Maija ja Lauri Niiniojan rahasto
Menestyksen hedelmistä iloa muillekin

R

ahasto perustuu kauppaneuvos Lauri Niiniojan
(8.12.1883–22.10.1962) ja hänen sisarensa ekonomi
Maija Niiniojan (16.12.1892–1.3.1977) testamentteihin. Se
tukee yleisesti suomalaista tiedettä ja taidetta.
Lauri Aleksanteri ja Maria (Maija) Johannan Niinioja olivat
syntyään vaasalaisia, ja heidän vanhempansa olivat junailija Heikki Niinioja ja Maria Kammio. Perheessä oli kolme
lasta, joista Heikki hukkui haaksirikossa Pohjanmerellä. Lauri Niinoja piti ainoasta sisarestaan
Maijasta hyvää huolta ja koulutti hänet
ekonomiksi. Molemmat tekivät pitkän
työuran Lassila & Tikanoja Oy:ssä
Vaasassa.
Kansakoulun käytyään Lauri Niinoja aloitti Carl Finnilä Oy:ssä,
ensin juoksupoikana Vaasassa ja sitten Ähtärin Myllymäen
liikkeen hoitajana vuoteen 1909.
Sieltä hän siirtyi takaisin Vaasaan,
perusti Berglund & Ylkänen Osakeyhtiön ja oli sen johtaja ja johtokunnan jäsen vuoteen 1919. Hänet kutsuttiin
tuona vuonna Lassila & Tikanoja Oy:n Vaasan
konttorin johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi. Vuosien
mittaan hänestä tuli yhtiön monien tytär- ja sisaryhtiöiden
johtokuntien jäsen, ja vuosina 1952–54 hän oli koko yhtymän toimitusjohtaja sekä eläkkeelle siirryttyään johtokunnan varapuheenjohtaja.
Uutteralta Niiniojalta riitti aikaa ja tarmoa työnsä ulkopuolellekin. Hän toimi Suomen Pankin Vaasan konttorin
valvojana ja Vaasan Suomalaisen Säästöpankin isännistön
jäsenenä. Hän kuului Suomen Tukkukauppiaiden Liiton ja
Vaatetusteollisuuden Yhdistyksen sekä Vaatetusteollisuuden Liiton johtokuntiin.
Lauri Niinoja osallistui aktiivisesti sisällissotaan Vaasan
suojeluskunnan riveissä ja tuki sen jälkeen maanpuolustustyötä monin tavoin. Myös taide, varsinkin teatteritaide,
löysi hänestä ymmärtäväisen tukijan.

Lauri Niinioja. Kuva: SKR.

Luonteeltaan Lauri Niinioja oli
hyvin vaatimaton, tavattoman sydämellinen ja huumorintajuinen.
Hän auttoi monia ihmisiä, mutta
auttaminen ei saanut olla näkyvää.
Sotien jälkeen Lauri Niiniojalla oli
kaksi karjalaispoikaa kasvattilapsina ja hän koulutti heidätkin. Lauri
Niinioja pysyi poikamiehenä, jolle työ oli
tärkein harrastuksista. Vapaa-aikanaan hän oli
innokas metsä- ja kalamies.
Maija Niinioja tuli Lassila & Tikanojan palvelukseen marraskuussa 1919 kassanhoitajaksi ja prokuristiksi ja oli tässä
virassa kesäkuuhun 1956 saakka, jolloin hän jäi eläkkeelle. Hänen harrastuksistaan keskeisimmät olivat toiminta Mannerheimin Lastensuojeluliitossa ja Suomalaisessa
Naisklubissa, joissa kummassakin hän oli pitkään rahastonhoitajana. Hän vietti mielellään vapaa-aikaansa veljensä
kanssa yhteisellä kalamajalla.
Kauppaneuvos Lauri Niinioja perusti testamentissaan Suomen Kulttuurirahaston yhteyteen Maija ja Lauri Niiniojan
rahaston, jota hänen sisarensa myöhemmin kartutti. Lauri
Niinioja halusi antaa apua sellaisille, jotka lähtevät maailmaan yhtä heikoin eväin kuin hän.
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.

