VIKTOR EMIL HEIKKILÄN RAHASTO
Koskelaisagrologin lahjoitus lääketieteelle
oli vuodesta 1938 Varsinais-Suomen maanviljelysseuran
asutus- ja maatalousneuvoja ja järjestöneuvoja. Hän teki
viljelysmaiden luokitusta verotusta varten Lokalahdella ja
Pöytyällä.

Viktor Emil Heikkilä. Kuva Kosken historiateoksesta.

Rahasto perustuu agrologi Viktor Emil Heikkilän
(9.7.1898–4.4.1982) Turun Yliopistosäätiön hyväksi tekemään testamenttiin. Rahaston tuotto käytetään Turun
yliopistossa suoritettavan reumatautien ja muiden autoimmuunisairauksien tutkimisen tukemiseen.
Viktor Emil Heikkilä syntyi Hämeen läänin Koskella.
Hänen isänsä oli maanviljelijä Vilhart Heikkilä ja äitinsä Hilma Pauliina Viitala. Emil Heikkilä oli sisarusparven
vanhin ja joutui isän sairastellessa hoitamaan tilaa vuoteen
1924, kunnes nuorempi veli tuli miehen ikään. Tämän
jälkeen Emil Heikkilä opiskeli Jokioisten pienviljelijäkoulussa ja Mustialan maamiesopistossa. Hän valmistui maatalousteknikoksi 1928. Lisäksi hänellä oli kunnankirjurin
tutkinto.
Emil Heikkilä toimi maatalousneuvojana Tl. Koskella
1928–1932. Työhön kuului myös maatalouskerhotoiminnan kerhoneuvojana toimiminen. Hän oli hyvä puhuja ja kävi mielellään järjestöjen kokouksissa polkupyörällään pitämässä esitelmiä. Heikkilä siirtyi Tarvasjoelle
1932 Auran, Liedon, Marttilan ja Tarvasjoen maamiesseuraliiton maatalousneuvojaksi. Vuosina 1934–1936 hän
oli Kuopion maanviljelysseuran sadontarkkailija ja Karttulan maamiesseuran neuvoja. Hän oli Hämeen läänin
maanviljelysseuran palveluksessa Somerniemellä kartoitus- ja luokitustehtävissä ja työskenteli sen jälkeen Satakunnan maanviljelysseurassa 1937–1938. Emil Heikkilä

Emil Heikkilä osallistui talvisotaan kouluttamalla uusia
sotilaita koulutuskeskuksessa. Hän oli sotilasarvoltaan
kersantti. Jatkosodan aikaan hän oli alueneuvojana Koskella, Karinaisissa, Marttilassa ja Tarvasjoella ja asui Koskella. Keväällä 1941 Emil Heikkilä oli Tl. Kosken kunnan
työvoimapäällikkö. Sodan jälkeen hän palasi alueneuvojan
työhönsä. Hänet tunnettiin hyvin Koskella, sillä hän kävi
joka maatilalla ja osallistui lisäksi kaikkiin Koskella järjestettyihin maatalousalan tilaisuuksiin, yleensä puhujana
tai esitelmöitsijänä. Heikkilä kutsuttiin 1947 hoitamaan
Varsinais-Suomen maanviljelysseuraan perustettua järjestökonsulentin virkaa. Hän toimi virassa 16 vuotta, kunnes
jäi eläkkeelle 1963.
Heikkilä oli maamiesseuran sihteerinä Karttulassa ja Koskella 1945–1952. Seura järjesti 1949 oman maatalousnäyttelyn, joka oli suuri menestys: kävijöitä oli 15 000.
Kertyneillä varoilla ostettiin maamiesseuralle oma talo.
Heikkilä kuului 1948 toimintansa aloittaneen Kosken Tl
Yhteiskoulun Kannatusyhdistykseen sen perustamisesta
lähtien.
Emil Heikkilä avioitui Lyydi Elviira (Elvi) o.s. Linnovaaran (10.4.1905–21.6.2007) kanssa 1937. Puoliso oli syntynyt Urjalassa. Hän oli suomentanut nimensä Lindgrenistä 1936. Elvi Heikkilä oli Kosken kunnan ensimmäinen
päätoiminen kunnankirjuri vuodesta 1928 eläkkeelle jäämiseensä, vuoteen 1968 asti. Hänelle myönnettiin pitäjäneuvoksen arvonimi 1975.
Heikkilät asuivat Tl. Kosken Tuimalan kylässä, jossa kunnantoimistokin sijaitsi. Pariskunnalla ei ollut omia lapsia,
mutta heillä oli ottolapsena Emil Heikkilän sisaren Selma
Matildan tytär Raili Marjatta.
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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.

