MAIJU HAVULINNAN RAHASTO
Aktiivisen kansakoulunopettajan rahasto tukee nuoria naistutkijoita
Rahasto perustuu kansakoulunopettaja Maiju Havulinnan
(17.2.1871–16.11.1943) yksityiselle Turun Yliopistolle testamenttaamista As. Oy Päivölän osakkeista saatuihin tuloihin. Tuloista tuli perustaa stipendirahasto, jonka tuotolla
tuetaan vuosittain yhtä tai kahta ansioitunutta yliopistossa opiskelevaa naisylioppilasta. Maiju Havulinna lahjoitti yliopistolle myös kirjastonsa. Rahaston varat siirtyivät
Turun yliopiston valtiollistamisen yhteydessä Turun Yliopistosäätiölle. Rahaston tuotolla tuetaan nuorten naisten
Turun yliopistossa tekemää tutkimustyötä.
Maiju Havulinna, vuoteen 1906 asti Maria Hellman, syntyi Huittisissa kauppias Viktor Matinpoika Hellmanin ja
Lovisa Martinantin perheeseen, jossa hänellä oli veli Karl
Evert. Hän valmistui tyttökoulusta 1888 ja suoritti jatkoluokat 1891. Hän valmistui kansakoulunopettajaksi Jyväskylän seminaarista 1896. Valmistuttuaan hän oli yhden
lukuvuoden opettajana Vaasassa.
Turkuun Maiju Havulinna muutti 1897 tultuaan valituksi Turun kaupungin kansakoulun opettajaksi. Hän hoiti
virkaa eläkkeelle jäämiseensä, vuoteen 1934 asti ja toimi toistakymmentä vuotta Snellmanin ylemmän tyttökoulun johtajana. Hän teki opintomatkoja mm. Saksaan
vuonna 1909, edusti Suomea Riian opettajakongressissa
1922 ja vaikutti merkittävästi tyttöjen kotitalousopetuksen
käynnistymiseen syksyllä 1920. Hän kuului valtakunnalliseen järjestelytoimikuntaan, kun Suomessa toteutettiin ns.
Cygnaeus-juhla kansakoulun isäksi kutsutun Uno Cygnaeuksen syntymän satavuotispäivän kunniaksi lokakuussa
1910. Lisäksi hän toimi Turun Opettajayhdistyksen puheenjohtajana.
Maiju Havulinnalla oli runsaasti luottamustoimia. Hän oli
Turun kaupungin kansakoulun johtokunnan jäsen 1916–
1919 ja kuului Turun kaupunginvaltuustoon 1919–1943,
ensin yhtyneitten suomalaisten puolueiden ja vuodesta
1922 Kokoomuspuolueen valtuutettuna. Hän oli osallistunut Turun Suomalaisen Säästöpankin perustamiskeräykseen ja kuului pankin isännistöön vuodesta 1905 alkaen
yli 30 vuotta.

Maiju Havulinna. Kuva Turun kaupunginarkisto.

lui. Hänen harrastuksenaan oli myös voimistelu Turun
Naisvoimistelijoissa, jonka puheenjohtajana hän toimi 15
vuotta. Hänen mukaansa nimettiin aikanaan kesäleirien
pitopaikka Havulinna, ja onpa Ruissalossa edelleen Havulinnantie. Hän toimi myös Lotta Svärdissä ja marttayhdistyksessä ja kuului Itsenäisyyden Liittoon. Sanomalehtiin
hän kirjoitti mm. matkakertomuksia.
Päivölän komea jugendtalo valmistui vuonna 1910. Havulinna osti siitä huoneiston toukokuussa 1911. Talo oli
yksi Turun ensimmäisistä keskuslämmitystaloista, ja muutaman vuoden ajan käytössä oli yhteiskeittiö, jossa talon
asukkaiden ruoka valmistettiin ja josta se kuljetettiin käsihissillä asuntoihin. Havulinna kuului taloyhtiön johtokuntaan 1910–1920-luvuilla. Turun yliopistolle testamentattuna huoneisto oli ensin vuokrakäytössä ja vuosina
1962–1982 Lapsipsykologian laitoksen tiloina.
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Maiju Havulinna toimi yhdistyksissä, joilla oli kristillinen tai isänmaallinen arvopohja. Turun Valkonauha perustettiin raittiuden, siveellisyyden, naisten oikeuksien ja
rauhantyön edistämiseksi. Hän toimi sen puheenjohtajana 1900–1921 ja oli perustamassa 1904 Suomen Valkonauhaliittoa, jonka ensimmäiseen johtokuntaan hän kuuTurun 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.

