussa 

 myönnetään apurahoja kongressi- ja 
tutkimusmatkoihin sekä tutkijahuone- 
stipendejä Granö-keskukseen. Lisäksi 

haettavana ovat paikat Granö-tutkimus-  
ja verkostoitumistyöpajaan. 

Asiantuntija-arvio

Hallituksen päätös

Apurahan maksu
Apurahaselvitys

ja raportointi

Apurahahakemus

€
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“En koskaan ajatellut itseäni tutkijaksi. Valmistuin vuonna 2006 
oikeustieteiden maisteriksi Turun yliopistosta ja halusin nopeasti 
työelämään juristiksi.

Turun yliopiston silloinen siviilioikeuden professori ja graduni 
ohjaaja Ari Saarnilehto soitteli säännöllisesti kysellen, milloin tulen 
tekemään väitöskirjaa. Vuonna 2008 annoin lempeämieliselle pai- 
nostukselle periksi ja ryhdyin kirjoittamaan tutkimussuunnitelmaa. 

Tein tuolloin samaan aikaan juristin töitä, mutta vuonna 2010  
esikoista odottaessani aloin miettiä väitöskirjan tekemistä. Apu- 
rahat muuttivat työelämäni suunnan: sain sekä Turun Yliopisto- 
säätiöltä että Niilo Helanderin säätiöltä apurahaa, mikä mahdol- 
listi väitöskirjatyöskentelyn äitiyslomalla. 

Sain Turun Yliopistosäätiöltä myös matka-apurahan, jonka 
avulla pääsin Ranskaan syventymään väitöskirjateemaani. Olin 
tehnyt pro gradu -tutkielmani julkisista hankinnoista ja tutkin 
väitöskirjassani samaa alaa, mutta tällä kertaa hankintasopi-
musten tehottomuusseuraamuksia. Ranskassa oli sopimuksen 
pätemättömyysseuraamuksesta yli satavuotiset perinteet, kun 
Suomessa asiasta tuli ensimmäistä kertaa voimaan laki vasta 
vuonna 2010.

Professori Saarnilehto antoi minulle tavoitteen: tehtävä- 
näni oli väitellä ennen hänen eläköitymistään, mutta myöhästyin 
kahdella kuukaudella. Väittelin elokuussa 2015, tuolloin jo kahden 
lapsen äitinä. Väitöskirjan valmistumisen jälkeen paluuta entiseen 
ei ollut vaan halusin jäädä yliopistolle. Helmikuussa 2016 aloitin 
työt Lapin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Kannustan omia väitöskirjaohjattaviani hakemaan apuraho-
ja. Neuvon heitä pitämään mielessä sen, että hakemuksen lukijalla 
ei ole samaa tietotaitoa asiasta kuin tutkijalla: oma tutkimus pitää 
pystyä esittelemään mahdolliselle rahoittajalle ymmärrettävästi. 
Arvioin tällä hetkellä myös itse apurahahakemuksia muun muassa 
Suomalaisessa Lakimiesyhdistyksessä ja olen havainnut, että tut-
kijat usein hakemuksissaan lähtevät liian syvästä päästä liikkeelle 
sen sijaan, että pyrkisivät kuvaamaan tutkimusteemaansa ja sen 
merkitystä yleisemmällä tasolla.”

APURAHAKAUDELLA  
SYNTYIVÄT SEKÄ VÄITÖS- 
KIRJA ETTÄ LAPSIA 

• Saanut Turun Yliopistosäätiöltä nuoren tutkijan
   apurahan vuonna 2011 väitöskirjan tekemiseen ja     
   matka-apurahan Ranskaan suuntautunutta  
   tutkijavierailua varten vuonna 2013.

• Väitteli vuonna 2015 aiheesta: Sopimuksen tehot-
   tomuussääntely julkisissa hankinnoissa ja sen
   vaikutukset hankintayksiköissä (velvoiteoikeus).

• Toimi ennen yliopistouraa juristina julkisten  
   hankintojen parissa kunta- ja valtiosektorilla.

• Toiminut kauppaoikeuden yliopistonlehtorina  
   Lapin yliopistossa 2016–2021.

hyvinvointioikeuden määräaikainen professori, Lapin yliopisto
Kirsi-Maria Halonen

Kirsi-Maria Halosen mukaan apurahojen 
ansiosta osa äitiyslomista ja niiden 

jälkeinen aika oli mahdollista käyttää 
väitöskirjatyöskentelyyn.
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”Sain väitöskirjaprojektiani varten rahoitusta useammista läh- 
teistä, kuten Turun Yliopistosäätiöltä, Suomen Akatemialta ja  
Suomen Kulttuurirahastolta. Jokainen apuraha on yhtä arvokas  
– kaikkia niitä tarvittiin, jotta sain hankkeen vietyä maaliin.

Jokainen apuraha on luottamuksen osoitus tekijälle siitä, 
että aihepiiri ja asia on arvokas ja tärkeä. Apuraha mahdollistaa 
väitöskirjan tekemistä, mutta vähintään yhtä iso asia on sen an-
tama henkinen tuki. On kunnia-asia, kun joku pitää omaa aihetta 
kiinnostavana.

Vuonna 2014 väittelin yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnas-
ta television vaaliohjelmia käsittelevästä poliittishistoriallisesta 
tutkimuksesta. On vaikea ajatella, millainen oma työurani olisi  
ilman väitöskirjaa: koko urapolkuni on ollut tutkijuutta.

Väitöksen jälkeen työskentelin muutaman vuoden ajan Turun 
yliopistolla, minkä jälkeen siirryin yksityiselle puolelle tutkimusor-
ganisaatioon. Tällaisia työmahdollisuuksia ei olisi avautunut ilman 
väitöskirjaa.”

APURAHA ON TUTKIJALLE 
HUOMIONOSOITUS

TEKSTIT Kati Munkki ja Katariina Lappi / KUVAT Tuukka Salo, Mirkku Merimaa ja Anna Koivisto
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• Saanut Turun Yliopistosäätiöltä nuoren tutkijan
   apurahan vuonna 2011 väitöskirjan tekemiseen.

• Apuraha myönnettiin TS-Yhtymä Oy:n rahastosta.

• Väitteli vuonna 2014 aiheenaan television vaali-
   ohjelmia käsittelevä poliittishistoriallinen tutkimus.

• Työskennellyt Turun yliopiston Eduskuntatutkimuk- 
   sen keskuksessa ja on aktiivinen kommentaattori.

• Tällä hetkellä vanhempi tutkija E2 Tutkimuksessa.

• Turun Suomalaisen Yliopistoseuran hallituksen
   puheenjohtaja ja Turun yliopiston yhteiskuntatie-
   teellisen tiedekunnan valtuuskunnan jäsen.

vanhempi tutkija, dosentti, valtiotieteiden tohtori

”Olen molekyylivirologi, joka on keskittynyt tutkimaan ihmisen 
pikornaviruksia ja niiden vuorovaikutuksia solujen kanssa. Olen 
tutkinut pikornaviruksiin kuuluvia entero-, rino- ja parechoviruksia 
eri tavoin jo 17 vuoden ajan. 

Sain Turun Yliopistosäätiöltä apurahan rinoviruksen tunnis- 
tamiseen tarkoitetun pikatestin kehittämiseen keväällä 2021. 
Apurahan turvin voin kattaa materiaalikustannuksia, joita syntyy 
tutkimuksessa tarvittavien reagenssien hankkimisesta. Rahoitus 
mahdollistaa muun muassa gradutöiden teettämisen ja ohjaamisen.

Olen kiitollinen Yliopistosäätiölle, että se myöntää rahoitusta 
myös senioritutkijoille. Keskitason tutkijat ovat usein väliinputo- 
ajia, sillä monien säätiöiden kohderyhmää ovat vastavalmistu- 
neet ja tutkijanuran alussa olevat. Yliopistolla on paljon opetus- 
tehtävissä olevia tutkijoita, jotka eivät pysty tekemään tutkimusta 
rahoituksen puuttumisen  takia. Se voi olla hyvin passivoiva tilanne. 

