AARRE JA RAKEL AALLON RAHASTO
Turkulaispariskunnan lahjoitus lääketieteelle
Rahaston pääoman muodostaa Aarre ja Rakel Aallon Turun Yliopistosäätiölle tekemä testamenttilahjoitus. Rahaston tuotoilla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää sisätautien, erityisesti syövän ja verisuonitautien, tutkimustyötä.
Aarre Väinö Aalto (21.5.1922–26.5.1997) syntyi Särkisalossa. Hänen isänsä oli perniöläissyntyinen lohkotilallinen ja työmies Karl Väinö Aalto (ent. Johansson) ja äitinsä
Kiskosta kotoisin ollut Sigrid Vilhelmiina o.s. Grönberg.
Perheeseen syntyi myöhemmin myös kaksi tytärtä, Maria Margareeta 1923 ja Sirkka Saini Soilikki 1936, mutta kumpikin kuoli vain muutaman kuukauden ikäisenä.
Perhe muutti Kiskoon 1925 Haapaniemen Ilijärven tilan
eli Sigrid-äidin isän kotitilan lohkotilalliseksi. He muuttivat 1928 Muurlaan itsellisiksi ja seuraavana vuonna Halikkoon, missä isä oli ensin työmiehenä ja vuodesta 1933
Kirjolan Mäntylän lohkotilallinen.
Aarre Aalto muutti Turkuun 25-vuotiaana 1948 ja hankki kuorma-autoajokortin. Hän toimi ensin yksityisessä
kuljetusyrityksessä kuljettajana mutta pääsi myöhemmin työskentelemään Turun kaupungin liikennelaitokselle
”keltaisen vaaran” kuljettajaksi. Turun kaupungin joukkoliikenne oli alkanut sähköisillä raitiovaunuilla jo 1908,
mutta vuonna 1950 alkoi vakinainen linja-autoliikenne.
Ensimmäinen linja, numero 4, oli ”Tähtilinja”, joka kulki
reittiä Puutarhakatu–Kauppatori–Kärsämäki–Korppolaismäki–Kauppatori–Puutarhakatu. Aarre Aalto kuului Autoja Kuljetusalan Työntekijäliittoon. Turun kaupunki muisti
Aaltoa hänen 60-vuotispäivänään kunniamerkillä ja viirillä.
Katri Rakel Albintytär Aalto, o.s. Linnakoski, (20.10.1925–
28.12.2004) syntyi Taivassalossa. Hänen isänsä oli lohkotilallinen Frans Albinus Linnakoski (ent. Henriksson) ja
äitinsä Iida Johanna o.s. Piilonen. Perheeseen kuuluivat
myös äidin aikaisempi lapsi Toivo Ilmari (s. 1914) sekä
leskeksi jääneen isän aikaisemmasta avioliitosta tuolloin jo
aikuiset lapset Frans Einar, Albin Antero ja Eine Josefiina.
Rakel Aalto muutti Kaarinaan 1941. Kansakoulun käytyään hän toimi tarjoilijana. Hän työskenteli muun muassa maineikkaissa turkulaisissa ravintoloissa Hamburger
Börsissä ja Suomalaisella Pohjalla. Rakel Aalto kuului Ravintola-alan liittoon. Hänelle myönnettiin ravintola-alan
tunnustusviiri.
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sa Turkuun Uittamolle, vaikka oli sukulaisten rakennuspuuhia katsoessaan vannonut, ettei sellaiseen ryhdy. Hän
teki itse pikkutarkkaa puusepäntyötä ja tapetointia. Hän
oli luonteeltaan avulias ja erittäin siisti ja tarkka, ehkä välillä hieman itsepäinenkin. Aalloilla oli myös kesämökki
Kustavissa, jossa he viettivät viikonloppuja ja kesälomia.
Mökkeily ja kalastus olivatkin Aarre Aallon harrastuksia.
Rakel Aalto oli hyvin määrätietoinen. Oma piha ja puutarhanhoito olivat hänelle tärkeitä. Aarre Aalto oli erittäin
kiinnostunut politiikasta, ja he molemmat olivat SDP:n
aktiivisia kannattajia.
Aarre ja Rakel Aalto pitivät matkailusta. Erityisesti automatkailu Eurooppaan ja Lappiin oli heidän yhteinen
harrastuksensa. Matkaa tehtiin täyteen pakatulla kuplavolkkarilla ja yövyttiin teltassa. Myöhemmin, kun automatkaaminen tuntui liian raskaalta, he tekivät kaukomatkoja, mm. Intiaan ja Thaimaahan. Heillä oli vakiintunut
ystäväpiiri, johon kuului sukulaisten ja naapureiden lisäksi
työtovereita ja matkoilta saatuja korttituttavia. Pariskunnalla ei ollut lapsia. Aarre Aallon hyvän ystävän kuoltua
syöpään he päättivät testamentata omaisuutensa Turun
Yliopistosäätiölle tutkimustyöhön.
Osuuskunta Sigillum / Terhi Kivistö

Aarre ja Rakel Aalto menivät naimisiin 26.2.1949. Aarre Aalto rakensi 1950-luvulla itse heidän omakotitalon-

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.

