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LISÄÄ VIISAUTTA MAAILMALTA
Rehtori Kola haluaa 375-vuotiaasta
yliopistosta yhä kansainvälisemmän
– Kansainvälisyys ei ole itsetarkoitus, vaan se on keino saada yliopistolle
yhä parempaa opetusta ja tutkimusta, rehtori Jukka Kola painottaa.
HELSINGIN YLIOPISTO HALUAA yhä kansainvälisemmäksi. Nyt yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstöstä viidennes on ulkomaalaisia, mutta professoreista vielä alle kymmenesosa.
– Kaikki viisaus ei suinkaan ole Suomessa. Tarvitsemme tutkijoita ja opiskelijoita, jotka tuovat mukanaan uusia ajatuksia ja tapoja. Ulkopuolinen vaikutus
voi olla yliopiston menestymisen kannalta ratkaisevaa,
Kola sanoo.
– Ei ole väliä, mistä maasta tai yliopistosta opiskelija tai tutkija tulee, vain hänen osaamisellaan on
merkitystä.
Aktiivisen rekrytointityön ansiosta kansainvälisen
henkilöstön osuus on muutamassa vuodessa lähes
kolminkertaistunut.
– Joissakin tutkimusyksiköissämme tämä osuus on
yli puolet ja esimerkiksi farmasian ja matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnissakin lähes kolmannes,
Kola iloitsee.

TAVOITTEENA SAADA LISÄÄ
KOVATASOISIA HAKIJOITA
Kansainvälistymisen eteen on tehtävä työtä.
– Ei riitä, että suomenkielinen opetus muutetaan
englanninkieliseksi, vaan kansainvälisyyden pitää näkyä
opetuksen sisällössä.
Kansainvälisiä maisteriohjelmia on nyt jo yli 40.
Maisterivaiheeseen kaivataan kuitenkin lisää ulkomaalaisia opiskelijoita. Nyt heitä on 9 prosenttia, mutta
tohtorivaiheen opiskelijoista jo 19 prosenttia.
– Pulma on, ettei maisterivaiheeseen ole riittävästi
hyviä hakijoita. Laatu on totta kai olennaisempaa kuin
määrä, Kola korostaa.
Yksi mahdollisuus toteuttaa entistä parempia
kansainvälisiä kursseja voisi olla EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoita perittävät
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lukukausimaksut.
– Maksullinen koulutus on kansainvälisten koulutusmarkkinoiden yleisin tuote, ja suomalainen koulutus
herättää varmasti kiinnostusta myös maksullisena, Kola
muistuttaa.

MAAILMANPARANNUSTA
KUMPPANIYLIOPISTOJEN KANSSA
Kuuluminen maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon helpottaa sekä huippututkijoiden houkuttelemista yliopistolle että kumppaneiden hankkimista.
Maailmanlaajuisesti Helsingin yliopistolla on satoja
yhteistyöyliopistoja. Strategisia kumppaneita ovat Tukholman, Pekingin ja Kapkaupungin yliopistot. Erityisesti näiden kolmen kanssa Helsingin yliopisto kehittää
yhteistyötä tutkimuksessa ja tutkijakoulutuksessa.
– Strateginen kumppanuus on uusi tapa laajentaa
verkostojamme ulkomaille. Se antaa mahdollisuuden
myös kokonaan uusiin tutkimusrahoituskanaviin, sillä kansainvälisissä rahoitushakemuksissa yliopistojen
välinen yhteistyö on valtti. Tämä näkyy esimerkiksi
EU-rahoituksesta kilpailtaessa, Kola arvioi.
Kumppaneiden valinnassa keskeistä on ollut halu
luoda yhdessä yhä laadukkaampaa tutkimusta ja opetusta. Lisäksi kumppanit haluavat kantaa globaalia
vastuuta ihmisten hyvinvoinnista. Tukholman yliopiston kanssa yksi yhteistyöalue on Itämeren tutkimus,
Pekingin yliopiston kanssa ilmanlaatu ja Kapkaupungin kanssa kaupunkikehitys.
– Kansainvälisyys vaatii meiltä tietysti myös uusia
panostuksia. Lahjoitukset 375-vuotisjuhlavuoden
varainhankintakampanjaan ja lahjoitusrahastoihin
auttavat siinä. Lahjoitusvaroja voidaan käyttää joustavasti uusia tarpeita vastaavasti, toisin kuin ennalta sidottua budjetti- tai tutkimusrahoitusta, rehtori
Kola kiittää.

HELSINGIN YLIOPISTOMUSEON uusi
päänäyttely Ajattelun voimaa avautui 27.3.2015
yliopiston päärakennuksessa (Fabianinkatu 33, 3. krs).
Tervetuloa tutustumaan Kuninkaallisen Turun akate
mian perustamisesta vuonna 1640 alkavaan yliopiston
kiehtovaan tarinaan. Tiedettä ja tutkijoita, opettajia ja
opiskelijoita, yliopisto ja yhteiskunta – mikä on
muuttunut 375 vuodessa ja mikä ei?

MERA KUNSKAP UTIFRÅN

Rektor Kola vill att universitetet ska
bli ännu mer internationellt
Internationaliseringen är inte ett självändamål, utan ett sätt att förbättra
undervisningen och forskningen vid universitetet, betonar rektor Jukka Kola.
HELSINGFORS UNIVERSITET VILL bli allt mer internatio-

nellt. För närvarande är en femtedel av undervisningsoch forskningspersonalen internationell, men av professorerna mindre än en tiondel.
– All kunskap finns inte i Finland. Vi behöver internationella forskare och studenter som för med sig nya
tankar och idéer. Perspektiv utifrån kan vara avgörande
för universitetets framgång, säger Kola.
– Kompetensen är det viktigaste. Det spelar ingen
roll från vilket land eller universitet studenten eller
forskaren kommer.

Tack vare aktiv rekrytering har den internationella
personalens andel ökat till det tredubbla på några år.
– Vid vissa enheter är andelen över femtio procent
och t.ex. vid Farmaceutiska och Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna uppgår den internationella
personalen nästan till en tredjedel, gläder sig Kola.

MÅLET ÄR FLER SÖKANDE PÅ TOPPNIVÅ
Internationaliseringen kräver arbete.
– Det räcker inte att den finska undervisningen
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byter språk till engelska. Internationaliseringen måste
synas även i undervisningens innehåll.
Redan nu finns det över 40 internationella magisterprogram vid universitetet. Andelen utländska studenter
vid programmen är dock fortfarande låg. Nu är deras
andel nio procent medan 19 procent av doktoranderna
är utländska.
– Utmaningen är locka tillräckligt många bra sökande till magisterstudierna. Kvaliteten är förstås viktigare
än kvantiteten, betonar Kola.
Ett alternativ som kunde bidra till bättre internationella kurser vore att ta ut terminsavgifter av studenter
som inte kommer från EU- eller EES-länder.
– Avgiftsbelagd utbildning är den vanligaste produkten på den internationella utbildningsmarknaden.
Den finländska utbildningen kommer säkert att väcka
intresse också om den är avgiftsbelagd, påpekar Kola.

VÄRLDSFÖRBÄTTRANDE TILLSAMMANS
MED PARTNERUNIVERSITET
Det är lättare att locka både toppforskare och samarbetspartner till universitetet när det hör till de hundra
främsta i världen.
Helsingfors universitet har hundratals partneruniversitet runt om i världen. Strategiska samarbetspartner

är universiteten i Stockholm, Peking och Kapstaden. I
synnerhet med dessa tre utvecklar Helsingfors universitet samarbete inom forskning och forskarutbildning.
– Strategiska samarbetspartner innebär är ett nytt
sätt att vidga våra kontaktnät utomlands. De öppnar
också möjligheter till nya kanaler för forskningsfinansiering, eftersom samarbete mellan universiteten är en
klar fördel i fråga om internationella finansieringsansökningar. Det här är tydligt t.ex. i konkurrensen om
EU-finansiering, bedömer Kola.
Det centrala i valet av samarbetspartner har varit
viljan att tillsammans utveckla forskning och undervisning av allt högre kvalitet. Universitetet vill dessutom
axla ett globalt ansvar för människors välmående. Ett
område för samarbetet med Stockholms universitet är
Östersjöforskning, med universitetet i Peking luftkvalitet och med universitetet i Kapstaden stadsutveckling.
– Internationaliseringen kräver förstås också nya
satsningar. Donationerna i anknytning till medelsanskaffningskampanjen med anledning av 375-årsjubileet och till donationsfonderna bidrar här. Donationsmedlen kan användas flexibelt för nya ändamål,
i motsats till på förhand fastslagen budget- eller forskningsfinansiering, tackar Kola.

TERVETULOA – VÄLKOMMEN – WELCOME HELSINKI.FI/375
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Kansainvälistä humanismia 2.0.
Digitaalisten aineistojen tutkimus voi nostaa Helsingin yliopiston
keskustakampuksen tiedekunnat alan kansainväliseen kärkeen.
VIIMEISEN 20 VUODEN aikana digitaalisten tieto-

aineistojen räjähdysmäinen kasvu ja tätä seurannut laskennallisten menetelmien kehitys ovat mullistaneet biotieteiden sekä kokeellisen fysiikan
tutkimuksen.
Humanistisilla aloilla digitaalisten aineistojen
hyödyntäminen on ollut kansainvälisesti vähäisempää, vaikka alan tutkimukselle keskeisten aineistojen
määrä kasvaa kiihtyvällä tahdilla.
– Suomessa digitaalisia aineistoja on hyödynnetty tutkimuksessa vielä muita vähemmän. Koska ala
on vasta rakentumassa, voi digitaalisten aineistojen
tutkimukseen panostaminen nostaa suomalaisen
tutkimuksen aivan alan kansainväliseen kärkeen,
humanistisen tiedekunnan dekaani Hanna Snellman näkee.
Akateeminen maailma haluaa reagoida digitaalisuuden myötä tapahtuvaan muutokseen ja lisätä
tietojamme yhteiskunnasta, jossa juuri nyt elämme.
– On tärkeää tutkia digitalisoitumisen historiaa,
sen luomia uusia käytäntöjä ja näiden vaikutuksia
kulttuuriin ja yhteiskuntaan.
– Nykyajan tutkimuksen lisäksi suurten datamäärien käsittelyn menetelmät mahdollistavat digitalisoitujen vanhojen aineistojen käsittelyn uusin
kysymyksin.
Ytimeltään tämä Digital Humanities -nimellä tunnettu tutkimusalue on monitieteistä. Tietojenkäsittelytieteilijät osaavat kehittää ja räätälöidä menetelmiä
suurten tietomassojen eli big datan käsittelyyn. Ihmistieteilijöiltä löytyy kykyä kysyä humanistis-yhteiskunnallisessa perspektiivissä uusia ja merkityksellisiä
kysymyksiä.
Useat Helsingin yliopiston tiedekunnat, humanistisen tiedekunnan johdolla, kehittävät paraikaa
yliopistoon Digital Humanities -tutkimuskeskusta, josta pyritään kasvattamaan kansainvälinen
tutkijaverkosto.
Tähän mennessä humanistinen tiedekunta on
rahoittanut hankkeeseen liittyen neljälle väitöskirjan tekijälle tohtorinkoulutusohjelmapaikan neljäksi
vuodeksi.

Kuvassa Caroline Bassett

– Tällä hetkellä haemme rahoitusta lahjoitus
professuureille. Tarvitsemme varoja myös laskennallisen puolen ammattilaisten palkkaamiseen,
Snellman kertoo.
Hankkeella on yhteys Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskukseen Mikkeliin, jossa
Suomen ensimmäinen digitaalisten aineistojen professori Timo Honkela toimii Helsingin yliopiston
humanistisen tiedekunnan nykykielten laitoksen
lisäksi.
Hyvä yhteistyötaho voi löytyä Sussexin yliopistosta, jonka mediatutkimuksen professori Caroline
Bassett vierailee paraikaa Helsingin yliopiston
Tutkijakollegiumissa Helsingin Sanomat Foundation
Fellow -tutkijana. Tutkimustyönsä lisäksi Bassett johtaa kotiyliopistossaan Digital humanities -tutkimus
keskusta Sussex Humanities Lab:ia.
– Myös Sussexin hanke on alkuvaiheessa. Saimme
neljän vuoden rahoituksen laboratorion ja tutkimusalan vahvistamiseksi, Caroline Bassett kertoo.
– Tapaamiseni Helsingin yliopiston alasta kiinnostuneiden tutkijoiden ja hallinnon edustajien kanssa ovat olleet erittäin innostavia. Sussexin taholta
osallistuimme pariin Helsingissä järjestettyyn alan
seminaariin. Uskon, että yhteistyömme Helsingin
kanssa on hedelmällistä.
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TEHDÄÄN NYT

Mitä Helsingin yliopiston tulisi tehdä,
jotta se olisi myös vuonna 2040
yliopistomaailman huipulla – tai
ylipäätään olemassa? Tätä pohtii
yliopiston Visio400-ryhmä.
REHTORI JUKKA KOLA nimesi kymmenhenkisen
VISIO400-työryhmän pohtimaan yliopiston tulevaisuutta syksyllä 2014. Nimi viittaa 25 vuoden päästä
koittaviin yliopiston 400-vuotisjuhliin.
Tietokirjallisuuden professori Pirjo Hiidenmaa
sekä Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja, dosentti
Juhana Aunesluoma kuuluvat ryhmään.
– Pohdimme tulevaisuutta, mutta emme me sentään
ennustajiksi ole ruvenneet, Pirjo Hiidenmaa sanoo.
– Tarkoitus on tuottaa ideoita ja näkemyksiä siitä,
miten yliopiston toimintaympäristö ehkä tulevaisuudessa muuttuu, millaisen yliopiston haluaisimme ja
millä keinoin voisimme tämän saavuttaa.
Visio400-ryhmän raportti valmistuu syksyllä 2015.
Sen antia hyödynnetään myös yliopiston uuden, vuosiksi 2017–2020 tehtävän strategian laatimisessa.
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YHTEISTYÖN TARVE KASVAA
Työ on alussa, mutta ensimmäisissä tapaamisissa on
jo noussut esiin kiinnostavia kysymyksiä. Mikä on nykymuotoisten tutkintojen merkitys? Voisiko niitä täydentää ulkomaalaisten huippuyliopistojen virtuaalikurssien kanssa tehtävällä yhteistyöllä? Toisiko ”Suomi-kampus”, kotimaisten yliopistojen hallintojen
yhtenäistäminen säästöjä? Täytyisikö kansalaisille jakaa suurempi päätösvalta tutkimusten suuntaamisessa? Miten Helsingin yliopisto tekee järkevää yhteistyötä
yritysten ja muiden yliopistojen kanssa?
Aluksi on selvitettävä, miten julkinen yliopisto perustelee olemassaolonsa ja rahoituksensa tulevaisuudessa. Pirjo Hiidenmaa arvioi, että niukan talouden
ajat yliopistolla jatkuvat todennäköisesti vielä kauan.
– Tietenkin olisi hienoa, jos yliopistot kasvaisivat ja
rahoitus lisääntyisi, mutta lähivuosikymmeninä valtiolla riittää rahanmenoa sosiaali- ja terveysalalla väestön
ikääntyessä. Samoin rakennetun infrastruktuurin korjaamiseen kuluu hurjia summia, Hiidenmaa sanoo.

YLIOPISTOT ARVOKKAITA
START UP -MAAILMAN RINNALLA
Yliopiston ja nopeatempoisen nyky-yhteiskunnan kommunikoinnissa on selvä haaste, Juhana Aunesluoma
näkee.
– Tutkijoilla on taipumus ajatella niin pitkäjänteisesti, että se voi olla muulle yhteiskunnalle hieman
vaikea käsittää. Tutkimustyössä järkevä aikataulu to-

della merkittävien tulosten tuottamiseksi on vähintään
kymmenen vuotta, Aunesluoma sanoo.
– Kvartaalitaloudessa tai vaalisyklin mukaan elävälle muulle maailmalle voi olla vaikea selittää, että
kyllä tutkimuksesta jotain voi tulla, kunhan odotetaan
muutama vuosikymmen.
Aunesluoma viittaa yliopiston parhaiten menestyneisiin tutkijoihin, kuten Markku Kulmalan, Ilkka
Hanskin tai Markku Leskelän tutkimusryhmiin.
Heidän menestyksensä siemenet kylvettiin jo 1970- ja
1980-luvuilla.
– Keskeisissä tieteellisissä läpimurroissa myös tieteidenvälisyys on tärkeää. Investoijalle aika on pitkä,
mutta sijoitus voi tuottaa yhteiskunnalle ja maailmalle
paljon. Vain julkisesti rahoitetulla yliopistolla on varaa
tällaiseen riskinottoon, Aunesluoma sanoo.
– Mitä Helsingin yliopistoon tulee, sen tulee tarjota
tämän päivän huippujen työlle edellytykset ja tukea
rohkeita avauksia. Muuten kyvyt valuvat muualle.
Myös Hiidenmaa näkee yliopiston vastapainona
start up -tyyppisille nopeille toimijoille.
– Yliopisto toimii tällaisia hitaammin ja tavoittelee
erilaisia asioita, kuten esimerkiksi kriittisyyttä ja ymmärrystä. Sellainenkin toimija tarvitaan. Toivottavasti
tämä erilaisuus ja rooli ymmärretään eikä yliopistolta
aleta odottaa vain nopeita pikavoittoja ja päiväkohtaista
tietoa.

