KERTTU MÄKELÄN RAHASTO
Raunistulan apteekkarin lahjoituksella tuetaan rintasyövän ja leukemian tutkimusta

Rahasto perustuu apteekkari Kerttu Mäkelän (17.10.1921–
25.1.2017) vuonna 2005 tekemään testamenttiin. Rahaston
tuotolla tuetaan rintasyövän ja leukemian tutkimusta
jakamalla apurahoja erityisesti nuorille Turun ylipiston
tutkijoille.
Kerttu Maria Mäkelä syntyi Turussa ylijunailija Juha
Nestor Mäkelän ja Saima Maria o.s. Kajanderin
ainoaksi lapseksi. Isä oli syntynyt Punkalaitumella ja äiti
Pietarsaaressa. Kerttu Mäkelä pääsi ylioppilaaksi 1940.
Hän suoritti farmaseutin tutkinnon Helsingin yliopistossa
tammikuussa 1944 ja aloitti työuransa Turun I apteekissa.
Tämä Turun vanhin apteekki tunnettiin Kauppatorin
apteekkina, joka oli lähes vuosisadan ajan Carénin perheen
omistuksessa.
Proviisoritutkinnon Kerttu Mäkelä suoritti joulukuussa
1950. Hän siirtyi Turun IV apteekkiin, jossa hän toimi
proviisorina 1951–1969. Turun IV apteekki, joka
oli aloittanut toimintansa jo 1858, tunnettiin ensin
Linnankadun apteekkina ja sittemmin ”Turun keskus
apteekkina”. Työuransa ohessa Kerttu Mäkelä opiskeli
Turun yliopistossa farmaseuttista kemiaa, kasvitiedettä,
kemiaa ja perinnöllisyystiedettä ja suoritti filosofian
kandidaatin tutkinnon 1960. Lisäksi hän suoritti Åbo
Akademissa lisätutkinnon farmaseuttisen kemian alalta
1963. Hän osallistui lähes joka vuosi myös oman alansa
jatkokoulutuskursseille.

Yliopistoseuran jäsen vuodesta 1962. Hän osallistui Turun
Kansallisten Seniorien toimintaan ja harrasti jonkin verran
myös matkailua.

Kerttu Mäkelä oli saanut oikeuden pitää apteekkia jo
vuonna 1952 mutta aloitti apteekkarina vasta myöhemmin.
Hän sai Turun XI apteekin eli Raunistulan apteekkina
tunnetun toimipaikan apteekkioikeuden 5. kesäkuuta
1969 ja aloitti sen apteekkarina 11. marraskuuta 1969,
jolloin apteekissa pidettiin avajaiset. Kerttu Mäkelä luopui
apteekista toukokuussa 1989.

Kerttu Mäkelä oli perheetön ja asui vanhempiensa
kanssa As Oy Turun Brahenpuistossa sen alkuperäisenä
asukkaana vuodesta 1954 alkaen. Hän toimi pitkään
taloyhtiön tilintarkastajana. Kerttu Mäkelä ei ollut itse
toiminut lottana mutta kuului Turun seudun lotta
perinneyhdistykseen vuodesta 1999 alkaen. Viimeiset
vuotensa hän asui palvelutalossa.

Oman alansa yhdistystoimintaa Kerttu Mäkelä harrasti
aktiivisesti. Hän liittyi Turun proviisorikerhoon helmi
kuussa 1951 ja toimi sen sihteerinä ja rahastonhoitajana
vuoteen 1953 asti. Hän toimi Turun apteekkarien
sihteerinä 1970–1973 ja Lääketukun Turun liikkeen
neuvottelukunnan jäsenenä 1971–1989. Hän oli Turun
apteekkaripiirin hinnoittelukomitean jäsenenä 1954–
1957 ja tilintarkastajana 1975–1979. Hän oli myös Turun
museoapteekkitoimikunnan jäsen 1964–1978. Turkuseuran jäsen hän oli vuodesta 1958 ja Turun Suomalaisen

Luonteeltaan Kerttu Mäkelä oli vaatimaton ja tarkka.
Vaikka hänen apteekkinsa menestyi hyvin ja henkilökuntaa
oli paljon, hän hoiti päivystykset itse ja oli muutenkin
menoissaan säästäväinen. Kerttu Mäkelä seurasi mielellään
farmasia-alan kehittymistä ja nuoria tutkijoita, joten
hänelle oli luontevaa tehdä testamenttilahjoitus nuorten
tutkijoiden hyväksi.
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Turun Yliopistosäätiö
Turun Yliopistosäätiön tarkoitus on edistää ja tukea Turun yliopiston toimintaa. Säätiön
tärkein toimintamuoto on sen yleis- ja nimikkorahastot, joiden tuotosta säätiö jakaa apurahoja.
Rahastojen yhteenlaskettu koko on noin 50 miljoonaa euroa.

