KARI SALAVUON MUISTORAHASTO
Sosiaalipolitiikan professori oppiaineensa kehittäjänä ja innoittajana
Rahaston pääoma muodostui professori Kari Salavuon
(22.5.1940–10.2.2001) muistoksi Turun Yliopistosäätiölle tehdyistä yksityishenkilöiden ja yhteisöjen lahjoituksista. Rahasto tukee Turun yliopistossa tehtävää sosiaalipolitiikan alan nuorten tutkijoiden tutkimustyötä jakamalla
apurahoja ensisijaisesti ulkomaanvaihtoon ja tutkimustyöhön ulkomailla.
Kari Salavuo syntyi Kuopiossa myyntipäällikkö Aarne
Aleksander Salavuon ja Hilda o.s. Spännärin perheeseen.
Hän kirjoitti ylioppilaaksi Tampereen lyseosta 1960 ja
aloitti sosiaalipolitiikan opinnot Turun yliopistossa. Hän
valmistui filosofian kandidaatiksi 1964, lisensiaatiksi 1967
ja valtiotieteiden tohtoriksi 1970. Hänen väitöskirjansa
käsitteli taloudellisen tason asteikkoa elintason mittarina.
Kari Salavuo toimi Turun yliopiston sosiaalipolitiikan assistenttina 1965–1970 ja apulaisprofessorina 1971–1991,
mistä ajasta kaksi vuotta vt. professorina. Hänet nimitettiin 1992 professorin virkaan, jota hän hoiti kuolemaansa
saakka. Käytännössä Salavuo johti sosiaalipolitiikan laitosta lähes koko sen olemassaolon ajan. Laitos profiloitui
konkreettiseen sosiaalitutkimukseen ja kansainväliseen
vertailevaan tutkimukseen. Opetusministeriö nimesi sen
korkealaatuisen koulutuksen huippuyksiköksi vuonna
2000. Vuosien kuluessa lähes 800 laitokselta valmistunutta maisteria osallistui Salavuon opetukseen. Häntä pidettiin innoittavana ja uusiutuvana opettajana. Työyhteisössä
hän oli yhtäältä vastuullinen johtaja, toisaalta iloisen mielen ylläpitäjä.
Kari Salavuo toimi yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
dekaanina ja varadekaanina useita kausia vuodesta 1977
alkaen. Hän kuului Turun yliopiston hallitukseen vuodesta 1993 ja oli myös Turun kauppakorkeakoulun, Tampereen yliopiston ja Kuopion yliopiston dosentti sekä professorina Åbo Akademissa 1983–1984.
Kaikkiaan Salavuolle kertyi noin 130 tieteellistä julkaisua. Hänen tutkimuksensa käsittelivät muun muassa
tulonjakoa, toimeentulotukea ja hyvinvointistrategiaa.
Hän julkaisi tutkimuksia niin teollisuus- kuin maaseutukeskustenkin sosiaalihuollosta ja hyvinvointikysymyksistä. Myös yliopiston ulkopuolella Salavuo tunnettiin
ahkerana esitelmöitsijänä ja kannanottajana yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Hän piti yllä huolta heikompiosaisten asemasta.

Kari Salavuo työhuoneessaan. Turun yliopiston kuva-arkisto.

Sosiaali- ja terveyshallinnon (STAKES:n) pysyvänä asiantuntijana Salavuo oli vuodesta 1986 alkaen. Hän oli sosiaalipoliittisen yhdistyksen esimies 1982–1987, International Council on Social Welfaren (ICSW) toimeenpanevan
komitean jäsen ja ICSW:n Suomen neuvottelukunnan
puheenjohtaja 1982–1991 sekä Huoltaja-säätiön isännistön jäsen vuodesta 1996. Hänelle myönnettiin Suomen
Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan ritarimerkki ja
Sosiaaliturvan keskusliiton ansiomitali.
Kari Salavuon puoliso oli VTM, kuntoutussihteeri Mervi Elina Renkonen (1948–1983). Heille syntyivät pojat
Miikka (1971) ja Jaakko (1973). Varsin nuorena leskeksi
jäänyt Salavuo kasvatti yksinhuoltajana poikansa, joiden
menestyksestä hän tunsi ylpeyttä. Äitinsä sairastuttua vakavasti hän myös osoitti esimerkillään, kuinka suomalaisessa hyvinvointivaltiossa omaiset osallistuvat aktiivisesti
sairastuneiden ja vanhusten huoltoon. Kari Salavuo harrasti liikuntaa ja kirjallisuutta. Hän oli sotilasarvoltaan
vänrikki.
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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.