Rahoitus on tärkeää projektin elinkaaren ylläpitämiseksi: 
kun saadaan lisää tuloksia, myös isommat rahoittajat voivat kiin- 
nostua hankkeesta. Rahoitetun tutkimuksen kannalta olen nyt vai-
heessa, jossa on ylitettävä ‘kuolemanlaakso’ ja siirryttävä perus-
tutkimuksesta soveltavan tutkimuksen puolelle. Apurahan ansios- 
ta voin tehdä lisäkokeita – pandemia on ainakin osoittanut, että 
pikatesteille on tarvetta.

Pikatestin kehittämistä on jo päästy koeponnistamaan vuon-
na 2018 päättyneessä EU-projektissa sekä SPARK Finland -men-
torointiohjelmassa. Myös Turun yliopiston innovaatiopalvelut ovat 
kiinnostuneita tutkimuksestani. 

Olen saanut Turun Yliopistosäätiöltä myös aiemmin tutkimus- 
ja matka-apurahoja. Arvostan tukea, sillä tavalliselle tutkijalle on 
suurin haaste saada jatkuvuutta tutkimukseen.”

RAHOITUS PITÄÄ  
PROJEKTIN HENGISSÄ

• Saanut Turun Yliopistosäätiön tutkimusapurahan   
   keväällä 2021 rinoviruksen tunnistamiseen  
   tarkoitetun pikatestin kehittämiseen.

• Apuraha myönnettiin Wallac Oy:n rahastosta.

• Väitöskirjan aihe: Characterization of the coat protein
   of blackcurrant reversion nepovirus: development of   
   diagnostic tools for the detection of the virus 
   (1999, Helsingin yliopisto).

yliopistonlehtori, dosentti, biolääketieteen laitos, Turun yliopisto
Petri Susi

Ville Pitkänen
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”Teen väitöskirjaa ekologiseen kompensaatioon ja kansalaisten 
osallisuuteen perustuvasta luonnonsuojelusta sekä siitä, millaisia 
keinoja suojelutavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa voitaisiin 
ottaa käyttöön. 

Olen väitöskirjan viimeistelyvaiheessa, mutta työ on vienyt 
enemmän aikaa kuin alun perin ajattelin. Olin Englannissa tutki-
javierailulla, jonka aikana tarkoituksenani oli paikallisten ammatti- 
laisten tuella tehdä viimeinen analyysiosuus ennallistamista kos- 
kevasta tapaustutkimuksesta. 

Pandemian takia emme ehtineet kuitenkaan aloittaa analyy-
sia vaan jouduin lähtemään maasta ja ryhtymään työhön yksin. Se 
on viivästyttänyt väitöskirjan valmistumista.

Ilman Turun Yliopistosäätiön apurahaa en olisi voinut kes- 
kittyä täysipäiväisesti väitöskirjan viimeistelyyn. Päärahoitus 
väitöskirjatyölle on tullut Koneen Säätiöltä.

Väitöskirja-aiheeni on suoraan jatkoa pro gradulleni. Tutki- 
muksellinen tavoitteeni on päästä edistämään luonnonsuojelua 
konkreettisesti kompensaatiomekanismien avulla. Pyrin löytä- 
mään vastauksia siihen, miten luontoselvityksiä pitäisi kehittää 
ja millä tavoin luontohaittoja voitaisiin korvata niin, ettei luonnon 
monimuotoisuus vähene ja lähiluonto säilyy ihmisten lähellä. Lähi-
luontotutkimuksesta löytyy esimerkkejä Englannin lisäksi esimer- 
kiksi Australiasta, jossa on kerätty ainutlaatuista dataa siitä, miten 
ekologinen kompensaatio on siirtänyt luontoa paikasta toiseen.

Tulevaisuudessa haluaisin vaikuttaa konkreettisesti luon-
nonsuojelutyössä esimerkiksi tutkijana tai erityisasiantuntijana. 
Haluaisin nähdä, että ekologinen kompensaatio toimii eikä luonto 
vähene.”

APURAHA TOI TYÖRAUHAN 
KORONASTA HUOLIMATTA
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• Saanut Turun Yliopistosäätiön tutkimusapurahan   
   keväällä 2021 väitöskirjan viimeistelyyn.

• Apuraha myönnettiin Maija-Liisa ja Seppo Salaman  
   rahastosta.

• Tekee väitöskirjaa Turun yliopiston matemaattis- 
   luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta  
   ”Ekologiseen kompensaatioon ja kansalaisten  
    osallisuuteen perustuva luonnonsuojelu”.

FM
Hanna Kalliolevo

Tarton kiinnostava historia, oman tieteellisen aktiivisuuden 
edistäminen ja aiempi yhteistyö Tarton yliopiston kanssa 
houkuttelivat emeritusprofessori Pekka Niemelän Viroon 
Granö-residenssivastaavaksi. 

Tärkeä osa seitsemän kuukauden mittaista pestiä oli 
residenssivierailijoista huolehtiminen. Granö-tutkijahuone- 
stipendiä voi hakea 1–3 viikon ajanjaksolle esimerkiksi 
oman tutkimustyön tai väitöskirjan edistämiseksi.

– Eri tieteenalojen stipendiaattien kohtaaminen ja 
heidän yhteistyönsä edistäminen oli ehdottomasti paras 
osa residenssikokemusta, Niemelä iloitsee. 

Residenssivastaavan tehtävään hakeutumista Nie-
melä suosittelee kaikille tutkijoille, jotka voivat sitoutua 
tehtävään vähintään kahdeksi kuukaudeksi. Etenkin post 
doc -vaiheeseen edenneille tutkijoille tehtävä antaa erin- 
omaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen.

Vuoden 2021 koronatilanteen vuoksi Niemelä pystyi 
toteuttamaan residenssivastaavan toista vastuualuetta, 
yhteyksien solmimista paikallisiin toimijoihin, vain osittain. 
Tarton yliopiston kanssa suunniteltuja työpajoja joudut- 
tiin siirtämään kahteen otteeseen, eikä niitä lopulta päästy  
toteuttamaan Niemelän kaudella.

– Koronasta huolimatta edistin kuitenkin suhteita 
muun muassa Tarton yliopistoon ja Viron maatalousyli- 
opistoon, Niemelä kertoo.

Tartto on ollut Niemelälle pitkään rakas kaupunki, ja 
hän iloitsi päästessään näkemään Viron kehitystä tieteelli- 
sen tutkimuksen saralla.

– Viroon on haettu tehokkaasti EU-rahaa, mikä näkyy 
niin rakennuskannassa kuin uusissa laitteistoissa.

Pekka Niemelän residenssikaudella sauna osoittautui suo- 
tuisaksi paikaksi niin rentoutumisen kuin tieteellisten 
pohdintojen kannalta. Lisäksi saunan arkkitehtuurissa on 
eräs yksityiskohta, joka herättää aina vierailijoiden uteliai- 
suuden. Lue lisää Niemelän residenssikokemuksista osoit-
teessa www.villatammekann.fi ja jaa samalla omat muis-
tosi hyvistä hetkistä Villa Tammekannissa.

Tieteenalat kohtaavat 
Villa Tammekannin 
residenssissä

Villa Tammekannin sauna on 
vierailijoiden suosikki

http://www.villatammekann.fi
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TEKSTIT Kati Munkki / KUVA Tuukka Salo

1. TIETEENTEKEMISEN TULEVAISUUDEN  
TUKEMINEN
Turun Yliopistosäätiön tehtävänä on tukea ja edistää Turun yli- 
opiston toimintaa. Säätiön tärkein toimintamuoto on apurahat, 
joita säätiö jakaa hallinnoimiensa rahastojen tuotoista.  