Rahastot kertovat yliopiston historiasta
HELSINGIN YLIOPISTON PERUSTI vuonna 1640 Turun

kuninkaallisena akatemiana Ruotsin kuningatar
Kristiina. Valtakunnan itäosaan perustetun akatemian tehtävänä oli olla paikka, ”jossa yleisiä Opintoja
kaikissa sallituissa Tiedekunnissa, kuten Pyhää kirjaa, lakia, lääkintää ja muita kirjallisia taitoja opetettakoon ja harjoitettakoon”. Helsinkiin yliopisto siirtyi Keisarillisena Aleksanterin Yliopistona vuonna
1828. Kun Suomi vuonna 1917 itsenäistyi, muuttui
nimi Helsingin yliopistoksi.

8

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT 2014–2015

Yliopiston lahjoitusrahastot ovat koko olemassaolonsa ajan heijastaneet oman aikansa yhteiskuntaa.
Sodat, kielitaistelut, poliittinen ilmapiiri ja uusien
tieteenalojen synty ovat innostaneet perustamaan
rahastoja: milloin on edistetty kielten tuntemusta,
matematiikan ja fysiikan tutkimusta, milloin pedagogiikan opetusta ja tuberkuloosin tutkimista. Historia
kertoo tarinoita ihmisistä, joilla on ollut tahtoa, pyrkimystä ja tietoa siitä, miten lahjoitusvaroilla voidaan
parhaalla tavalla edistää tieteen kehitystä ja Suomen
hyvinvointia.

YLIOPISTON JA RAHASTOJEN VUOSI

YLIOPISTON JA LAHJOITUS
RAHASTOJEN VUOSI
Helsingin yliopiston tutkimuksen ja opetuksen tavoite on tuottaa tutkimustietoa ja
kouluttaa asiantuntijoita toimimaan suomalaisen ja globaalin yhteiskunnan parhaaksi. Yliopisto haluaa ratkaista suuria ja viheliäisiä haasteita ja olla yksi maailman parhaista yliopistoista. Kuluneen vuoden aikana yliopistolle ja yliopiston
rahastoihin on lahjoitettu yli 10 miljoonaa euroa. Lahjoitukset auttavat Helsingin
yliopistoa saavuttamaan tavoitteensa. Niiden takana on erilaisia tarinoita: yhdistävänä tekijänä on lahjoittajien usko tieteen, tutkimuksen ja ajattelun voimaan.

Syyskuu 2014 Merkkipäiväkeräykseen perustuva Soili Mynttisen rahasto perustetaan Helsingin
yliopiston normaalilyseon ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulujen rahaston yhteyteen.
Rahaston tarkoituksena on tukea Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun perusopetuksen
oppilaita kannustusstipendein.

22.4.2014
Rahastojen juhlassa jaettiin stipendejä ja apurahoja lahjakkaille opiskelijoille ja tutkijoille.

Kesäkuu 2014 Tieteestä toimintaa
-yrittäjyysyhteisöstä ponnistanut
Kaskas Media lahjoitti 1000 euroa
Helsinki Think Company -rahastoon.
– Tieteestä toimintaa oli meille ratkaiseva tekijä homman käynnistämisessä. On tärkeää, että muillakin on
siihen mahdollisuus.

Syyskuu 2014 Ajattelun ja
tieteen kaupunkifestivaali
Thinkfest valtasi keskustakampuksen ensimmäistä kertaa.
Yliopiston 375-vuotisjuhlavuonna tiede ja tutkimus tuikkivat
entistä kirkkaampina festivaalitähtinä koko avajaisviikon ajan
syyskuun alussa 2015.

HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU
Toukokuu 2014 Kirahviklubi vieraili
Kemiallisen aseen kieltosopimuksen
instituutissa Verifinissä. Kemian
Nobelilla palkitun Kemiallisen aseen
kieltojärjestö OPCW:n laboratoriona Verifinillä on tärkeä rooli esimerkiksi Syyrian konfliktiin liittyvässä
selvitystyössä.

Elokuu 2014 Yliopistolaisen yrittäjyyden alusta ja akateemisen yrittäjyysosaamisen keskus
Helsinki Think Company avasi toisen toimipisteensä Viikin kampukselle. Helsinki Think Companyn toiminta laajenee kaikille kampuksille,
kun suunnitelmissa on ovien avaaminen myös Meilahdessa vuonna
2015 ja Kumpulassa vuonna 2016.
www.thinkcompany.fi
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Marraskuu 2014 Helsingin yliopisto liittyi
kansainväliseen korkeakoulujen Scholars
at Risk -verkostoon (SAR), joka suojelee
vainottuja tutkijoita, estää korkeakoulu
yhteisöihin kohdistuvia hyökkäyksiä ja
edistää ihmisoikeuksia ja akateemista vapautta maailmanlaajuisesti. Yliopisto haluaa kantaa globaalia vastuutaan ja tarjota
vainotuille tutkijoille mahdollisuuden jatkaa työtään.

Lokakuu 2014 Kirahviklubi vieraili kanslerin
johdolla Kumpulan hiukkaskiihdytinlaboratoriossa. Kiihdytintä käytetään fysiikan perustutkimukseen muun muassa materiaalifysiikassa ja
sillä voi tutkia aineiden koostumusta sekä säteilynkestävyyttä. Laboratorion tutkijat tekevät
tiivistä yhteistyötä Sveitsissä sijaitsevan maailman suurimman hiukkaskiihdyttimen CERNin
tutkijoiden kanssa. CERNissä on löydetty vuosikymmeniä etsitty Higgsin bosoni.

LOKAKUU
Lokakuu 2014 Edit
Saarelan rahasto perus
tetaan osaksi Juhla
rahastoa. Rahaston
tarkoituksena on tukea lahjakkaita, mutta
vähävaraisia Helsingin
yliopiston opiskelijoita stipendeillä. Rahasto
perustuu Edit Saarelan
testamenttiin.
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Joulukuu 2014 Yliopisto julkisti juhlavuoden varainhankintakampanjan Tekoja maailman parhaaksi – Helsinki
Insight 375. Kampanja tukee tutkimuksen ja opetuksen uusia avauksia. Fokuksessa ovat juhlavuoden teemat terveys
ja hyvinvointi, tulevaisuuden oppiminen, muuttuva ympäristö, globaali Helsinki ja uusi maailmankuva. Valtion vastin
rahaohjelma voi jopa nelinkertaistaa Helsingin yliopiston
375-Tulevaisuusrahastoon tehtyjen lahjoitusten vaikutuksen.
Lue lisää www.helsinki.fi/insight. 375-tulevaisuusrahaston
yhteyteen on perustettu myös useita nimikkorahastoja.
Uudet rahastot: Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minnen
rahasto, Sakari Alhopuron rahasto, Metsämiesten Säätiön
rahasto, Teemu Teerin rahasto, Teknologiateollisuuden
100-vuotissäätiön rahasto, Veripalvelurahasto, Jane ja Aatos
Erkon 375-rahasto ja Luonnontieteiden 375-rahasto.

MARRASKUU JOULUKUU
Marraskuu 2014 Helsingin yliopiston tutkimus ja opiskelu näkyivät
Pekingissä Science in Dialogue -tapahtumassa viikon ajan osana Pure
Finland in Beijing -kokonaisuutta.
Yhteistyö kiinalaisten yliopistojen
kanssa syvenee oikeusvaltioperiaatteiden rakentamiseksi ja toisaalta
suomalaisen Kiina-osaamisen lisäämiseksi. Suomalaista Kiinan oikeuden ja oikeuskulttuurin tutkimusta koordinoidaan Helsingin yliopistossa China Law Center
-keskuksessa.

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT 2014–2015

Joulukuu 2014
Tiedepohjaisen ideakilpailun Helsinki Challengen 20
semifinalistitiimiä julkistettiin.
Monitieteiset tiimit kehittävät
vuoden kestävässä kiihdyttämöohjelmassa ratkaisujaan
kestävän hyvinvoinnin rakentamiseksi ja kilpailevat marraskuussa 2015 jaettavasta
375 000 euron palkinnosta.
challenge.helsinki.fi

YLIOPISTON JA RAHASTOJEN VUOSI

22.4.2015 Rahastojen juhlassa
juhlistetaan vuonna 2015 rahastoista stipendejä, apurahoja ja
palkintoja saaneita tutkijoita ja
opiskelijoita.

HELSINGIN YLIOPISTO 375 VUOTTA
Tammikuu 2015 Yliopiston
375-vuosijuhlavuosi alkoi Helsingin
yliopiston metroaseman avajaisilla ja
Helsinki Challenge -tiedekilpailun ensimmäisillä yleisötilaisuuksilla. Lähes
1500 kuulijaa kokoontui kuulemaan
uusia ajatuksia paremman maailman rakentamiseksi tieteen keinoin.
Esitykset löydät verkosta challenge.
helsinki.fi. Juhlavuoden ohjelmaan
tutustut www.helsinki.fi/375.

27.3.2015 Helsingin yliopistomuseon uusi päänäyttely Ajattelun voimaa avautuu yleisölle yliopiston päärakennuksen kolmannessa kerroksessa (Fabianinkatu 33). Näyttely kertoo
yliopiston ja yliopistolaisten historiasta tuttuja ja tuoreita näkökulmia.
Lämpimästi tervetuloa!

Maaliskuu 2015 Helsingin yliopiston alumnitoiminnassa on mukana jo lähes 23 000 alumnia.
Lahjoittajayhteisö Kirahviklubiin kuuluu noin 500 tieteestä kiinnostunutta
lahjoittajaa ja lahjoittajayhteisön edustajaa. Tervetuloa mukaan!

Marraskuu 2015
Tiedepohjaisen Helsinki
Challenge -ideakilpailun
finaalissa parhaat ideat
palkitaan 375 000 euron
palkinnolla.

TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU MARRASKUU
Helmikuu 2015 Kirahviklubi vieraili
Akateemisessa lääketiedekeskus
Helsingissä Meilahdessa. Akatemia
professori Kari Alitalo kertoi syöpätutkimuksen uusista mahdollisuuksista, minkä lisäksi illan aikana tutustuttiin lääketieteen uusiin opetusteknologioihin ja
-menetelmiin.

Toukokuu 2015
Tiedekulma muuttaa
Porthaniasta takaisin
Aleksanterinkadulle
(Aleksanterinkatu 7).
Kuppi kahvia ja viipale
tiedettä – tule ja kiinnostu tutuista ja ennalta tuntemattomista
aiheista!

26.3.2015 Helsingin yliopiston vuosi
päivä ja 375-vuotisjuhla. Yliopiston
lahjoittajayhteisö Kirahviklubi juhlii
viisivuotista historiaansa.
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LAHJOITUKSET LUKUINA
Lahjoitukset, M€

2014

10

maaliskuuhun
2015 mennessä

2013

4,3

300
lahjoittajaa vuonna 2014–2015

Kansainväliset ranking-sijoitukset

2013

TAIWAN
SHANGHAI
QS
TIMES HIGHER

2014

64. 68.
76. 73.
69. 67.
100. 103.

Lahjoitusrahastoista jaettuja apurahoja, stipendejä
ja muuta tukea, €

635 610
603 429
610 450

2012
2013
2014

Suurimmat lahjoitukset
2014-2015
Jane ja Aatos Erkon säätiö

3 000 000 €
Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne

2 100 000 €
Viena Tuomikosken testamenttilahjoitus

2 000 000 €
Metsämiesten säätiö

800 000 €
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu

750 000 €

217

lahjoitusrahastoa, joista uusia 11

500

Lahjoitusvaroilla tuetut professuurit ja muut tehtävät

yksityishenkilöä sekä yritysten ja
yhteisöjen edustajaa Kirahviklubissa
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2012–2013
2013–2014
2014–2015

70
71
94

YLIOPISTON JA RAHASTOJEN VUOSI

Helsingin yliopiston
lahjoitusvarat 140 miljoonaa euroa
Helsingin yliopiston
lahjoitusrahastot

Helsingin yliopiston
375-Tulevaisuusrahasto

Helsingin yliopiston
peruspääoma

Lahjoitusrahastoista jaetaan 5 % vuosittaista tuottoa yliopiston tutkijoille,
opiskelijoille ja erilaisille
hankkeille. Varoja jaetaan
sekä vuosittaisella hakumenettelyllä että esimerkiksi
yliopiston tohtoriohjelmien
kautta matka-apurahoina
tohtorikoulutettaville. Vanhin apurahoja jakava rahasto perustuu luutnantti Erik
Ekenstubben stipendiin
vuodelta 1745.

Yliopiston 375-vuotisjuhlakampanjan lahjoitustavoite on 25 miljoonaa euroa vuoden
2016 loppuun mennessä. Valtion vastinrahaohjelma voi jopa nelinkertaistaa lahjoitusten vaikutuksen. Lahjoitusvarat ja niiden
tuotto käytetään yliopiston tulevaisuuden
kannalta tärkeiden tutkimusalojen ja uusien avausten tueksi. Rahaston yhteyteen
voi perustaa nimikkorahaston 10 000 euroa
ja sitä suuremmille lahjoituksille. Nimikkorahaston lahjoitusvarat voidaan kohdentaa
tietylle koulutusalalle.

Vuosien 2010–2012 Helsinki Insight -varain
hankintakampanjan tulos yhdessä lahjoituksiin perustuvan valtion vastinraha
sijoituksen kanssa on osa yliopiston peruspääomaa. Yliopisto jakaa lahjoitusvarojen
vuosittaisen 5 % tuoton tueksi eri tieteen
alojen ja yliopiston tulevaisuuden kannalta
tärkeille hankkeille.

44 M€

8,6 M€

Helsingin yliopiston
tiedesäätiö

24,5 M€

140

M€

Helsingin yliopiston tiedesäätiö edistää nuorten tieteentekijöiden tutkimustyötä Helsingin yliopistossa. Säätiö perustettiin vuonna 1990 yliopiston
350-vuotisjuhlan kunniaksi kerätyistä varoista. Lahjoituksia saatiin yli 200
yritykseltä ja yhteisöltä. Säätiö on vuoden 2014 alusta siirtynyt rahoittamaan tutkijoiden työtä apurahojen sijaan työsuhteina. Säätiön ensimmäisillä nimikoiduilla tohtoriohjelmapaikoilla työskentelee 13 lahjakasta nuorta
tutkijaa yliopiston neljässä tutkijakoulussa.
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu
Luonnontieteellinen tutkijakoulu
Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu
Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu

Yliopisto sijoittaa lahjoitusvarojen kokonaisuutta luotettavasti ja pitkäjänteisesti. Lahjoitukset auttavat Helsingin yliopistoa saavuttamaan
tavoitteensa ja tekemään työtä maailman parhaaksi. Tutkimustieto
tukee yhteiskunnallista päätöksentekoa ja kestävää hyvinvointia, ja
koulutamme asiantuntijoita toimimaan yhteiskunnan eri sektoreilla kansallisesti ja kansainvälisesti. Monitieteinen perustutkimus on
myös kaupallisten innovaatioiden ja suomalaisen kilpailukyvyn vankka perusta. Kiitos lahjoittajat, että teette kanssamme työtä maailman
parhaaksi!

