Ingrid ja Ewald Hentun rahasto
Kansainvälinen kokemus hyödytti nuorta Suomea

R

ahasto perustuu kauppaneuvos Ewald Hentun
(26.6.1879–4.6.1961) ja hänen puolisonsa Ingrid Hentun (o.s. Berkan, 21.11.1893–14.10.1965) lahjoitukseen 1938.
Se tukee suomalaista kulttuurityötä.
Ewald Henttu syntyi Valkealan Tuohikotin kylässä. Isä oli
sahanomistaja Ville Henttu ja äiti Leena Maria Kukkola.
Perheeseen syntyi tytär ja kuusi poikaa, joista Ewald oli
vanhin. Hänellä oli pienestä pitäen palava halu opiskella, mutta opintien sijaan hän työskenteli
isänsä omistamalla Sarkasen sahalla. Pojan ahkeruus ja määrätietoisuus saivat isän kustantamaan tälle opinnot
Tampereen Kauppaopistossa 1899.
Kaupallisia opintojaan Henttu täydensi Tukholmassa. Sen jälkeen
hän toimi Suomessa eri sahoilla,
kunnes sai 1903 kutsun puutavaraliike Fisser & v. Doornumin palvelukseen Emdeniin, Saksaan. Sieltä Henttu siirtyi 1907 Lontooseen, jossa perusti ystäviensä kanssa Marshall,
Henttu & Etholén puutavaranvälitysyhtiön
lokakuussa 1912. Opiskelujaan hän jatkoi lontoolaisessa iltakoulussa.
Englannin lisäksi Henttu välitti suomalaista puutavaraa ja
teki huomattavia sahatavarakauppoja Saksaan, Hollantiin,
Belgiaan ja Ranskaan. Hän osasi ruotsia, saksaa, englantia ja ranskaa. Lontoossa ollessaan hän kirjoitti artikkeleja
Kauppalehteen ja muihin Suomen, Ruotsin ja Englannin
ammattilehtiin. Hän julkaisi 1912 hän suomenkielisen Sähkösanaston.
Kun Suomi itsenäistyi, Henttu piti velvollisuutenaan
käyttää hankkimaansa taloudellista kokemusta maansa
hyväksi. Hän muutti 1919 alussa Viipuriin, jonne perusti Puutavaraliike E. Hentun. Hän ryhtyi myös osakkaaksi
eri yrityksiin, kuten lappeenrantalaiseen Saimaan Sahaan
ja loimolalaiseen Karjalan Saha Oy:öön. Puutavaraliike
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E. Henttu jatkoi toisen maailmansodan jälkeen toimintaansa Helsingissä.
Henttu solmi 1921 avioliiton Viipurista kotoisin olevan Ingrid
Emilia Maria Berkanin kanssa. Hänen vanhempansa olivat vanhempi komisario Anton Alexander Berkan ja Edith
Emilia Leontine Tulander. Hentuille syntyi neljä
lasta: Ville, Veikko, Marja ja Salama. Kaksi vanhinta poikaa kuolivat nuorena. Salama Henttu jatkoi isänsä rinnalla
Puutavaraliike E. Hentussa.
Hentun periaate oli ”Oma apu, paras apu”. Hän oli varovainen, ahkera ja säästäväinen ja keskitti kaiken energiansa
tuottavaan työhön. Toisaalta hän halusi yhdistää huvin ja
hyödyn, siksi hän harrasti puutarhanviljelyä ja metsänhoitoa.
Aatteelliset harrastukset ja kulttuurityö kiinnostivat Henttua pienestä pitäen. Hän oli Suomen Kulttuurirahaston
ensimmäisiä suurlahjoittajia. Kauppaneuvos hänestä tuli
1938 ja Suomen Kulttuurirahaston kunniajäsen 1949.
Osuuskunta Sigillum/Seija A. Niemi

Suomen Kulttuurirahaston tehtävä on suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen
viljelyn vaaliminen ja kehittäminen. Kulttuurirahasto muodostuu Säätiöstä (perustettu
1939) ja Kannatusyhdistyksestä (perustettu 1937). Säätiön sisällä toimii keskusrahasto ja
17 maakuntarahastoa. Kulttuurirahasto jakaa apurahoja ja palkintoja tieteen ja taiteen
tekijöille sekä kulttuurielämän eri aloille toimiville henkilöille ja yhteisöille. Apurahojen
ohella Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa. Lisätietoa www.skr.fi.

