Hilkka ja Reino Hannulan rahasto
Musiikin tukemiseen

R

ahasto perustuu lehtori Hilkka Hannulan (o.s. Sauramo, 15.2.1909–3.2.2003) ja kouluneuvos Reino Hannulan (14.4.1905–15.8.1987) keskinäiseen testamenttiin ja
tukee musiikkia.
Reino Rafael Hannula syntyi Ulvilassa. Hänen vanhempansa olivat kansakoulunopettaja, taloustirehtööri Frans
August Hannula ja Hilja Viktoria Kuhlman. Reino Hannula oli keskimmäinen perheen kolmesta lapsesta. Häntä
vanhempi oli veli Tauno ja nuorempi oli sisar Kirsti. Reino
Hannula pääsi ylioppilaaksi Porin lyseosta 1923. Hän valmistui Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi
1928 ja pätevöityi seuraavana vuonna saksan- ja ranskankielen opettajaksi. Hän
teki useita opintomatkoja Saksaan ja
Ranskaan.
Reino Hannula sai paikan Porin
lyseon saksan ja ranskan kielen
vanhempana lehtorina 1929. Hänestä tuli kyseisen koulun rehtori
1934. Eläkkeelle Hannula jäi 1969.
Koulun historiassa häntä kuvataan
”syvästi inhimilliseksi” rehtoriksi.
Reino Hannula oli aktiivisesti mukana monessa yhteiskunnallisessa toimessa.
Hän oli muun muassa Porissa Suomen Kulttuurirahaston asiamiehenä 1937–1938 ja Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahaston hoitokunnan puheenjohtajana
1959–1966. Hän toimi Yleisradion Porin paikallisena ohjelmapäällikkönä 1939–1944 ja Valtion lainarahaston yhdysmiehenä 1941–1942. Hän oli Porin kaupunginvaltuuston
pitkäaikainen jäsen sekä Porin kaupungin kansakoulujen
johtokunnan jäsen sekä pitkäaikainen puheenjohtaja. Reino Hannula oli lisäksi Porin Rotary klubin jäsen vuodesta
1938 sekä Satakunnan Osuuskaupan hallintoneuvoston jäsen vuodesta 1948. Hänellä oli luottamustoimia myös Porin Suomalaisessa Säästöpankissa isäntänä, hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Hän oli myös 1945 Satakunnan
Maakuntaliiton perustajajäsen. Hänen harrastuksensa oli
mieskuorolaulu.

Rehtori Reino Hannula. Kuva: SKR.

Reino Hannulalle myönnettiin talvi- ja jatkosodan muistomitalit
sekä Suomen Leijonan Ritarikunnan I luokan ritarimerkki.
Hilkka ja Reino Hannula avioituivat 1934. Hilkka Hannula oli
syntynyt Viipurissa. Hänen vanhempansa olivat kauppakamarin
asiamies Hannes Alexander Waldemar
Sauramo e. Svang ja Johanna Paavolainen.
Hilkka Hannulalla oli kaksi nuorempaa veljeä,
Pentti ja Hannes. Hän työskenteli miehensä tavoin Porin
lyseossa ruotsin ja saksan kielen vanhempana lehtorina.
Hilkka Hannula harrasti kirjallisuutta, musiikkia ja käsitöitä.
Hilkka ja Reino Hannulalla oli poika, Risto Reino Hannula
(1936–2008), josta tuli suomalaisten sanomalehtien keskeinen kulttuurivaikuttaja; viimeksi Demarin kulttuuritoimituksen päällikkö. Hän jäi eläkkeelle 1996. Risto Hannula
oli mukana perustamassa Pori Jazzia sekä Dekkariseuraa
ja sen lehteä Ruumiin kulttuuri. Hän toimi Porin Jazz hallituksessa 1966–1978.
Osuuskunta Sigillum/Seija A. Niemi

Suomen Kulttuurirahaston tehtävä on suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen
viljelyn vaaliminen ja kehittäminen. Kulttuurirahasto muodostuu Säätiöstä (perustettu
1939) ja Kannatusyhdistyksestä (perustettu 1937). Säätiön sisällä toimii keskusrahasto ja
17 maakuntarahastoa. Kulttuurirahasto jakaa apurahoja ja palkintoja tieteen ja taiteen
tekijöille sekä kulttuurielämän eri aloille toimiville henkilöille ja yhteisöille. Apurahojen
ohella Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa. Lisätietoa www.skr.fi.

