MARGIT VALVEEN RAHASTO
Liikkeenharjoittajan lahjoitus naistentautien tutkimukseen

Gynekologisen potilaan tähystysleikkaus. TYKS:n Naistenklinikan kuva-arkisto.

Margit Valveen rahasto perustuu liikkeenharjoittaja Margit Valveen (1916–1988) testamenttiin. Rahasto on perustettu vuonna 2003, ja sen tuotoilla tuetaan Turun yliopiston synnytys- ja naistentautiopin oppiaineessa ja klinikalla
tehtävää syöpätutkimusta. Varsinaisen tutkimustyön ohella rahastosta voidaan myöntää apurahoja opinto- ja kongressimatkoihin. Apuraha voidaan myöntää myös ilman
anomusta kyseisen oppiaineen nuorelle tutkijalle, ensisijaisesti väitöskirjahankkeeseen.
Anni Margit Valve, omaa sukua Lehtonen, syntyi Turussa
11.12.1916. Hänen äitinsä oli Amanda Maria Lehtonen,
joka oli syntyjään Nousiaisista. Äiti oli sittemmin avioliitossa Juha Välimäen kanssa. Margit Valve eli koko elämänsä Turussa. Hän solmi ensimmäisen avioliittonsa vuonna
1940 turkulaisen Erik Hugo Lindbergin kanssa. Avioliitto oli lapseton ja purkautui 1946. Toisen kerran Margit
Valve avioitui raumalaissyntyisen ylikonemestari Eino Lybeckin kanssa vuonna 1951. Tämäkin liitto oli lapseton ja
päättyi eroon vuonna 1956. Margit Valve muutti VähäHeikkilään taloon, jossa asui loppuikänsä.

tä Turun kaupungintalon puistossa Aurakadun varrella.
Kioskinpito loppui kuitenkin jo vuonna 1973.
Margit Valve teki testamenttinsa Turun Yliopistosäätiölle
loppuvuodesta 1987. Testamentissaan hän lahjoitti säätiölle Turun Vähä-Heikkilän kaupunginosassa sijainneen
kiinteistönsä, johon hänen leskellään oli elinikäinen hallintaoikeus. Margit Valve kuoli Turussa 28.4.1988.
Testamenttiin sisältyvään kiinteistöön kuului kaunis tontti,
mutta 1800-luvulta peräisin ollut ja laajennuksen 1920-luvulla läpikäynyt asuinrakennus oli päässyt huonoon kuntoon, samoin kuin tontilla olleet piharakennukset. Sittemmin kaikki rakennukset purettiin, tontti myytiin ja
lahjoittajan leskelle osoitettiin sopimuksin uusi asunto.
Mertsi Valveen kuoltua vuoden 2001 lopulla testamentti
pantiin toimeen ja perustettiin Margit Valveen nimeä kantava rahasto, jonka pääomaa voidaan kartuttaa lahjoituksilla ja muilla käytettävissä olevilla tavoilla.
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Margit Valve solmi kolmannen avioliittonsa 11.7.1970
Mertsi Untamo Valveen kanssa. Merikarvialta syntyisin
ollut Mertsi Valve (1934–2001) oli merimies, joka työskenteli laivoissa koneenkäyttäjänä. Näihin aikoihin Margit Valve toimi liikkeenharjoittajana ja piti kioskiliiket-

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.