64 M€

Tulevaisuusrahaston tuottoa on
jaettu tutkimukseen ja
opiskeluun noin 3 350 00 euroa
vuodessa:

• tutkijoiden monitieteinen ja kansainvälinen yhteistyö: humanistisen tiedekunnan tutkijoiden välinen tieteenalarajat ylittävä yhteistyö ja teologisen tiedekunnan tutkijoiden kansainvälinen
verkostoituminen
• kielet ja kulttuurit: romaninen filologia,
ranskan ja italian kielet, japanin kieli,
kulttuurien ja kommunikaation tutkimus
sekä ruotsinkielinen kultur och kommunikation -maisteriohjelma
• luonnontieteet ja maa- ja metsätaloustieteet: Itämeren tutkimus ja merentutkimuslaitteet, paleontologian erikoiskurssit ja uudet hankkeet, tutkimusrahoitusta
maitohygieniaan, nautaterveydenhuoltoon ja maidon teollisen hygienian tutkimukseen sekä tukea alkutuotannon,
ravitsemusalan, viljateknologian, maaseutututkimuksen, kemianteollisuuden, lannoitteiden ja kasvintutkimuksen
väitöskirjatutkimukseen
• lääketiede ja eläinlääketiede:
aivohalvausten tutkimus, keskostutkimus, tulehdusten ja infektiotautiopin tutkimus, riippuvuus ja päihdelääketieteen
tutkimus, hammaslääketieteen tutkimus
sekä hevosten erikoiseläinlääkärikoulutus
ja eläinten silmäsairauksien tutkimus
• käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet:
ruotsinkielinen lastentarhanopettajakoulutus, hyvinvointi- ja nuorisotutkimus,
kuntatutkimus, toimituslaboratorion kehittäminen journalistiopintoihin sekä yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittäminen
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LAHJOITUSPROFESSUURIT
BIO- JA YMPÄRISTÖ
TIETEELLINEN TIEDEKUNTA
Itämeritutkimuksen professuuri
Walter och Andrée de Nottbecks
stiftelse, Suomen ympäristökeskus
Kaupunkiekosysteemitutkimuksen
professuuri
Lahden kaupunki
Kalastusbiologian professuuri
Kotkan kaupunki, Riista- ja kala
talouden tutkimuslaitos
Luonnonsuojelun päätösanalyysin
menetelmien professuuri
Metsähallitus
Monitieteisen riskianalyysin
professuuri
Suomen ympäristökeskus ja
Kotkan kaupunki
Ympäristöbiotekniikan professuuri
Lahden kaupunki
Ympäristötutkimuksen professuuri
Kehittämiskeskus Oy Häme
Tulevaisuusrahasto
Professor i hållbar utveckling

ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN
TIEDEKUNTA

Maitohygienian ja nautaterveydenhuollon professuuri
Walter Ehrströmin säätiö
Maidon teollisen hygienian
professuuri
Walter Ehrströmin säätiö
Professur i husdjursvälfärd,
svenskspråkig
Anna och Karl Eklunds stiftelse,
Finlands veterinärmedicinska stiftelse,
Konstsamfundet, Stiftelsen
Finlandsvenska Jordfonden,
Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk
forskning,
Sparbankstiftelsen, Svenska
kulturfonden, Svenska Lantbruks
producenters
Centralförbund, Vetcare Oy,
Universitets apoteket samt Walter
Ehrströms stiftelse
Eläinlääketieteellisen anestesian ja
kivunhoidon professuuri
Yliopiston Apteekki, Vetcare Oy,
Eläinlääketieteellisen tutkimuksen
tukisäätiö, Suomen eläinlääketieteen
säätiö
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FARMASIAN TIEDEKUNTA
Farmakoekonomian professuuri
Yliopiston Apteekki
Sosiaalifarmasian professuuri
Yliopiston Apteekki
Tulevaisuusrahasto
Ruotsinkielinen lääkeainetoksiko
logian professuuri

HUMANISTINEN
TIEDEKUNTA

Yhdysvaltain tutkimuksen
professuuri
McDonnell Douglas Aerospace
Tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen
professuuri
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus,
Tieteen tiedotus ry ja Lauri Jäntin
säätiö
Yrityshistorian professuuri
Professuuri perustuu Casimir
Ehrnroothin merkkipäivän kunniaksi
tehtyihin lahjoituksiin.
Tulevaisuusrahasto
Itämeren meriarkeologian ruotsinkielinen apulaisprofessuuri (tenure track)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA
Ruokakulttuurin professuuri
Useita lahjoittajia
Tiedekeskuspedagogiikan
professuuri
Tiedekeskus Heureka

LÄÄKETIETEELLINEN
TIEDEKUNTA

Biolääketieteellisen alkoholi
tutkimuksen yliopistotutkija
Alko Oy
Farmakogenetiikan professuuri
Yliopiston Apteekki
Kipulääketieteen ruotsinkielinen
professuuri, Smärtmedicin
Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö
Kliinisen lääketieteen tutkimuksen
apulaisprofessuuri, kardiologia
(tenure track)
Jane ja Aatos Erkon säätiö
Kliinisen lääketieteen tutkimuksen
professuuri, syöpätaudit
Jane ja Aatos Erkon säätiö
Kliinisen lääketieteen tutkimuksen
professuuri, silmätaudit
Jane ja Aatos Erkon säätiö

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT 2014–2015

Kliinisen lääketieteen tutkimuksen
professuuri, ortopedia ja traumato
logia
Jane ja Aatos Erkon säätiö
Kliinisen molekyylilääketieteen
professuuri
Sigrid Juséliuksen Säätiö
Psykiatrian ruotsinkielinen
professuuri
Vaasan sairaanhoitopiiri
Sisätautien professuuri
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri,
Viipurin Tuberkuloosisäätiö
Translationaalisen lastentautiopin
Niilo Hallman -professuuri
Lastentautien tutkimussäätiö
Yleislääketieteen ruotsinkielinen
opettaja, Allmän medicin
Vaasan sairaanhoitopiiri
Kliinisen lääketieteen tutkimuksen
post doc -tutkija, tulehdus*
Jane ja Aatos Erkon säätiö
Kliinisen lääketieteen tutkimuksen
post doc -tutkija, pahanlaatuinen
kasvu*
Jane ja Aatos Erkon säätiö
Lääketieteellisen ravitsemusfysiologian professuuri*
Valio Oy (Ravitsemuksen
Tutkimussäätiö)
Nuorisopsykiatrian professuuri*
Yrjö ja Tuulikki Ilvosen rahasto,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Reumatologian professuuri*
Abbvie Oy
Transplantaatiokirurgian ja
immunologian professuuri*
Orion-Farmos Tutkimussäätiö
Tulevaisuusrahasto
Kliinisen farmakologian ja yksilöllisen
lääketieteen professuuri*
Vanhuspsykiatrian professuuri
Hyytymissairauksien professuuri*
Liikennelääketieteen professuuri*
Neuroimmunologian professuuri*
Neurologisen kuntoutuksen
professuuri*
Palliatiivisen lääketieteen
professuuri*
Perinnöllisyyslääketieteen
professuuri*
Teholääketieteen professuuri*

KIITOS LAHJOITTAJAT

2014–2015
MAATALOUS-METSÄ
TIETEELLINEN TIEDEKUNTA
Geoinformatiikan professuuri
Geodeettinen laitos,
Metsähallitus ja HY
Itämeren suojelun ekonomian professuuri
Helsingin kaupunki
Yksityismetsätalouden professuuri
Luonnonvarakeskus LUKE ja HY
Tulevaisuusrahasto
Kotieläinten jalostustieteen
professuuri
Metsien ja ilmakehän vuorovaikutuksen professuuri*
Molekulaarisen ja translationaalisen
kasvibiologian apulaisprofessuuri
(tenure track)
Svenskspråkigt universitetslektorat i
lantbruksekonomi

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Kaupunkitutkimuksen professuuri
OKM, HY, Aalto-yliopisto, Helsingin,
Espoon, Vantaan ja Lahden
kaupungit
Tutkimusjohtaja, Kemian opettajankoulutusyksikkö, kemian laitos
Borealis Polymers Oy, Oy
EKOKEM Ab, Kemira Oyj,
Kemira GrowHow Oyj, Neste Oil Oyj
ja Kemianteollisuus ry
Polymeerikemian professuuri
Kemian keskusliitto ja Suomen Muoviteollisuusliiton eräät jäsenyritykset
Tulevaisuusrahasto
Maantieteen ruotsinkielinen
apulaisprofessuuri
(tenure track)
Tutkameteorologian apulaisprofessuuri (tenure track)*

OIKEUSTIETEELLINEN
TIEDEKUNTA

Urheiluoikeuden professuuri
OKM, VALO ry
Sosiaalioikeuden, erityisesti työ
sidonnaisen sosiaaliturvan
professuuri
Työeläkevakuuttajat TELA ry
Vakuutus- ja vahingonkorvaus
oikeuden professuuri
Finanssialan Keskusliitto, Suomen
Arvopaperimarkkinoiden edistämissäätiö ja Työsuojelurahasto

Vertailevan vero-oikeuden
Vesa Vainio -professuuri
Nordea Bank Ab
Energiaoikeuden professuuri*
Vaasan kaupunki
Universitetslektor i juridikens
alllmänna studier
Universitetslektor i offentlig rätt
Universitetslektor i privaträtt
Edward Anderssons fond för svenskspråkig juridisk undervisning
Oikeustieteen kaksikielinen
yliopistonlehtoraatti, 2 kpl
Oikeustieteen kaksikielinen
tohtorikoulutettava
Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta,
Pohjanmaan liitto, Harry Schaumans
Stiftelse, Svensk-Österbottniska
Samfundet, Stiftelsen Handlanden
Gustaf Svanlungs Donationsfond
– Kauppias Gustaf Svanlungin lahjoitusrahasto, Högskolestiftelsen i
Österbotten, Pohjanmaan kauppakamari
Oikeustieteen ruotsinkielinen
tohtorikoulutettava
Aktia Pankki Oyj
Tulevaisuusrahasto
Pohjoismaisen oikeuden professuuri
Viestintäoikeuden professuuri
Tekijänoikeuden professuuri
Arvopaperimarkkinaoikeuden
professuuri
Ympäristöoikeuden professuuri

TEOLOGINEN TIEDEKUNTA

Missiologian yliopistonlehtori
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Työelämäsuunnittelija
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

VALTIOTIETEELLINEN
TIEDEKUNTA

Empiirisen makrotaloustieteen
professuuri
Tilastokeskus
Sosiaaligerontologian professuuri
Lahden kaupunki
Sosiaalityön, erityisesti sosiaalityön
käytäntötutkimuksen professuuri
Vantaan, Espoon ja Kauniaisten
kaupungit, OKM
Sosiaalityön käytäntötutkimuksen
yliopistonlehtoraatti
Vantaan, Espoon ja Kauniaisten
kaupungit

Yhteiskuntatilastotieteen
professuuri
Tilastokeskus
Venäjän energiapolitiikan
professuuri
Fortum Oyj, EM Group Oy,
Ensio Miettinen, Porvoon kaupunki,
Itä-Uudenmaan liitto, Palmenia
Tulevaisuusrahasto
Vammaistutkimuksen professuuri
Sosiaalityön professuuri*
Taloustieteellisen tutkimuksen
apulaisprofessuuri (tenure track)

MUUT YKSIKÖT

Artist in Residence, tutkijakollegium
Koneen Säätiö
Erik Allardt Fellowship, tutkija
kollegium
Koneen Säätiö, Suomalaisruotsalainen kulttuurirahasto
Jane ja Aatos Erkon ajankohtaisen
yhteiskuntatutkimuksen
professuuri, tutkijakollegium
Jane ja Aatos Erkon säätiö
Helsingin Sanomat Foundation
Fellowship, tutkijakollegium
Helsingin Sanomain Säätiö
Kone Foundation Senior Fellow,
tutkijakollegium
Koneen Säätiö
Kone Foundation Fellowship,
tutkijakollegium
Koneen Säätiö
Writer in Residence, tutkijakollegium
Alfred Kordelinin säätiö
Tulevaisuusrahasto
Venäjän oikeuden ja hallinnon tutkimuksen vanhempi tutkija*, Aleksanteri-instituutti
Ohessa on esitetty professuurit ja
muut tehtävät, jotka on lahjoitettu
yliopistolle tai joita rahoitetaan
lahjoitusvaroista kokonaan tai osittain. Mukana on sekä täysipäiväisiä
että osa-aikaisia(*) tehtäviä.

HELSINGIN YLIOPISTOSSA työsken-

telee lahjoitusvaroihin perustuvissa tehtävissä lähes 100 professoria, tutkijaa ja muuta asiantuntijaa. Kiitos yhteistyökumppanit ja
lahjoittajat!
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YHTEISTYÖ KUMPULASSA
VIE KOHTI EUROOPAN SÄÄ
TUTKIMUKSEN KÄRKEÄ
Yrityksen, yliopiston ja kansallisen tutkimuslaitoksen yhteistyö on luonut
tutkameteorologian tutkimukselle ja kansainvälistymiselle huippuolosuhteet.

SÄÄENNUSTEIDEN TARKKUUS riippuu täysin siitä, miten kehittyneitä laskennalliset mallimme sääilmiöistä ja niiden muutoksista ovat. Näitä malleja Helsingin yliopistossa kehitetään tutkameteorologian tieteenalalla. Työ ei ole yksinkertaista.
– Emme vielä tunne lumi- ja vesisateen tai pilvien
fysiikan kaikkia yksityiskohtia kovin hyvin, tutkameteorologian apulaisprofessori Dmitri Moisseev
kertoo.
– Ilmakehän ja ilmaston perustutkimus on erittäin tärkeää. Vain mallien avulla voimme yhä paremmin päätellä mitä tapahtuu, jos jokin systeemissä
muuttuu.
Helsingin yliopiston, Vaisalan ja Ilmatieteen laitoksen tutkameteorologian yhteistyö Kumpulan kampuksella on maailman mittakaavassa ainutlaatuista.
– Vaisala on maailman johtavia meteorologisten
mittalaitteitten kehittäjiä ja valmistajia. Helsingin
yliopistoon on osin Vaisalan tuella koottu vahvaa
perustutkimusta tekevä tutkameteorologian tutkijaryhmämme. Ilmatieteen laitos tekee sekin perus-
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tutkimusta ja myös säätietosovelluksia kansalaisten
käyttöön, Moisseev sanoo.
On harvinaista, että saman alan teollinen, akateeminen ja kansalaisia palveleva organisaatio työskentelevät näin tiiviisti yhdessä.
– Tämä sai minutkin haluamaan Helsinkiin töihin
Coloradon osavaltion yliopistosta, jossa aiemmin toimin post doc -tutkijana, ja joka on tieteenalallamme
maailman johtava yliopisto.

TÄYDELLISTÄ WIN–WIN-TOIMINTAA
Yhteistyö alkoi vuonna 2004, jolloin Vaisala aloitti
uuden säätutkaprojektinsa ja haki sen taakse vahvaa
akateemista tietotaitoa. Kumpulaan saatiin säätutkan ensimmäinen prototyyppi. Tätä aika ajoin päivitettävää kampuksen maamerkkiä, Physicumin katolla sijaitsevaa ”golfpalloa”, Moisseev ryhmineen
käyttää yhä. Myös Ilmatieteen laitos tekee tutkalla
jonkin verran yhteistutkimuksia, minkä lisäksi heillä on omia Vaisalan rakentamia tutkia.

KIITOS LAHJOITTAJAT

Yhteistyö on todellinen win–win-tilanne kaikille,
Moisseev kiittää.
– Vaisala saa tutkijoilta tärkeää palautetta siitä,
miten laitteiden tulisi toimia. Heillä on suora kontakti
tutkimusryhmään, joka käyttää ja testaa heidän uusia
laitteitaan ja ohjelmistopäivityksiään koko ajan. Me
tutkijat kehitämme laitteita osaltamme ja autamme
uusien sovellusten tuottamisessa.
– Yliopistollisella tutkimuksella on suora kansalaishyöty Vaisalan kehittäessä sovelluksia tutkijoiden
löydöksistä. Yliopisto kasvattaa puolestaan Vaisalan
tuella alan osaamista, kun opiskelijat ja tutkijat pääsevät tekemään töitä huippulaitteilla.
Ja taas synergiapyörä pyörähtää.
– Yliopiston tietotaidon vahvistuessa Vaisala voi
palkata riveihinsä uutta, huippulaadukasta työvoimaa tutkijoidemme joukosta.

TAVOITTEENA EUROOPAN KÄRKI
Osa Moisseevin apulaisprofessuurin rahoituksesta
saadaan yliopiston peruspääoman osana olevan lahjoituskokonaisuuden tuotosta. Vuosina 2010–2012
kerätty Tulevaisuusrahasto tukee yliopistolle tärkeitä
tulevaisuuden hankkeita.
Moisseevin pestillä on selkeä tavoite: nostaa
Helsingin yliopiston tutkameteorologian tutkimus
lähivuosina Euroopan parhaiden joukkoon.
– Tämä on mahdollista ainutlaatuisen organisaatiokolmikkomme ansiosta. Myös siteemme Coloradon osavaltion yliopistoon ovat edelleen tiiviit. Saimme sieltä professori Venkatachalam Chandrasekarin
FiDiPro-professoriksi yliopistoon ja Ilmatieteen laitokselle neljäksi vuodeksi, osin Vaisalan tuella.
Colorado-yhteistyö on ollut strategisesti loistava
veto. Se on tuottanut Kumpulalle nopeasti kansainvälistä myönteistä huomiota.
– Tutkimusryhmämme vahvuuden ansiosta esimerkiksi NASA on rahoittanut Suomessa viime vuosina maanpintamittauksia satelliittivertailuja varten.
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STABILITET NÄR MEDIE
LANDSKAPET GUNGAR
Våren 2012 grundade Svenska social- och kommunalhögskolan ett redaktionellt
laboratorium för att utveckla undervisningen i journalistik. Satsningen, som
kunde genomföras tack vare donationsmedel, gjordes precis i rätt tid.

