
Ulla ja Eino Karosuon rahasto
Diplomi-insinöörien tuki teknillisille tieteille 

R  ahasto perustuu diplomi-insinööri Ulla Tuominen- 
Karosuon (25.3.1919–4.1.2006) ja diplomi-insinööri 

Eino Karosuon (20.12.1910–30.3.1999) lahjoituksiin. Se tu-
kee teknisten tieteiden Suomessa tehtävää tieteellistä tutki-
musta ja suomen kielen ja kulttuuriperinteen vaalimiseksi 
sekä ympäristön hyväksi tehtävää työtä. 

Eino Armas Karosuo syntyi Kanneljärvellä maalarimes-
tari Ville Karosuon ja Maria o.s. Määttäsen perheeseen. 
Hän pääsi ylioppilaaksi Keravan Yhteiskoulusta 1943 ja 
valmistui diplomi-insinööriksi Helsingin Teknillisen Kor-
keakoulun sähkötekniseltä osastolta 1948. Hän 
työskenteli Oy Suomen Yleisradio Ab:n tek-
nikkona ja studioassistenttina 1935–1944 
ja sen jälkeen Oy Fenno Radio Ab:ssä, 
Firestone Rengastukku Oy:ssä ja 
Urho Tuominen Oy:ssä vuoteen 
1951. 

Eino ja Ulla Karosuo avioituivat 
1946 ja työskentelivät yhdessä 
vuosikymmeniä. He perustivat 
1951 Oy Sähkö Karosuo Ab:n, jon-
ka toimitusjohtajana Eino Karosuo 
toimi vuoteen 1964 saakka. Samal-
la hän oli Oy Elag Ab:n toimitusjohta-
ja 1956–1972. Hän palasi 1964 Poriin Urho 
Tuominen Oy:n palvelukseen, ensin kaupalliseksi 
johtajaksi ja sitten toimitusjohtajaksi 1969–1979.

Eino Karosuolla oli lukuisia luottamustoimia: hän oli Säh-
köliikkeiden Liiton, Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liiton 
ja Urho Tuominen Oy:n hallituksen jäsen. Hän osallistui 
sotiin ja sai muun muassa Päämajaristin. Karosuo oli soti-
lasarvoltaan yliluutnantti. Hän harrasti kalastusta ja mat-
kailua. 

Ulla Tellervo Tuominen-Karosuo syntyi Noormarkussa, 
ja hänen vanhempansa olivat toimitusjohtaja Urho Au-
gust Tuominen ja Rauha o.s. Nylund. Hän pääsi yliop-
pilaaksi Porin Tyttölyseosta 1938 ja valmistui ensimmäi- 

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.

Ulla ja Eino Karosuon (vas.) rahaston perustamis-
tilaisuus Kulttuurirahastossa 1995. Kuva: SKR.

senä suomalaisena naisena diplo- 
mi-insinööriksi Helsingin Teknilli- 
sen Korkeakoulun sähköteknisel-
tä osastolta 1945. Hän teki myös 
opintomatkat Saksaan ja Ruot- 

siin. Sotien aikana Tuominen- 
Karosuo toimi studioteknikko-

na Oy Yleisradio Ab:ssä ja niiden  
jälkeen Suomen Sähkölaitosyhdis-

tyksen toimistoinsinöörinä 1945–1949 
ja Instrumentarium Oy:n osastopäällikkönä 

1950–1951. Hän oli Oy Sähkö Karosuo Ab:n kaupallinen in-
sinööri vuoteen 1964, minkä jälkeen hän työskenteli Urho 
Tuominen Oy:ssä Porissa työuransa loppuun asti. Hän on 
Sähköinsinööriliiton kunniajäsen.

Ulla Tuominen-Karosuo harrasti musiikkia ja kieliä, ja laa-
jaa kielitaitoaan hän täydensi opiskelemalla espanjaa Ma-
lagan yliopiston kesäkurssilla. Hän perusti Ulla Tuomisen 
Säätiön, jonka tarkoitus on edistää ammatillista ja tieteellis-
tä koulutusta ja tutkimusta sähköteknisillä ja siihen liitty-
villä aloilla. Hän teki lahjoituksen myös Suomen Luonnon-
suojelun Säätiölle.
Osuuskunta Sigillum/Heli Teittinen


