Anna-Liisa ja Esko Pennasen rahasto
Syöpätutkimuksen hyväksi

R

ahasto perustuu filosofian maisteri Anna-Liisa Pennasen (o.s. Räsänen, 19.3.1911–8.1.2010) ja professori
Esko Pennasen (22.6.1912–20.7.1990) testamenttiin vuodelta
1972 ja tukee syöpäsairauksien tutkimusta.
Anna-Liisa Pennanen syntyi Helsingissä isännöitsijä August ja Anna Karoliina Räsäsen ainoaksi lapseksi. Vanhemmat olivat syntyneet Kuopiossa, avioituneet 1900 ja
muuttaneet Helsinkiin 1907. Anna-Liisa Pennanen
kirjoitti ylioppilaaksi ja valmistui 1937 filosofian maisteriksi. Hän teki useita opintomatkoja ulkomaille. Työnuransa
Anna-Liisa Pennanen teki englannin
kielen lehtorina. Hän aloitti Helsingin normaalislyseon englannin ja
saksan tuntiopettajana 1938–1949
ja oli Töölön yhteiskoulussa vt.
lehtorina 1944–1954. Toimittuaan
Kruunuhaan keskikoulussa tuntiopettajana 1955–1957 hän sai viran
Helsingin yksityislyseon lehtorina
1957. Hän avioitui Esko Pennasen
kanssa 6.7.1941.
Esko Väinö Pennasen vanhemmat olivat teknikko, osastopäällikkö Wäinö Matinpoika ja Ingrid Anna Katarina Pennanen. Esko Pennanen syntyi Helsingissä, mutta
1917 perhe muutti Viipuriin, jossa hänelle syntyi Erkki-veli. Pennaset asuivat vuodesta 1925 alkaen Kymissä. Kirjoitettuaan ylioppilaaksi 1930 Esko Pennanen aloitti englannin kielen opinnot Helsingin yliopistossa. Hän valmistui
filosofian kandidaatiksi 1935 ja maisteriksi 1936. Myös hän
aloitti opetustyönsä Helsingin normaalilyseon tuntiopettajana 1937 ja jatkoi saksan ja englannin kielen apulaislehtorina 1939–1947 sekä englannin kielen vanhempana
lehtorina vuoteen 1954. Hän valmistui filosofian lisensiaatiksi 1951 ja väitteli tohtoriksi Turun yliopistossa 1952 aiheenaan Shakespearen aikalaisen Ben Jonsonin draamojen
kieli. Opintomatkoja Esko Pennanen teki Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Hän opetti englantia myös Kadettikoulussa ja Sotakorkeakoulussa sekä toimi kouluhallituksen apulaistarkastajana 1949–1954 ja kouluneuvoksena
1954–1966.

Kuva: SKR.

Yliopistouransa Esko Pennanen
teki Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa, sittemmin Tampereen
yliopistossa. Hän aloitti englantilaisen filologian vt. professorina
1965 ja sai nimityksen professoriksi
1966. Hän toimi humanistisen tiedekunnan varadekaanina vuodesta 1968
ja dekaanina vuodesta 1973 eläkkeelle jäämiseensä, vuoteen 1975 asti. Pennasen ansiolista
myös eri lautakunnissa, toimikunnissa ja muissa yhteisöissä on mittava. Hän kuului mm. ylioppilastutkintolautakuntaan, valtion opintoretkeilylautakuntaan ja opetuselokuvatoimikuntaan.
Esko Pennanen toimi monissa luottamustehtävissä ja
kuului Suomen tiedeakatemiaan vuodesta 1973. Hänelle
myönnettiin Englannin British Empiren komentajamerkki,
Saksan Liittotasavallan Ansioritarikunnan suuri ansioristi,
Suomen Leijonan 1. luokan ritarimerkki ja Goethe-mitali.
Sota-ajan palveluksistaan hän sai mm. Päämajan ristin.
Esko Pennanen julkaisi kielten harjoituskirjoja 19501970-luvuilla sekä lukuisia kielididaktisia ja kielitieteellisiä
artikkeleita. Hän oli kerännyt laajan kokoelman alansa julkaisuja, jotka Anna-Liisa Pennanen lahjoitti Tampereen yliopiston kirjastolle 1993.
Osuuskunta Sigillum/Heli Teittinen

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 kulttu

