ILMARI KATAJAN RAHASTO
Vakuutusyhtiö Sammon lahjoitus toimitusjohtajansa muiston kunnioittamiseksi
o.s. Lindqvist. He saivat kaksi tytärtä: Kirsti Liisa syntyi
1923 ja Ritva Kaarina 1927.
Kataja toimi Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sammon hallituk
sen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana kaksi vuosikym
mentä 1941–1962. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sampo oli
perustettu 1907. Siihen yhdistyivät muutamat Turussa jo
olemassa olleet vakuutusyhtiöt, kuten 1897 perustettu Tu
run Työväen-Tapaturmavakuutusyhtiö. Sampo vakiinnut
ti asemansa yhtenä maan suurimmista vakuutusyhtiöistä.
Kataja tuli yhtiön johtoon vaikeaan aikaan, kun toinen
maailmansota oli sotkenut rahamarkkinat. Johtajana hän
oli voimahahmo, joka vanhan polven yritysjohtajien ta
paan vastasi henkilökohtaisesti varsin pitkälle kaikesta ja
nautti arvostusta yhtiön ulkopuolellakin.

Ilmari Kataja kesäasunnollaan Rymättylässä. Kuva vakuutusyh
tiö If:n arkistosta.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sampo perusti 28.2.1970, Tu
run yliopiston täyttäessä 50 vuotta, entisen toimitusjohta
jansa, kauppatieteen tohtori, h.c. varatuomari Ilmari Ka
tajan (1891–1967) nimeä kantavan rahaston. Rahastosta
jaetaan apurahoja oikeustieteellisen tutkimuksen ja ope
tuksen edistämiseen tai määrärahoina oikeustieteellisen kir
jallisuuden hankkimiseksi tiedekunnan kirjastoon.
Ilmari August Enroth syntyi Turussa 17.9.1891. Hänen
isänsä oli Uudellakirkolla syntynyt vanginvartija Henrik
Herman Enroth (1861–1906) ja äitinsä Marttilasta kotoi
sin ollut Vera o.s. Leppänen (1863–1955). Perhe suomen
si nimensä 1907 Katajaksi. Ilmari Kataja kirjoitti ylioppi
laaksi Turun lyseosta 1911. Hän suoritti oikeustutkinnon
ja auskultoi Turun hovioikeudessa 1915 sekä toimi apulai
sena turkulaisessa lakiasiaintoimisto Kivimäki & Tulenhei
mossa. Kataja valmistui varatuomariksi 1918. Hän teki Tu
russa merkittävän uran asianajajana ja oli osakkaana Kataja
& Tulenheimon asianajotoimistossa 1920–1941, lukuun
ottamatta vuosia 1929–1932, jolloin hän työskenteli Maa
kuntain Pankki Oy:n johtokunnassa.

Ilmari Kataja toimi jälleenvakuutusosakeyhtiö Vastuun hal
lituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana 1943–1962.
Hän kuului Uusi Aura Oy:n, merivakuutusosakeyhtiö Ar
gon, Keskeytysvakuutusosakeyhtiö Otson, Auran Panimo
Oy:n ja Turun suomalaisen säästöpankin hallitukseen ja
hänellä oli useita luottamustoimia vakuutusalalla. Kataja
oli Turun yliopiston hallituksen ja talousvaliokunnan jäsen
ja kauppakorkeakoulun säätiön valtuuskunnan puheen
johtaja sekä Suomen lakimiesyhdistyksen Turun osaston
puheenjohtaja, kauppakamarin puheenjohtaja ja Turun
Liikemiesyhdistyksen johtokunnan jäsen.
Ilmari Kataja oli Turun kaupunginvaltuuston ja hallituk
sen sekä useiden eri lautakuntien jäsen 1925–1932 ja pre
sidentin valitsijamies 1925. Hänelle myönnettiin Suomen
Leijonan ja Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkit.
Hänestä tuli 1962 kauppatieteiden kunniatohtori. Vara
tuomari Ilmari Kataja kuoli 18.7.1967.
Osuuskunta Sigillum / Terhi Kivistö

Ilmari Kataja avioitui 1922 rymättyläläisen Olga Lemmen
toivo (Lemme) Suutarlan (1898–1979) kanssa, jonka van
hemmat olivat maanviljelijä Olof Suutarla ja Olga Maria

Turun Yliopistosäätiö
Turun Yliopistosäätiön tarkoitus on edistää ja tukea Turun yliopiston toimintaa. Säätiön tärkein
toimintamuoto on sen yleis- ja nimikkorahastot, joiden tuotosta säätiö jakaa apurahoja. Rahastojen yhteenlaskettu koko on runsaat 40 miljoonaa euroa.