– Rahastojen yhteenlaskettu koko on noin 75 miljoonaa 
euroa. Säätiössä hallitaan kolmannen tahon omaisuutta, jolloin 
toiminnan tulee olla korostuneen vastuullista, Mikael Luukanen 
sanoo.

Vastuullisuus rakentuu avoimuuden ja luotettavuuden 
varaan, päätökset tehdään harkitusti ja pitkäjänteisesti tulevaisuu-
teen katsoen. 

Myös apurahojen jakamiseen liittyy vastuu, sillä rahoituksen 
myöntäminen on aina riskisijoitus.

– Apurahapäätöksissä Turun Yliopistosäätiö nojaa Turun 
yliopiston professoreista koostuvaan tieteelliseen asiantuntijaryh- 
mään, jonka jäsenet arvioivat huolellisesti hakemuksia tieteellisin 
perustein ja rahastojen sääntöihin tukeutuen. Lisäksi säätiö edellyt- 
tää apurahansaajilta selvityksiä apurahan käytöstä.

2. VASTUULLINEN YHTEISKUNNAN JA  
YHTEISÖN JÄSEN
Turun yliopiston menestyksekkääseen tukemiseen liittyy myös 
säätiön tunnettuuden kasvattaminen. Luukasen mukaan säätiö 
haluaa olla tunnettu ja pidetty yhteistyökumppani paitsi ulkoisille 
sidosryhmille myös kaikille yliopistolaisille.

– Turun yliopisto on pienen kaupungin kokoinen ryhmä vaih- 
tuvia ihmisiä ja haluamme olla jokaisen yliopistolaisen tuntema toi- 
mija. Säätiöillä on Suomessa erittäin merkittävä rooli tieteen tuki-
joina.

Verkostojen ja yhteisöllisyyden kehittäminen on tärkeä osa 
säätiön toimintaa.

Mikael Luukanen on 
Turun Yliopistosäätiön 

näköinen mies

5 näkökulmaa vastuullisuuteen

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN TOIMITUSJOHTAJANA ELOKUUSSA 2021 ALOITTANEEN MIKAEL 
LUUKASEN ARVOMAAILMAA JA TYÖTEHTÄVIÄ ON AINA OHJANNUT VAHVA PYRKIMYS  

OIKEUDENMUKAISUUTEEN JA VASTUULLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON. SAMAT PERIAATTEET 
OHJAAVAT LUUKASTA NYT SÄÄTIÖN PALVELUKSESSA.

– Yhteisöllisyyden arvostus näkyy esimerkiksi Granö-kes-
kuksemme toiminnassa Villa Tammekannissa, joka toimii tutkija-
residenssinä ja jossa järjestetään myös tutkimus- ja verkostoitu-
mistyöpajoja, Luukanen kertoo.

Vuosittaisen Snellmanin päivän apurahajuhlan ohella myös 
Itämeren historia -seminaarin järjestäminen Saarenmaalla ja 
Turun Eurooppa-foorumin vastaanoton isännöinti kokoavat 
tärkeät verkostot ja yliopiston ystävät vuosittain koolle säätiön 
kutsumana. 

3. HYVÄN HALLINNON PERIAATTEET
Hyvä hallinto on säätiön perushyve. Yksi olennaisin tapa toteuttaa 
hyvää hallintoa on kustannustehokas taloudenpito.

– Lahjoitetut varat ohjataan lähes täysimääräisinä tieteen 
tukemiseen, koska hallintokulut pyritään pitämään hyvin pieninä. 
Silloin lahjoitusvarat alkavat tuottaa suoraviivaisesti sitä hyvää, 
mihin ne on tarkoitettu: esimerkiksi kouluneuvos Eeva Matinollin 
testamentista Yliopistosäätiölle ohjatulla 1,5 miljoonan lahjoituk-
sella voidaan tukea kahden kokopäiväisen tutkijan työpanoksen 
verran historian tutkimusta vuodesta toiseen, tästä tulevaisuu-
teen.

– Palkattujen henkilöiden ohella suuri joukko ihmisiä antaa 
osaamistaan Turun Yliopistosäätiön käyttöön. Tämän työn arvoa 
ei voi liiaksi korostaa. Meillä on vain pieni palkattu organisaatio, 
mutta monta ystävää, Luukanen tiivistää.

Säätiölaki ja verolainsäädäntö luovat raamit, joiden sisällä 
säätiöt toimivat. Niiden lisäksi Turun Yliopistosäätiön toiminnan 
vastuullisuutta ohjaa hyvä säätiötapa, jonka Säätiöt ja rahastot ry 
on vuonna 2006 laatinut jäsenilleen.

– Hyvä säätiötapa käsittelee muun muassa säätiön hyvää 
hallintoa, apurahoja, varainhoitoa sekä yhteistyötä säätiöiden ja 
niiden sidosryhmien kesken. Olemme sitoutuneita noudattamaan 
näitä ohjeita.



TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2021 17

4. VASTUULLINEN SIJOITTAJA JA OMISTAJA
Turun Yliopistosäätiöllä on omaa kiinteistöomaisuutta sekä 
omia rakennus- ja kiinteistökehityshankkeita. Kiinteistönomista-
jan roolissa säätiö toimii sekä vuokranantajana että Maaherran 
makasiinin kaltaisten kulttuurihistoriallisten rakennusten arvon 
vaalijana ja säilyttäjänä.

Säätiön sijoitusomaisuudesta ja taloudesta esimerkillisesti 
huolehtiminen on toimitusjohtaja Mikael Luukasen ydintehtävää. 
Suurin osa säätiön sijoitusvarallisuudesta on ulkopuolisten omai- 
suudenhoitajien hoidossa.

– Vastuullisuus on myös tarkan euron politiikkaa. Tarkka 
varainkäyttö toteutuu pienissä, arkipäiväisissä ratkaisuissa.

5. YMPÄRISTÖVASTUU
Konkreettinen esimerkki ympäristövastuun kantamisesta on 
päätös liittää Turun Yliopistosäätiön omistama Bengtskärin ma-
jakka sähköverkkoon vuonna 2022. Merikaapelia rakennetaan  
loppukesän ja syksyn aikana noin 12 kilometriä.

– Tähän saakka matkailutoimintojen, operaattoreiden ja vi-
ranomaistoimintojen vaatima sähkövirta on tehty polttoöljyllä, 
samoin kuin majakan lämmitys. Polttoöljyä on käytetty vuosittain 
melkoisia määriä, kertoo Luukanen.

Sähköistyksen myötä majakan toimintojen varmuus ja 
käytettävyys paranevat ja samalla toimintojen ilmastovaikutukset 
ja onnettomuusriskit vähenevät merkittävästi.

Rahastojen joukosta ympäristövastuuta edustaa muun 
muassa Luonto2100-rahasto.

Mikael Luukaselle tärkeitä arvoja Turun Yliopistosäätiön toiminnassa ovat hyvän hallinnon periaatteet.

Mikael Luukanen
• Turun Yliopistosäätiön toimitusjohtaja 1.8.2021  
   alkaen

• Työskennellyt aiemmin elinkeinoelämän esimies- 
   tehtävissä ja Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

• Aluehallintoviraston ylijohtajana Luukanen toimi  
   vuodesta 2015 lähtien

• Kokonaisvaltaisena harrastuksena Turun saaristo

• Asuu perheineen Kaarinassa

Turun Yliopistosäätiö
• Turun Yliopistosäätiön tehtävänä on tukea ja 
   edistää Turun yliopiston toimintaa

• Säätiön tärkein toimintamuoto on sen rahastot,   
   joiden tuotoista säätiö jakaa apurahoja tieteellisen  
   tutkimuksen edistämiseen

• Säätiön 86 rahaston yhteenlaskettu arvo on 
   74,5 miljoonaa euroa

• Rahastot on pääosin perustettu yksityishenkilöiden 
   merkkipäivä- ja testamenttilahjoitusten sekä eri  
   organisaatioiden lahjoitusten pohjalta ja usein ne  
   kantavat lahjoittajan nimeäLue lisää Luonto2100-rahastosta sivulta 10.
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– Kestävyys huomioidaan kaikessa! Teke- 
mämme työ ei aina näy ulospäin, mutta 
esimerkiksi biojätteet kompostoidaan ja 
ylimääräistä muovia tai muuta turhaa pak- 
kausmateriaalia ei kuljeteta saarelle asti, 
matkailuyrittäjä Herrick Ramberg innostuu 
kertomaan.