– MEDIEVÄRLDEN ÄR EN BRANSCH i omvälvning och

kräver både ny akademisk kunskap och nya praktiska
journalistiska arbetssätt. Det är A och O att undervisningen i journalistik hänger med i denna utveckling
och gärna ligger några steg före, säger professor Tom
Moring. Tillsammans med universitetslektor Henrika Zilliacus-Tikkanen och övriga kolleger vid
högskolan håller han i trådarna för det redaktionella
laboratoriet.
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Mångvetenskaplighet och samarbete är nyckelord
i deras arbete.
– Laboratoriet förenar forskare, lärare och studerande från olika huvudämnen och partnerskolor
med medieföretag och mediepubliken. Målet är att
tillsammans utveckla och pröva ut nya samarbetsformer och medieprodukter, berättar Moring och
Zilliacus-Tikkanen.
– Samarbetet ger oss möjlighet att snabbare fånga

KIITOS LAHJOITTAJAT

Kuvassa Robert Runenerg,
Henrika Zilliacus-Tikkanen ja
Tom Moring

Framtidsfonden
stärkte den
svenska
verksamheten
Det är två år sedan den första
avkastningen av Framtidsfonden
delades ut. Utdelningen möjliggjorde
flera satsningar på universitetets
tvåspråkiga verksamhet. Nu skördas
frukten.
upp de stora medietrenderna och behoven, och att integrera dem i utbildningen, berättar Zilliacus-Tikkanen.
Nya inslag i utbildningen har bl.a. varit kurser i datajournalistik och produkt- och tjänstutveckling.
Laboratoriesamarbetets hittills största satsning presenterades i juni 2014 då utredningen Ett livskraftigt
medielandskap på svenska i Finland publicerades.
– Utredningen sammanförde forskningskunskap,
mediebolagens branschkunskap och ekonomisk expertis för en omfattande genomlysning av det finlands
svenska mediefältet och dess utsikter. Utredningen
visar att de finlandssvenska nyhetsredaktionerna har
mycket att vinna på ett tätare samarbete och presenterar
konkreta förslag på hur samarbetet kan förverkligas,
berättar Moring.
Just nu sonderar laboratoriet den amerikanska
medieterrängen.
– Soc&kom har starka forsknings- och utbildningskontakter till övriga Norden och vi följer aktivt med
vad som händer i våra grannländer, men nu tittar vi
längre västerut. Den snabbaste medieutvecklingen sker
i USA så det är därifrån inspirationen för vårt arbete ska
hämtas, konstaterar Moring.

Med Framtidsfondens avkastning inrättades, förutom det redaktionella laboratoriet vid Svenska
social- och kommunalhögskolan, en svenskspråkig professur i nordisk rätt, en svenskspråkig professur i farmaci, en svenskspråkig professur i hållbar utveckling och ett svenskspråkigt universitets
lektorat i lantbruksekonomi.
Därtill inrättades tre svenskspråkiga akademiska karriärvägar där lovande svenskspråkiga
forskare anställs som biträdande professor med
målsättningen att på sikt avancera till en ordinarie
professur.
– Donationsmedlen har gjort universitetet
aningen mindre beroende av de ekonomiska ramar
som under de senaste åren har begränsat möjligheterna, särskilt för unga forskare och lärare,
berättar prorektor Pertti Panula som ansvarar
för universitets tvåspråkighetsfrågor.
– Donationsmedlen ger också universitetet
större möjlighet att genom forskning och undervisning svara på de behov som samhället har, til�lägger han.
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YRITYKSET JA YLIOPISTO
SAMASSA VENEESSÄ
Elinkeinoelämän edustajille yliopisto näyttäytyy Suomen kilpailukyvyn
takaajana. Jotta kilpailukyky säilyy tulevaisuudessakin, akateemisen
opetuksen tasoa täytyy vaalia.
TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN 100-VUOTISSÄÄTIÖ lahjoit-

ti 350 000 euroa Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahastoon kasvatustieteille ja opettajankoulutukseen.
Miksi näin?
– Suomen kilpailukyky perustuu korkeatasoiseen
osaamiseen, ja se on saatu aikaan huipputasoisella
opetuksella. Haluamme, että opettajankoulutus ja kasvatustieteiden tutkimus ovat maassamme korkealla
tasolla jatkossakin, säätiön puheenjohtaja ja Sacotec
Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Zitting perustelee lahjoitusta.
Teknologia ja akateeminen tutkimus ovat aina olleet läheisiä toisilleen. Luonnontieteissä läpimurrot ja
innovaatiot ovat usein syntyneet saumattomalla yhteistyöllä huipputekniikan kanssa, mutta teknologia ylittää
kaikenlaiset oppiainerajat helposti.
– Kun teknologinen osaaminen yhdistetään johonkin toiseen osaamiseen, oli kyse sitten vaatetuksesta,
kirjallisuudentutkimuksesta tai fysiikasta, syntyy aina kiehtova mahdollisuus löytää jotakin uutta, Zitting
pohtii.
– Tällä yhteistyöllä on muutettu maailmaa ja muutetaan koko ajan kehittämällä vaikkapa luontoa säästäviä
tuotantomenetelmiä. Tulevaisuuden innovaatioita silmällä pitäen on hienoa, että Helsingin yliopiston yksi
tavoite on vahvistaa esimerkiksi teknologiakasvatuksen
tutkimusta ja opetusta.

KOKO ÄLYLLINEN KAPASITEETTI
KÄYTTÖÖN
Helsingin yliopiston varainhankintakampanjakomitean jäsen, juristialumni ja seitsemän yrityksen hallituksen jäsen Kirsi Komi (kuvassa) jakaa Zittingin näkemyksen siitä, että Suomen kilpailukyky lähtee akatee-

misesta koulutuksesta ja tutkimuksesta.
– Kun valtiolta tuleva rahoitus vähenee, koulutuksen
ja tutkimuksen korkeatasoisena pitämiselle on löydettävä uusia keinoja, Kirsi Komi sanoo.
Elinkeinoelämän ja yliopiston yhteistyön lisääminen
on Komin mielestä varteenotettava keino tehostaa niin
rahoitusta kuin tulosta.
– Tärkeintä olisi toimia pienessä Suomessa yhdessä ja saada koko maan älyllinen kapasiteetti nykyistä
tehokkaampaan käyttöön.
Komi toimii yksityisen Docrates-syöpäsairaalan hallituksen puheenjohtajana. Esimerkiksi sen yhteistyötä
yliopiston kanssa voisi hyvin lisätä.
– Docratesin suhde yliopistoon on läheinen jo omien
lääkäreidemme kautta, sillä heistä melkein kaikki ovat
Helsingin yliopiston dosentteja. Heidän tietotaitoaan
voisi hyödyntää nykyistä vuorovaikutteisemmin esimerkiksi lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden
koulutuksessa, Komi havainnollistaa.

ALUMNEILTA MONENLAISTA TUKEA
Tiedettä tukevien säätiöiden kaltaiset lahjoittajatahot
ovat yliopistolle kullanarvoisia, ja yritysyhteistyön lisääminen entisestään voi hyvinkin tuoda rahaa, tehokkuutta ja tuloksia. Tarvetta yksityiselle rahoitukselle on.
Alumnilahjoittaminen on tärkeä lisäkanava.
– Varmasti meiltä löytyy USA:n alumnien tapaan
ylpeyttä erinomaisesta koulutuksestamme ja halua kiittää antamalla takaisin. Lahjoittamisen kulttuuri voisi
alumnien keskuudessa vahvistua vielä nykyisestä. Mitä
useampi antaa, sitä pienempi summa on yksilötasolla.
Pienistä puroista voi kasvaa iso virta, Kirsi Komi sanoo.
– Yliopistonsa toimintaa tuntevat alumnit voivat vaikuttaa myös omien yritystensä ja yhteisöjensä johtopai-
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koilla, jatkaa yliopiston varainhankintakampanjan kampanjakomiteassa mukana oleva hallitusammattilainen.
Alumnilahjoittamista saattaa kahlita se, että Suomessa – toisin kuin monissa muissa maissa – yksityishenkilöiden lahjoitukset eivät ole verovähennyskelpoisiä. Yrityksillä ja yhteisöillä on verovähennysoikeus
250 000 euroon asti.

– Opinahjoissa rakentuvaa yhteisöllisyyttä kannattaa ehdottomasti vaalia ja tukea. Valtion kannattaisi
tukea lahjoituskulttuurin syntymistä sivistyksen tueksi antamalla lahjoituksista verovähennysoikeus myös
yksityishenkilöille. Menetys verotuloissa korvautuu
moninkertaisena hyötynä koko yhteiskunnalle, jos lahjoitusvarat mahdollistavat uusien asioiden syntymisen
tiedemaailmassa, Antti Zitting summaa.

Akateemista raksatyötä
Ympäristötieteiden laitos ja Helsinki Think Company kehittivät mainion
projektikurssin. Opiskelijat pääsivät ideoimaan oikeita ja konkreettisia kestävän
kehityksen ratkaisuja yrityksille, julkisille toimijoille ja järjestöille.
YKSI YHTEISTYÖKUMPPANEISTA oli rakennusalan jättikonserni Skanska. Maailman suurimpiin alansa toimijoihin kuuluva Skanska on tehnyt paljon oppilaitosyhteistyötä, mutta aiemmin etupäässä teknillisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Kurssi oli
ensikosketus Helsingin yliopistoon.
– Innostuin konseptista jo siksi, että kahden viikon
pakettina siihen oli ajallisesti helppo sitoutua, Skanskan kestävän kehityksen johtaja Kaisa Kekki (kuvassa
s. 23) kertoo.
– Lisäksi minua viehätti lupaus siitä, että projektiin
kerättäisiin hyvin poikkitieteellinen opiskelijajoukko.
Asioita on hyvä toisinaan katsoa uusin silmin, ja tätä
projekti tuntui tarjoavan.
Skanskalaisten ei tarvinnut pettyä odotuksissaan.
– Heti ensimmäiset opiskelijatapaamiset olivat todella virkistäviä! Koska he tulivat alamme ulkopuolelta,
emme voineet piiloutua ammattijargonin taakse, vaan
jouduimme kuvailemaan yritystämme ja toimintaamme
meille itsellemmekin hieman uudella tavalla. Hyvät
kysymykset antoivat paljon ajattelun aihetta.

OPISKELIJOIDEN IDEA
MENI KOMEASTI LÄPI
Skanska antoi opiskelijoille tehtäväksi pohtia, miten yritys voisi lisätä suomalaisen toimitusketjunsa ympäristötietoutta ja -osaamista. Kahdessa viikossa opiskelijat kehittivät alihankkijoille suunnatun
Innokumppani-ideakilpailun.
– Kilpailun tavoite oli kertoa arjessa hyviksi havait-
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tuja ympäristökäytäntöjä, jolloin ne saataisiin myös
muiden toimijoiden tietoisuuteen.
Miksi kukaan kiireittensä keskellä vaivaantuisi moiseen? Porkkanana parhaiden käytäntöjen ilmoittajille
olisi nousu Skanskan erityiseen Innokumppanuus-luokkaan.
– Innokumppanina alihankkija voi käyttää meitä referenssinä ja hyödyntää hankkeistamme saatua
arvokasta kokemusta tehdessään tarjouksia tuleviin
hankkeisiin. Lisäksi Innokumppani-merkintä Skanskan
hankintarekisterissä antaisi alihankkijalle kilpailuetua
valitessamme toimijoita projekteihin.
Idea oli niin hyvä, että se tullaan ehdottomasti toteuttamaan, Kaisa Kekki kehuu.
– Muista syistä johtuen emme vielä ole lanseeranneet tätä Suomessa, mutta Ruotsin Skanska on jo
samankaltaisen idean toteuttanut. Ellei kyse ole sattumasta, kipinän antoi juuri raportointini tästä kilpailusta.
Skanska nappasi ja toteutti kurssin pitchaus-tilaisuudesta toisenkin idean.
– Kyse oli blogihaasteesta, jota sovelsimme sisäisessä tiedotuksessamme. Kiertävässä haasteessa eri tehtävissä olevat skanskalaiset kertoivat omia ajatuksiaan
siitä, mitä ympäristötehokkuus heille tarkoittaa. Haaste
kulki hyvin kirjoittajalta toiselle koko kampanjamme
ajan ja kirjoitukset olivat erinomaisen kiinnostavia.
Kokemus yhteistyöstä Helsingin yliopiston kanssa
oli kaikkinensa erittäin myönteinen, Kekki kiittää.
– Suosittelen yrityksiä ehdottomasti tarttumaan
tällaisiin yhteistyömahdollisuuksiin, jos niitä vain
kohdalle osuu.

YHTEISTYÖTÄ MAAILMAN PARHAAKSI
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SÄÄTIÖ HALUAA
TUKEA AIDOSTI
UUTTA TUTKIMUSTA
Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää kerralla miljoonaluokan
rahoituksia tutkijoille. Säätiön tuki Helsingin yliopistolle on
viime vuosina ollut erittäin merkittävää.

VUONNA 2012 MENEHTYNYT ministeri Aatos Erkko

testamenttasi koko omaisuutensa vaimonsa kanssa
perustamalleen Jane ja Aatos Erkon säätiölle. Lähes
miljardin euron varallisuudellaan säätiö nousi muun
muassa Koneen Säätiön ja Suomen Kulttuurirahaston
jälkeen yhdeksi Suomen suurimmista säätiöstä.

SUURI KERTATUKI JA JATKUVA HAKU
AUTTAVAT TUTKIMUSTA
Vuosittain Jane ja Aatos Erkon säätiö (JAES) käyttää
säädekirjansa mukaisesti merkittävän osan omaisuutensa tuotosta yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Sääntöjen mukaan pääpainon tulee olla korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen tukemisessa. JAES onkin jo pitkään ollut Helsingin yliopiston suurimpia tutkijoita,
samoin kuin monen muun suomalaisen yliopiston ja
korkeakoulun.
Helsingin yliopistolle säätiö on viime vuosina myöntänyt suuria rahoituksia esimerkiksi professori Henrik
Meinanderin demokratian historian tutkimusprojektiin (1 700 000 euroa), professori Lauri Aaltosen
tutkimusryhmälle periytyvän syöpäalttiuden syiden ymmärtämiseen (2 504 700 euroa) sekä professori Ilkka
Hanskin tutkimusryhmälle luonnon monimuotoisuuden, ihmiskehon bakteerilajiston ja tulehdusperäisten
sairauksien tutkimiseen (1 090 000 euroa).
Yksi säätiön muista poikkeavista toimintatavoista
ovat juuri tutkimushankkeille kerralla jaettavat, suuret
miljoonaluokan rahoitukset.
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– Säätiö perustettiin vuonna 2002, ja perustajat
ehtivät kymmenen vuotta vaikuttaa sen painopisteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Perustajien painotukset
ja näkemykset toimintatavoista ehtivät tulla hyvin
esiin, säätiön hallituksen puheenjohtaja Nils Ittonen
(kuvassa) sanoo.
– Suuremmilla kertasummilla perustajat pyrkivät
suurempaan vaikuttavuuteen ja aidosti uuden tutkimuksen syntymiseen.
Tavoitteitaan palvellakseen säätiö ottaa mielellään
harkittuja riskejä tukemalla uusia tutkimuksellisia
avauksia. Miljoonarahoituksessa riskit ovat suuria, ja
rahoitusta saavan tutkijaryhmän onkin oltava tieteellisesti meritoitunut. Kokonaisuuden tutkimussuunnitelmineen on oltava uskottava, jotta rahoitusta voi saada.
– Seuraamme tarkasti, miten rahoja käytetään ja
miten tutkimussuunnitelma toteutuu. Muutoksia matkan varrella saa tulla, mutta ne edellyttävät hyväksyntää
säätiön hallitukselta, kertoo Ittonen.
Säätiön suurten kertasummien toimintafilosofia
tarjoaa tutkijoille pidemmän työrauhan vuosittaiseen
hakemusrumbaan verrattuna. Tutkijoille erinomaista
on myös säätiön jatkuva hakuaika. Hakea voi silloin,
kun rahoitukselle on tarve.
– Säätiölle systeemi on työläämpi. Tutkijoilta ei kuitenkaan kulu yhdeksää kuukautta hukkaan uutta hakuaikaa odotellessa, jos deadline sattui lipsahtamaan ohi.
Ittonen näkee hyvänä – sulkematta pois apurahamallia – avustusten käytön siten, että etenkin hankkeis-
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sa työskentelevät nuoret tutkijat palkataan apuraharahoituksen sijaan työsuhteeseen.
– Tutkijan sosiaaliturvan kannalta palkka on varmasti parempi vaihtoehto kuin apurahalla eläminen.

TAVOITTEENA NOSTAA SUOMALAINEN
TUTKIMUS MAAILMAN HUIPULLE
Jane ja Aatos Erkon säätiön tavoite on nostaa suomalaisen tieteellisen tutkimuksen tasoa ja auttaa tutkijoita
kansainväliselle huipulle.
– On selvää, että korkean tieteellisen tason saavuttamiseksi tutkijan on välttämätöntä päästä työskentelemään myös korkeatasoisiin ulkomaisiin tutkimus-

ympäristöihin. Liikenne on totta kai kaksisuuntaista:
ulkomaisten pätevien tutkijoiden saaminen Suomeen
on tärkeää tieteellisen tasomme nostamiselle.
Ittonen pitää valitettavana tosiasiana sitä, että kotimainen tutkimus on kokonaisuutena tasoltaan vielä
melko vaatimatonta. Yliopistojen tulee herätä käyttämään voimavarojaan tehokkaammin. Fokusoinnille
olisi tilaa, Ittonen näkee.
– Helsingin yliopistonkin voimavarat ovat rajalliset
ja tulevaisuudessa todennäköisesti vain pienenevät.
Resurssien keskittäminen edellyttää tietysti vaikeita,
joskus ikäviä päätöksiä. Kaikkien yliopistojen täytyy
kuitenkin uskaltaa tehdä niitä kansainvälisen kilpailukykynsä säilyttämiseksi.

