VERA KOIVUMÄEN RAHASTO
Amerikansuomalaisen isänmaan ystävän lahjoitus lääketieteen opiskeluun ja tutkimukseen
Rahasto perustuu Vera Koivumäen Turun Yliopistosäätiölle antamaan lahjoitukseen ja testamenttaamaan omaisuuteen. Sen tuotosta jaetaan apurahoja lääketieteellisen
tiedekunnan eteville opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja
nuorille tutkijoille. Rahasto on perustettu 28.5.1998
Vera Orvokki Koivumäki syntyi Kiukaisissa 5.9.1915.
Hänen äitinsä, Hilma Männistö (1898–1977), oli Veran syntyessä ainoastaan 16-vuotias. Vera Koivumäen isä,
Hjalmar Koivu (ent. Koivumäki, 1896–1985), oli lähtenyt merille jo 1909, mutta hän vieraili Suomessa usein
joulun aikaan. Vuonna 1922 Hjalmar Koivu asettui New
Yorkiin ja pestautui puusepäksi suomalaisomistuksessa
olevaan rakennusyritykseen. Muiden omistajien palattua
Suomeen yritys siirtyi kolmikymppisen Hjalmar Koivun
omistukseen, ja hänestä tuli vuosikymmenten saatossa
merkittävä rakennuttaja.
Varhaisteini-iässä, noin 13-vuotiaana, Vera Koivumäki muutti isänsä vanhempien luokse Syväraumalle. Ensimmäisen
yhteytensä turkulaisiin yliopisto-opiskelijoihin hän sai
toimiessaan myyjänä yliopiston liepeillä sijainneessa Turun Osuuskaupassa. Myöhemmin hän työskenteli hotelli
Raumanlinnassa Raumalla ja Tampereen maineikkaassa
vanhassa Rosendahlin ravintolassa. Tampereella Vera Koivumäki oli myös opiskellut ravintola-alaa, mutta sairaan
isoäidin hoito muodostui esteeksi vaativampien työtehtävien vastaanottamiselle.
Isoäidin kuoltua 1951 Vera Koivumäki lähti isänsä jäljille New Yorkiin, missä hän sai työpaikan liikemies ja poliitikko Nelson A. Rockefellerin perheen keittäjänä. New
Yorkin merkittävimpiin vaikuttajiin kuuluvan perheen
ylellisen elämän seuraaminen tarjosi mielenkiintoisen näköalan maan merkkihenkilöiden elämään. Vaikka rouva
Rockefeller arvosti suuresti suomalaista keittäjäänsä, palveluskunnan työedut ja asumisolosuhteet olivat kovin vaatimattomat, mikä sai Vera Koivumäen jättämään pestinsä
tulevan varapresidentin perheessä. New Yorkin seurapiirielämää Vera Koivumäki sai seurata myös toisessa työpaikassaan: Wall Streetin pörssissä työskennellyt mieshenkilö
löysi Verasta sekä keittäjän että makutuomarin, joka sai
tarkkailla miehen värikästä seuraelämää kulissien takaa.

Vera Koivumäki vuonna 1947.
Kuva Ulla-Maija Loustin albumista.

toinkin aktiivisesti suomalaisen siirtokunnan yhteiseen
toimintaan, jonka kantavia voimia hänen isänsä oli vanhuuteensa asti. Hjalmar Koivun 80-vuotisjuhlat vuonna
1976 noteerattiin näyttävästi jopa New Yorkin Uutisissa,
joka julkaisi aiheesta koko sivun kattavan onnitteluluettelon.
Vera Koivumäki oli luonteeltaan hyvin sukurakas ja antelias. Hän oli myös suuri isänmaan, sotaveteraanien ja
koulutuksen ystävä, mistä on osoituksena hänen lahjoituksensa suomalaisille yliopisto-opiskelijoille. Amerikanvuosinaan hän vieraili Suomessa kesäisin, mutta hän tunsi
suurta kiinnostusta myös muita maita kohtaan ja matkusteli paljon eri puolilla maailmaa. Suomella oli kuitenkin
pysyvä paikka hänen sydämessään, ja hän palasi viettämään vanhuusvuosiaan Raumalle lokakuussa 2002. Vera
Koivumäki saavutti korkean iän ja kuoli 96-vuotiaana
3.1.2012.
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Koivumäki löysi hyvin paikkansa amerikkalaisesta yhteiskunnasta ja sopeutui helposti New Yorkin Finntownin
yhteisöön. Hän lauloi kirkkokuorossa ja osallistui muuTurun 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.