Rambergin Rederi Ab Vitharun on 
kehittänyt Seilin matkailupalveluita aktiivi- 
sesti vuodesta 2017 lähtien, ja kesän 2021 
kotimaan matkailubuumin myötä Seili 
oli suositumpi käyntikohde kuin koskaan 
ennen. Vastuullinen vierailija tutustuu 

ympäristöön vain merkityillä reiteillä.
– Ohjaamme kävijöitä pysymään teil- 

lä ja poluilla, ja varsinkin matkailijaryhmille 
kerrotaan Seilin luontoarvoista. Metsä- 
hallituksen ansiosta saarelle saadaan 
ensi kesäksi kolme uutta luontopolkua,  
Ramberg sanoo.

Rambergin mukaan vierailijat ovat 
myös hyvin kiinnostuneita saarella teh- 
tävästä tutkimustoiminnasta. Seilissä on 
vuodesta 1964 lähtien toiminut Saaristo- 
meren tutkimuslaitos, jossa tehdään 
Itämeren ja saariston monitieteistä tutki-

musta ympäri vuoden.
Tutkimuslaitoksella on lupa vähäiseen 

näytteiden keräämiseen opetus- ja tutki-
mustyötä varten, mutta muiden tahojen 
toteuttamia hankkeita varten on haettava 
tutkimuslupaa Metsähallitukselta.

Työskentelytiloihin ei ole yleistä pää- 
syä, mutta Seilin saaren historiaan ja tut-
kimuslaitoksen toimintaan voi tutustua 
Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön 
näyttelyssä, jossa esitellään saaren hospi-
taaliaikaa sekä Saaristomeren tutkimuslai-
toksen toimintaa.

TEKSTIT Katariina Lappi ja Kati Munkki / KUVAT Nora Wilson ja Turun yliopiston viestintä / Hanna Oksanen

SAARISTOMEREN TUNNETUIMPIA SAARIA ON SEILI, JOLLE PERUSTETTIIN LEPRASAIRAALA 
JO 1600-LUVULLA. IHMINEN ON OLLUT OSA SEILIÄ JO VUOSISATOJEN AJAN. TÄNÄ PÄIVÄNÄ 

SAAREN LUONTOON JA HISTORIAAN PÄÄSEE TUTUSTUMAAN YHÄ USEAMPI VIERAILIJA. SAMALLA 
 SEILIN YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAA RASITUSTA PYRITÄÄN KEVENTÄMÄÄN.

Seilin saarella matkailu ja 
tutkimus myötäilevät

herkkää saaristoluontoa
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Bengtskärin
majakalle meri-
kaapeliyhteys 
syksyllä 2022
Turun Yliopistosäätiön omistamalle Bengtskärin majakalle 
rakennetaan sähkön siirtoon tarkoitettu merikaapeliyhteys 
syksyn 2022 aikana. Pohjoismaiden korkein majakka on 
suosittu matkailukohde, joka on kerännyt vuosittain kesä- 
kauden aikana yli 10 000 vierailijaa. Majakka avattiin  
matkailukäyttöön vuonna 1995 laajan peruskorjauksen 
jälkeen.

Sähköistys parantaa aavalla merellä sijaitsevan luo-
don toimintojen varmuutta ja käytettävyyttä. Samalla toi-
mintojen ilmastovaikutukset vähenevät merkittävästi, sillä 
aikaisemmin sähkövirta on tehty polttoöljyllä, samoin kuin 
majakan lämmitys. Polttoöljyä Bengtskärissä on kulunut 
vuosittain yli 30 000 litraa.

Lähes 12 kilometrin mittaisen merikaapelin raken-
tamisen investointi maksaa noin miljoona euroa, mikä ra-
hoitetaan liittymäsopimusmaksuilla. Liittymäsopimukset 
ovat hankkineet Bengtskärin matkailuyritys Ab Bengtskär 
Oy, Telia, Elisa sekä Rajavartiolaitos ja Erillisverkot.

Osana rahoitusratkaisua Turun Yliopistosäätiö ja Ab 
Bengtskär Oy ovat allekirjoittaneet vuokrasopimuksen, 
joka on voimassa vuoden 2035 loppuun. Sopimuksen 
pituus antaa vuodesta 1995 majakkaa hoitaneelle Wil-
sonin yrittäjäperheelle mahdollisuuden pitkäaikaisesti huo- 
lehtia majakan ylläpidosta ja kehittämisestä.

19

Majakan sähköistäminen mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja 
mahdollisesti myös matkailukauden pidentämisen.

Seilin saari
• Seilissä toimiva Saaristomeren tutkimuslaitos on  
   osa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikköä.  
   Lisätietoa tutkimuslaitoksesta: sites.utu.fi/seili.

• Toiminnan painopisteenä on Saaristomeren ja   
   Itämeren alueen monitieteelliseen tutkimus.

• Seili on avoinna kävijöille ympäri vuoden. Tarkem- 
   paa tietoa lauttayhteyksistä ja palveluista löytyy  
   osoitteesta visitseili.fi.

• Suurin osa saaren rakennuksista sekä yhteysalusten 
   satama ovat Turun yliopiston ja Turun Yliopisto- 
   säätiön kiinteistöosakeyhtiö Seilin omistuksessa. 

• Entinen sairaala-alue on määritelty valtakunnallisesti  
   merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

• Koko saari on luonnonsuojelualuetta, ja suurin osa  
   maa-alueista kuuluu myös Natura 2000 -verkostoon.

• Turun yliopiston opiskelijat voivat myös hakeutua  
   Seiliin työharjoitteluun tai osallistua projektityös-
   kentelyyn.

• Saaristomeren tutkimuslaitoksen Seili-rahasto   
   myöntää tukea mm. opinnäytetöiden tekemiseen  
   ja tutkimuslaitteistojen hankintaan.

Seilin kauniita maisemia nähdään 
myös keväällä 2022 teatteriensi-iltansa 

saaneessa Odotus-elokuvassa.
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Tulevan kesän viikonloppuina Vanhalinnas-
sa tulee olemaan vilskettä, sillä suositut 
juhlatilat on suurelta osin jo myyty täyteen. 
Tilavuokraus on tärkeä osa Turun Yliopisto- 
säätiön hallinnoiman, vuonna 1998 perus- 
tetun Liedon Vanhalinna -säätiön toimintaa. 
Tapahtuma-alan muuttuvat rajoitukset ovat 
näkyneet kuitenkin kartanoalueen kävijä- 
määrissä.

– Odotamme jo kovasti, että pääsi-
simme viettämään suuria yleisötapahtu- 
mia, kuten Linnavuoren yötä, myynnistä 
vastaava Mirja Junkola kertoo. Laskiais-
riehaa päästiinkin tänä vuonna jälleen viet-

tämään kartanomiljöössä.
Historiallisessa ympäristössä kult-

tuuri kukoistaa. Museotoiminnan lisäksi 
Vanhalinnassa on pysyviä ja vaihtuvia 
näyttelyitä. Turun ylioppilasteatteri jatkaa 
vuonna 2021 aloittamaansa kesäteatteri-
toimintaa vanhan kivinavetan vintillä myös 
tänä vuonna, ja seikkailunhaluisille vieraili- 
joille on tarjolla yhteistyössä CLU Tku:n 
kanssa toteutettu pakopeli.

