IRMA JA BENITO CASAGRANDEN RAHASTO
Casagrande – Casa de la cultura
toriallisen ympäristön suojelun puolesta. Hänen yhdeksi
päätyökseen voidaankin lukea Turun vanhan keskustan
elvyttäminen.
Benito Casagrandella on ollut kymmeniä eri alojen luottamustoimia 1970-luvulta lähtien, joista tuoreimpia ovat
mm. Kulttuurikaupunki 2011 -neuvottelukunnan jäsenyys (2005–2007) ja Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön
hallituksen puheenjohtajuus (2003–). Casagrande on aktiivisesti mukana Turun yliopiston toimikuntien sekä useiden säätiöiden hallitusten ja järjestöjen toiminnassa.

Benito ja Irma Casagrande. Kuva Benito Casagrande.

Rahasto perustuu Casagranden arkkitehtitoimiston lahjoitukseen, jonka tuotolla tuetaan kasvatustieteen sekä Italian
kielen ja kulttuurin opetusta ja tutkimusta Turun yliopistossa. Rahasto tukee myös Turun yliopiston kautta tapahtuvaa Suomen ja Italian välistä kulttuurivaihtoa. Lisäksi
rahastosta jaetaan määrä- ja apurahoja kulttuurihistoriallisten rakennusten ja rakennusten ympäristön historian, taidehistorian, rakennustapojen ja arkkitehtuurin tutkimukseen. Rahasto on perustettu 28.4.1992 Benito Casagranden
50-vuotismerkkipäivän yhteydessä saaduin lahjoitusvaroin.
Casagranden italialaiset sukujuuret ovat peräisin vuonna
1912 Suomeen muuttaneelta isoisältä, Antonio Casagrandelta, joka perusti Turkuun Linnankadun varrelle tukkuja vähittäisliikkeen. Hänen vanhin poikansa, lelukauppias
Wilhelm Casagrande, avioitui Sylvi Calabresen kanssa, ja
heidän poikansa Benito Guglielmo Giovanni Casagrande syntyi Turussa 6.6.1942. Benito Casagrande avioitui
vuonna 1961 Irma Annikki Saarelan kanssa (synt. 1940)
ja perheeseen syntyi kolme tytärtä: Caterina (1961), Cristina (1962) ja Carolina (1967).

Casagranden monipuolista ja mittavaa elämäntyötä on
kunnioitettu lukuisilla arvomerkeillä ja huomionosoituksilla, joista tärkeimpiä ovat Cavalliere di Grazia Magistrale
-kunniamerkki (1990), Italian Tasavallan Ansioritarikunnan komentajamerkki (ItTARK, 1993), Suomen Leijonan
I luokan ritarimerkki (2000), Turun Yliopiston Phoenix
Universitatis Turkuensis (2003), Suomen kulttuurirahaston H. G. Porthan -mitali (2003), Varsinais-Suomen Yrittäjien myöntämä Vuoden Yrittäjäteko (2003) sekä Turun
yliopiston perustamisen suuri muistomitali (2011). Benito Casagrande on toiminut Italian kunniakonsulaattina
vuodesta 1985 lähtien. Hän on myös Suvereenin Maltan
Ritarikunnan jäsen sekä Saarenmaan kunniakansalainen.
Vuonna 2006 Benito Casagrande vihittiin Turun yliopiston kasvatustieteen kunniatohtoriksi.
Benito Casagrande on sotilasarvoltaan kapteeni. Vapaaajallaan hän viihtyy golfin, veneilyn, matkailun sekä sunnuntaimaalauksen parissa.
Osuuskunta Sigillum / Liisa Seppänen

Ylioppilaaksi Benito Casagrande valmistui Turun reaalilyseon iltalukiosta 1962, minkä jälkeen hän aloitti opinnot Teknillisessä korkeakoulussa ja valmistui arkkitehdiksi 1970. Oman arkkitehtitoimistonsa, B. Casagrande &
Co Ky, hän perusti jo 1969. Casagrande toimi yrityksen
toimitusjohtajana vuoteen 1988 asti, minkä jälkeen hän
jatkoi hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2002 asti. Turun tunnetuimpiin arkkitehteihin lukeutuva Casagrande
on suunnitellut sekä mittavia uudiskohteita että toiminut
aktiivisesti vanhojen rakennusten peruskorjauksen ja hisTurun 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.

