ASTA AALTOSEN RAHASTO
Syöväntutkimuksen edistämiseen
Rahasto perustuu Asta Aaltosen (8.4.1923–18.2.2015) Turun Yliopistosäätiön hyväksi vuonna 2008 tekemään testamenttiin. Rahasto tukee Turun yliopistossa opiskelevia
lahjakkaita lääketieteen opiskelijoita tai nuoria tutkijoita,
jotka tekevät väitöskirjaa syöväntutkimuksen alalta.
Asta Helena Aaltonen, o.s. Viberg, oli syntyjään turkulainen. Hänen isänsä August Aksel Viberg oli syntynyt
Maskussa ja äitinsä Anna Lovisa o.s. Ahlman Raisiossa.
Vanhemmat avioituivat Raisiossa vuonna 1899 ja muuttivat uuden vuosisadan alussa vähäksi aikaa Turkuun. Perhe asui välillä Raisiossa ja Tammelassa, kunnes palasi Turkuun vuonna 1908. He asettuivat Ruissaloon, jossa heillä
oli maapaikka; August Viberg myös kalasti maanviljelyn
ohella.
Vibergin perheeseen syntyi kaikkiaan viisitoista lasta, joista kaksi kuoli pienenä. Ensin syntyi kuusi poikaa – Gunnar, Aarne, Arvo, Ragnar, Pauli ja Eino – ja sen jälkeen
yksivuotiaaksi elänyt tytär Margit sekä poika Allan. Heitä seurasi viisi tytärtä, Meeri, Anna-Liisa, Margit, Ulla ja
Asta, joka kuoli yksivuotiaana vuonna 1921. Perheeseen
neljänneksitoista lapseksi vuonna 1923 syntynyt tytär kastettiin myös Asta Helenaksi. Hänen jälkeensä syntyi vielä
poika Kaarlo Matti vuonna 1926. Eino-veli ja toinenkin
Margit-niminen sisar kuolivat nuorina; vanhin veli Gunnar kaatui talvisodassa. Myös sisarusten äiti kuoli talvisodan aikana; isä sen sijaan eli leskenä yli neljännesvuosisadan ja oli kuollessaan 90-vuotias. Lähes kaikki sisarukset
asuivat Turussa lukuun ottamatta Meeriä.
Asta kävi alakoulun Ruissalon kansakoulussa mutta siirtyi sen lakkauttamisen jälkeen Topeliuksen kouluun. Hän
kävi lisäksi Martin koulun jatkoluokat. Asta liittyi sisariensa Anna-Leenan ja Ullan kanssa Lotta Svärdin Turku
IV -paikallisosastoon. Hän palveli sotavuosina muonituslottana Turun kasarmilla. Hän toimi myös postinjakajana
Ruissalon alueella. Lapsuusmaisemat Ruissalossa pysyivät
hänelle rakkaina elämän loppuun saakka.

Asta Aaltonen 90-vuotispäivänään
8.4.2013. Kuva Raija Kallion albumista.

tonen oli ammatiltaan putkimies ja työskenteli Vesijohtoliike Onninen Oy:ssä. Pariskunnalla ei ollut lapsia. He
asuivat aluksi Ruissalossa mutta hankkivat pian omakotitalon Pahaniemestä. Tauno Aaltosen kuoltua 20.7.1973
Asta Aaltonen muutti kerrostaloon Turun Suikkilaan ja eli
leskenä yli 40 vuotta.
Asta Aaltonen oli luonteeltaan temperamenttinen ja tarkka, myös raha-asioissa. Hän saattoi sanoa asiansa kipakasti,
mutta hänellä oli myös huumorintajua. Hänellä oli lemmikkinään mäyräkoira.
Puolison ja useiden sisarusten menehtyminen syöpään vaikutti siihen, että Asta Aaltonen halusi testamentata omaisuutensa Turun Yliopistosäätiölle. Asta Aaltonen kuoli Turussa 91-vuotiaana.
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Sodan jälkeen Asta Aaltonen sai työpaikan Huhtamäkiyhtymästä. Aluksi hän toimi koe-eläinten hoitajana mutta
siirtyi sitten Huhtamäen keskuslaboratorioon. Hän työskenteli laboranttina Huhtamäen lääketeollisuudessa eläkkeelle jäämiseensä asti.
Asta Aaltonen avioitui työnjohtaja Tauno Johannes Aaltosen kanssa 8.11.1947. Puoliso oli syntynyt Askaisissa
24.10.1918 ja muuttanut Turkuun Naantalista. Tauno AalTurun 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.