Kartanon ympäristö on pysyvästi 
suosittu ulkoilukohde kaikkina vuodenai-
koina. Tulevaisuudessa Junkola haluaisi 
nähdä myös Vanhalinnan tiloja nykyistä  

enemmän ympärivuotisessa käytössä.
Vanhalinnan valttikortit, Linnavuori ja 

Aurajoen kulttuurimaisema, muistetaan 
mainita myös kokousvierailijoille markki-
noitavien pakettien yhteydessä. Niihin voi 
liittää myös museokierroksen tai ulkona 
toteutettavia aktiviteetteja.

– Kokouspäivänä kannattaa ehdot-
tomasti hoitaa taukojumppa kiipeämällä  
Linnavuorelle huikeita maisemia ihaile- 
maan, Junkola vinkkaa.

YKSITYISTILAISUUDET JA YLEISÖTAPAHTUMAT HOUKUTTAVAT VIERAILIJOITA LINNAVUOREN 
YMPÄRISTÖÖN. VIIME VUOSITUHANNEN LOPULLA TEHDYN PERUSKORJAUKSEN JÄLKEEN VAN-

HALINNAN KARTANOYMPÄRISTÖSTÄ ON MUOKATTU ELOISA KULTTUURI-,  
SEMINAARI- JA JUHLAKESKUS.

Vanhalinnan tilat 
taipuvat moneen

Aurinkoinen talvisää houkutteli vuoden 2022 laskiais- 
riehaan Linnavuoren maisemiin noin tuhat kävijää.

TEKSTIT Katariina Lappi ja Kati Munkki / KUVAT Erja Lehtonen ja Jani Laukkanen
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Piispa Mari Leppäsestä 
Vanhalinnan neuvottelu- 
kunnan puheenjohtaja
Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen on Vanha- 
linnan neuvottelukunnan uusi puheenjohtaja. Leppänen 
valittiin kolmivuotiselle kaudelle vuoden 2021 lopulla. 

Neuvottelukunta koostuu taustaltaan hyvin monen-
laisien sidosryhmien edustajista ja sen tehtävänä on kes- 
kustella Vanhalinnan käynnissä olevasta ja tulevasta toi- 
minnasta. Leppänen kokee neuvottelukunnan toiminnan 
tärkeänä yhteistyömuotona eri toimijoiden välillä. Neuvot-
telukunnasta löytyy niin Turun Yliopistosäätiön, Turun yli-
opiston, Turun ja Liedon sekä yritysmaailman, matkailun, 
kulttuurin ja kirkon edustajien näkemyksiä.

– Lähimatkailu on lisääntynyt ja kiinnostaa ihmisiä. 
Vanhalinna on erityinen paikka ja siihen liittyy monia mah-
dollisuuksia. Myös lasten ja nuorten huomioiminen ilah-
duttaa, ja yhdessä voimme edistää hankkeita Vanhalinnan 
ympäristössä, Leppänen sanoo.

Liedossa asuvalle Leppäselle Vanhalinna on monella 
tavalla merkityksellinen ympäristö. Linnavuorelta avautu-
vat Härkätien ja Aurajoen maisemat, ympäristöön nivou-
tuva historian kerroksellisuus sekä pyhän kokemus ovat 
tehneet paikasta Leppäselle tärkeän.

– Vanhalinna on lempipaikkojani. Yksi Aurajoen py- 
hiinvaelluspoluista, Pietarin polku, kulkee Turun tuomio- 
kirkolta Pyhän Katariinan kirkon ja Ravattulan Ristimäen 
kautta Vanhalinnaan. Reitin varrelta löytyvät Suomen mer- 
kittävimmät historialliset paikat, joissa juuremme tulevat 
näkyviin todella viehättävällä tavalla, Leppänen sanoo.

Vanhalinna on aina ollut osa Leppäsen työtä ja vapaa- 
aikaa: Vanhalinnassa Leppänen on vihkinyt pariskuntia ja 
esitellyt sen historiaa ja kauneutta omille vierailleen. 

– Kesäloman kynnyksellä olen toisinaan ajanut Van- 
halinnaan ja istahtanut Linnavuoren laelle. Ne hetket ovat 
auttaneet siirtymissä. Kun katsoo edessä avautuvaa 
maisemaa, oma elämä asettuu mittasuhteisiin. 

Piispa Mari Leppänen on Vanhalinnan neuvottelukunnan puheenjohtaja 
kaudella 2022–2024.

Vanhalinnan palvelut
VUOKRATTAVAT TILAT

• Kartanon juhlasali ja kivinavetan kartanoravintola  
   sekä Puimala kesätilaisuuksiin
• Kokous- ja ryhmätyötiloja, sauna

VÄLINEVUOKRAUS
• Soutuvene, SUP-laudat ja kajakit

MUSEO JA NÄYTTELYT
• Pysyvät näyttelyt: Elämänlanka ja arkeologinen   
   näyttely, Kartanokotimuseo
• Vaihtuvia historia- ja taidenäyttelyitä
• Opastetut museokierrokset ryhmille, myös  
   teemaopastus Mauno ja Ester Wanhalinnasta

LUONTOPOLUT
• Arkeologiapolku ja Historiapolku sekä Ystävän-
  polku (saatavilla ääniopastus)
• Suomen Sydän -kulttuurikuntoilureitti Turusta  
   Vanhalinnaan (saatavilla kolme ääniopastusta)

KULTTUURI JA OHJATTU TOIMINTA
• Lasten seikkailusynttärit
• Kultaisen Joutsenen tapaus -pakohuonepeli
• Turun ylioppilasteatterin järjestämä kesäteatteri

MUUT PALVELUT
• Alituvan kesäkahvila
• Museokauppa Hildan Puoti

KAKKUANNE LAAJENTAA 
VANHALINNAN  
PALVELUTARJONTAA
Vanhalinnalla on useita catering-kumppaneita, joista yksi on lieto- 
lainen leipomo-konditoria KakkuAnne. Kokouspakettien kahvitar-
joiluiden lisäksi KakkuAnne toimitti viime kesänä leipomuksia Van-
halinnan kesäkahvilaan, ja tänä vuonna yritys ottaa koko kesäkah-
vilan pyörittämisen hoitaakseen. Täysin uudesta aluevaltauksesta 
ei ole kyse.

– Järjestimme jo syksyllä 2021 Vanhalinnan tapahtuma- 
päivien yhteyteen pop up -kahvilatoimintaa, kertoo KakkuAnnen 
perustaja Anne Siltala. KakkuAnnen herkut saavuttivat suuren  
suosion myös vuoden 2022 laskiaisriehassa.

Tuleva kesä on vielä osittain suunnitteluvaiheessa, mutta 
kahvilatuotteiden lisäksi palvelutarjontaan tulee kuulumaan 
SUP-lautojen ja kajakkien vuokrausta. Lisäksi Siltala toivoo, että 
vuokralle saataisiin maastossa liikkumiseen sopivia pyöriä.

Viime vuoden myydyimpiä kahvilatuotteita olivat britaleivok-
set ja suolaiset piirakat. Mokkapalat nousivat myös arvoon ar-
vaamattomaan Alituvassa toimineessa tallikahvilassa.

– Ehkä ensi kesäksi mokkapalojen päälle voisi kehitellä koris-
tuksen Vanhalinnan logosta, Siltala innostuu ideoimaan.
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TEKSTIT Katariina Lappi / KUVAT Ilona Vanhakartano, Auli ja Paavo Toivasen kotialbumi ja Turun Yliopistosäätiö

Katsaus vuoteen 2021: 
Lähiseutu ja kansainväli- 
syys näkyivät Yliopisto- 

säätiön toiminnassa

Kouluneuvos Eeva Matinollin ja hänen puolisonsa dosentti 
Eero Matinollin kotikirjastosta koottu näyttely oli esillä 
Liedon Vanhalinnan kellarikerroksessa 20.10.2021–
20.3.2022. Yli 3 000 niteen kokoelma oli osa Turun Yli- 
opistosäätiön Eeva Matinollilta saamaa merkittävää testa-
menttilahjoitusta.

