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ginvaltuuston ja -hallituksen jäsenenä 1920–1940-luvuilla sekä edistyspuolueen kansanedustajana 1939–1944. Turun yliopiston menestykseen hän vaikutti toimimalla sen
talousvaliokunnassa 1930-luvulta lähtien.

Rahasto perustuu TS-Yhtymä Oy:n ja sen tytäryhtiöiden
lahjoittamiin varoihin. Sen tuotolla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa viestintäalan ja yhteiskuntaelämän tutkimusta Turun Sanomien omaksumien arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Rahasto on perustettu vuonna 1998.
TS-Yhtymä Oy:n voidaan katsoa saaneen alkunsa 1904,
kun Antti Mikkola teki näytenumeron ensimmäisestä suomenkielisestä päivälehdestä, Turun Sanomista. Lehden päätoimittajana vuosina 1905–1906 toiminut Mikkola oli
tarmokas suomalaisuustaistelija, joka halusi luoda Turun
Sanomista varsinaissuomalaisen vaikuttajan edistämään maakunnan aineellista ja henkistä menestystä.
Turun Sanomat otti näkyvästi kantaa Turun yliopiston
perustamiseen. Hankkeen edistämiseksi 1917 perustetun
Turun Suomalaisen Yliopistoseuran hoitokuntaan kuuluivat sekä lehden päätoimittaja Pontus Artti että toimittaja Severi Nuormaa. Turun yliopiston perustamispäivänä
28.2.1920 avajaisista uutisoitiin laajalla erikoisnumerolla,
ja vastaavanlaisesti juhlistettiin myös yliopiston vihkiäisiä
ja promootiota 1927.
Vuodesta 1917 lähtien yhtiön toimitusjohtajana ja osakkaana toiminut Arvo Ketonen nimitettiin lehden päätoimittajaksi 1937. Ketoselle oli tärkeää ajaa aatemaailmansa mukaisia asioita sekä paikallisissa että valtakunnallisissa
luottamustoimissa. Hän oli muun muassa Turun kaupun-

Arvo Ketonen avioitui Turun Sanomien palveluksessa
työskennelleen Irja Blomqvistin kanssa 1941, ja perheeseen syntyi neljän vuoden aikana neljä lasta (Keijo, Taru,
Mikko ja Marja). Vuonna 1948 Arvo Ketonen menehtyi
vaikeaan sairauteen 60-vuotiaana. Leskeksi jäänyt Irja Ketonen valittiin lehden toimitusjohtajaksi 1955. Hänen
johdollaan turkulaisesta päivälehdestä kehittyi kansainvälisesti merkittävä kustannusyhtiö sekä modernin kirjapainotaidon pioneeri. Hän sai vuorineuvoksen arvonimen
ensimmäisenä naisena Suomessa 1980.
Keijo ja Mikko Ketonen tulivat lehtitalon johtotehtäviin
jo 1960-luvulla, ja 1976 veljekset nimitettiin yrityksen varatoimitusjohtajiksi. Vuonna 1982 lehtitalo laajeni viestintään, painopalveluihin sekä kiinteistöihin ja sijoituksiin jakautuneeksi TS-Yhtymäksi. Tässä vaiheessa Keijo
Ketosesta tuli yhtymän toimitusjohtaja ja Irja Ketosesta
sen pääjohtaja sekä Oy Turun Sanomien hallituksen puheenjohtaja. Keijo Ketonen toimi yhtymän johdossa vuoteen 2010 asti, minkä jälkeen Mikko Ketonen johti yhtymää pari vuotta. Molemmat veljekset on promovoitu
Turun yliopiston kunniatohtoreiksi: Mikko Ketonen sai
kunniatohtorin arvon Turun kauppakorkeakoulun hyväksi tekemästään työstä vuonna 2000, ja Keijo Ketonen promovoitiin lääketieteellisen tiedekunnan kunniatohtoriksi
keväällä 2006. Vuoden 2013 alussa TS-Yhtymässä tehtiin
sukupolvenvaihdos, ja toimitusjohtajaksi tuli Mikko Ketosen poika, KTM Heikki Ketonen.
Nykyään TS-Yhtymä Oy on monipuolinen viestintäalan
yritys, johon kuuluu useita tytäryhtiöitä eri puolella Suomea. Konsernin päätuote, Turun Sanomat, on Suomen
kolmanneksi suurin sanomalehti. Yhtymään kuuluu myös
muita maakunta- ja paikallislehtiä, kirjapainoyhtiöitä, paikallisradioita ja paikallinen televisiokanava. TS-Yhtymä
tekee monitahoista yhteistyötä Turun yliopiston, Turun
kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin kanssa. Suoran
taloudellisen tuen lisäksi konserni pyrkii vaikuttamaan
korkeakoulujen toimintamahdollisuuksiin nostamalla julkisuuteen koulutukseen ja koulutuspolitiikkaan liittyviä
asioita.
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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 runsaat 40 miljoonaa euroa.

