Juhani Koskisen rahasto
Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja kansainvälisyyden hyväksi

R

ahasto perustuu onnittelulahjoituksiin kaupunginjohtaja Juhani Koskisen täyttäessä 60 vuotta vuonna
1989. Se tukee yhteiskunnallista tutkimusta ja sen kansainvälistymistä Pohjois-Savossa.

Juhani Koskinen syntyi vuonna 1929 Suonenjoella metsätyönjohtaja Kaarlo ja Martta Koskisen perheeseen. Hän
kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1948 Kuopion lyseosta ja
opiskeli sen jälkeen kasvatusoppia Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa, josta hän valmistui vuonna
1950 kansakoulunopettajaksi. Myöhemmin hän opiskeli
Tübingenin yliopistossa Saksassa ja suoritti kotimaassa
kasvatustieteen maisterin tutkinnon.
Juhani Koskinen työskenteli lähes 20
vuotta opettajana muun muassa entisessä opinahjossaan Kuopion
lyseossa ja Kuopion teknillisessä oppilaitoksessa. Hän siirtyi vuonna 1970 hallintotehtäviin: ensin Kuopion kaupungin kulttuuri- ja sosiaalitoimen apulaiskaupunginjohtajaksi ja vuonna 1982 Kuopion
kaupunginjohtajaksi. Eläkkeelle
hän jäi vuonna 1990.
Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenenä Juhani Koskinen oli vuosina 1965–
1968 ja vaikutti sen jälkeen erityisesti talousja koulutuspolitiikan saralla. Hänellä on ollut lukuisia
luottamustehtäviä, joista mainittakoon puheenjohtajuus
Kuopion läänin koulusuunnittelulautakunnassa ja Kuopion hotelli- ja ravintolakoulun johtokunnassa. Kuopion
yliopisto on myöntänyt Koskiselle vuonna 1982 kunniatohtorin arvon (FT h.c.) monipuolisesta työstä Kuopion
yliopiston hyväksi. Hän on osallistunut niin Kuopion
korkeakoulun perustamiseen kuin sen kehittämiseen
erityisesti yhteiskuntatieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen osalta.

Entiset työtoverit ovat kuvailleet
Juhani Koskista sivistyneeksi, kohteliaaksi, lämminhenkiseksi ja seuralliseksi ihmiseksi, joka ottaa toiset hyvin huomioon. Työtoverien
mukaan hänelle on luonteenomaista asioiden nopea omaksuminen
sekä hyvät sosiaaliset ja verbaaliset
taidot. Luonteenpiirteidensä ansiosta
Koskinen oli loistava isäntä mitä erilaisimmissa tilaisuuksissa.
Juhani Koskista on luonnehdittu humanistiksi. Kiinnostus humanismia kohtaan on heijastunut esimerkiksi aktiivisessa toiminnassa 1980-luvun alussa Snellman-instituutin perustamisen hyväksi. Koskinen on valittu sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran että sen
tytäryhdistyksen Kuopion Isänmaallisen Seuran ainaisjäseneksi.
Juhani Koskinen avioitui vuonna 1958 lääkäri Raili Pöytäniemen kanssa. Pariskunnalla on kaksi aikuista lasta.

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto on perustettu vuonna 1963.

Se on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17. maakuntarahastosta. Rahaston tarkoituksena on
Pohjois-Savon maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen.
Se tukee Pohjois-Savossa tehtävää tai siihen kohdistuvaa tutkimusta, taiteellista työtä sekä
kulttuuritoimintaa jakamalla apurahoja ja palkintoja. Rahastoon kuuluu yli 20 nimikkorahastoa.

