SIRKKA-LIISA PELTOSEN RAHASTO
Pankkivirkailijan lahjoitus lääketieteen tutkimukseen

Sirkka-Liisa Peltonen ottovanhempiensa Juhani ja Axa Peltosen
kanssa vuonna 1958. Kuvaaja F. Runeberg.

Rahasto perustuu pankkivirkailija Sirkka-Liisa Peltosen
(16.3.1940–23.4.2011) Turun Yliopistosäätiön hyväksi
tekemään testamenttiin. Rahasto on perustettu vuonna
2012. Sen tuotolla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa MS-taudin ja muiden autoimmuunitautien sekä lasten verisairauksien tutkimusta.
Sirkka-Liisa Peltonen (ent. Haapanen, ent. Sohlman) syntyi Angelniemellä Helmi Maria Sohlmanin (o.s. Haapanen) viidenneksi lapseksi. Äiti oli avioitunut kemiöläisen
työmies Artur Valdemar Sohlmanin kanssa vuonna 1935,
mutta sittemmin heidän tiensä olivat eronneet. Äiti työskenteli karjanhoitajana. Perhe asui ensin Kemiössä ja sitten lyhyen aikaa Laitilassa, josta nuorimman, jatkosodan
aikana syntyneen lapsen isä oli kotoisin. Tämä menehtyi
sodan aikana. Äiti solmi uuden avioliiton ja asettui asumaan Naantaliin. Perheen nuorimmat lapset päätyivät
adoptoitaviksi.
Sirkka-Liisa sai joulukuussa 1944 uuden kodin ja sukunimekseen Peltonen, kun hän tuli Turkuun ottolapseksi.
Ottovanhemmat olivat turkulainen myyntipäällikkö Matti Ilmari Peltonen (24.2.1901–30.6.1968) ja Sipoossa syntynyt Axa Adéle Linnea Skogster (22.1.1904–25.2.1966).
He olivat avioituneet vuonna 1931. Perheen toinen kotikieli oli ruotsi.

vuonna 1897. Heille syntyi kaikkiaan yhdeksän lasta, joista
neljä menehtyi nuorena. Ilmari Peltonen ponnisti vaatimattomista oloista hyvään asemaan. Kauppakoulun käytyään
hän aloitti vakuutusyhtiö Sammon palveluksessa. Crichton-Vulcanin kauppaedustajana hän toimi 1922–1933.
Ilmari Peltonen nimitettiin vuonna 1933 Köysitehtaiden
Myyntikonttorin konttorinhoitajaksi ja myyntipäälliköksi.
Myyntikonttori ja Peltosten koti sijaitsivat samassa osoitteessa Turun keskustassa Eerikinkatu 9:ssä. Myöhemmin
Peltoset muuttivat Hämeenkadulle ns. uuteen Pantterin
taloon Aurasillan tuntumaan. Axa Peltonen oli jo nuorena
sairastunut krooniseen tautiin, jota koetettiin tuloksetta
hoitaa Euroopan kylpylöissäkin. Perheellä oli myös kaunis kesähuvila Satavassa Airiston rannalla. Siellä vietettiin
1940-luvun lopulta lähtien kaikki kesät ja pidettiin rapukestejä ja muita suuriakin juhlia.
Ilmari Peltonen oli vaurastunut osakekaupoilla ja koonnut
huomattavan omaisuuden. Hän toimi vuosikymmeniä
mm. Turun Kauppaseuran varainhoitajana vuodesta 1941
ja puheenjohtajana 1961–1965, Suomen Kauppaedustajain Liiton johtokunnassa vuodesta 1932 sekä Turun
Liikemiesyhdistyksessä ja lukuisissa muissa johtokunnissa sekä liikkeiden tilintarkastajana. Ilmari Peltosen nimi
näkyy Turun katukuvassa edelleen, sillä vuonna 1961 valmistuneen, Eerikinkatu 9:ssä sijaitsevan 9-kerroksisen liike- ja asuintalon nimeksi tuli Ilmarinhovi. Omaisuuttaan
hän testamenttasi hyväntekeväisyyteen.
Sirkka-Liisa Peltonen kävi keskikoulun Turun Suomalaisessa Yhteiskoulussa 1951–1958. Hän työskenteli koko
ikänsä pankkivirkailijana, pisimmän aikaa Sparbanken i
Åbo -pankissa. Sirkka-Liisa Peltonen jäi eläkkeelle vuonna 1998. Asuttuaan vuosikymmenten ajan perheensä kaupunkikodissa Hämeenkadulla hän muutti 1990-luvulla
avopuolisonsa kanssa Hirvensaloon.
Koska Sirkka-Liisa Peltosella ei ollut omia perillisiä, hän
teki testamenttinsa Turun Yliopistosäätiön hyväksi vuonna 1985.
Osuuskunta Sigillum / Heli Teittinen

Ilmari Peltosen vanhemmat Juho ja Johanna Peltonen olivat syntyneet Pöytyällä ja muuttaneet Turkuun avioparina
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.

