KERTTU JA JARL LYYVAARAN RAHASTO
Yrittäjäpariskunnan lahjoitus Turun yliopistolle
Rahasto perustuu Kerttu ja Jarl Lyyvaaran lahjoitukseen,
ja sen tarkoituksena on Turun yliopistossa suoritettavan
Parkinsonin taudin ja dementian tutkimuksen tukeminen.
Jarl Olof (Jali) Lybeck syntyi 26.5.1908 Kauhajoella merikapteeni Bertil Edward Lybeckin ja Helmi Hildur o.s.
Sjöbergin perheeseen. Vuonna 1935 hän muutti nimensä
Lyyvaaraksi. Jarl Lyyvaara kävi koulunsa Helsingissä, minkä jälkeen hän kävi Yhteiskunnallisen korkeakoulun sanomalehtimiehen linjan. Lehtimiestä Lyyvaarasta ei kuitenkaan tullut: hän kävi Lepaan puutarhaoppilaitoksen, josta
valmistui hortonomiksi. Ennen ryhtymistään yrittäjäksi
hän työskenteli toimistotöissä. Jarl Lyyvaara palveli sekä
talvi- että jatkosodassa rajajääkäripataljoonassa. Hän oli
sotilasarvoltaan yliluutnantti. Hänelle myönnettiin 3. ja
4. luokan vapaudenristit, 4. luokan vapaudenristi miekoin
ja tammenlehvin sekä 2. luokan vapaudenmitali.
Yrittäjän ura alkoi Agentuuriliike Jali Lyyvaaran perustamisella vuonna 1945. Taimien vähittäiskauppaa harjoittavan Turun taimistot Lyyvaara perusti 1946, ja 1949 agentuuriliike muuttui Tuontiliike Jali Lyyvaara Ky:ksi. Hän oli
myös Lännenpää & Lyyvaara Oy:n osakas ja johtokunnan
varapuheenjohtaja 1955–1964. Yritystoimintansa ohella hän vaikutti aktiivisesti mm. Kauppapuutarhaliitossa:
järjestön neuvonta- ja koulutustoiminta sai alkunsa 1955,
kun Jarl Lyyvaara ja Aku Lännenpää lahjoittivat miljoona
markkaa tarkoitusta varten. Lyyvaara kutsuttiin myös liiton piiritoimikunnan ensimmäiseksi sihteeriksi. Hän oli
lisäksi useiden muiden puutarha-alan yhdistysten aktiivinen jäsen, minkä ohella hän toimi mm. Turun reserviupseereissa ja oli Kainuun Rajavartiokillan sekä Suomalaisen
Pohjan jäsen. Lyyvaaralle myönnettiin ansioistaan vuonna
1977 puutarhaneuvoksen arvonimi.
Kuntoilu oli Jarl Lyyvaaran intohimo: hän harrasti mm.
juoksua ja hiihtoa. Hänen mottonsa oli ”emme lakkaa
liikkumasta siksi että vanhenemme, vaan vanhenemme
siksi että lakkaamme liikkumasta”. Hän oli Turun Riennon jäsen ja Tikkurilan Tikan kunniajäsen. Jarl Lyyvaara
kuoli Turussa 16.8.1989.

Kerttu ja Jarl Lyyvaara. Kuva Hilkka ja Reijo Tenhusen albumista.

tina muotiliikkeessä. Vuonna 1936 hän perusti oman
yrityksensä, leninkiliike Regian. Kerttu Lyyvaara oli vaativa työnantaja, joka vaati paljon myös itseltään, minkä
vuoksi hän sai yrityksensä menestymään. Hän myi Regian
1970-luvun alussa eläkkeelle jäädessään. Hän oli Turun
Yrittäjänaisten jäsen ja toimi Turun Reserviupseerinaisten hallituksessa. Vapaa-aikanaan Kerttu Lyyvaara harrasti
käsitöitä, puutarhanhoitoa ja matkailua. Hän kävi mielellään myös teatterissa ja konserteissa. Kerttu Lyyvaara kuoli
Turussa 2.12.1997.
Kerttu Lyyvaara harjoitti hyväntekeväisyyttä koko elämänsä ajan. Sodan aikana hänellä oli kummilapsi, jota
hän avusti. Yrittäjänä toimiessaan hän antoi lahjoituksia
useille yhdistyksille. Jarl Lyyvaaran sairauden myötä syntyi
ajatus rahastolahjoituksesta Turun Yliopistosäätiölle.
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Jarl Lyyvaara ja Kerttu Jalo solmivat avioliiton 5.11.1950.
Kerttu Jalo oli syntynyt 2.3.1905 Turussa laitosmies Oskari Jalon ja keittäjä Olka Jalon perheeseen. Hän kävi
kansakoulun jälkeen Turun piirustuskoulun, mutta taiteilijanuran sijaan hän lähti työelämään ja toimi modis-

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 runsaat 40 miljoonaa euroa.

