TIMO SOIKKASEN RAHASTO
Poliittisen historian legenda, ilmiö ja persoona
Maria syntyi 1984, Maria Anna Kaarina 1988 ja Saara
Salla Johanna 1990.

Mika Rantasen karikatyyri Timo Soikkasesta
”Herra se on herrallakin!” vuodelta 2001

Rahaston pääoman muodostavat professori Timo Soikkasen eläkkeelle jäämisen yhteydessä Turun Yliopistosäätiölle kerätyt lahjoitukset. Rahaston tuotolla tuetaan Turun
yliopistoa jakamalla opiskelijoille apurahoja politiikan
tutkimuksen laitoksen pro gradu -tutkielmien tekemiseen liittyvien kustannusten, esimerkiksi arkistomatkojen,
kaukolainojen, materiaalihankintojen tai muiden kulujen
kattamiseen.
Timo Ilmari Soikkanen syntyi Helsingissä 17.2.1947.
Hänen isänsä oli varatuomari, kunnallispormestari Eero
Ilmari Soikkanen ja äitinsä sisustusarkkitehti Anna-Liisa
o.s. Tanner. Pian pojan syntymän jälkeen perhe muutti
Turkuun. Timo Soikkanen kirjoitti ylioppilaaksi Turun
klassillisesta lyseosta 1967. Hän lähti opiskelemaan poliittista historiaa Turun yliopistoon ja valmistui valtiotieteiden kandidaatiksi 1971 ja lisensiaatiksi 1973. Opinto- ja
tutkimusmatkoja hän teki Englantiin ja Saksaan.
Soikkanen väitteli tohtoriksi 1984. Väitöskirja ”Kansallinen eheytyminen – myytti vai todellisuus? Ulko- ja sisäpolitiikan linjat ja vuorovaikutus Suomessa 1933–1939”
käsitteli kansakunnan eheytymistä vuoden 1918 tapahtumista talvisotaan. Vuonna 1984 Timo Soikkanen myös
meni naimisiin sairaanhoitaja Henna Maria Päivikki Lohennon (s. 1948) kanssa. He saivat kolme tytärtä: Eeva-

Työuransa Soikkanen teki Turun yliopiston poliittisen
historian laitoksella vuosina 1972–2015 assistenttina, yliassistenttina ja professorina. Hän hoiti Turun yliopiston
poliittisen historian professuuria viransijaisuuksina jo
1981–1983, 1993–1994 ja 1997–1998. Virkaan hänet
valittiin 1998. Hän toimi yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan varadekaanina 1991–1993 ja 1998–2001 ja dekaanina 2001–2004. Hän oli Turun yliopiston hallituksen jäsen 1991–1993 ja 2000–2004 sekä kielikeskuksen
johtokunnan jäsen ja puheenjohtaja 1990-luvulla. Timo
Soikkanen oli myös Suomen Akatemian vanhempi tutkija 1994–1995 ja Turun yliopiston dosentti 1984–1998,
minkä lisäksi hän on ollut Oulun yliopiston dosentti vuodesta 1988. Hän on toiminut pitkään Joel Toivolan säätiön johtokunnan puheenjohtajana.
Soikkanen toimi oman työnsä ohessa Ulkoasiainministeriön historiankirjoittajana vuodesta 1989. Vuonna 1991
julkaistiin hänen tutkimuksensa ”Yrjö Ruutu: Näkijä ja
tekijä”. Kaksiosainen ulkoministeriön historia presidentti
Urho Kekkosen kaudelta ilmestyi 2003 ja 2008. Soikkasen julkaisuluettelossa on yli 230 nimikettä, joista vajaa
puolet on alkuperäistutkimuksia Suomen ulko- ja sisäpolitiikasta, historiantutkimuksesta ja metodiikasta. Soikkanen on toimittanut 18 teosta. Akateeminen turkulainen
huumori on saanut omat kirjansa 2004 ja 2010.
Soikkaselle myönnettiin 1992 Tiedon portti -palkinto (nykyisin Vuoden tieteentekijä) sekä 2009 Presidentti Urho
Kekkosen tunnustuspalkinto kansainvälisiä kysymyksiä
käsittelevästä tutkimuksesta. Vuoden luennoitsijaksi hänet on valittu neljästi. Soikkanen on toiminut aktiivisesti
myös ammattiyhdistysliikkeessä. Hän oli Turun assistenttiyhdistyksen puheenjohtaja 1980–1981 ja 1986–1987,
ja kunniapuheenjohtajaksi hänet valittiin 1997. Hän oli
Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liiton (nyk. Tieteentekijöiden liitto) hallituksen jäsen 1987–1989 ja Turun yliopiston akavalainen pääluottamusmies 1987–2000
ja 2013–2014. Professoriliiton valtuuskunnan ja Turun
yliopiston osaston jäsenenä Soikkanen on toiminut vuodesta 2011 lähtien. Soikkanen toimi Turun historiallisen
yhdistyksen puheenjohtaja 1990–1995. Historia onkin
ollut Timo Soikkaselle työ, harrastus ja elämäntapa.
Osuuskunta Sigillum / Terhi Kivistö

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.

