KEIJO VIRTASEN RAHASTO
Siirtolaisuustutkijasta kulttuurihistorioitsijaksi ja rehtoriksi
Rahaston pääoman muodostavat rehtori Keijo Virtasen
60-vuotismerkkipäivän 28.8.2005 yhteydessä häntä muistaneiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamat varat. Rahaston tarkoitus on tukea
Turun yliopistossa tehtävää muuttoliikkeisiin ja muihin
vuorovaikutusprosesseihin kohdistuvaa tutkimustyötä jakamalla apurahoja nuorille tutkijoille.
Keijo Aarre Virtanen syntyi Naantalissa 28.8.1945. Hänen
vanhempansa olivat sähköasentaja Vilho Aarre Virtanen ja
Eva Augusta Olin. Kirjoitettuaan ylioppilaaksi Naantalin
yhteiskoulusta 1964 Keijo Virtanen aloitti 1966 yleisen
historian opinnot Turun yliopistossa. Hän valmistui filosofian kandidaatiksi 1972, lisensiaatiksi 1977 ja tohtoriksi 1980. Opinnäytetöissä tutkimusaiheina olivat amerikansiirtolaisuus, etenkin paluumuutto, sekä vieraaseen
kulttuuriin sopeutuminen. Myöhemmin Keijo Virtanen
keskittyi myös amerikkalaisen kulttuurin vaikutuksiin Euroopassa, kulttuurihistorian metodologisiin kysymyksiin
sekä kirjoituksiin yliopisto- ja tiedepolitiikasta.
Keijo Virtanen toimi 1970-luvulla yleisen historian assistenttina ja vt. apulaisprofessorina. Hän oli Suomen Akatemian tutkimusassistentti 1970-luvun lopulla ja nuorempi
tutkija seuraavan vuosikymmenen alkuvuosina. Hän teki
lukuisia tutkimusmatkoja Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.
Vuosina 1974–1975 hän oli tutkimusassistenttina ja
1988–1989 vierailevana Fulbright-tutkijana Michiganin
yliopistossa. Virtanen oli 1992–2009 Journal of American Historyn Suomen toimittaja. Niin ikään hän on usean
kansainvälisen tieteellisen aikakauslehden toimituskunnassa.
Virtanen työskenteli vuodesta 1983 kulttuurihistorian oppiaineessa ensin vt. professorina ja lehtorina ja vuodesta
1990 varsinaisena professorina. Hänen aikanaan oppiaine
kasvoi nopeasti ja siinä korostuivat antropologiset vaikutteet, populaarikulttuurin tutkimus ja ajan monikerroksellisuus. Virtanen oli 1995 perustetun Itämeren alueen vuorovaikutuksen ja integraation tutkijakoulun johtaja.
Keijo Virtanen oli vuodesta 1997 Turun yliopiston rehtorina yli 15 vuoden ajan, joten hän on ollut yliopiston
pitkäaikaisin rehtori. Hän jäi eläkkeelle 2012. Virtanen
on Viron kunniakonsuli. Hänestä tuli liettualaisen Klaipedan yliopiston kunniatohtori 2001 ja Tarton yliopiston
kunniatohtori 2003. Hän on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen. Tasavallan presidentti on myöntänyt hänelle
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sekä Suomen Valkoisen Ruusun että Suomen Leijonan
ritarikunnan komentajamerkit. Varsinais-Suomen liitolta
hän sai Aurora-mitalin 2008. Hänelle on myönnetty Turun yliopiston perustamisen suuri muistomitali. Hänestä
tuli Turun yliopiston ylioppilaskunnan historian kuudes
kunniajäsen 2012. Hän on saanut myös useita ulkomaisia
tunnustuksia.
Keijo Virtanen on toiminut pääministerin johtaman Tutkimus- ja innovaationeuvoston jäsenenä 2002–2005 ja
2007–2011 ja Suomen historiallisen seuran esimiehenä.
Hän oli Turussa Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011
-valtuuskunnan puheenjohtaja. Hän on TS-Yhtymä Oy:n
hallintoneuvoston puheenjohtaja, Siirtolaisuusinstituutin
valtuuston puheenjohtaja ja Naantalin Musiikkijuhlasäätiön valtuuskunnan jäsen.
Keijo Virtanen on ollut vuodesta 1969 naimisissa luonnontiet. kand. Orvokki Karhun (s. 1947) kanssa. Heillä on kaksi lasta, Seppo (s. 1972) ja Marjaana (s. 1976).
Virtanen on äänilevyjen ystävä. Hän viihtyy lastenlastensa
kanssa ja harrastaa lenkkeilyä. Eläkkeelle jäätyään Virtanen on jatkanut tutkimustyötään.
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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 noin 50 miljoonaa euroa.

