Aimo ja Seija Pajusen rahasto
Tukea lasten, lapsiperheiden ja väestöpolitiikan tutkimukseen

R

ahasto on perustettu Lapsen ääni ry:n aloitteesta ja
perustuu kansliapäällikkö Aimo Pajusen (20.11.1931
–22.3.2013) 60-vuotispäivän yhteydessä vuonna 1991 tehtyihin onnittelulahjoituksiin. Rahasto edistää lapsiperheiden asemaa tukemalla tutkimusta, joka koskee lapsia, lapsiperheitä ja Suomen väestöpolitiikkaa, sekä muilla sopivilla tavoilla.
Aimo Kalervo Pajunen syntyi Helsingissä. Hänen vanhempansa olivat everstiluutnantti
Arvi Albert Pajunen ja toimittaja Aira
Aune Birgitta Pyykkö. Päästyään ylioppilaaksi Tornion Yhteislyseosta
1949 hän lähti isänsä tapaan sotilasuralle. Hän suoritti merikadettikurssin, meripuolustuksen luutnanttikurssin ja kenttätykistön
kapteenikurssin. Sotakorkeakoulun käytyään hänestä tuli yleisesikuntaupseeri 1961. Merisotakoulun
jälkeen Aimo Pajunen palveli Kotkan
rannikkopatteriston nuorempana upseerina ja patterin päällikkönä. Pääosan
urastaan hän palveli puolustusministeriössä,
puolustusneuvoston sihteeristössä ja maanpuolustuskurssien opettajana.
Aimo Pajunen oli Kekkosen ajan keskeisiä turvallisuuspoliittisia vaikuttajia. Hän osallistui tuolloin aktiivisesti
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kirjoitti Suomen sotilaspoliittista asemaa käsitteleviä kirjoja ja artikkeleja. Hänen kansliapäällikkökautensa aikana uudistettiin muun
muassa maavoimien rauhan ajan organisaatio ja aloitettiin
Hornet-torjuntahävittäjien hankinnat. Kun hän jäi 1994
eläkkeelle, presidentti Martti Ahtisaari ylensi hänet reservissä täydeksi kenraaliksi, mikä on hyvin poikkeuksellinen
huomionosoitus. Aimo Pajuselle on myönnetty useita kotimaisia ja ulkomaisia mitaleita ja kunnianosoituksia.
Aimo Pajunen toimi Lapsen ääni – Barnets röst ry:n puheenjohtajana 1989–2000. Yhdistyksen tavoitteena on lap-
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siperheiden asemaa parantamalla
turvata Suomelle terve väestökehitys. Aimo Pajunen valittiin 1994
Suomen Sotahistorian Komission
puheenjohtajaksi. Hänen harrastuksiinsa kuuluivat purjehdus ja
äänioikeuden saaminen lapsille.
Aimo ja Seija Pajunen avioituivat 1954 ja
erosivat 1996. Heidän lapsensa ovat Ilpo Juhani (s. 1955), Kirsi Helena (s. 1956), Matti Rurik (s. 1958) ja
Sirpa Anita (s. 1963).
Seija-Marita Guttormsen (ent. Pajunen, 14.10.1934–30.1.2003)
syntyi Kotkassa. Hänen vanhempansa olivat konsuli Rurik
Adolf Guttormsen ja kanslisti Sirkka Aallotar Rautiainen.
Hän kävi koulunsa Kotka Svenska Samskolassa. 1970-luvulla hän aloitti taideopinnot ja piti ensimmäisen yksityisnäyttelynsä Kotkan meripäivillä 1979. Yksityisnäyttelyiden
lisäksi hän osallistui koti- sekä ulkomaisiin yhteisnäyttelyihin ja teki useita opintomatkoja. Hän on kirjoittanut lastenkirjan Miten kamelilla ratsastetaan (1999). Muutettuaan
1999 takaisin Kotkaan hän toimi monin tavoin kaupunkinsa hyväksi ja oli muun muassa Kotkan kansainvälisten urkukilpailujen “kummitäti” vuonna 2002.
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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.

