PENTTI JA TYYNI EKBOMIN RAHASTO
Syövän ja syövän torjunnan tutkimustyölle
ja oli suorittanut asepalveluksensa 1924–1925 Porin rykmentissä. Vuonna 1942 hän aloitti työn Huhtamäki-yhtymän säilyketehdas Jalostajan valmistuspäällikkönä Turussa, jossa hän työskenteli eläkkeelle jäämiseensä asti vuonna
1972. Turkuun muutettuaan Pentti Ekbom tapasi Tyyni
Saarimaan, ja avioliitto solmittiin 26.6.1949.

Pentti ja Tyyne Ekbom. Kuvat Veikko Lehtisen albumista.

Rahasto perustuu Pentti ja Tyyni Ekbomin testamenttilahjoituksiin ja sen tarkoituksena on Turun yliopistossa
tehtävänä on syöpään ja syövän torjuntaan liittyvän tietellisen tutkimustyön tukeminen.
Pentti Johannes Ekbom syntyi Perniön pitäjän Paarskylässä 16.3.1906 sveitsiläissyntyisen Johan Eggenin ja Vilhelmiina o.s. Ekbomin ainoana lapsena. Perheen äiti kuoli
varhain, jolloin pojan isovanhemmat ottivat hänet hoitoonsa ja hänen sukunimekseen tuli äidin tyttönimi. Pian
kuoli myös isoisä, minkä jälkeen isoäiti huolehti hänestä
yksin. Pentti kävi ensin kiertokoulua Perniössä, minkä jälkeen hän pääsi Perniön kansakouluun. Myöhemmin koulunkäynti jatkui Sauvossa ja Turussa.

Tyyni Inkeri Saarimaa syntyi Turussa 12.7.1912 Kaarlo
Vihtori Saarimaan ja Ida Karoliina o.s. Alitalon perheeseen.
Hän kävi koulunsa Turussa, minkä jälkeen hän suoritti Lastenlinnan hoitajakurssin. Hän toimi hoitajana sekä Lastenlinnassa että Turun kaupunginsairaalassa, kunnes jäi
kotirouvaksi avioliiton solmimisen jälkeen. Kotirouvan
eloa ei kestänyt kauaa, vaan myös Tyyni Saarimaa siirtyi
Jalostajan palvelukseen työskennellen näytelähettämön hoitajana. Hän jäi eläkkeelle vuonna 1972. Eläkepäiviään he
viettivät Turussa Maariankadulla.
Pentti ja Tyyni Ekbomilla ei ollut lapsia, joten he päättivät
keskinäisellä testamentillaan tukea tärkeäksi kokemaansa syövän ja syövän torjunnan tutkimusta. Pentti Ekbom
kuoli 14.11.1985 ja Tyyni Ekbom 27.11.1992.
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Työuransa Pentti Ekbom aloitti meijeriharjoittelijana Perniön Paarskylän meijerissä, jossa hänen isänsä oli ollut
juustomestarina. Harjoittelu jatkui myöhemmin Hajalan
osuusmeijerissä, Kaalan meijerissä Halikossa ja Karunan
meijerissä. Vuonna 1926 hän pääsi Juuston Tukkuliikkeen kustannuksella opintomatkalle Stottiniin Saksaan,
ja 1927–1928 hän opiskeli juustomestariksi Sveitsissä.
Kotiin palattuaan hän toimi ensin juustomestarina Barssemds andelsmejerissä Inkoossa ja 1930–1934 Karunan
meijerissä. Seuraavana vuonna hän ryhtyi sauvolaisen Tapolan meijerin vuokraajaksi. Meijerityö vaihtui turkistarhaukseen kun Pentti Ekbom osti Sauvosta turkistarhan.
Hän hoiti tarhaansa neljän vuoden ajan 1936–1940. Turkistarhauksen ohella hän toimi vuoden ajan jälleen juustomestarina Karunan meijerissä 1939–1940. Vuoden 1941
alussa hän vaihtoi jälleen työpaikkaa ollen alkuvuoden
juustomestarina Bromarvissa. Jatkosodan syttyminen vei
Pentti Ekbomin Hangon rintamalle, mutta sotareissu ei
muodostunut pitkäksi; hän oli jo vanhempaa ikäpolvea
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.

