Viivi ja Niilo Kallion rahasto
Kulttuuriaktiivit tukivat museotoimintaa

R

ahasto perustuu kouluneuvos, fil. tohtori Niilo Kallion
(1890–1968) ja hänen puolisonsa Viivi von SchroweKallion (1892–1973) vuodesta 1960 tekemiin lahjoituksiin
ja testamenttilahjoitukseen. Rahasto siirrettiin Kallioiden
pyynnöstä vuonna 1965 Suomen Kulttuurirahaston Keskusrahastosta Varsinais-Suomen rahastoon, ja se tukee Salon seudun tutkimusta ja museotoimintaa.

Työuransa alussa Niilo Kallio toimi opettajana eri kouluissa. Oppilaat ovat kuvanneet häntä miellyttäväksi hienoksi herraksi, joka
osasi niin latinaa kuin ranskaakin.
Paitsi kemiaa ja fysiikkaa hän halusi
opettaa oppilailleen elämässä tärkeitä
käytännön taitoja, kuten vaihtamaan sulakkeen ja kehittämään valokuvia.
Kallio sai vuonna 1933 matemaattisten aineiden kouluneuvoksen viran kouluhallituksen oppikouluosastosta, ja
vuonna 1967 hänet nimitettiin koulutoimen johtajaksi. Kallio sai myöhemmin myös kouluneuvoksen arvonimen. Niilo Kallio julkaisi urallaan valtavan määrän oppikirjoja sekä
kotiseutukirjallisuutta. Hänet muistetaan muun muassa
Kallion laskuopin kirjoittajana.
Vapaa-ajallaan Niilo Kallio oli vannoutunut Uskelan ja Salon kotiseutumies, vaikka asuikin Helsingissä. Kansanperinnettä keräävät Kallion veljekset seurasivat kiinnostuneina aikansa taide-elämää. Veljekset perustivat 1910 Uskelan
museoseuran, johon he keräsivät laajasti tietoa kotiseu-

Kuva: Salo-Uskelan seura

Niilo Kallio syntyi 27.2.1890 opettajaperheen nuorimmaksi lapseksi. Hän aloitti koulutiensä vanhempiensa perustamassa Moision koulussa sen aikaisessa Uskelassa, nykyisessä Salossa. Kallio kirjoitti ylioppilaaksi
Turussa 1908 ja jatkoi sitten yliopistoon,
josta hän valmistui filosofian maisteriksi vuonna 1914 pääaineenaan matemaattiset aineet. Niilo Kallio väitteli
tohtoriksi vuonna 1927.

dustaan. Niilo Kallio vietti vapaaaikaansa myös Suomen Maantieteellisessä seurassa ja Suomen
tähtitieteellisessä seurassa Ursassa. Hän toimi lisäksi useissa lehdissä toimittajana tai avustajana.
Viivi von Schrowe syntyi 20.12.1892
Kemissä. Hän kävi Helsingissä Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulua (nykyinen Kuvataideakatemia) useissa
osissa vuosina 1911–1927. Hän opiskeli myös Taideteollisessa Keskuskoulussa (nykyinen Taideteollinen
korkeakoulu), josta valmistui piirustuksenopettajaksi
vuonna 1917. Viivi von Schrowe debytoi taiteilijana vuonna 1915 ja piti useita näyttelyitä aina 1940-luvulle asti.
Hänet tunnettiin erityisesti Lapin kuvaajana.
Viivi von Schrowe ja Niilo Kallio avioituivat Helsingissä vuonna 1919. He lahjoittivat perheen Uskelassa
sijaitsevan talon, entisen Moision Meritalon koulun, Salon
kaupungille museoksi vuonna 1964.
Niilo Kallio kuoli 13.12.1968 ja Viivi von Schrowe-Kallio
13.12.1973 Helsingissä.

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto perustettiin
vuonna 1964, ja se on yksi Suomen Kulttuurirahaston seitsemästätoista maakuntarahastosta. Rahasto tukee oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä ja tieteellistä tutkimusta jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa. Etusijalla ovat varsinaissuomalaiset hakijat ja maakuntaan kohdistuva
tieteellinen ja taiteellinen työ. Lisätietoa www.skr.fi/vs.