Jane ja Aatos Erkon säätiö lahjoitti vuonna 2014 Helsingin
yliopistolle 3 miljoonaa euroa Jane ja Aatos Erkon
375-rahastoon. Lisäksi säätiö tukee tiedepohjaista Helsinki
Challenge -ideakilpailua 100 000 euron lahjoituksella.
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Lähes sata vuotta tutkimusta
Alfred Kordelinin tuella
Kouluja käymätön merimiehen poika Alfred Kordelin (1868–1917)
teki liikemiestaidoillaan itsestään aikansa rikkaimman suomalaisen.
49-vuotiaana Mommilan kahakassa venäläismatruusin luotiin kuolleen
Kordelinin testamentilla on ollut pysyvä vaikutus suomalaiseen tieteeseen.
Kordelinin testamentti hämmästytti aikalaisia. Perillisittä jäänyt suurliikemies määräsi melkein koko
omaisuutensa maan ensimmäisen suomenkielisen
kulttuurirahaston peruspääomaksi. Maamme ensimmäisen yksityisin varoin perustetun rahaston panos
Suomen tieteelle, taiteelle ja kansanvalistustyölle on
ollut erittäin huomattava jo 95 vuoden ajan.

YLIOPISTOLAHJOITUKSILLA
ERITYINEN ASEMA
Kordelinin rahastolla oli Helsingin yliopistoon läheiset suhteet heti alusta alkaen, säätiön asiamies Erik
Båsk kertoo.
– Alfred Kordelinin muistoksi Helsingin yliopistoon perustettiin jo vuonna 1919 kauppaoikeuden ja
agraaripolitiikan professuurit. Vaatimuksena oli, että
professorit luennoivat suomen kielellä, Båsk sanoo.
Muistoprofessuurit olivat säätiössä erityis
asemassa.
– Ohjesäännössä mainittiin, että korkotuotoista
tuli ensin kustantaa nämä oppituolit, ja vasta jos rahaa jäi, sitä tuli jakaa muihin tarkoituksiin.
Agraaripolitiikan eli sittemmin maatalouspolitiikan professoreiksi on ajan saatossa valikoitunut
rehtoriainesta. Sekä entinen kansleri ja rehtori Risto
Ihamuotila että nykyinen rehtori Jukka Kola ovat
kumpikin hoitaneet Kordelinin muistoprofessuuria
ennen rehtorin työtään.

SÄÄTIÖIDEN POST DOC -POOLI
TUKEE KANSAINVÄLISYYTTÄ
Neljän jaostonsa – tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja
kansanvalistuksen – kautta Kordelinin säätiö jakaa
apurahoja sekä tunnustus- ja kannustuspalkintoja
4,5–5 miljoonaa euroa vuosittain. Tieteisiin jaetaan
puoli- ja kokovuotisia apurahoja väitöskirjaa tai post
doc -tutkimusta varten.
– Uusin jakotavoistamme on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsensäätiöiden perustama
post doc -pooli. Siinä hakija voi yhdellä hakemuksella
kerralla hakea tukea useammasta säätiöstä. Tuki on
tarkoitettu ulkomailla tehtävään tutkimukseen ja
siksi oli viisasta lyödä useamman säätiön tukirahat
yhteen: tukien tulee näissä tapauksessa olla hieman
tavanomaista suurempia.
Jaostoissa eri alojen asiantuntijat päättävät tuettavista projekteista hakemusten perusteella. Työ ei
aina ole mukavaa, varoja kun ei ole määrättömästi.
– Apurahoihin on aina liittynyt suuria intohimoja
ja valinnan vaikeutta. Jo tuoreeltaan 1920-luvulla
säätiön hallituksen ja kirjallisuusjaoston jäsen, kirjailija Juhani Aho otti yhteen kirjailija Eino Leinon kanssa Helsingin Sanomien sivuilla siitä, miten
rahaston varoja tulisi jakaa, Båsk kertoo.
– Samoja kysymyksiä säätiössä joudutaan yhä
miettimään. Hakemuksia tulee hurjat määrät, viime
vuonna käsiteltiin noin 5 500 hakemusta. Jakaako
niukkuutta useille vai tukeako kunnolla harvempia
hakijoita? Tähän ei löydy viisasten kiveä. Valinta täytyy tehdä lähes tapauskohtaisesti.
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LISÄÄ KANSAINVÄLISTÄ
METSÄOSAAMISTA
Rajat ylittävä politiikka muuttaa myös metsäalaa. Suomeen tarvitaan lisää
esimerkiksi kansainvälisen metsäpolitiikan osaajia. Metsämiesten Säätiö haluaa
lahjoituksellaan tukea maatalous- ja metsätieteiden tulevaisuuden menestystä.
MUONITUSTOIMISTO AUTTOI
JÄLLEENRAKENTAJIA
Sotien jälkeen Suomen savotoilla hiipi kova nälkä yhteen jos toiseen metsäkämppään. Köyhiä ja kovaa työtä tekeviä metsureita auttamaan perustettiin Metsätyömaitten muonitustoimisto. Olojen parannuttua avuntarve katosi, mutta muonitustoimistolle jäi nykyrahassa
varoja miljoona euroa. Pääomalla päätettiin vuonna
1948 perustaa yleishyödyllinen Metsämiesten säätiö
metsäalan edistämiseksi.
– Nykyinen Ihminen ja metsä -teemamme kantaa
myös tätä historiaa nimessään, vaikka perinteiden,
historian ja kulttuurin vaalimisen lisäksi suuntaamme
entistä enemmän strategista tukeamme metsäalan ja
hyvinvoinnin tulevaisuuden kysymyksiin, puheenjohtaja Ilpo Tikkanen kertoo.

KAIKKI VAIKUTTAA METSIIN
Tulevaisuuteen suuntautuva strateginen siirto on myös
säätiön lahjoitus Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahastoon maatalous-metsätieteellisen koulutusalan
hyväksi. Säätiön toiveena on, että yliopisto vahvistaisi erityisesti kansainvälisen metsäpolitiikan osaamista Helsingin yliopistossa, ja sen kautta tietysti koko
Suomessa.
– Toimintaympäristö on yksinkertaisesti muuttunut. Puhtaasti kansallista metsäpolitiikka ei ole enää
olemassa, Tikkanen toteaa toiveen taustasta.
– Kansainvälisen politiikan eri lohkojen vaikutus
metsäalaan on lisääntynyt voimakkaasti, EU:n myötä ja
muutoinkin. Vaikutus on myös entistä monitahoisempaa: niin ympäristö-, energia- kuin kauppapolitiikkakin

28

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT 2014–2015

ovat tiiviisti yhteydessä Suomen metsäsektorin tulevaisuuteen ja kilpailukykyyn, Tikkanen sanoo.
– Suomalainen metsäntutkimushan on tunnetusti
huippuluokkaa. Tarvitsemme kuitenkin myös sellaista
asiantuntijakapasiteettia, joka tuntee kansainvälisen
metsäpolitiikan kiemuroita ja pystyy toimimaan kotimaan lisäksi kansainvälisillä foorumeilla.

TAUSTALLA TUTKIMUS
TULEVAISUUDEN TARPEISTA
Säätiön näkemykset koulutusalan tulevaisuudesta perustuvat sen rahoittamiin selvityksiin siitä, mihin metsäalan koulutusta ja tutkimusta kannattaisi suunnata.
Toisessa tutkittiin sitä, mihin metsätutkimusta on tällä
hetkellä suunnattu ja mihin sitä tulisi suunnata tulevaisuudessa. Toisessa selvityksessä arvioitiin metsäalan
koulutusta ammattikouluista yliopistotasolle.
– Juuri tarve kansainvälisen politiikan asiantuntemuksesta nousi selkeästi esiin molemmissa. Politiikan
ja erityisesti kansainvälisen politiikan opetus metsäalalla on ollut yliopistossa sirpaleista, eikä sitä voi tällä
hetkellä opiskella pääaineena.
Helsingin yliopisto allekirjoittaa tarpeen suunnata
tutkimusta ja opetusta entistä kansainvälisemmäksi.
– Yliopiston mahdollisuus perustaa alalle esimerkiksi uusi professuuri on saanut hyvän vastaanoton
myös ministeriöistä, teollisuudelta ja metsänomistajien
järjestöiltä. Tämä on ihanteellinen tilanne rakentaa
uutta yhteistyötä, Tikkanen iloitsee.

YHTEISTYÖTÄ MAAILMAN PARHAAKSI
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”RAHALLE ON
PAREMPAAKIN
KÄYTTÖÄ KUIN
TUHLAAMINEN”
Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro lahjoittaa
mieluummin tieteelle kuin ostaa nopean
Lamborghinin.

Lahjoituksillaan tutkimusta ja opetusta
tukevan Sakari Alhopuron rakas harrastus
on luontokuvaus.
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LÄÄKINTÖNEUVOS SAKARI ALHOPURO sai huomata

1970-luvulla, ettei nuoren lääketieteen tutkijan ura aina
takaa tasaista toimeentuloa. Hän väitteli vuonna 1978
kallon kasvusta ja luuston kasvuhäiriöistä Helsingin yliopistossa, mutta oli jo ennen sitä perustanut Turkuun
yksityisen Lääkäriasema Pulssin.
– Perustin yrityksen havaittuani, ettei tutkijantyöllä
helposti elä saati elätä perhettään. Sittemmin jouduin
lopettamaan tutkijanurani, kun rahoitusta ei löytynyt
Texasia lähempää. Niin kauas en halunnut lähteä, Sakari Alhopuro kertoo.

YHTEISTÄ HYVÄÄ YRITYSKAUPALLA
Aluksi yrityksessä toimi kaksi lääkäriä ja yksi vastaanottoapulainen. Kun Alhopuro vuonna 2011 myi Lääkäriasema Pulssin 38 toimintavuoden jälkeen, siitä oli kasvanut Suomen suurin yksityisessä omistuksessa oleva
lääkäriasema ja sairaala. Töissä oli 250 lääkäriä ja 300
muuta työntekijää.
Tärkein syy myymiseen oli, ettei yksikään Alhopuron lapsista ollut kiinnostunut jatkamaan yrityksen
johdossa.
– Ei oikein ollut muuta vaihtoehtoa kuin myydä.
Alhopurolle kertyi kaupasta perusvarallisuutta
enemmän kuin hän tai hänen perheenjäsenensä tarvitsivat. Heräsi kysymys, mitä sillä kaikella rahalla
oikein tekisi.
– Mistä onnellisuus syntyy? Ei ainakaan siitä, että
ensin haalii itselleen rahaa ja sitten kuluttaa sitä. En ole
koskaan ollut kiinnostunut Lamborghineista tai muista
nopeista autoista, Alhopuro sanoo.
– Jos varallisuutta kertyy, sille on tuhlaamista parempaakin käyttöä. Sillä voi hyödyttää yhteiskuntaa.
Tätä aihetta Alhopuro oli pohdiskellut muun muassa
pitkäaikaisen ja läheisen ystävänsä, ministeri Aatos
Erkon kanssa.
– Aatos näki, että Suomi on ollut hänelle hyvä maa
yrittää. Siksi hän sanoi haluavansa kuolemansakin jälkeen tukea sellaista toimintaa, josta olisi hyötyä Suomen kansalle. Tähän nojaten hän perusti Jane ja Aatos
Erkon säätiön.
Ystävänsä säätiön hallituksessa viime kesään saakka
toimineen Alhopuron oma unelma on perustaa säätiö
tai rahasto tukemaan lääketieteellistä tutkimusta.
– Tiedän varsin hyvin, että tärkeitä tutkimuskohteita
on tukuittain, jos niille vain löytyy rahoitusta.

LÄÄKÄREIDEN TALOUSOSAAMISESSA
ON PARANNETTAVAA
Alhopuro on harrastanut hyväntekeväisyyttä pitkin
yrittäjäntaivaltaan. Pulssin myynnin jälkeen hän on
tehnyt pienempien lahjoitusten ohella kaksi suurlahjoitusta Turun ja Helsingin yliopistoille. Turkuun hän
lahjoitti Suomen ensimmäisen täysipäiväisen terveystaloustieteen professuurin. Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahastoon Alhopuro lahjoitti puoli miljoonaa
euroa lääketieteiden ja farmasian koulutusalalle.
– Tieteelle lahjoittaminen palvelee suomalaista yhteiskuntaa ja jälkipolvia erinomaisen hyvin. Itse haluan
tukea etenkin terveydenhoitosektorimme talousosaamisen kehittymistä, Alhopuro kertoo.
– Suurin osa verovaroistamme kuluu sosiaali- ja
terveysmenoihin. Alalle suuntautuvat ihmiset saavat
maassamme erittäin hyvän koulutuksen terveydenhoidossa, mutta entä talousosaaminen? Siihen ei satsata
tarpeeksi.
– Monet lääkärit nousevat urallaan asemiin, joissa
tekevät suuria päätöksiä merkittävien varojen käytöstä.
On selvää, että tulevaisuudessa Suomen terveydenhuollossa on saatava aikaan vähemmällä rahalla enemmän
ja laadukkaampaa jälkeä, Alhopuro painottaa.

UNELMANA UUSI TUTKIMUSALA
Alhopuro teki lahjoituksen Helsingin yliopistolle yliopiston juhlavuoden varainhankintakampanjan
375-Tulevaisuusrahastoon lääketieteiden ja farmasian
koulutusalan tueksi. Yliopistolla on vapaat kädet käyttää varat parhaan näkemyksensä mukaan koulutusalan
kehittämiseksi.
Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen jakaa Alhopuron ajatukset. Terveydenhuollon
tuotantotalouteen kannattaisi panostaa nykyistä laajemmin ja yhteistyössä myös Aalto-yliopiston kanssa.
– Alan kehittämiseksi tarvitaan myös uusi professuuri. Tämän professorin tehtävänä olisi kehittää ja
tutkia terveydenhoidon prosesseja ja tuotantoketjuja.
Sanalla sanoen tutkia, miten tätä sektoria voisi hoitaa
nykyistä taloudellisemmin. Samalla tietenkin lääkäriopiskelijoille opetettaisiin terveystaloustieteen perusteet, avaa Renkonen lääketieteen tutkimuksen tarpeita.
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GULDKANT PÅ
SKOLVARDAGEN
Stiftelsen vill stödja tillgången till högklassig undervisning.

I DECEMBER 2014 donerade Stiftelsen Brita Maria
Renlunds minne en betydande summa till Helsingfors universitets 375-Framtidsfond. Med sin donation
vill stiftelsen stöda utvecklingen av pedagogiken och lärarutbildningen vid beteendevetenskapliga fakulteten.
– En välmående skola behöver kunniga, inspirerande och kompetenta lärare. I Svenskfinland har man
länge diskuterat bristen på behöriga svenskspråkiga lärare, särskilt i södra Finland. Vi önskar att vår donation
ger Helsingfors universitet möjlighet att utveckla sin
lärarutbildning så att den kan tillgodose dessa behov,
säger stiftelsens VD Gun Sandberg-Wallin (t.h.).
Sandberg-Wallin och stiftelsens ordförande Marianne Lindberg vet vad de talar om. Lindberg har
tidigare arbetat som rektor och vet hur viktig skolmiljön
är för elevernas utveckling, medan Sandberg-Wallin har
lång erfarenhet av dagvård och skola. I ryggen har de
också stiftelsens snart hundraåriga erfarenhet av arbete
med dessa frågor.

BEHÖVS VÄLGÖRENHET ÄNNU?
I dag ordnas undervisning, barnvård och annan social
service i kommunal och statlig regi, men när stiftelsen
grundades 1918 var den nordiska välfärden fortfarande
i sin linda. Barndödligheten var hög och barntiggeriet
var utbrett, skolgång ingen självklarhet.
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– Välgörenhetsorganisationerna var i nyckelroll i
arbetet för att minska den sociala misären som uppstod
då den stora flyttningsrörelsen från landsbygd till stad
tog fart i slutet av 1800-talet, berättar Lindberg.
Hur är det i dag? Behövs de privata organisationerna
ännu?
– Utan tvekan. Vi kompletterar fortfarande den
kommunala verksamheten på många sätt, slår Lindberg fast.
– Den finlandssvenska bosättningen är ganska
splittrad. Att skapa stora, ekonomiskt effektiva svenska enheter är så gott som omöjligt, förklarar Sandberg-Wallin. När de offentliga medlen inte räcker till för
en finlandssvensk servicevariant kan vi försöka hjälpa
till, tillägger hon.
– I dag när de sociala problemen inte är lika akuta
som då stiftelsen grundades är understödsverksamheten också ett sätt för oss att lägga en guldkant på
skolbarnens vardag. Det kan handla om att ge ett ekonomiskt stöd till daghem, lekparker, eftisar, sommarläger
eller idrottsföreningar för att familjernas användaravgifter inte ska bli alltför höga. Det kan också handla om
att understöda den pedagogiska utbildningen för att
garantera att alla skolbarn har tillgång till högklassig
skolundervisning.

YHTEISTYÖTÄ MAAILMAN PARHAAKSI

33

KIITOS LAHJOITTAJAT
Helsingin yliopiston tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita tuetaan vuosittain monin eri tavoin. Lahjoituksia on
vuoden aikana tehty Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahaston lisäksi muun muassa nimikkorahastoihin ja
merkkipäiväkeräyksiin. Työtä maailman parhaaksi on tuettu myös useilla testamenttilahjoituksilla. Kiitos!