Kotikirjasto oli alun perin testamentattu Turun yliopis-

tolle, mutta muut kuin yliopiston kokoelmiin päätyneet kirjat 
liitettiin säätiön lahjoitukseen.

Matinollit olivat hyvin kiinnostuneita historiasta, mikä 
näkyi myös näytteillä olleissa teoksissa: Kirkko- ja paikal- 
lishistoriaa käsitteleviä niteitä oli erityisen runsaasti. Laa-
jaan kokoelmaan kuului myös esimerkiksi psykologiaa, 
runoutta ja filosofiaa.

EEVA JA EERO MATINOLLIN KOTIKIRJASTO ESILLÄ
VANHALINNASSA
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Tutkijalle tai tutkijaparille myönnettävä Prix Aboensis 
-palkinto jaetaan tutkimustyön ja kliinisen työskentelyn 
yhteistoiminnan edistämisestä. Palkinnon suuruus on 
40 000 euroa. Lisäksi palkitut saavat Jaakko Rothin 
muotoileman, vuonna 2008 julkistetun Auli ja Paavo 
Toivasen 70-vuotismitalin.

– Monet rahastot jakavat apurahoja yksittäisiin 
projekteihin, mikä on tarpeellista ja suoranainen elämän-
lanka yliopistotutkimukselle. Halusimme oman rahas-
tomme jakoperusteen olevan kuitenkin jotain muuta, 
kertoo emeritaprofessori Auli Toivanen.

Hän ja emeritusprofessori Paavo Toivanen ovat 
opiskelleet ja työskennelleet kansainvälisesti, mutta 
kokevat samalla Turun yliopiston olleen paikka elämän-
työnsä toteuttamiselle.

– Turun yliopisto on ollut hyvä paikka tehdä työtä, 
ja Turku on ottanut oman paikkansa tieteentekemisen 
maailmankartalla, sanoo Auli Toivanen. Kansainvälisyys 
näkyy Prix Aboensis -palkinnon jakoperusteissa, sillä 
se voidaan myöntää pääosin Suomessa, Baltiassa tai 
Skandinaviassa tehdystä tutkimuksesta.

Auli ja Paavo Toivanen arvostavat suuresti heille 
myönnettyjä apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Kol-
mannen sektorin myöntämien apurahojen merkitys on 
korostunut yliopistojen valtionosuuksien pienentyessä.

– Säätiöillä on ratkaiseva merkitys Suomen tieteel-
le, sillä ne pystyvät suuntaamaan rahoitusta joustavasti 
juuri sinne, missä sitä tarvitaan, Auli Toivanen painottaa.

Prix Aboensis -palkinto jaetaan ensimmäisen ker-
ran Turun Yliopistosäätiön apurahajuhlassa Snellmanin 
päivänä 12. toukokuuta 2022.

Turun Yliopistosäätiö on vuodesta 2009 lähtien järjes- 
tänyt luottamushenkilöilleen ja yhteistyökumppaneilleen 
yhdistetyn matkan Itämeren historia -seminaariin ja 
oopperajuhlille Saarenmaalle. Vuonna 2021 tutustuttiin 
Viron ja Suomen suhteiden tulevaisuudennäkymiin.

Seminaariaiheet ovat vaihdelleet maiden välisestä 
yhteistyöstä Itämeren turvallisuustilanteeseen. Alusta-
jat ovat olleet sekä Suomesta että Virosta, ja esitykset 
on pidetty omalla kielellä. Matkan erityinen anti on ollut 
myös se, että yliopiston ja Yliopistosäätiön ystävät ovat 
oppineet tuntemaan sekä toisiansa että yliopiston ja 
säätiön tarkoitusperiä.

Viime kesän tapahtumassa Turun yliopistoa edus-
tivat työelämäprofessori Anders Blom ja professori 
Markku Jokisipilä. Turun Yliopistosäätiön edustaja  
Aino-Maija Luukkonen esitti tilaisuuden yhteenvedon.

Tulevan kesän seminaarissa tutustutaan populis-
miin poliittisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.

Turussa 25.–27.8.2021 järjestetyssä Eurooppa-fooru-
missa keskustelujen painopiste oli EU:n ja Suomen 
murroksessa. Neljättä kertaa järjestetty tapahtuma to-
teutettiin hybridimuodossa edellisvuoden tapaan. Yksi 
tapahtuman järjestäjistä oli Turun Yliopistosäätiö, joka 
järjesti foorumin yhteydessä myös iltajuhlan kutsuvieraille.

Eurooppa-foorumin yli 30 ohjelmaosuudessa kuul- 
tiin puheenvuoroja muun muassa pääministeri Sanna 
Marinilta, ulkoministeri Pekka Haavistolta ja Euroopan 
komission pääsihteeri Ilze Juhansonelta. Eurooppa- 
foorumin tarkoitus on tarjota ajankohtaista EU-tietoa 
sekä edistää avointa, tutkittuun tietoon perustuvaa kes-
kustelua yhdessä kansalaisten ja päättäjien kanssa.

PRIX ABOENSIS  
-PALKINTO JUHLISTAA 
AULI JA PAAVO TOIVASEN 
ELÄMÄNTYÖTÄ

ITÄMEREN HISTORIAA 
SAARENMAAN KESÄSSÄ

EUROOPPA-FOORUMISSA 
KESKUSTELTIIN EUROOPAN 
MUUTOKSESTA
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SÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTO VUONNA 2021 
Hallintoneuvosto koostuu sääntöjen mukaan Turun yliopiston 
edustajista, Turun Suomalaisen Yliopistoseuran edustajasta, 
Turun kaupungin edustajista sekä julkisen ja talouselämän asian-
tuntemusta edustavista jäsenistä. Vuonna 2021 hallintoneuvosto 
kokoontui kaksi kertaa.

Turun yliopisto:
dekaani Markus Granlund, akateemikko Sirpa Jalkanen, dekaani 
Jaakko Suominen, vararehtori Kalle-Antti Suominen

Turun Suomalainen Yliopistoseura:
hallintojohtaja, OTK Terhi Mäki

Turun kaupunki:
pormestari Minna Arve, apulaispormestari Elina Rantanen

Julkisen ja talouselämän asiantuntemusta edustavat jäsenet:
valtiosihteeri Matti Anttonen valtiotieteiden tohtori Anders Blom, 
ohjelmajohtaja Jenni Haukio, varatuomari Tapio Huttunen, liike-
toimintajohtaja Aleksi Lehtonen, kaupunginjohtaja Aino-Maija 
Luukkonen (varapuheenjohtaja), kaupunginjohtaja Johanna  
Luukkonen, kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, hallituksen puheen-
johtaja Rauno Puolimatka, toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, 
johtaja Ilkka Salmi, kansliapäällikkö Kirsi Varhila, toimitusjohtaja 
Pekka Vauramo, kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, varatuomari 
Matti Vuoria (puheenjohtaja), professori Kalervo Väänänen

Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii vuodesta 2022 
alkaen valtiosihteeri Matti Anttonen ja varapuheenjohtajana kau-
punginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Hallintoneuvosto on säätiölain mukaan vapaaehtoinen elin. 

LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT VUONNA 2021 
toimitusjohtaja Topi Manner, kaupunginjohtaja Esko Poikela ja  
toimitusjohtaja Aleksi Randell

TEKSTIT Kati Munkki / KUVAT Tuukka Salo ja Ulkoministeriö

SÄÄTIÖN HALLITUS VUONNA 2021
– asianajaja, senior partner Mikko Heinonen (puheenjohtaja   
    1.8.2021 alkaen seuraten tehtävässä Tuomo Lähdesmäkeä)
– rehtori Jukka Kola
– DI, MBA Tuomo Lähdesmäki
– professori Riitta Pyykkö (varapuheenjohtaja)
– johtaja Elli Siltala
– toimitusjohtaja Matti Äijälä

Asioiden esittelyn ja täytäntöönpanon hoitaa säätiön toimisto. 
Apuraha-asiat säätiön hallitukselle esittelee professori Riitta 
Pyykkö.  Toimiston esimiehenä toimii toimitusjohtaja KTM  
Mikael Luukanen (1.8.2021 alkaen seuraten tehtävässä Pekka  
Kanervistoa).

