TELLERVO JA KYLLIKKI HAKALAN RAHASTO
Sisarusten lahjoitus lääketieteen hyväksi

Patologisen anatomian opiskelijoita oppitunnilla 1970-luvun lopulla. Kuvaaja
tuntematon. Turun yliopiston arkisto.

Rahasto perustuu turkulaisten sisarusten Tellervo Hakalan
(11.3.1908–16.10.2002) ja Kyllikki Hakalan (21.1.1910–
2.12.1985) testamenttiin. Vuonna 2013 perustetun rahaston tuotosta jaetaan määrä- ja apurahoja Turun yliopistossa opintoja harjoittaville suomalaisille tai ulkomaalaisille
lääketieteen opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille.
Sisarusten vanhemmat olivat Kuhmoisissa syntynyt, Helsingistä Turkuun muuttanut ylijunailija Juho Evert Hakala ja Huittisissa syntynyt turkulainen Ida Maria Salminen.
Vanhemmat olivat avioituneet vuonna 1898, ja perheeseen syntyi ensin kaksi poikaa, Evert Ilmari (1898–1964)
ja Veli Tapio (1903–1975), sen jälkeen tyttäret Aili Tellervo ja Maire Kyllikki.
Hakalan perhe eli taloudellisesti varsin niukkaa elämää.
Heille oli kuitenkin tärkeää vanhimman lapsen, Ilmarin,
kouluttautuminen lääkäriksi. Se vaati uhrauksia koko perheeltä. Tellervo ja Kyllikki Hakala elivät koko elämänsä
Turussa ja olivat perheettömiä, samoin kuin heidän veljensä Veli. Tellervo Hakala teki työuransa Valtionrautateiden palveluksessa. Hän toimi ylemmän palkkaluokan kirjurina. Kyllikki Hakala toimi apulaiskanslistina.
Ilmari Hakala pääsi ylioppilaaksi Turun klassillisesta lyseosta 1918 ja aloitti lääketieteen opinnot Helsingissä 1920.
Hän valmistui lääketieteen kandidaatiksi 1924 ja lisensiaatiksi 1936. Opintojensa rinnalla hän työskenteli mm.
Viipurin sotilassairaalan lääkärinä, Ylistaron vt. kunnanlääkärinä ja vt. alue-, kunnan- ja rautatielääkärinä. Sodassa
hän palveli mm. rykmentin lääkärinä ja sai lääkintäma-

jurin arvon 1944. Hän oli kunnanlääkärinä Lappajärvellä 1936–1945 ja Ypäjällä vuodesta 1946 lähtien, kunnes
muutti takaisin Turkuun vuonna 1960. Ilmari Hakala avioitui vuonna 1932 hammaslääkäri Toini Rauha o.s. Nimanderin (1906–1960) kanssa, ja heille syntyi kaksi tytärtä. Pariskunta toimi myös Ypäjän huoltokoulun (aik.
Hevoshuoltokoulun) palveluksessa vuoteen 1955. Myös
Veli Hakala kirjoitti ylioppilaaksi Turun klassillisesta lyseosta. Hän toimi Valtionrautateillä linjasähköttäjänä ja
kirjurina.
Sisarukset Tellervo ja Kyllikki Hakala elivät hyvin tavallista elämää eivätkä enemmälti osallistuneet esimerkiksi yhdistystoimintaan. He olivat kuitenkin varsin sivistyneitä
ja yhteiskunnallisia asioita seuraavia ihmisiä. Tellervo ja
Kyllikki Hakala asuivat pitkään Turussa Käsityöläiskadulla
vierekkäisissä huoneistoissa ja viettivät muutoinkin paljon
aikaa keskenään.
Sisaruksille oli Ilmarin lääkärinuran myötä syntynyt ajatus
tukea lahjakkaita, eteenpäin pyrkiviä opiskelijoita, joilla
oli heikot taloudelliset lähtökohdat. He myös uskoivat,
että lääkärin ammatissa voi auttaa ihmisiä tervehtymään
ja samalla parempaan elämään. Tellervo ja Kyllikki Hakala tekivät keskinäisen testamenttinsa vuonna 1982. Testamenttiin kirjattiin, että molempien kuoltua omaisuus
luovutetaan Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan vähävaraisten ja lahjakkaiden opiskelijoiden hyväksi.
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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 runsaat 40 miljoonaa euroa.

