MATTI KOIVURINNAN RAHASTO
Turkulaisen kauppaneuvoksen tuki kaupunkiarkeologiseen tutkimustyöhön
Rahasto perustuu kauppaneuvos Matti Koivurinnan 75-vuotismerkkipäivän yhteydessä järjestetyn keräyksen varoihin.
Sen tuotolla tuetaan kaupunkikulttuuriperinteeseen liittyvää arkeologista tutkimustyötä antamalla apu- ja määrärahoja Turun yliopiston nuorille tutkijoille. Rahasto on perustettu 17.11.2006.
Matti Armas Koivurinta syntyi Turussa 22.9.1931 kauppaneuvos Armas Johannes Koivurinnan ja talousneuvos Lempi Matilda (o.s. Honka) Koivurinnan perheeseen. Matti
Koivurinta valmistui merkonomiksi Turun Kauppaopistosta 1955, minkä jälkeen hän opiskeli lontoolaisessa Davies’s
School of English -oppilaitoksessa ja hankki liike-englannin
tutkinnon vuonna 1956. Liiketalouden opinnot jatkuivat
vielä Turun kauppakorkeakoulussa, josta Matti Koivurinta
valmistui ekonomiksi 1958.
Koivurinta on luonut merkittävän uran liike-elämässä ja
ollut perustajana ja pääosakkaana lähes parissakymmenessä
eri yrityksessä. Koivurinnan omaisuus on peräisin auto-, arvopaperi-, kiinteistö- ja rakennustarvikealoilla toimineesta
Tavoite-konsernista. Yrityksen lähtökohtana oli sähkö- ja
rakennusalan tarvikkeiden kauppaan keskittynyt Oy Koivurinta Trading Ab, jonka Matti Koivurinta perusti vanhempiensa kanssa 1960 ja aloitti tällöin pitkän uransa perheyrityksen johtotehtävissä. Koivurinnan nimeä kantanut
yritys fuusioitiin Tavoite-yhtiöihin 1980-luvulla.
Vuonna 1987 Matti Koivurinta perusti nimeään kantavan säätiön, jonka tehtävänä on toimia kulttuuriperinteen
ja taiteen tukemisen puolesta. 1990-luvun alussa Matti
Koivurinta Säätiö laajensi toimintaansa myös sosiaaliseen
asunnonvuokraukseen. Vuonna 2000 asunnonvuokraustoimintaa ryhdyttiin hoitamaan säätiön tytäryhtiöksi perustetun Tusva-Asunnot Oy (Turun sosiaaliset vuokra-asunnot)
kautta. Nykyään Tusva-Asunnot Oy käsittää 12 asunto-osakeyhtiötä, joissa on kaikkiaan yli 650 säätiön omistuksessa
olevaa asuntoa.
Matti Koivurinta oli lahjoittanut yhtiönsä osakkeet jo vuonna 1992 nimeään kantavalle säätiölle ja ryhtynyt rakennuttamaan nykytaiteen museota Rettigin palatsin tiloihin.
Taidemuseohanke laajeni arkeologisten löytöjen myötä käsittämään myös arkeologis-historiallisen museon, ja 1995
palatsin alueella avattiin Aboa Vetus & Ars Nova -museo,
joka toimii nykyisin Matti Koivurinta Säätiön merkittävimpänä ilmentymänä. Matti Koivurinta toimi itse säätiön
asiamiehen tehtävissä vuoteen 2009 saakka, minkä jälkeen
hän on jatkanut säätiön kunniapuheenjohtajana ja hallituk-
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sen jäsenenä. Vuonna 2011 Matti Koivurinta Säätiö antoi
Turun yliopistolle huomattavan lahjoituksen, jonka tuottoa
säätiö toivoi käytettävän Turun yliopistossa harjoitettavan
arkeologisen tutkimuksen tukemiseen.
Kulttuurialan ja liiketalouden lisäksi Matti Koivurinnan
mielenkiinto on ulottunut terveydenhuollon alalle. Hän on
osallistunut aktiivisesti syöpätutkimuksen ja syöväntorjuntatyön tukemiseen. Koivurinta oli mukana perustamassa
Moikoisten Syöväntutkimussäätiötä, jonka toiminta alkoi
1989. Hän on toiminut myös Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen puheenjohtajana. Lisäksi hän on ollut perustamassa
Lounais-Suomen vastasyntyneiden lasten tutkimussäätiötä
ja tukenut lahjoituksilla erityisesti keskostutkimusta.
Matti Koivurinta on useiden aatteellisten yhdistysten kunniapuheenjohtaja ja -jäsen, ja hänet on palkittu monilla
suomalaisilla ja ulkomaisilla kunniamerkeillä ja arvonimillä.
Vuonna 1982 hänelle myönnettiin kauppaneuvoksen arvo
ansioistaan liike-elämän ja kaupan alalla, ja 1988 hänet palkittiin Turun yrittäjien maakunnallisella yrittäjäpalkinnolla.
Turun kauppakorkeakoulun kauppatieteiden kunniatohtoriksi hänet nimitettiin 1989. Yhteiskunnallisista ansioistaan
Matti Koivurinnalle on myönnetty sekä Suomen Leijonan
komentajamerkki (1992) että Suomen Valkoisen Ruusun
komentajamerkki (2012).
Matti Koivurinta on naimisissa merkonomi Lena FörbomKoivurinnan kanssa. Koivurinnan harrastuksiin kuuluvat
nykytaiteen ja historian lisäksi numismatiikka ja golf.
Osuuskunta Sigillum / Liisa Seppänen

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.

