ALEKSANDRA HOLMSTÉNIN RAHASTO
Yliopiston kirjaston hyväksi
hoidettiin kassan kautta; häneltä saivat topakan puhut�
telun myös onnettomat opiskelijat, jotka eivät osanneet
hoitaa asioitaan kunnolla. Kaisa Hormion fyysinen koko
vielä korosti hänen auktoriteettiaan opiskelijoiden silmis�
sä. Professoreita hän kunnioitti suuresti ja opetti alaisil�
leenkin yliopiston etiketin. Kaisa Hormio jäi eläkkeelle
toimestaan vuonna 1971.

Tilintarkastus rehtorin huoneessa Phoenixissa vuonna 1952. Kai�
sa Hormio istuu äärimmäisenä oikealla. Turun yliopiston arkisto.

Rahasto perustuu Katarina Aleksandra Hormion 25.9.1985
tekemään testamenttilahjoitukseen.
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sesti rahasto kantaa lahjoittajan äidin Aleksandra Holm�
sténin nimeä. Rahaston tarkoituksena on tukea Turun
yliopiston kirjaston Fennica-kokoelman täydentämistä ja
kirjastohenkilökunnan opinto- ja kongressimatkoja.
Katarina Aleksandra (Kaisa) Hormio syntyi 19.2.1905 Tu�
russa Evert ja Aleksandra Holmsténin perheeseen. Lapsia
syntyi yhteensä kuusi, joista kolme kuoli pienenä. Vuonna
1929 lapset Anna (s. 21.3.1903), Katarina ja Karl Erik
(1906–1968) suomensivat sukunimensä Hormioksi; vain
perheen äiti piti vanhan sukunimensä. Perheen isä oli kuol�
lut jo 1914. Sisaruksista Anna muutti vuonna 1939 työn
perässä Poriin, josta hän palasi Turkuun 1958 eläkkeelle
jäätyään. Sen jälkeen sisarukset asuivat jälleen yhdessä per�
heen asunnossa.

Työnsä ohella Kaisa Hormiolla oli useita luottamustehtä�
viä. Hän sai hoitaakseen taloyhtiönsä isännöitsijän toimen,
ja vuonna 1950 hänet valittiin yhdeksi kaudeksi Turun
kaupunginvaltuuston varavaltuutetuksi. Vaali- ja verolauta�
kunnan tehtävissä hän jatkoi aina 1960-luvulle asti. Vaikka
sisaruksilla ei ollut omia perheitä, tulivat lapset heille van�
hemmiten tärkeiksi; ystäviensä lasten muistamisen lisäksi
he huolehtivat orvoksi jääneestä sukulaispojastaan.
Lukeminen oli Kaisan ja Annan yhteinen harrastus. Anna
Hormio oli työskennellyt yliopiston kirjastossa muutamia
vuosia, joten he molemmat arvostivat yliopistoa. Niinpä
he halusivat tukea testamenttilahjoituksellaan juuri yli�
opiston kirjastoa. Vaatimattomat sisarukset eivät halun�
neet korostaa itseään, vaan nimesivät rahastonsa äitinsä
mukaan. Anna Hormio kuoli 13.2.1985 ja Kaisa Hormio
19.1.1988.
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Kaisa Hormio valmistui Turun Suomalaisesta Tyttökoulus�
ta vuonna 1923, minkä jälkeen hän opiskeli Oskar Zet�
terblomin kirjanpito-oppilaitoksessa. Työuransa hän aloitti
G. W. Wulfin Ajokalutehtaan ja F. A. Kemppin konttoris�
sa. Kymmenen vuotta kului Shellin Turun piirikonttorin
palveluksessa, ennen kuin Hormio aloitti ”akateemisen”
uransa ja siirtyi Turun y�����������������������������������
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liopiston rahaston virastomestarik�
si 1945. Kolme vuotta myöhemmin hän yleni rahastoapu�
laiseksi ja1954 hän sai yliopiston kassanhoitajan toimen.
Valinnassa Kaisa Hormion kokemus vei hänet monen
muodollisesti pätevämmän edelle. Hormion kanssa asioi�
vat kaikki yliopistolaiset, sillä yliopiston kaikki raha-asiat
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Turun Yliopistosäätiön tarkoitus on edistää ja tukea Turun yliopiston toimintaa. Säätiön tärkein
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