Säätiö Turun yliopiston 
taloudellisena ja 

henkisenä tukijana
TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN TOIMIELIMIÄ OVAT HALLITUS JA HALLINTONEUVOSTO. SÄÄTIÖLAIN 
JA TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUKAAN SÄÄTIÖN ASIOITA HOITAA JA SITÄ EDUS- 

TAA HALLITUS. SÄÄTIÖN HALLITUS KOKOONTUI VUODEN 2021 AIKANA SEITSEMÄN KERTAA.

Säätiön hallitukseen kuuluvat: Mikko Heinonen (vas.), Matti Äijälä, Jukka Kola, 
Tuomo Lähdesmäki ja Riitta Pyykkö. Kuvasta puuttuu Elli Siltala.
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”Turun Yliopistosäätiössä yhdistyvät minulle tärkeät asiat: yliopis-
to ja Turku. Säätiöllä on tärkeä rooli Turun yliopiston toiminnan 
taloudellisena ja henkisenäkin tukijana. Dialogi yliopiston kanssa 
on luontevaa, mutta keskusteluyhteyttä tiedekuntiin voisi vielä laa-
jentaa, jotta säätiön tarjoamat mahdollisuudet tunnettaisiin laa-
jemmin eri alan tutkijoiden parissa. Myös tuhannet alumnit ovat 
ryhmä, joka voisi olla monella tavalla aikaisempaa merkitykselli- 
sempi sekä yliopistolle että Turun Yliopistosäätiölle.

Turun yliopiston ainutkertainen yhdistelmä tiedekuntia antaa 
erinomaiset mahdollisuudet Turussa opiskeleville sekä erikois-
tua että laajentaa ymmärrystään ja valmiuksiaan laaja-alaisesti 
yhteiskunnan tarpeita varten.”

”Olen valmistunut 2000-luvun alussa Turun kauppakorkeakoulus- 
ta, nykyisin Turun yliopistosta. Koulutus antoi vahvat eväät työ- 
elämään ja haluan nyt omalla työpanoksellani varmistaa koulu-
tuksen ja tutkimuksen korkean tason jatkossakin. Turun Yliopisto- 
säätiön ainoa tarkoitus on tukea yliopiston toimintaa ensisijaises- 
ti taloudellisella tuella, joka syntyy lahjoituksista ja taitavasta sijoi- 
tustoiminnasta. Testamenttilahjoitukset ovat hieno, konkreetti- 
nen keino edistää tutkimustoimintaa Suomessa. Samoin käynnit 
Turun Yliopistosäätiön kohteissa, kuten juhlien järjestäminen tai 
kahvilla käyminen Liedon Vanhalinnassa, retki Seilin saarelle tai 
Bengtskärin majakalle ovat tukea Turun yliopiston toiminnalle. 
Tämän sanoman viestintää haluan omalla työlläni kehittää.”

MIKKO HEINONEN, HALLI- 
TUKSEN PUHEENJOHTAJA

ELLI SILTALA,  
HALLITUKSEN JÄSEN
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Matti Anttonen  
korostaa laajan yleis-
sivistyksen merkitystä 
yhteiskunnalle
Säätiön hallintoneuvoston tuore puheenjohtaja, ulkominis- 
teriön valtiosihteeri Matti Anttonen haluaa roolissaan  
rakentaa entistäkin vahvempaa yhteyttä Turun yliopiston 
ja yhteiskunnan välille.

– Yleissivistyksen merkitys on isompi kuin ajatellaan. 
Sivistyneet ihmiset tekevät rationaalisempia päätöksiä, 
ja laaja yleissivistys sekä monipuolinen kielitaito ovat 
tärkeitä monessa työssä, Anttonen sanoo.

Anttonen näkee Turun yliopiston tehtävänä opettaa 
ihmisiä oppimaan.

– Sitä kautta rakennetaan parempaa Suomea ja 
yhteiskuntaa. Turun Yliopistosäätiön rooli on puolestaan 
käydä keskustelua yliopiston kanssa ja vahvistaa molem-
pien verkottumista. Näin saadaan yliopiston osaaminen 
mahdollisimman hyvään käyttöön.

– Myös alumnitoimintaa voidaan aina parantaa, siinä 
työssä säätiö voisi toimia kontaktien luojana ja tuoda  
ihmisiä yhteen.

Anttonen on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi 
Turun yliopistosta ja kauppatieteiden maisteriksi Turun 
kauppakorkeakoulusta. Monipuolinen kurssikattaus kan- 
sainvälisestä markkinoinnista aina käytännölliseen filo-
sofiaan varmisti laajan osaamisen ja ymmärryksen siitä, 
miten asiat liittyvät toisiinsa.

– Olen mieluusti mukana Turun Yliopistosäätiön toi- 
minnassa, sillä olen itse saanut elämään paljon rakennus- 
puita tutkinnoista. Kaikkea, mitä olen oppinut, on tarvittu 
eikä koskaan voi opiskella liikaa – teen sitä itsekin koko ajan. 
Olen nyt 64-vuotias ja siirryn syksyllä uuteen työhön Ranskan 
suurlähetystön päällikön tehtävään, Anttonen kertoo.

Yliopistosäätiön henkilökunta
Turun Yliopistosäätiön uutena toimitusjohtajana aloitti 
1.8.2021 KTM Mikael Luukanen. Apurahasihteerinä toimii 
Marjukka Sillanpää ja sijoitusassistenttina Teija Niemi. 
Säätiön varainhankinnasta vastaa asiamies Pekka 
Kanervisto.

Mikael Luukanen, toimitusjohtaja
mikael.luukanen@utu.fi / puh. 050 410 9204

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

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

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

Lue koko artikkeli ja lisää Matti Anttosen 
ajatuksia Turun Yliopistosäätiön netti-
sivuilta osoitteesta www.yliopistosaatio.fi

mailto:mikael.luukanen@utu.fi
mailto:marjukka.sillanpaa@utu.fi
mailto:teija.k.niemi@utu.fi
mailto:pekka.kanervisto@utu.fi
http://www.yliopistosaatio.fi
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TEKSTIT Mikael Luukanen ja Anna Koivisto / GRAFIIKAT Essi Rantanen

Pitkäjänteistä
sijoitustoimintaa

Jaettavien apurahojen määrä on sidoksissa sijoitusomaisuuden 
arvonkehitykseen. Apurahojen määrä lasketaan kymmenen vuo-
den sijoitusomaisuuden arvon keskiarvosta, jolloin sijoitusmark- 
kinoiden vuosittaisten muutosten vaikutus apurahajakoon on  
tasaista.

Vuonna 2021 säätiön sijoitusomaisuus kasvoi merkittävästi. 
Sijoitusten tuotto oli peräti 17,9 %. Kehitys oli edellistä koronan 
koettelemaa pörssivuotta huomattavasti parempaa (2020: 4,3 %). 
Tuotoissa on oikaisuerinä otettu huomioon apurahajako, saadut 

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

PITKÄJÄNTEISTÄ, VARMAA JA TULOA TUOTTAVAA. 

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN OMAISUUDEN TASEARVO (1975–2021) JA MARKKINA-ARVO (1997–2021)

Säätiön taseessa omaisuuden arvot esitetään niiden hankinta-arvoina (31.12.2021: 56,75 milj. euroa). Omaisuuden markkina-arvo oli vuoden 2021 
päättyessä 74,5 miljoonaa euroa. Tämä arvostusero vuodesta 1997 lähtien on esitetty kaaviossa. Vuoden 2021 arvostusero oli 17,75 milj. euroa.

lahjoitukset sekä hallinnon kustannukset. Säätiön sijoitussalkun 
kokonaisarvo nousi vuoden aikana runsaasta 63 miljoonasta  
eurosta noin 74,5 miljoonaan euroon.