YHTEISÖT

YKSITYISHENKILÖT

Abbvie Oy
Captium Havstjärna Ab
Gaudeamus Oy
Glaukooma Tukisäätiö Lux
Helsingin ratsastajat ry
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Jane ja Aatos Erkon säätiö
Kaprioli Trading Oy
Kaskas Media Oy
Lastentautien tutkimussäätiö
Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö
Metsämiesten Säätiö
NeuroLeadership Group
Perspectum T:mi
Pohjois-Suomen Spanielikerho
Potentia Oy
ROI Talent Management
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Suomalaisen kirjallisuuden seura ry
Suomen Kennellitto ry
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Thorén-Talvela säätiö
Vetman Oy

Sakari Alhopuro
Heidi Andersson
Arto Antman
Paula Arvas
Markku ja Tuulikki Asmundela
Pia Dolivo
Marjut Evälahti
Paul Fogelberg
Pirjo ja Björn Fredriksson
Jyri Havukainen
Anne Heinänen
Ilkka Heiskanen
Hannu ja Salme Honkanen
Marja ja Arto Ihto
Olli Jänne
Ilkka Kajalo
Irma Kalaja
Martti Kalliomäki
Outi Kannila
Anu Karessuo
Jaakko Karvonen
Annukka Kavanne
Ilja Kristian Kavonius
Tarja Ketola
Ritva Koljonen
Matti Korkealehto
Hanna Kosonen
Sami Kotiranta

K.S. Laurilan kuolinpesä
Heidi Lehmuskumpu
Elina Lehtovirta
Juhani Lokki
Ville Lovikka
Sari Majander
Synnöve Mynttinen
Heidi Myrberg
Marianne Myrberg
Kai Nordlund
Kyllikki Pankakoski
Panu Pekko
Petri Pellikka
Pirja Peltomäki
Reijo Rahkonen
JP Roos
Edit Saarelan kuolinpesä
Mirja Saari
Ullamaija Seppälä
Marjatta Siltalahti
Milla Söder-Bhandari
Teemu Teeri
Viena Tuomikosken kuolinpesä
Marica Vaisto
Seija-Riitta ja Jyrki Vihman kuolinpesä
Tauno Voipio
Suvi Väätänen

Listattuna niiden henkilöiden ja yhteisöjen nimet, jotka ovat antaneet luvan nimensä
julkaisemiseen, ja jotka ovat tehneet lahjoituksensa maaliskuun 2014 jälkeen.

HELSINGIN YLIOPISTON LAHJOITTAJIEN näköalapaik-

ka tutkimukseen ja opiskeluun on lahjoittajayhteisö
Kirahviklubi. Yliopiston rehtori ja kansleri kutsuvat
lahjoittajat kuulemaan tieteen viimeisimmistä saavutuksista sekä vuorovaikutukseen tutkijoiden ja
muiden yliopistolaisten kanssa. Kirahviklubin ajankohtaiset keskustelutilaisuudet ja tiedevierailut kertovat tieteestä syntyvistä innovaatioista ja tuoreimmista tutkimustuloksista. Samalla lahjoittajat saavat
mahdollisuuden seurata lahjoitusvarojen merkitystä
tutkimuksen ja opintojen tukena. Kirahviklubilaiset
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ovat lämpimästi tervetulleita myös yliopiston vuosipäivän- ja rahastojen juhlaan sekä yliopiston muihin
tilaisuuksiin.
Yliopisto kutsuu Kirahviklubiin kaikki 1000 euroa ja enemmän lahjoittaneet kolmeksi vuodeksi, ja
10 000 euroa lahjoittaneet pysyvästi. Klubiin kuuluu jo 500 yksityishenkilöä ja yritysten edustajaa.
Kirahviklubi on saanut nimensä Kirahvikorttelista,
jossa yliopiston päärakennus sijaitsee.
Liity mukaan Kirahviklubin kasvavaan joukkoon
ja tule tieteen sisäpiiriin!

TEE LAHJOITUS
MAAILMAN PARHAAKSI
OSANA LAHJOITUSVAROJEN KOKONAISUUTTA jokai-

nen lahjoitus on tärkeä tuki tieteelle ja opiskelijoille. Valtion vastinrahaohjelma voi jopa nelinkertaistaa
lahjoituksen vaikutuksen. Yliopisto sijoittaa lahjoitus-

varojen kokonaisuutta turvallisesti, ja takaa lahjoitusvarojen kyvyn tukea tiedettä ja opiskelua kymmenien
vuosien ajan. Vanhimmat yhä stipendejä ja apurahoja
jakavat rahastot ovat peräisin 1700-luvulta.

Suuria ja pieniä lahjoituksia
5€, 10 €, 50 € TAI 100 €
Kaikki yksityiset lahjoitukset 375-Tulevaisuus
rahastoon tukevat yliopiston vahvaa ja kansain
välistä monitieteistä perustutkimusta ja ovat mukana valtion vastinrahaohjelmassa.

850–250 000 €
Yhteisöjen ja yritysten lahjoitukset suuruudeltaan
850–250 000 euroa ovat verovähennyskelpoisia
pysyvästi.

10 000 € lahjoituksen voi valtion

vastinrahaohjelman puitteissa kohdentaa tueksi
jollekin yliopiston koulutusaloista.

100 000 €

lahjoitus on erittäin
merkittävä tuki tietylle koulutusalalle ja
mahdollistaa myös täysin uusien avausten
tekemisen.

1 000 000 €

1000 €

lahjoituksella avaat uusia
näkökulmia tutkimukseen ja opetukseen. Olet
merkittävä tieteen tukija ja saat lahjoituksellasi
aikaan pysyvän vaikutuksen.

Tervetuloa lahjoittajayhteisö Kirahviklubiin, tieteen sisäpiiriin! Lahjoitus 375-Tulevaisuusrahastoon voi valtion vastinrahaohjelman kautta antaa
jopa 4000 euron vaikutuksen.

lahjoituksella on
mahdollista perustaa nimikoitu pysyvä
lahjoitusprofessuuri.

2 500 000 €

35

Lahjoitus 375-Tulevaisuus
rahastoon on investointi
tulevaisuuteen
LAHJOITUKSET HELSINGIN YLIOPISTON 375-Tulevaisuusrahastoon tukevat Helsingin yliopiston asemaa
maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukossa. 375-Tulevaisuusrahaston lahjoitusvaroilla toteutetaan yliopiston strategisia tavoitteita
ja tulevaisuuden kannalta tärkeitä hankkeita. Lahjoitukset ovat mukana valtion vastinrahaohjelmas-

sa, joka voi jopa nelinkertaistaa yksityisten lahjoitusten vaikuttavuuden.
Vapaiden lahjoitusten lisäksi valtion vastinrahaohjelmassa ovat mukana myös Helsingin yliopiston
koulutusaloille tehdyt, vähintään 10 000 euron lahjoitukset. Lue lisää www.helsinki.fi/insight.

KIRAHVIKLUBIIN MYÖS
SÄÄNNÖLLISENÄ TUKIJANA
Lahjoituksia tutkimuksen ja opetuksen hyväksi
voi tehdä myös kuukausilahjoituksena. Lahjoittajayhteisö Kirahviklubiin ovat tervetulleita myös
lahjoituksensa useammalle kuukaudelle jakavat
lahjoittajat.
Lisätietoja helsinki.fi/insight/kuukausilahjoittaminen

KUUKAUSITTAIN TUKEA
KOIRIEN TERVEYDELLE
Lähihoitaja Maarit Vienosella on aina ollut koiria elämässään. Niinä hetkinä kun omaa koiraa ei
ole ollut, ulkoilutettavia nelijalkaisia on löytynyt
naapurustosta.
– Vuonna 2012 huomasin Koiramme-lehdessä
ilmoituksen, jossa Suomen Kennelliitto ja Helsingin yliopisto eläinlääketieteellinen tiedekunta
etsivät tukijoita koirien terveystutkimuksen edistämiseksi, Maarit Vienonen sanoo.
– Koirasairauksien syiden selvittäminen on ymmärrettävästi kallista, joten päätin lähteä mukaan
pienellä kuukausittaisella summalla. Ajattelin, että
miksipä en ihmisten lisäksi auttaisi myös ihmisen
parasta ystävää, paljon erilaista hyväntekeväisyyttä
harrastava Vienonen kertoo.
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NÄIN LAHJOITAT
VERKOSSA

TILISIIRTONA JA LAHJAKIRJALLA

ONLINEDONATION.HELSINKI.FI

HELSINKI.FI/INSIGHT/LAHJOITTAMINEN Lahjoituksen

Verkkolahjoittaminen on helppo ja
nopea tapa tehdä lahjoitus. Valitse
haluamasi rahasto ja maksa lahjoitus
suojatusti ja turvallisesti luotettavan
palvelun kautta kaikissa suomalaisissa
verkkopankeissa sekä useimmilla
luottokorteilla.

tekeminen onnistuu myös tilisiirtona. Lahjoituksen
esimerkiksi Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahastoon
voi maksaa Helsingin yliopiston kampanjatilille Nordea
IBAN = FI37 1660 3001 0767 62 ja BIC = NDEAFIHH.
Kaikki lahjakirjapohjat ovat verkossa ja niitä voi tilata myös
ottamalla yhteyttä Helsingin yliopiston lahjoittajasuhteisiin
(lahjoittajasuhteet@helsinki.fi tai 029 41 21650).

LAHJOITUSPROFESSUURILLA VOI
AVATA UUDEN TUTKIMUSALAN
Professuurin lahjoittaminen on investointi tärkeän
tutkimusalueen edelläkävijyyteen tai kokonaan uuden tutkimusalan synnyttämiseksi. Pysyvän ja lahjoittajan kanssa yhdessä nimetyn professuurin voi
perustaa 2,5–3 miljoonan euron lahjoituksella. Professuurin palkka- ja muita kuluja katetaan tuotolla,
jota yliopisto vuosittain maksaa professuurirahastolle. Viideksi vuodeksi professuurin voi perustaa
600 000 euron lahjoituksella. Lahjoittaja ja yliopisto määrittelevät yhdessä professuurin alan. Yliopisto valitsee tehtävään professorin. Esimerkkejä professuureista ovat muun muassa tietokirjallisuuden
professuuri ja Venäjän energiapolitiikan professuuri.

ITUS JA
TEE LAHJOIMUSTA JA
TUE TUTK A MAAILMAN
OPISKELU SI
PARHAAK

LAHJOITUS TIETEENALARAHASTOON
ON SUORA TUKI TUTKIMUKSELLE JA
OPISKELULLE
Helsingin yliopiston lahjoitusrahastoissa on yhdeksän tieteenalarahastoa, jotka tukevat yliopiston kaikkien tieteenalojen tutkimusta, opetusta ja opiskelua.
Lahjoituksen voi kohdentaa tieteenalarahastoon ja
kertoa toiveesta tukea tiettyä tutkimusalaa tai -hanketta. Lahjoitus voidaan rahastoida osaksi tieteenalarahastoa tai osoittaa kokonaisuudessaan jonkin
hankkeen tukemiseksi.
40 000 eurolla lahjoitat nuorelle tutkijalle täysi
päiväisen työskentelyn vuodeksi. Pysyvä, nimikoitu
paikka voidaan perustaa noin miljoonan euron
lahjoituksella.
Kansainvälistymistä edistävät erisuuruiset matkaapurahat opiskelijoille ja tohtorikoulutettaville alkaen
2500 eurosta. Pysyvän matka-apurahan voi perustaa
40 000 euron lahjoituksella.
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SUORAA TUKEA TUTKIMUKSELLE
TAI OPISKELULLE

MERKKIPÄIVÄLAHJOITUKSISTA
LAHJA TIETEELLE

Lahjoituksen voi tehdä myös käytettäväksi kerralla tai määräaikaisesti lahjoittajan toivomaan kohteeseen, vaikkapa tiettyyn hankkeeseen tai laitehankintaan. Lahjoitusta ei rahastoida vaan se käytetään toivotun ajan sisällä kokonaisuudessaan
määriteltyyn tarkoitukseen. 1000 eurolla lahjoitat opiskelijastipendin yhdelle lahjakkaalle opiskelijalle toivomallesi tieteenalalle, pysyvä stipendi
voidaan perustaa 20 000 euron pääomalla. Voit
tukea myös Helsingin yliopiston kirjaston kurssikirjahankintoja osallistumalla Lahjoita kurssikirja
-kampanjaan.

Syntymäpäivästä, valmistumisesta tai eläkkeelle
lähtemisestä voi tehdä ikimuistoisen ohjaamalla
merkkipäivämuistamiset Helsingin yliopiston rahastoille. Onnittelijoiden huomionosoitukset osoitetaan juhlijalle tärkeän tieteenalan tutkimuksen
edistämiseksi tai opiskelijoiden tukemiseksi.

Lue lisää ja tule mukaan helsinki.fi/lahjoitakurssikirja.

NIMIKKORAHASTOLLA
NIMI HISTORIAAN
Perustamalla nimikkorahaston voi tukea itselle tärkeää asiaa pysyvästi. Yliopisto perustaa lahjoitukseen perustuvan ja lahjoittajan toiveen mukaan nimettävän rahaston. Rahastolle maksetaan
ennalta sovittua, kiinteää vuosituottoa, joka on
esimerkiksi 5 prosenttia. Rahaston säännöt, joissa
määrätään rahaston tarkoituksesta, laaditaan yhdessä. Rahaston tuottoa lahjoittajan valitsemaan
kohteeseen jakaa rahastolle nimettävä hoitokunta.
Yksityishenkilöt ja yhteisöt voivat perustaa nimikkorahastoja, ja niitä voi perustaa itsenäisinä
tai tieteenala- tai muun yhdistelmärahaston yhteyteen. Itsenäisen nimikkorahaston pääoma on
vähintään 200 000 euroa ja tieteenalarahaston
yhteyteen perustettavan rahaston pääoma 2000
euroa. Valtion vastinrahaohjelmassa mukana
olevan nimikkorahaston voi perustaa vähintään
10 000 euron lahjoituksella osaksi yliopiston
375-Tulevaisuusrahastoa. Nimikkorahaston voi
tällöin kohdentaa jollekin yliopiston kymmenestä
koulutusalasta.
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TESTAMENTILLA LAHJAKSI
ELÄMÄNTYÖ
Testamenttilahjoitus on mahdollisuus tehdä jälkeenjäävällä omaisuudella jotain todella merkittävää. Vastaanottaessaan testamenttilahjoituksen
yliopisto sitoutuu noudattamaan lahjoittajan testamentissa määrittelemää tahtoa. Testamentatut
varat rahastoidaan lahjoittajan toivomaa nimeä
kantavaksi rahastoksi, jolle laaditaan säännöt testamentin jälkisäädösten perusteella. Yliopiston
asiantuntijoiden osaaminen on käytettävissä testamenttikohdetta määriteltäessä.
Vuonna 2014 yliopistolle tehtiin useita merkittäviä
testamenttilahjoituksia. Viena Tuomikosken
testamenttilahjoitus on osa Risto Tuomikosken
biologisen taksonomian rahastoa. Elsa Saarelan
testamenttiin perustuva nimikkorahasto on
osa Juhlarahastoa ja tukee Helsingin yliopiston
opiskelijoita.

TEE LAHJOITUS MAAILMAN PARHAAKSI

SEURAAVAT 375 VUOTTA
Lahjoitusvarojen viisaan sijoittamisen tavoite on pitää
tutkimus ja opetus huipputasolla yli sukupolvien.
HELSINGIN YLIOPISTON KAIKKIEN sijoitussalkkujen yhteenlaskettu arvo oli viime vuonna 342 miljoonaa euroa. Potista kolmasosa, 115 miljoonaa euroa, on peräisin kerätyistä lahjoituksista.
Yliopiston varainhoito on ollut onnistunutta ja vakaata. Viime vuonna Helsingin yliopiston sijoituksille
saatiin yli 9 prosentin tuotto.
– Tilanne on hyvä. Muutimme piirun verran sijoitusperiaatteitamme viime syksynä, mutta suuriin
muutoksiin ei ole tarvetta ryhtyä, yliopiston taloudesta ja sijoittamisesta vastaava kvestori eli talousjohtaja
Marjo Berglund kertoo.
Sijoitustoiminta on yliopistolla ammattimaista.
Lahjoitusvarallisuutta sijoitetaan omaisuudenhoitoyhtiöiden kautta hajautetusti erilaisilla mandaateilla.
Kvestori valmistelee ja yliopiston hallitus hyväksyy
sijoitustoiminnan periaatteet.
– Lisätäksemme avoimuutta ja palvellaksemme
lahjoittajia julkistamme sijoitustoiminnan koosteen
keväästä 2015 lähtien myös verkossa. Ajatuksena on
kolmisen kertaa vuodessa raportoida muun muassa
salkkujen tuotot sekä salkun rakenne, kuten esimerkiksi osakkeiden ja korkojen osuudet sijoituksistamme,
Marjo Berglund sanoo.
Helsingin yliopistokonsernin yli 300 erilaisen rahaston varat on jaettu Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen sijoitussalkuiksi. Tiettyä
lahjoitusrahastoa ei siis sijoiteta yksittäisenä kokonaisuutena, vaan rahastolle maksetaan vuosittain sijoitustoiminnan muuttuvasta tuotosta riippumatonta
kiinteää tuottoa.

