Mirjam ja Sakari Jotunin rahasto
Romaanisen filologian tutkimukseen

R

ahasto perustuu toimistovirkailija Mirjam Helena Jotunin (os. Husu, 1911–1991) testamenttilahjoitukseen,
ja se kunnioittaa nimessään muistoa hänen puolisostaan,
filosofian maisteri Sakari Jotunista (1907-1941). Rahasto tukee romaanisen filologian tutkimusta.
Mirjam Jotuni syntyi 20.1.1911 Viipurissa. Hnen isänsä oli
Joutsenosta kotoisin ollut Einar Husu. Mirjam Jotuni kävi
kuusi luokkaa Viipurin tyttölyseota, minkä jälkeen hän
suoritti konekirjoitus- ja kirjanpitokurssin 1929. Vuonna
1930 hän aloitti työnsä Helsingissä evankelis-luterilaisten seurakuntien hautaustoimiston toimistovirkailijana, myöhemmin sihteerinä, ja työskenteli hautaustoimistossa
eläkkeelle siirtymiseensä saakka.
Mirjam Jotunille myönnettiin II
luokan vapaudenmitali 1943 ja
Suomen evankelisluterilaisten
seurakuntien viran- ja toimenhaltijain liitto ry:n kultainen ansiomerkki 1966. Hän kuului Suomen
Punaisen Ristin Lauttasaaren alaosaston hallitukseen perustamisesta
lähtien ja oli Uuden Suomen asiamies
vuodesta 1964 alkaen. Mirjam Jotuni matkusti paljon sekä kotimaassa että Euroopassa.
Mirjam ja Sakari (Aki) Jotunin vuonna 1940 solmittu avioliitto jäi lyhyeksi, sillä aviomies kaatui jatkosodan alkuvaiheessa Soanlahdella 14.7.1941. Vänrikki Sakari Jotuni toimi
sodassa kenttätykistön tulenjohtajana. Pariskunnalla ei ollut lapsia.
Sakari Jotuni syntyi 3.7.1907 Ilomantsissa. Hänen isänsä oli Sortavalan seminaarin maantieteen opettaja ja sittemmin kansakouluntarkastaja Juho Alfred Jotuni ja
äitinsä Alfhilda Malmgren. Perheen muut lapset olivat Olavi ja Rakel (Numfelt). Sakari Jotunin täti oli kirjailija Maria
Jotuni. Sakari Jotuni pääsi ylioppilaaksi Helsingin Suomalaisesta lyseosta 1926, ja hän kirjoittautui samana vuonna
Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteelliseen tiedekuntaan. Asevelvollisuutensa hän suoritti 1929–1930. Armeijan jälkeen Sakari Jotuni vaihtoi tiedekuntaa ja aloitti

Kuva: Kansallisarkisto

1931 opiskelun Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisellä
osastolla. Hän valmistui fonetiikan laitokselta filosofian kandidaatiksi 1937 ja maisteriksi myöhemmin samana vuonna. Fonetiikan
arvosanan hän suoritti 1939.
Sakari Jotuni opiskeli 1934 pari kuukautta Ranskassa Grenoblen yliopistossa ja teki kesällä 1939
opintomatkan Saksaan, Ranskaan ja Italiaan. Hän toimi
myös kielenkorjaajana ja oikolukijana Kustannusosakeyhtiö Otavassa ja käänsi useita erikielisiä kaunokirjallisia
teoksia suomeksi. Sakari Jotuni ehti aloittaa tohtoriväitöskirjan laatimisen ennen sodan syttymistä. Olavi-veli mainitsi muistosanoissaan, että hänen veljensä oli rehti, vilkas
ja miehekäs. Sakari Jotuni oli koti-ihminen, joka antautui
vastaperustetun kodin lämmössä työhön, johon oli täydestä sydämestään kiintynyt.
Mirjam Jotuni kuoli 11.6.1991. Hän halusi lahjoittaa omaisuutensa Suomen Kulttuurirahastolle aviomiehensä muiston kunnioittamiseksi. Mirjan Jotunin laajaa yksityisarkistoa säilytetään Kansallisarkistossa.
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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.

