A. A. Laaksosen rahasto
Lääketieteen hyväksi

R

ahasto perustuu lääketieteen lisensiaatti Aarne August (Aku) Laaksosen (26.2.1893–15.5.1972) testamenttiin, ja se edistää lääketieteen tutkimusta.
A. A. Laaksonen syntyi Turussa varakkaan liikemiehen,
nahkuri Frans Engelbrekt ja Augusta Aleksandra Laaksosen perheeseen. Myös hänen kaksosveljensä kouluttautui
lääkäriksi.
A. A. Laaksonen kirjoitti ylioppilaaksi Turun suomalaisesta yhteiskoulusta. Hän valmistui lääketieteen kandidaatiksi vuonna 1917 ja lisensiaatiksi kuusi vuotta myöhemmin saaden samalla oikeudet laillistetuksi
lääkäriksi. Hän erikoistui sekä kirurgiaan että korva-, nenä- ja kurkkutauteihin. Ennen lisensiaatin tutkinnon suorittamista hän
toimi muun muassa apulaislääkärinä Eiran sairaalassa ja vastaavana alilääkärinä Takaharjun parantolassa Punkaharjulla. Valmistuttuaan hän työskenteli lyhyen aikaa Varkaudessa ja Helsingin yleisessä sairaalassa.
Elämäntyönsä A. A. Laaksonen teki Kuopiossa, mihin hän muutti
vuonna 1925. Hän työskenteli korva-,
nenä ja kurkkutautien lääkärinä Kuopion lääninsairaalassa ja Kuopion keskussairaalassa sen valmistumisen jälkeen vuoteen 1960
saakka, jolloin hän jäi eläkkeelle. Yksityislääkärin vastaanotosta hän luopui kymmenen vuotta myöhemmin.
Hän toimi useita vuosia lääkärinä myös Rajalan lepokodissa, jonka johtajatar Ida Rauhala oli hänen läheinen ystävänsä.
Aku Laaksosta on luonnehdittu originelliksi ja värikkääksi persoonaksi, joka uskalsi erottautua joukosta.
Hänen on sanottu olleen juro ja vähäpuheinen. Lääkärinä häntä on kuvailtu toisaalta hyväsydämiseksi

ja potilaidensa vaivoihin huolella paneutuvaksi ja toisaalta kovakouraiseksi. Potilaat saattoivat
jopa pelätä häntä, mutta kollegoiden keskuudessa häntä arvostettiin.
Lääkintöneuvos Tauno Kotilainen,
joka oli Laaksosen rahaston pitkäaikainen valvoja, luonnehti A. A. Laaksosta rehdiksi ihmiseksi, joka vaati rehtiyttä myös muilta.
A. A. Laaksonen oli innokas ulkoilmaihminen. Mieluisia
harrastuksia olivat uiminen, saunominen ja hiihto Kallavedellä. Lisäksi hän harrasti kalastusta ja kävelyä sekä
osallistui Haminalahden Metsästysseuran toimintaan
lähinnä ulkoilun ja seurustelun merkeissä. Liikuntaharrastusten vastapainona vapaa-aikaan kuuluivat hyväntekeväisyys, järjestötoiminta, konsertit, teatteri ja matkailu.
Usein matka taittui omalla autolla omintakeisella ajotyylillä. On sanottu, että kuopiolaisissa autokouluissa kerrottiin, etteivät liikennesäännöt koskeneet tohtori Laaksosta.

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto on perustettu vuonna 1963.
Se on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17. maakuntarahastosta. Rahaston tarkoituksena on
Pohjois-Savon maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen.
Se tukee Pohjois-Savossa tehtävää tai siihen kohdistuvaa tutkimusta, taiteellista työtä sekä
kulttuuritoimintaa jakamalla apurahoja ja palkintoja. Rahastoon kuuluu yli 20 nimikkorahastoa. Lisätietoja www.skr.fi/ps.

