Hugo Valppaan rahasto
Liike- ja talouselämän jatko-opintoihin

R

ahasto perustuu talousneuvos Hugo Valppaan
(3.2.1898–17.2.1980) testamenttiin ja tukee Etelä-Pohjanmaalla syntyneiden liike- ja talouselämän palvelukseen
valmistuneiden nuorten henkilöiden opintoja.
Hugo Feliks Valpas (v:een 1906 Faenander) syntyi Hämeenlinnassa työnjohtaja Valfrid Faenanderin ja Ida Loviisa o.s. Vallinin perheeseen. Hugo Valpas kävi kuusi
luokkaa lyseota ja suoritti lennätinvirkamiehen tutkinnon
1917. Hän työskenteli lennätinvirkailijana vuoteen 1925,
jolloin hänet nimitettiin Vaasa-lehden konttoripäälliköksi ja toimittajaksi. Suomen Urheilulehden päätoimittajana hän toimi
1936–1940. Tätä seurasi kausi Uuden
Suomen levikkipäällikkönä vuoteen
1943. Sota-aikana Valpas toimi TKkirjeenvaihtajana. Sodan jälkeen
hän palasi Vaasaan, missä toimi
Vaasa Oy:n apulaisjohtajana vuoteen 1954. Hän toimi myös Vaasan
Messujen mainospäällikkönä ja
toimitusjohtajana ja teki opintomatkoja useisiin Euroopan maihin.
Hugo Valpas perusti 1955 Alavudelle
kustantamon ja paikallislehti Viiskunnan,
josta kehittyi menestyksekäs lehti. Valpas pakinoi
siihen nimimerkillä Jehu. Hän toimi yhtiön toimitusjohtajana 1970-luvun alkupuolelle saakka.
Hugo Valpas oli monipuolisesti mukana Vaasan urheilutoiminnassa. Hän oli perustamassa Vaasan palloseuraa
ja toimi sen puheenjohtajana 1924–1935. Hän toimi vuoden Suomen Palloliiton sihteerinä ja varapuheenjohtajana
1946–1956; liittohallitukseen hän kuului 30 vuoden ajan, ja
hänet kutsuttiin Palloliiton kunniajäseneksi. Urheilutoimittajien Liiton puheenjohtajana hän toimi 1937–1942 ja hän
kuului myös Veikkauksen hallintoneuvostoon 1940–1942
sekä Vaasan läänin urheilutoimikuntaan. Vaasan Ilmapuolustusyhdistyksen sihteerinä Valpas toimi 1928–1936 ja Urheilutoimittajien kerhon puheenjohtajana 1936–1943. Hän
oli myös Etelä-Pohjanmaan Paikallislehtien Liiton puheenjohtaja vuodesta 1967 ja Alavuden Säästöpankin isännistön
jäsen vuodesta 1963.

Kuva: Iltalehti.

Hugo Valppaan julkaisuja ovat
mm. Pariisin olympialaisten aikaan kirjoitettu Kisakuninkaat
(1924), urheiluromaani Viestinviejät (1928), omiin sotakokemuksiin perustunut Surinaa idästä (1942)
ja Suomen Kansan Olympiakirja (1947).
Hän julkaisi myös urheiluhistoriikkeja ja useita Pallokirjan niteitä 1930-luvulla.
Hugo Valpas avioitui 1919 Sanni Karin (5.4.1892–18.6.1961)
kanssa ja sai kolme tytärtä, Helyn (s. 1921), Airin (s. 1923)
ja Sirkan (s. 1924). Hänen toinen puolisonsa oli Vieno Linnea Kajaste (s. 1912), jonka kanssa hän avioitui 1962.
Etelä-Pohjanmaan rahastolle tekemänsä testamenttilahjoituksen lisäksi Hugo Valpas testamenttasi omaisuuttaan
myös Etelä-Pohjanmaan sotaveteraanipiirille, Vaasan Palloseuralle ja Vapaussoturien Huoltosäätiön Etelä-Pohjanmaan piirille. Valpas oli sotilasarvoltaan luutnantti. Hän
sai 4. luokan Vapaudenristin, Suomen Leijonan ritarimerkin ja Suomen Urheilun kultaisen ansioristin. Luonteeltaan
hän oli isänmaallinen ja peräänantamaton. Harrastuksena
hänellä oli rotarytoiminta.
Osuuskunta Sigillum/Heli Teittinen

Etelä-Pohjanmaan rahasto on perustettu 1959, jolloin se kuului Keski-Pohjanmaan
rahaston kanssa yhteiseen Pohjanmaan rahastoon. Vuonna 1963 Etelä-Pohjanmaan
rahastosta tuli oma rahastonsa. Rahasto vaalii historiallisen Etelä-Pohjanmaan maakunnan henkistä ja taloudellista kulttuuria jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä
edistämällä muillakin tavoin maakunnan kulttuurielämää. Lisätietoja www.skr.fi/ep.

