Elina ja Yrjö Waskisen rahasto
Yhden aikakauden hengen mukainen lahjoitus

R

ahasto perustuu rouva Elina Waskisen (o.s. Karell, 18.3.1898–16.6.1979) lahjoitukseen, joka perustuu hänen ja hänen puolisonta arkkitehti Yrjö Waskisen
(9.8.1892–22.7.1963) tekemään yhteiseen päätökseen. Rahasto tukee lääketieteen tutkijoita sekä musiikin ja muiden
alojen opiskelijoita.
Yrjö Armas Waskinen syntyi Tampereella kupariseppä David Anselm Waskisen ja Maria Josefina Frangin perheeseen. Hän pääsi ylioppilaaksi Tampereen
Klassillisesta Lyseosta 1912 ja suoritti kuparisepän kisällintodistuksen. Diplomiarkkitehdiksi hän valmistui 1919
Helsingin Polyteknillisestä korkeakoulusta.
Yrjö Waskinen työskenteli 1920−
1952 Rakennusten ylihallituksen,
sittemmin Rakennushallituksen
ark-kitehtina. Valtion rakennusten lisäksi hän suunnitteli 1920−
1940-luvuilla kirkkorakennuksia,
kouluja ja asemakaavoja. Suunnittelun
muotokieli kehittyi klassismista hillittyyn
funktionalismiin. Waskisen suunnittelemista
julkisista rakennuksista tunnetuimpia ovat Maanmittaushallituksen virastotalo, Teknillisen oppilaitoksen päärakennus ja Eläinlääkintälaboratorion rakennus Helsingissä sekä
Turun Maakunta-arkiston vanha osa.
Seurakuntarakennuksissa Yrjö Waskinen pyrki käytännöllisyyteen. Klassismin ulkoiset muodot eivät estäneet häntä toteuttamasta funktionalistista tilankäyttöä. Tampereen
Viinikan kirkko oli 1932 Suomen ensimmäinen seurakuntarakennus, jossa kirkkosali, pappila ja kerhotilat oli sijoitettu yhdeksi kokonaisuudeksi. Idea toistui muun muassa
Järvenpään kirkossa (1940), jossa toimi myös kunnan kansanhuoltovirasto ja sittemmin sivukirjasto, sekä Kouvolan
Käpylän kirkossa (1952).
Yrjö Waskisen ensimmäinen puoliso oli arkkitehti Toini Inkeri Granholm (1894–1949). Heidän avioliittonsa
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jäi lapsettomaksi, mutta pariskunta adoptoi Tampereella 1938
syntyneen Raimon.
Anna Elina Waskinen syntyi Karjalohjalla sekatavarakauppias Karellin perheeseen. Hän muutti avioiduttuaan August Haapasen kanssa 1923 Kiskolle ja perusti
pienen kutomaliikkeen. Liike jatkoi kotiompelimona, kun
pariskunta muutti kolme vuotta myöhemmin Helsinkiin.
Pula-aikana 1933 he muuttivat Tuusulaan Elina Waskisen
ostettua Korson asemalta liiketalon ja perustettua kauneushoitolan. Avioliitto päätyi 1950 eroon. Yrjö Waskiseen
tutustuttuaan Elina Waskinen vuokrasi viiden työntekijän
liikkeensä ja myi sen vuokraajalle 1960. Hän oli määrätietoinen yrittäjä, joka pyrki taloudelliseen riippumattomuuteen ja turvasi yrityksensä avioehdoilla.
Yrjö Waskisen kuoltua 1963 Elina Waskinen laati myöhemmin testamentin, joka toteutti hänen yhdensä puolisonsa
kanssa suunnittelemansa rahaston.
Osuuskunta Sigillum/Pentti Mäkelä

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.

