HEIKKI KESTILÄN RAHASTO
Patruunan perintö suomalaiselle sivistykselle
jäsen, mistä alkoi hänen vuosikymmeniä kestänyt toimintansa yliopiston hallintoelimissä. Vuosina 1945–1949
hän oli hoitokunnnan puheenjohtaja ja 1948–1951 ylliopiston hallituksen jäsen. Hänet nimitettiin 1943 Turun
yliopiston kunniajäseneksi, ja samana vuonna hän sai
vastaanottaa kauppaneuvoksen arvonimen. Akateemisten
tehtävien lisäksi Heikki Kestilä toimi mm. Turun liikemiesyhdistyksen varapuheenjohtajana 1932–1949. Hän
osallistui myös Turun Rotaryklubin ja Turun Kauppakamarin toimintaan. Puoluepolitiikasta kiinnostumattomana Heikki Kestilä jätti kuitenkin valtuusto- ja lautakuntatyöskentelyn muille.

Heikki Kestilä nuorena liikemiehenä. Turun yliopiston arkisto.

Rahasto perustuu kauppaneuvos Heikki Kestilän lahjoitukseen 12.10.1942 ja sen tarkoituksena on tukea yliopiston tutkijoiden ja opettajien tieteellistä tutkimusta tai väitöskirjatyötä.
Kaarlo Heikki Kestilä syntyi Turussa 27.1.1879 kauppias Henrik Kestilän ja Emmi o.s. Lindströmin perheeseen.
Hän kirjoitti ylioppilaaksi 1898 ja valmistui filosofian kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 1905. Valmistumista seurasi opintomatka Englantiin, minkä jälkeen hän aloitti
Huittisten kansanopiston opettajan virassa 1908. Vuonna
1910 hän otti vastuulleen isänsä kangasliikkeen Turussa
tämän kuoltua raitiovaunuonnettomuudessa. Heikki Kestilä ryhtyi kehittämään liiketoimintaansa voimakkaasti
ja perusti 1911 maan ensimmäisen valmisvaatetehtaan,
Suomalaisen Pukimon. Tästä tuli myöhemmin Kestilän
Pukimo Oy, jolla oli 1930-luvun lopulla myymälät Turun
lisäksi Helsingissä, Viipurissa, Porissa ja Kotkassa.

Sotavuosina Heikki Kestilä varmisti lahjoituksellaan lääketieteellisen tiedekunnan perustamisen Turun Yliopistoon.
Hän oli mukana myös Turun kauppakorkeakoulun toiminnan käynnistämisessä. Sodasta palaaville ylioppilaille
Kestilä avasi 1947 nimikkorahaston, ja samana vuonna
lastenseimen ja Kestilän ammattikoulun. Kauppakorkean
viereen nousseen Ylioppilastalon rakentamisessa Kestilä
oli niin ikään mukana; projektin yhteydessä ohjaksiin astui jo seuraava sukupolvi, kun Olli Kestilä sai viimeisteltäväkseen 1955 kuolleen Erik Bryggmanin työn.
Heikki Kestilä solmi vuonna 1916 avioliiton Tyyne Vilhelmina Borgin kanssa ja heille syntyi kuusi lasta. Lapsista
vanhin, Eero Kestilä, jatkoi isänsä työtä yliopiston luottamustehtävissä. Arkkitehti Olli Kestilä taas suunnitteli
useita rakennuksia mm. Kevon tutkimuslaitokseen.
Vuosikymmenien työ ensimmäisen suomenkielisen yliopiston hyväksi tuotti Heikki Kestilälle suurta tyydytystä. Hän
mainitsi 1959 yliopiston perustajien rohkeimpienkin odotusten ylittyneen ja katsoi luottavaisena yliopiston tulevaisuuteen. Pitkän päivätyön tehnyt Heikki Kestilä kuoli
Turussa 18.12.1962.
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Liike-elämään siirtymisensä myötä Heikki Kestilästä tuli
eräs tärkeimmistä turkulaisvaikuttajista. Hän oli Turun
yliopistokeräyksen ensimmäinen lahjoittaja, ja keräsi itsekin liikemiestuttaviltaan keväällä 1918 kolmessa päivässä
100 000 markan pääoman hanketta varten. Jo vuonna
1917 Kestilästä tuli Turun Suomalaisen Yliopistoseuran
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.