Säätiön sijoituspolitiikan mukaan sijoitukset hajautetaan eri 
omaisuusluokkiin. Pitkä sijoitushorisontti mahdollistaa pitkän  
aikavälin tuotto-odotukset. Säätiön asunto- ja kiinteistöyhtiö- 
omistuksien vakaa tuotto tasaa markkinaheilahteluja. Säätiön  
arvopaperien varainhoidosta vastaavat pääosin ulkopuoliset 
varainhoitajat.  
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Sijoitusomaisuus (31.12.2021) Sijoitusomaisuuden tuotto

HallintokulutTuotto keskimäärin 2011–2021

74,5 M€ 17,9 %

438 t€ (0,59 %)8,7 %

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN SIJOITUSOMAISUUDEN MARKKINA-ARVO 1/21–1/22

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN SIJOITUSOMAISUUDEN JAKAUTUMINEN 31.12.2021  
(RYHMITELTY OMAISUUSLUOKITTAIN)

Pohjoismaiset osakkeet
11,5 %

Infrarahastot
0,8 %

Eurooppalaiset osakkeet
13,0 %

USA:n osakkeet
7,2 %

Globaalit osakkeet
4,0 %

Kehittyvien markkinoiden osakkeet
3,0 %

Asunto- ja kiinteistö-
yhtiöiden osakkeet

24,7 %

Asunto- ja
kiinteistörahastot

9,1 %

Listaamattomat yhtiöt
(Private equity)

11,7 %

Korkosijoitukset (euro)
8,4 %

Pankkitilit ja lyhyen koron rahastot
6,6 %

Vuonna 2021

Vuonna 2021 säätiön 
sijoitusomaisuus
kasvoi merkittävästi. 
Sijoitusten tuotto 
oli peräti 17,9 %. 

Markkina-arvo yhteensä (€)

62 000 000

64 000 000

66 000 000

68 000 000

70 000 000

72 000 000

74 000 000

76 000 000

1/21 1/227/21 10/214/21
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Apurahat vuonna 2021
VUONNA 2021 VÄITÖSKIRJOIHIN MYÖNNETTIIN ENNÄTYKSELLISET 15 VUODEN MITTAISTA  

APURAHAA. APURAHAN HAKEMISTA YKSINKERTAISTETTIIN POISTAMALLA NUOREN TUTKIJAN  
APURAHA. VÄITÖSKIRJA-APURAHAA ON NYT ENTISTÄ SELKEÄMPI HAKEA.

VUODEN 2021 APURAHAT KOHDERYHMITTÄIN 

Väitöskirja-apurahat 66 kpl 799 124 €

Tutkimusapurahat (projektit) 21 kpl 156 316 €

Ulkomaille suuntautuvat kongressi- ja tutkimusmatkat 64 kpl 59 530 €

Muu Turun yliopiston toiminnan tukeminen 14 kpl 537 972,72 €

Granö-stipendit (15 kpl)

YHTEENSÄ 180 kpl 1 552 942,72 €

TEKSTIT Marjukka Sillanpää / GRAFIIKKA Essi Rantanen

Myönnettyjä apurahoja

Myönnettyjä apurahoja

1,55 M€ 

180 kpl

Lahjoitukset

Uudet nimikkorahastot

2 092 751,76  € 

5 kpl

Vuonna 2021
LAHJOITUKSET VUONNA 2021

– Lahjoitukset Annarilla Ahtolan muistoksi 3 595 € 
   (rahastoa ei vielä ole perustettu)

– Eeva Matinollin rahasto 1 536 441,08 € 

– Eeva Nordmanin rahasto 1 040 € 

– Irma ja Benito Casagranden rahasto 9 960 € 

– Johanna Tuomelan rahasto 2 775,83 €

– Kirsti ja Arto Siitosen rahasto 500 €

– Professori Päivi Polon rahasto 2 140 €

– Sakari Oravan rahasto 38 182,79 €

– Tuula ja Pekka Kruutin rahasto 182 167,06 €

– Wallac Oy:n rahasto 3 000 €

– Länsi-Suomen YH-rahasto 200 000 €

– Bengtskär-rahasto 50 €

– Turun yliopiston Luonto2100-rahasto 100 400 €

– Yleisrahasto 12 500 €

YHTEENSÄ: 2 092 751,76 €

Tiedot apurahansaajista sekä virtuaalisen
vuosijuhlan tallenne löytyvät nettisivuilta:
www.yliopistosaatio.fi

http://www.yliopistosaatio.fi
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Turun Yliopistosäätiön
nimikkorahastot

TEKSTIT Marjukka Sillanpää ja Kati Munkki / KUVAT Pekka Kanervisto ja Pekka Tähtinen / Talokulma Oy

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

UUSI: Eeva Matinollin rahasto
Suomen historian tutkimus

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 akateemisissa 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), genetiikan ja 
genomiikan alojen tutkimustyö ja jatko-opinnot
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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 approbatur

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 sekä 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
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UUSI: Professori Päivi Polon rahasto 
Synnytys- ja naistentautiopin tutkimus ja opetus

Pro Nursing -rahasto 
Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen toimintojen tukeminen

UUSI: Sakari Oravan rahasto 
Ortopedisen ja traumatologisen tutkimuksen ja koulutuksen 
tutkimus, erityisesti urheilu- ja liikuntavammojen diagnostiikka, 
hoito ja ennaltaehkäisy

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

UUSI: 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

UUSI: Turun yliopiston Luonto2100-rahasto
Luonnon tulevan monimuotoisuuden maksimoiminen hankkimalla 
suojelutarkoitukseen alueita vanhojen metsien suojelualueiden 
läheisyydestä

Wilsonin Bengtskär -rahasto
Bengtskärin majakan kunnossapidon ja kulttuuriarvojen tukeminen
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Kupittaalla sijaitseva 
Sanitas & Verstas siirtyi 
säätiön omistukseen
Turun Yliopistosäätiö osti Turun Kupittaalla sijaitsevan 
Sanitas & Verstas -kiinteistön rakennuksineen Suomen 
Yliopistokiinteistöt Oy:ltä (SYK) loppuvuodesta 2021. Kiin-
teistö vapautui yliopistokäytöstä jo muutama vuosi aikai-
semmin.

Samassa yhteydessä SYK osti Yliopistonmäellä si- 
jaitsevan Fennicumin tontin Turun Yliopistosäätiöltä. 
Kauppa linkittyy vahvasti SYKin kiinteistösalkussa oleviin 
Yliopistonmäen muihin kohteisiin.

– Säätiön tavoitteena on kehittää kiinteistökoko-
naisuudesta hyvätasoinen asuintalo, jonka pitkän aikavä-
lin tuotot toimivat sijoitusomaisuuden muutoksia tasaa-
vana, vakaasti tuottavana omaisuuseränä, kertoo Turun 
Yliopistosäätiön toimitusjohtaja Mikael Luukanen.

Vuonna 2016 säätiö rakennutti kolmen muun yliopis-
tollisen toimijan kanssa As Oy Kiinanmyllyn. Myönteiset 
kokemukset yhteisestä projektista ja omistuksesta tukivat 
Luukasen mukaan uuteen hankkeeseen ryhtymistä.

– Nyt toteutunut kauppa vahvistaa Turun Yliopisto- 
säätiön edellytyksiä Turun yliopiston toiminnan pitkäjän-
teisessä ja menestyksekkäässä tukemisessa, Luukanen 
sanoo.

Yliopistosäätiön rakennuttama rivitaloyhtiö As Oy Viisto valmistui 
Lietoon marraskuussa 2021. Liedon Vanhalinnan luonto ja Aurajoki- 
laakson kansallismaisema avautuvat jokaiseen huoneistoon isojen 
terassialueiden ja ikkunoiden kautta.




