Kalle ja Dagmar Välimaan rahasto
Kauppaneuvoksen tuki vienti- ja muun teollisuuden tutkimukseen

R

ahasto perustuu kauppaneuvos Kalle Välimaan
(16.3.1872–19.11.1943) ja hänen puolisonsa Dagmar
Välimaan (o.s. Jokinen, 15.6.1873–30.11.1955) lahjoituksiin. Rahasto tukee Suomen vientiteollisuutta, lähinnä
puunjalostusteollisuutta ja ulkomaankauppaa, toissijaisesti puukemiallista teollisuutta ja vuoriteollisuutta
käsittelevää tutkimusta. Se tukee myös elektroniikka- ja
tietokonealan opintoja sekä yleistä talouselämän tutkimusta.
Välimaat ovat Suomen Kulttuurirahaston suurlahjoittajia. Dagmar Välimaa lahjoitti leskeksi jäätyään osan Bulevardi 5:n asunnostaaan Suomen Kultuurirahastolle, jonka toimisto toimii edelleen
samassa osoitteessa. Kalle Välimaa kutsuttiin Suomen Kulttuurirahaston kunniajäseneksi 1943
ja Dagmar Välimaa 1947.
Kaarlo Kustaa Välimaa syntyi
Kangasalla pienviljelijä Kustaa Välimaan ja Justiina Sarsanahon perheen esikoisena. Hänen sisarensa
kuoli lapsena. Kansakoulun jälkeen Välimaa kävi Helsingin kauppaopiston, josta
hän valmistui erinomaisin arvosanoin 1890. Hän
toimi ensin konttoristina kahdessa tamperelaisyrityksessä,
kunnes hänet 1896 pyydettiin Tampereen Telefooni Osakeyhtiön isännöitsijäksi. Tätä seurasi vaihe useiden yritysten ja pankkien johdossa sekä luottamustoimissa. Elämäntyönsä Välimaalle teki Kajaanin Puutavarayhtiössä, vuodesta 1945 Kajaani Oy:ssä. Hänen kaukonäköinen työnsä
johti yhtiön perustamiseen 1907, ja toimiessaan sen johtokunnan puheenjohtajana kuolemaansa saakka hän vaikutti
keskeisesti yhtiön kasvuun yhdeksi aikansa suuryrityksistä. Ansioistaan Välimaa sai kauppaneuvoksen arvonimen
1932.
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Hilma Dagmar Välimaa syntyi
helsinkiläisen ylijunailija Joonas Jokisen ja Sofia Vilhelmina Oxénin
yhdeksänlapsisen perheen keskimmäisenä. Käytyään Helsingin
suomalaisen tyttökoulun ja toimittuaan pankkialalla hän avioitui Kalle Välimaan kanssa 1903.
Dagmar Välimaa oli sydämellinen
ja iloinen, vieraanvarainen ja lapsirakas persoona, joka piti seuraelämästä huomattavasti enemmän kuin perihämäläisen tyyneksi kuvattu puolisonsa.
Kalle Välimaa oli luonteeltaan järkähtämättömän
rauhallinen ja vaatimaton, mutta samalla hänen olemuksessaan oli leppoisuutta. 40 vuotta kestänyt avioliitto oli
lapseton, joten suuren omaisuuden lahjoittaminen tieteen
ja kulttuurin hyväksi, varsinkin vähävaraisten opintojen
tukemiseen, oli Välimaille luonteva ratkaisu.
Suomen Kulttuurirahasto pystytti Helsinkiin Kalle Välimaan hautamuistomerkin 1946. Rouva Välimaan kuoltua
monet muutkin suomalaiset hyväntekeväisyysjärjestöt saivat huomattavia lahjoituksia.
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 kulttuuritoimintaa. Lisätietoa www.skr.fi.