MITEN VAROJA SIJOITETAAN?
Marjo Berglundin kahden ja puolen kvestorivuoden
aikana sijoitustoiminnan tulos on joka vuosi ylittänyt
määritellyn 4–6 prosentin tuottotavoitteen. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, että yliopiston nyt hyvinä vuosina
kannattaisi käyttää varoja löysäkätisemmin.

– Lahjoitusten arvon säilyminen yli ajan on meille
tärkeää. Hyvät vuodet takaavat sen, ettei meidän tarvitse ryhtyä nakertamaan lahjoitusrahastojen vuosittaista
tuottoa ja sitä kautta pääomia huonompina vuosina,
joita sijoitustoiminnassa väistämättä myös tulee, Berglund korostaa.
– Hyvien vuosien tuottojen avulla takaamme jatkuvuuden ja voimme maksaa kaikille lahjoitusrahastoille
nykyisen viiden prosentin vuosittaisen tuoton.
Rahastoista käytetään pääsääntöisesti hieman rahastolle maksettavaa vuosittaista tuottoa pienempi
summa: kun yksi prosenttiyksikkö jätetään osaksi pääomaa ja käyttöön menee vain neljä, suojataan rahaston
reaaliarvoa inflaatiota vastaan.
Sijoittaminen vaatii Berglundin mukaan ennen kaikkea rauhallisuutta. Suunnitelmassa täytyy pysyä myös
talouskriisin kohdatessa.
– Kun on jäitä hatussa eikä paniikissa myy sijoituksiaan huonoon aikaan, pitkällä aikavälillä sijoitustoiminta tuottaa. Sijoitusten täytyy toki olla tarkasti ja
järkevästi sidottu omaan riskinottokykyyn. Teemme
paljon ennakoivia laskelmia mahdollisten kriisien varalle ja totta kai katsomme myös kurssien historiallista
kehitystä.

VASTUULLISUUS
SIJOITUSTOIMINNASSA
Kaikkien Helsingin yliopiston toimintojen tulee olla sopusoinnussa yliopiston yhteiskuntavastuuta koskevien arvojen
kanssa. Suoria sijoituksia ei tehdä lain tai kansainvälisiä perusoikeuksia koskevien sopimusten kanssa ristiriidassa oleviin kohteisiin. Myös hallintotapa on vastuullinen:
investointipäätökset ja -prosessit dokumentoidaan hyvin.
Koska yliopiston sijoitukset tehdään suurimmalta osin varainhoitajien välityksellä, on tärkeää, että
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valitut varainhoitajat ottavat vastuullisuusnäkökohdat
huomioon toiminnassaan.
– Vastuullisen sijoitustoiminnan tavoite on löytää ne
yritykset, jotka noudattavat hyviä hallintotapoja ja hoitavat ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuutta parhaalla
mahdollisella tavalla. Tällaisia yrityksiä voidaan pitää
muita turvallisempina sijoituskohteina. Toinen tavoite
on lisätä yritysten, eli sijoituskohteiden kiinnostusta
toimia vastuullisesti.

TÄSMÄLAHJOITUS VAI
VAPAA LAHJOITUS?
Helsingin yliopistolle voi lahjoittaa monin eri tavoin.
Tärkeä jakolinja on, tekeekö lahjoituksen yliopiston
vapaaseen käyttöön vai haluaako lahjoituksensa korvamerkitä täsmällisesti.
Yliopiston vapaaseen käyttöön lahjoitetulle rahalle valtio tarjoaa nyt lisäporkkanan. Näille 375-Tulevaisuusrahastoon lahjoitetuille varoille valtio maksaa
vastinrahaa, joka voi jopa nelinkertaistaa yksityisten
lahjoituseurojen vaikuttavuuden.

• Sijoitusvarallisuus 342 miljoonaa euroa muodostuu yliopiston lahjoitusrahastojen ja peruspääomassa olevien lahjoitusvarojen kokonaisuuden
lisäksi sijoitustoiminnan tuotoista.
• Lahjoitusvarojen kokonaisuus on noin 115 miljoonaa euroa. Se muodostuu yliopiston lahjoitusrahastoista, peruspääoman osana olevasta edellisen
kampanjan aikana kerätystä Tulevaisuusrahastosta sekä juhlavuosikampanjan Helsingin yliopiston
375-Tulevaisuusrahastosta. Helsingin yliopiston
tiedesäätiö sijoittaa lisäksi itsenäisesti 24,5 miljoonan euron lahjoitusvarojen kokonaisuuteen
perustuvaa omaisuutta.
• Salkun jakauma joulukuussa 2014 oli 43 % osakkeita, 36 % korkoja ja 21 % muita sijoituksia.
Osakkeet tuottivat 13,2 %, korot 6,6 % ja muut
sijoitukset 7 %.
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– Tarkka kerroin selviää vuoden 2017 syksyllä, kun
vastinrahakampanja päättyy, ja nähdään, paljonko
kaikki yliopistot ovat saaneet lahjoituksia yhteensä,
Berglund sanoo.
Mittavan vastinrahan lisäksi vapaista lahjoituksista
on yliopistolle muutakin etua.
Siinä missä korvamerkityt lahjoitukset käytetään
lahjoittajan kanssa yhteistyössä määriteltyyn tarkoitukseen, vapaasti käytettäviä lahjoituksia yliopisto voi
käyttää nopeastikin uusiin, yliopiston tavoitteita toteuttaviin kohteisiin.
– Voimme esimerkiksi tukea tutkimusta, joka on
jäänyt kakkoseksi Suomen Akatemian rahoitushauissa.
Tämä voisi olla yksi tapa löytää uusia tieteen tähtiä. Ilman vapaata lahjoitusvarallisuutta ja sijoitustoiminnan
tuottoja mahdollisuuksia tällaiseen ei olisi.
– Varmaa on, että rehtori ja yliopiston hallitus käyttävät rahat hyvin vastuullisesti. Helsingin yliopisto on
Suomen kansallisomaisuutta, ja tästä omaisuudesta
me pidämme hyvää huolta siten, että saamme olla siitä
ylpeitä seuraavatkin 375 vuotta.

• Lahjoituksen voi tehdä Helsingin yliopiston
rahastoille tai Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahastoon, jolloin lahjoitus on mukana
valtion vastinrahaohjelmassa. 375-lahjoituksia
ei voi korvamerkitä mutta 10 000 euroa ja sitä
suuremman lahjoituksen voi suunnata yliopiston
koulutusaloille.
• Lahjoitus voidaan rahastoida tai käyttää kokonaan
lahjoittajan tahdon mukaisesti rahaston tarkoituksen tai 375-Tulevaisuusrahaston osalta tietyn
koulutusalan tueksi.
• Valtion vastinraha on aina osa yliopiston peruspääomaa, ja siitä käytetään rehtorin päätöksellä
sen vuosittaista tuottoa.
• Yliopiston takaama kiinteä tuotto lahjoitusvaroille
on 5 %.
Lahjoittamiskohteiden ja -tapojen vaihtoehdoista
löytyy tietoja verkkosivuilta www.helsinki.fi/insight

RAHASTOT JA
MYÖNNETYT
APURAHAT 2015
Helsingin yliopiston lahjoitusrahastot myönsivät
vuonna 2015 stipendejä, apurahoja, palkintoja ja
muuta tukea yhteensä yli 600 000 euroa. Lisäksi
lahjoitusvaroilla on tuettu kymmeniä professuureja
ja muita tehtäviä sekä tutkimusta ja opiskelua
kaikissa yliopiston tiedekunnissa.

LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT 31.12.2014
TIETEENALARAHASTOT

€

KPL
7

164 233,33

3

Farmasian rahasto

68 368,48

4

Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahasto

1 995 809,31
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Lääketieteen rahasto

1 187 078,91

Maatalous- ja metsätieteiden rahasto
Matematiikan ja luonnontieteiden rahasto
Oikeustieteen rahasto
Teologian rahasto
TIETEENALARAHASTOT YHTEENSÄ

498 891,51
470 864,25
710 515,17
488 038,08
5 760 233,54

YHDISTELMÄRAHASTOT
Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto
Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto
Juhlarahasto

659 480,04
457 736,47
1 494 847,02
2 612 063,53

ITSENÄISET RAHASTOT
Professuurirahastot
Muut itsenäiset rahastot
KAIKKI LAHOITUSRAHASTOT YHTEENSÄ

NIMIKKORAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 31.12.2014

176 434,5

Eläinlääketieteen rahasto

Bio- ja ympäristötieteiden rahasto

21
18
21
14
9
132
6
7
27
40

34 506 989,75
503 833,83
43 907 871,72
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LÄHES 300 VUOTTA
TUKEA TUTKIMUKSELLE JA
OPISKELULLE
Helsingin yliopiston lahjoitusvarojen
kokonaisuus tukee yliopiston asemaa
maailman parhaiden yliopistojen joukossa. Lahjoitusvaroilla tuetaan tutkimusta,
opetusta ja opiskelijoita. Lahjoittamisen
historia kantaa 375-vuotiaan yliopiston
historian alkutaipaleelle: vanhin yhä
apurahoja myöntävä rahasto perustuu
testamenttilahjoitukseen vuodelta 1745.
Vuoden 2015 alussa lahjoitusvarojen
pääoma oli yli 140 miljoonaa euroa, ja
kokonaisuuteen kuuluu yli 200 rahastoa.
Lahjoitusrahastojen osuus kokonaisuudesta oli 44 miljoonaa euroa, yliopiston
peruspääoman lahjoitusvarojen ja niihin
perustuvan valtion vastinrahasijoituksen 64 miljoonaa euroa ja yliopiston
375-Tulevaisuusrahaston osuus 8 miljoonaa euroa. Lisätietoja www.helsinki.
fi/lahjoitusrahastot.
Lahjoitusrahastoihin tehdyt lahjoitukset käytetään lyhentämättöminä lahjoittajan toivomalla tavalla. Lahjoittajan
tahdon toteutumista ohjaavat rahaston
säännöt ja apurahoja jakavilla lahjoitusrahastoilla on tuoton käytöstä päätökset
tekevät hoitokunnat. Lahjoitusvaroja hallinnoidaan ja sijoitetaan osana yliopiston
varainhoitoa. Varat sijoitetaan turvallisesti ja tuottavasti, ja niille maksetaan
5 prosentin vuosittaista tuottoa.
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POHJOISMAISTA
YHTEISTYÖTÄ KULUTTAJA
TUTKIMUKSESSA
Kaksikielisessä tutkinto-ohjelmassa kuluttajaekonomiaa opiskeleva
Jani Varpa sai 1000 euron stipendin maatalous-metsätieteiden
rahastosta.
KOLMATTA VUOTTA OPISKELEVA Varpa on edennyt
opinnoissaan ripeästi. Opinnot sujuvat suomeksi ja
ruotsiksi, sillä taloustieteiden kuluttajaekonomian tutkinto-ohjelma on yksi yliopiston kahdeksasta kaksikielisestä ohjelmasta.
Tavoitteena on valmistua ensin kandidaatiksi ja saman vuoden aikana vielä maisteriksi maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta – reilusti tavoiteaikataulua
edellä.

– Opintojen ohella olen ehtinyt mukaan myös ainejärjestötoimintaan ja kehittämään oman oppiaineeni
opetusta, kertoo Varpa.
Kevään 2015 Varpa on viettänyt Göteborgin yliopistoon kuuluvassa ruotsalaisessa kulutustieteiden
tutkimuskeskuksessa keräämässä haastatteluaineistoa
pro gradu -tutkielmaansa.
– Olen päässyt rakentamaan käytännön yhteistyötä
kuluttajatutkimuksessa. Keräämäni aineisto on keskuksen käytössä ja toisaalta avustan keskuksen johtajaa
kurssilla, joka järjestetään Helsingin yliopistossa.
Varpan Ruotsin-vierailu on ajankohtainen: Suomessa Kuluttajatutkimuskeskus yhdistyi Helsingin
yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuoden
2015 alussa.
– Göteborgin keskus on ympäristönä inspiroiva ja
monitieteinen. Eri alojen tutkijoiden osaaminen on
yhteisessä käytössä ja kuluttajuuden kaltaista laajaa
ilmiötä tarkastellaan monesta näkökulmasta. Näen Suomessa samaa otetta esimerkiksi Citizen Mindscapes
-projektissa, Varpa pohtii.
Stipendi auttaa Jani Varpaa pysymään tiiviissä
opintosuunnitelmassa.
– Olen saanut oppia monesta suunnasta ja tukea
todella monelta ihmiseltä. Olen kiitollinen, että minulla
on mahdollisuus viedä tavoitteeni kunnialla loppuun.
Helsingin yliopiston, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja
Aller Median Citizen Mindscapes on mukana yliopiston juhlavuoden tiedepohjaisessa ideakilpailussa Helsinki Challenge, jossa rakennetaan tutkimuksen keinoin tulevaisuuden hyvinvointia. challenge.helsinki.fi.
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BIO- JA YMPÄRISTÖ
TIETEIDEN RAHASTO

edistää bio- ja ympäristötieteiden tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa.
NIMIKKORAHASTOT
HARRY FEDERLEYN RAHASTO
AMANUENSSI CARL FINNILÄN ELÄINTIETEELLINEN
RAHASTO
PROFESSORI OLLI HALKAN RAHASTO
HEINONSALON RAHASTO
CAJ GUSTAF NYBERGIN PALKINTORAHASTO
J. A. PALMÉNIN RAHASTO
PROFESSORI ESKO SUOMALAISEN RAHASTO

RAHASTO LYHYESTI
PÄÄOMA 176 000 EUROA
NIMIKKORAHASTOJA 7
APURAHAJAKO YHTEENSÄ 5900 EUROA
RAHASTON HOITOKUNTA
VARADEKAANI ATTE KORHOLA (PJ)
PROFESSORI JUHA PARTANEN
FIL. YO. MATTS ITTONEN
KOORDINAATTORI JENNI IMMANEN

APURAHAT 2015
Bio- ja ympäristötieteiden rahasto jakoi apurahoja perinnöllisyystieteen jatko-opiskelijoille yhteensä 3300 euroa. J. A. Palménin rahastosta myönnettiin Tvärminnen
eläintieteelliselle asemalle 1000 euroa ja Heinonsalon rahastosta oppimateriaalikustannuksiin 1600 euroa.
PERINNÖLLISYYSTIETEEN JATKO-OPISKELIJAT
FM Teija Ojala, tutkimusapuraha 3300 euroa

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN TUTKIMUSTA JA
OPISKELUA TUKEVAT ITSENÄISET RAHASTOT
HELSINGIN ENERGIAN 100-VUOTISRAHASTO
Rahaston tarkoituksena on erityisesti Suomenlahtea koskevan Itämeri-tutkimuksen edistäminen. Rahasto tukee osaltaan toimintaa, jolla Helsingin yliopisto vastaa Helsingin
ja Turun kaupunkien vuonna 2007 käynnistämään haastekampanjaan Itämeren tilan parantamiseksi. Rahaston
varat muodostuvat Helsingin Energian tekemästä perustamislahjoituksesta sekä 100-vuotisjuhlan johdosta tehdyistä
merkkipäivämuistamisista.
PROFESSORI RISTO TUOMIKOSKEN BIOLOGISEN
TAKSONOMIAN RAHASTO
Rahaston tarkoituksena on kannustaa suomalaisia tutkijoita omaperäiseen, luovaan ja innovatiiviseen työhön luonnon monimuotoisuuden selvittämiseksi ja säilyttämiseksi,
kohteena hyönteisten, hämähäkkien, sammalten ja sienten
taksonomia ja systematiikka. Rahasto jakaa tunnustuspalkintoja ansiokkaasta julkaisutoiminnasta edellä mainituilla aloilla.
APURAHAT 2014
Rahasto myönsi kevällä 2014 yhteensä 20 000 euroa
biologisen taksonomian vuosipalkintona.
Dosentti Sanna Huttunen, TY: Suikerosammalten
taksonomian ja systematiikan sekä yleisten evolutiivisten
ongelmien tutkimuksesta sammalten avulla, 10 000 euroa
Dosentti Marko Mutanen, OY: Perhosten taksonomian ja
systematiikan tutkimuksesta, 10 000 euroa

HEINONSALON RAHASTO
MSc Silviya Bancheva, materiaalikustannuksiin 1600 euroa
J. A. PALMÉNIN RAHASTO
Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle 1000 euroa
kustannuksiin, jotka ilman tukea olisivat opiskelijoiden
itsensä maksettavia.
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ELÄINLÄÄKETIETEEN
RAHASTO

edistää eläinlääketieteen tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa.
NIMIKKORAHASTOT
ELÄINAKUPUNKTION TUTKIMUSRAHASTO
HEVOSSAIRAALAN MANEESIRAHASTO
MARGARETA JA UUNO AUKUSTI TOIVOSEN RAHASTO

