MAIRE, JOHAN JA PENTTI
LINDBERGIN RAHASTO
Syöpätautien tutkimustyölle

Rahasto perustuu Maire ja Pentti Lindbergin 16.6.1994
tekemään testamenttilahjoitukseen, ja sen tarkoituksena
on tukea Turun yliopistossa tehtävää syöpätautien, erityi�
sesti lasten syöpätautien, tutkimusta. Rahaston nimessä
muistetaan myös Maire Lindbergin puolisoa Johan Lind�
bergiä (11.8.1920–8.7.1993).
Maire Henriksson syntyi Turussa 6.6.1925 Juho Juhonpoi�
ka Henrikssonin ja Selma Juhontytär Karlssonin kymme�
nenneksi lapseksi. Perheeseen syntyi yhteensä kaksitoista
lasta, joista kaksi kuoli nuorena. Henrikssonin perhe vietti
liikkuvaa elämää: ennen Turkuun muuttoa 1925 he olivat
asuneet Jomalassa, Hämeenlinnassa ja Ähtärissä.
Johan Karl Lindberg syntyi Kemiössä. Hänen vanhem�
pansa olivat Angelniemellä syntynyt Josef Valfrid Lind�
berg ja Hangossa syntynyt Gerda Matilda Timm. Ennen
Kemiöön muuttamista perhe oli asunut Hangossa, Bro�
marvissa ja Västanfjärdissä. Lindbergin perheessä oli kaik�
kiaan 16 lasta, joista Johan Lindberg oli seitsemänneksi
vanhin. Hänellä oli neljä vanhempaa ja kolme nuorempaa
siskoa sekä kaksi vanhempaa ja kuusi nuorempaa veljeä.
Vain yksi veljistä kuoli pikkulapsena, muuten kaikki si�
sarukset elivät pitkän elämän. Johan Lindberg työskenteli
metallihiojana; hän asui Dragsfjärdissä vuoteen 1940, jol�
loin hän muutti Kaarinaan.

Biokemian ja elintarvikekemian laitoksella on tutkittu mm.
bakteeripohjaisten syöpälääkkeiden kehittämismahdollisuuksia. Kuvassa professori Pekka Mäntsälä ja kiinalainen opiskelija Xiangdong Li. Turun yliopiston arkisto.

Maire Henriksson ja Johan Lindberg solmivat avioliiton
Turussa 1.8.1943. Heille syntyi 21.4.1944 poika Pentti
Johannes, joka jäi perheen ainoaksi lapseksi. Vuonna 1964
he hankkivat������������������������������������������
omakotitalo������������������������������
n�����������������������������
Kaarinan Poikluomasta. Pent�
ti Lindberg pysyi naimattomana koko ikänsä ja asui van�
hempiensa kanssa yhteisessä omakotitalossa.
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Kolmena päivänä elokuussa 2000 järjestetty huutokauppa
herätti suurta kiinnostusta ja kokosi paikalle yli 500 hen�
gen yleisön. Huutokaupan toteuttaminen oli Turun Yli�
opistosäätiölle samalla rohkaiseva esimerkki siitä, että täl�
lä tavoin oli mahdollista kartuttaa perustettavaa rahastoa
huomattavalla summalla.

Vuonna 1979 Johan ja Pentti Lin�����������������������
d����������������������
berg perustivat Katto�
huolto Lindberg & Lindberg nimisen avoimen yhtiön.
Johan Lindbergin kuoltua vuonna 1993 Pentti Lindberg
lakkautti yrityksen, minkä jälkeen hän toimi lehtiedusta�
jana.
Maire ja Pentti Lindberg testamenttasivat yhdessä omai�
suutensa Turun Yliopistosäätiölle rahaston perustamisek�
si. Maire Lindberg kuoli 12.11.1996 ja Pentti Lindberg
27.5.1999. Testamentin tultua lainvoimaiseksi Turun Yli�
opistosäätiö pani toimeen irtaimen omaisuuden huutokau�
pan perheen kotitalon edustalla Kaarinan Poikluomassa.
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.

