EERO TALAN RAHASTO
Keuhkosairauksien professori Paimion parantolan uudistajana
Rahasto perustettiin työtovereiden, oppilaiden ja ystävien
keräykseen lahjoittamilla varoilla professori Talan täyttäes‑
sä 60 vuotta. Rahaston tarkoituksena on Turun yliopiston
keuhkosairauksien klinikan kansainvälisten yhteyksien
edistäminen ensisijaisesti tukemalla korkeatasoisten ulko‑
maisten keuhkosairauksien alan asiantuntijoiden luento‑
matkoja Turkuun. Rahasto toteuttaa tarkoitustaan pääasi‑
assa myöntämällä kohtuullista taloudellista tukea kerran
kolmessa vuodessa järjestettävän Eero Tala ‑luennon ulko‑
maisen pitäjän kutsumiseksi.
Eero Otto Juhani Tala syntyi Kiikassa 26.9.1931. Hänen
vanhempansa olivat maanviljelijät Otto Jalmari Tala ja
Olga Maria o.s. Järvinen. Eero Tala kirjoitti ylioppilaaksi
Tyrvään Yhteiskoulusta 1950 ja lähti opiskelemaan lääke‑
tiedettä. Hän valmistui Helsingin yliopistosta lääketieteen
kandidaatiksi 1953 ja Turun yliopistosta lääketieteen li‑
sensiaatiksi 1957. Vuonna 1955 Eero Tala meni naimisiin
voimistelunopettaja Maija-Leena o.s. Teinilän (s. 1927)
kanssa. He saivat neljä lasta: Juhani syntyi 1956, Leena
1958, Marianna 1960 ja Eeva 1965. Perhe asui Paimiossa.
Eero Tala oli Turun yliopiston farmakologian assistentti
1957–1961 ja sisätautien klinikan apulaislääkäri 1964–
1967. Hän toimi Varsinais-Suomen parantolan osaston‑
lääkärinä 1962–1964 ja keuhkosairauksien klinikan yli‑
lääkärinä vuodesta 1968. Yksi Eero Talan saavutuksista oli
Alvar Aallon suunnitteleman Paimion parantolan uudista‑
minen moderniksi keuhkosairauksien klinikaksi. Entisestä
tuberkuloosiparantolasta tuli 1960-luvulla osa Turun yli‑
opistollista keskussairaalaa Varsinais-Suomen sairaanhoi‑
topiirin keuhko- ja sisätautisairaalana.
Eero Tala oli perusteellinen, järjestelmällinen ja sitoutui
työhönsä tinkimättömästi. Tutkijana hän keskittyi alkuun
lisämunuaisen hormoniseen fysiologiaan. Sekä sisätautien
että kirurgian alalla myöhemmin suoritetut opinnäytteet
olisivat avanneet Talalle tien näihin erikoisaloihin, mut‑
ta toimittuaan lääkärinä Paimion parantolassa hän valitsi
keuhkosairaudet. Väitöskirjansa Tala teki keuhkosyövän
diagnostiikasta (Carsinoma of the Lung) 1967. Sittem‑
min hänen intohimonsa kohteeksi tuli tuberkuloosin vas‑
tustustyö. Hän oli Turun yliopistossa keuhkosairauksien
dosentti vuodesta 1968, keuhkosairauksien vt. professori
1968–1969 ja professori vuodesta 1970. Turun yliopiston
lääketieteellisen tiedekunnan dekaanina hän toimi 1983–
1985. Tala julkaisi yli 250 tutkimusta lääkeaineopin, sisä‑
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tautien ja keuhkosairauksien alalta. Myös väitöskirjatyön
ohjaus oli hänelle sydämen asia.
Eero Tala teki useita opintomatkoja Ruotsiin ja Tanskaan
sekä Englantiin, Saksaan ja Unkariin. Tala oli Duodeci‑
min toimituskunnan jäsen ja American College of Chest
Physiciansin jäsen. Hän oli Unkarin keuhkotautiliiton
kunniajäsen ja Kungliga vetenskapssocieteten i Uppsalan
jäsen. Lisäksi Tala toimi useita vuosia IUAT:n (Internatio‑
nal Union Against Tuberculosis) presidenttinä. Sotilasar‑
voltaan hän oli lääkintäluutnantti. Hänelle myönnettiin
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ensimmäisen
luokan ritarimerkki ja Keuhkoliiton hopeinen kunnia‑
merkki.
Paimion parantolasta tuli Eero Talalle myös kulttuurihar‑
rastus, ja hän kirjoitti aiheesta useita artikkeleita. Hän har‑
rasti lisäksi valokuvausta ja kaitafilmausta ja oli kiinnostu‑
nut maalaustaiteesta. Eero Tala kuoli Turussa 73-vuotiaana
20. kesäkuuta 2005 pitkään sairastettuaan.
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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.