RAHASTO LYHYESTI
PÄÄOMA 164 000 EUROA
NIMIKKORAHASTOJA 3
VANHIN RAHASTO VUODELTA 2004
APURAHAJAKO YHTEENSÄ 5400 EUROA
RAHASTON HOITOKUNTA
VARADEKAANI, PROFESSORI OLLI PELTONIEMI (PJ)
VARADEKAANI MARIA FREDRIKSSON-AHOMAA
ELÄINLÄÄKET. YO. CHRISTA HÄMÄLÄINEN
KOORDINAATTORI JENNI IMMANEN

APURAHAT 2015

Eläinlääketieteen rahasto jakoi apurahoja yhteensä 5400
euroa. Rahasto myönsi kolme apurahaa eläinlääketieteen
lisensiaattityövaiheessa oleville perustutkinto-opiskelijoille, jotka tähtävät eläinlääketieteellisiin jatko-opintoihin ja tietelliseen tutkimukseen. Lisäksi rahasto myönsi
apurahan eläinakupunktion tutkimukseen opiskelijalle,
joka tähtää tieteellisiin jatko-opintoihin ja tieteelliseen
tutkimukseen eläinakupunktioon liittyvistä aiheista sekä
palkinnon kansainvälisen artikkelin perusteella.
PERUSTUTKINTO-OPISKELIJAT
Eläinlääket. yo. Sanna-Mari Artukka, 800 euroa
ELK Salla Rantatulkkila, 800 euroa
Eläinlääket. yo. Mathilda Sjöholm, 800 euroa
Eläinlääket. yo. Iina Valkeisenmäki, 2500 euroa
eläinakupunktion tutkimukseen
JATKO-OPISKELIJAT
ELL Heidi Vesterinen, 500 euroa

ELÄINLÄÄKETIETEEN TUTKIMUSTA JA
OPISKELUA TUKEVAT ITSENÄISET RAHASTOT
ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN ANESTESIOLOGIAN
JA KIVUNHOIDON PROFESSUURIRAHASTO
Rahaston tarkoituksena on ylläpitää Helsingin yliopiston
eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa eläinlääketieteellisen
anestesiologian ja kivunhoidon professuuria.
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FONDEN FÖR SVENSKSPRÅKIG PROFESSUR
I HUSDJURENS ALLMÄNNA HÄLSOVÅRD
Rahasto perustuu vuonna 2007 yliopistolle tehtyyn lahjoitukseen pysyvän ruotsinkielisen eläinlääketieteen professuurin perustamiseksi. Varat professuurin perustamiseksi
lahjoittivat Suomen eläinlääketieteen säätiö, Eläinlääketieteellisen tutkimuksen tukisäätiö, Konstsamfundet, Svenska
kulturfonden, Stiftelsen Finlandsvenska Jordfonden, Anna
och Karl Eklunds stiftelse, Svenska Lantbruksproducenters centralförbund, Säästöpankkisäätiö, Vetcare Oy, Walter Ehrströmin säätiö sekä Yliopiston Apteekki.
KOIRIEN TERVEYSTUTKIMUSRAHASTO
Rahaston tarkoituksena on edistää Helsingin yliopistossa
tai sen kanssa yhteistyössä tehtävää koirien terveystutkimusta, erityisesti koirien kliinistä potilas- ja geenitutkimusta. Rahasto perustuu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteistyöhön koirien terveystutkimuksen
tukemiseksi.
APURAHAT 2015 JATKO-OPISKELIJAT
MSc Anna Boström: Välilevyntyrän vaikutus selkälihasten
rakenteeseen ja toimintaan mäyräkoirilla, 5000 euroa
ELL Maria Kaukonen: Perinnöllisen verkkokalvon
rappeuman geneettinen tausta, 5000 euroa
APURAHAT 2015 TUTKIMUSRYMÄT
FT Hannes Lohi: Non-targeted metabolomic pathophysiology of development disorders in dogs, 9000 euroa
PhD, DVM Merja Rantala: Eri hoitomuotojen teho koiran
toistuvan ja kroonisen ulkokorvantulehduksen hoidossa,
6000 euroa
ELT Minna Rajamäki: Mikroaspiraation merkitys lyhyt
kuonoisten koirien hengitystiesairauksissa ja 6 minuutin
kävelytestin käyttö rasituksen siedon mittarina,
15 000 euroa
THELMA MÄKIKYRÖN RAHASTO
Rahaston tarkoituksena on koirien, erityisesti kääpiöpinsereiden, hyvinvoinnin edistäminen. Rahasto toteuttaa tarkoitustaan tukemalla koirien terveystutkimusta.
WALTER EHRSTRÖMIN SÄÄTIÖN RAHASTO
Perustuu Walter Ehrströmin säätiön lahjoituksiin vuosina
2000 ja 2006. Rahaston tarkoituksena on rahoittaa maitohygienian ja nautaterveydenhuollon professuuria sekä
maidon teollisen hygienian professuuria eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

FARMASIAN
RAHASTO

edistää farmasian tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa.
NIMIKKORAHASTOT

APURAHAT 2015

APTEEKKIPALVELUIDEN TUTKIMUSRAHASTO
LARS GRENMANIN STIPENDIRAHASTO
ODO JA ERNST SUNDVIKIN RAHASTO
JOUKO YLIRUUSIN RAHASTO

Farmasian rahasto jakoi 1600 euron matka-apurahan farmasian perustutkinto-opiskelijalle. Lisäksi farmasian rahastosta myönnetään keskitetysti tutkijakoulun kautta
matka-apurahoja farmasian tohtoriohjelmaan kuuluville
tai farmasian tohtorin tutkintoa suorittaville jatko-opiskelijoille yhteensä enintään 1000 euroa.

RAHASTO LYHYESTI
PÄÄOMA 68 000 EUROA
NIMIKKORAHASTOJA 4
VANHIN RAHASTO VUODELTA 1913
APURAHAJAKO YHTEENSÄ 2600 EUROA
RAHASTON HOITOKUNTA
DEKAANI JOUNI HIRVONEN (PJ)
PROFESSORI RAIMO TUOMINEN
FARM. YO. ANDRE SÖDERMAN
KOORDINAATTORI JENNI IMMANEN

PERUSTUTKINTO-OPISKELIJAT
Farmaseutti Suvi Sivula, 1600 euroa

FARMASIAN TUTKIMUSTA JA OPISKELUA
TUKEVAT ITSENÄISET RAHASTOT
YLIOPISTON APTEEKIN RAHASTO
Rahasto perustettiin vuonna 2002 Yliopiston apteekin hallituksen aloitteesta lääkehuoltoon liittyvän tutkimuksen toteuttamiseksi. Yliopiston Apteekki on lahjoittanut rahastoon varat kolmen professuurin perustamiseen ja ylläpitämiseen. Professuurit ovat sosiaalifarmasian professuuri
(2002), farmakoekonomian professuuri (2005) ja farmakogenetiikan professuuri (2008).
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HUMANISTISTEN JA
YHTEISKUNTATIETEIDEN
RAHASTO
edistää humanististen, käyttäytymis- ja valtiotieteiden tutkimusta,
opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa.
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NIMIKKORAHASTOT

RAHASTO LYHYESTI

ARKEOLOGIAN TUTKIMUSRAHASTO
CARL BACKMANIN RAHASTO
BILMARKIN LAHJOITUSRAHASTO
RIITTA BREITHOLTZIN STIPENDIRAHASTO
PAUL VALTER CARLSONIN STIPENDIRAHASTO
MAURICE DE COPPET’N LAHJOITUSRAHASTO
DEREK FEWSTERIN RAHASTO
GEORG FRIETSCHIN RAHASTO
HELSINGIN NORMAALILYSEON HUMANISTA-RAHASTO
OSKAR KAJAVAN STIPENDIRAHASTO
ILMARI KOVERON STIPENDIRAHASTO
KRISTIINA-RAHASTO
HJALMAR LINDERIN RAHASTO
KRISTINA JA ANTTI LINNOVAARAN RAHASTO
MAPLE LEAF AND EAGLE FUND
HENRIK MEINANDERIN RAHASTO
TAKAHARU MITSUIN RAHASTO
FM EILA MYKKÄSEN RAHASTO
ERNST JA INES NEVANLINNAN RAHASTO
PROFESSORI HANNELE NIEMEN RAHASTO
REHTORI ILKKA NIINILUODON RAHASTO
PROFESSORI RAUSTE-VON WRIGHTIN RAHASTO
THIODOLF REININ STIPENDIRAHASTO
KANSLERI PENTTI RENVALLIN MUISTORAHASTO
RAIJA RYMIN-NEVANLINNAN RAHASTO
ANDERS JOHAN SJÖGRENIN STIPENDIRAHASTO
SOSIAALIPSYKOLOGIAN RAHASTO
KANSLERI HUGO SUOLAHDEN MUISTORAHASTO
HANNU VALDEMAR VOIPAALAN MUISTORAHASTO
WERNER SÖDERSTRÖM OY:N RAHASTO
GEORG TSCHERNOCHVOSTOFFIN JA NIKOLAI
VOSKRESENSKYN MUISTORAHASTO
TUTORIS OY:N RAHASTO
EMERITUSPROFESSORI OSMO A. WIION RAHASTO
PROFESSORI LEIF ÅBERGIN RAHASTO

PÄÄOMA 1 996 000 EUROA
NIMIKKORAHASTOJA 35
VANHIN RAHASTO VUODELTA 1779
APURAHAJAKO YHTEENSÄ 79 100 EUROA

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT 2014–2015

RAHASTON HOITOKUNTA
VARADEKAANI HANNA SNELLMAN (PJ)
VARADEKAANI JUSSI PAKKASVIRTA
VARADEKAANI SARI LINDBLOM-YLÄNNE
VALTIOT. YO. TOIVO LAITINEN
KOORDINAATTORI JENNI IMMANEN

APURAHAT 2015
Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahasto jakoi apurahoja, stipendejä, palkintoja ja muuta tukea yhteensä 79 100
euroa. Maisterivaiheessa olevien perustutkinto-opiskelijoiden stipendien lisäksi rahastosta myönnettiin matka-apuraha opetusta antavalle post doc -tutkijalle sekä erilaisia
apurahoja Venäjä-tutkimukseen. Ilkka Niiniluodon rahastosta myönnettiin stipendi teoreettisen filosofian perustutkinto-opiskelijalle. Lisäksi palkittiin vuoden 2014 parhaat
saksalaisen filologian, venäjän kielen ja kirjallisuuden sekä organisaatioviestinnän pro gradu -tutkielmat ja vuoden
2014 paras filosofian alan väitöskirja. Tukea jaettiin myös
taidehistorian opetuksen kehittämiseen ja Japani-aiheisen kirjallisuuden hankkimiseen. Lisäksi rahasto myönsi
matka-apurahoja haettavaksi keskitetysti tutkijakoulujen
kautta.
PERUSTUTKINTO-OPISKELIJAT
MSc Andrew Audley, 1000 euroa
VTK Hilja Aunela, 1000 euroa
BA Malin Bergström, 1000 euroa
BA Philology Mercédesz Czimbalmos, 1000 euroa
VTK Jutta Harjunen, 1000 euroa
VTK Aapo Hiilamo, 1000 euroa
HuK Maria Hämeen-Anttila, 1000 euroa
VTK Aleksi Ilpala, 1000 euroa
HuK Jenni Järvinen, 1000 euroa
VTK Saila Kivilahti, 1000 euroa

VTK Emma Kolu, 1000 euroa
VTK Reetta Kosonen, 1000 euroa
HuK Heidi Kovanen 1000 euroa
VTK Aino Krigsholm, 1000 euroa
DI, FK Sebastian Köhler, 1000 euroa
VTK Reeta Laakso, 1000 euroa
DI, HuK Juho Lindholm, 1000 euroa
MA Polina Lurye, 1000 euroa
Valtiot. yo. Raitamaria Mäki, 1000 euroa
VTK Konsta Naumi, 1000 euroa
PeK Miska Noponen, 1000 euroa
KK Petra Nurminen, 1000 euroa
VTK Meeri Nyman, 1000 euroa
VTK Sini Pentikäinen, 1000 euroa
BSc Ulla-Kaisa Pihlaja, 1000 euroa
VTK Alex Pitkänen, 1000 euroa
BA Emma Pulkkinen, 1000 euroa
BA Laura Senni, 1000 euroa
HuK Outi Sissonen, 1000 euroa
BA Ida Söderlund, 1000 euroa
HuK Tatu Tamminen, 1000 euroa
HuK Petra Tella, 1000 euroa
HuK Pekka Turtiainen, 1000 euroa
HuK Jaana Valkama, 1000 euroa
HuK Maxim Villivald, 1000 euroa
CARL BACKMANIN RAHASTO
FT Mikhail Kopotev, matka-apuraha 2200 euroa
HELSINGIN YLIOPISTON HUMANISTA-RAHASTO
5000 euroa Helsingin yliopiston normaalilyseolle
käytettäväksi Harvardin opintomatkan kustannuksiin
OSKAR KAJAVAN STIPENDIRAHASTO
3000 euroa yhtenä tai useampana apurahana ranskan
kielen opiskeluun ranskalaisessa korkeakoulussa
jaettavaksi keskitetysti tutkijakoulujen kautta
HJALMAR LINDERIN RAHASTO
1300 euroa taidehistorian oppiaineelle taidehistorian
opetuksen kehittämiseen
TAKAHARU MITSUIN RAHASTO
1100 euroa japanin kielen oppiaineelle Japani-aiheisen
kirjallisuuden hankkimiseen
PROFESSORI HANNELE NIEMEN RAHASTO
1000 euron matka-apuraha oppimiseen ja koulutukseen
liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön tutkijanuran
alkuvaiheen jatko-opiskelijalle haettavaksi keskitetysti
tutkijakoulujen kautta
REHTORI ILKKA NIINILUODON RAHASTO
Fil. yo. Aleksis Vuoksenmaa, 1000 euroa
THIODOLF REININ STIPENDIRAHASTO
VTT Teemu Toppinen: Essays in Expressivism, 600 euroa
vuoden 2014 parhaasta filosofian alan väitöskirjasta.

RAIJA RYMIN-NEVANLINNAN RAHASTO
FL Jussi Hyvärinen: Musiikki Osip Mandelstamin lyriikan
maailmankuvassa, 2500 euroa valmistumisvaiheessa
olevaan venäläistä kirjallisuuutta tutkivaan väitöskirjaan
FM Maiju Lehto: Puškin v oblake – Molodoe odesskoe
pokolenie v 1914–1924-h godah, 500 euroa vuoden 2014
parhaasta venäjän kielen ja kirjallisuuden pro gradu
-tutkielmasta
Lisäksi rahastosta jaetaan 2500 euroa matka-apurahoina
tutkijakoulujen kautta jatko-opiskelijoille ja tutkijoille
sekä yhteensä 21 000 euroa erilaisiin venäläiseen
kirjallisuuteen ja venäjän kielen kääntämisen liittyviin
tutkimuksiin ja hankkeisiin.
KANSLERI HUGO SUOLAHDEN MUISTORAHASTO
FM Irina Maaskant: Die Neuübersetzungshypothese
af dem Prüfstand. Eine Fallstudie über di Erst- und
Neuübersetzungen von ”Eine Frau in Berlin” ins Finnische,
Niederländische und Englische, 300 euroa vuoden
2014 parhaasta germaanisen filologian alan pro gradu
-tutkielmasta
GEORG TSCHERNOCHVOSTOFFIN JA NIKOLAI
VOSKRESENSKYN MUISTORAHASTO
1 600 euroa matka-apurahoina yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on suorittanut vähintään filosofian maisterin
vai vastaavan tutkinnon Helsingin yliopistossa ja jonka pääaine on slaavilainen filologia tai slaavilainen kirjallisuus,
jaettavaksi keskitetysti tutkijakoulujen kautta.
EMERITUSPROFESSORI OSMO A. WIION RAHASTO JA
PROFESSORI LEIF ÅBERGIN RAHASTO
VTM Eini-Sisko Simola: Viestintää vallatuilla kaduilla.
Uudenlaista liikehdintää ja liikkeiden viestintää Occupy
Helsingin ja Ravintolapäivän tapaan, 500 euroa vuoden
2014 parhaasta organisaatioviestinnän pro gradu
-tutkielmasta.

HUMANISTISTEN, KÄYTTÄYTYMIS- JA
YHTEISKUNTATIETEIDEN TUTKIMUSTA JA
OPISKELUA TUKEVAT ITSENÄISET RAHASTOT
AASIAN JA AFRIKAN KIELTEN JA
KULTTUURIEN RAHASTO
Rahasto tukee Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien tutkimusta ja opetusta Helsingin yliopistossa. Rahaston pääoma perustuu vuonna 1994 tehtyyn 800 000 markan suuruiseen anonyymiin lahjoitukseen Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien tutkimuksen ja opetuksen tukemiseen
Helsingin yliopistossa.
CASIMIR EHRNROOTHIN RAHASTO
Rahasto tukee Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, erityisesti yritys-, teollisuus- ja pankkihistorian, tutkimusta ja opetusta.
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ERKKI HANNIKAISEN RAHASTO
Rahasto myöntää apurahoja Helsingin yliopiston ranskan
kielen opiskelijoiden jatko-opintoihin Ranskassa.
APURAHAT 2015
FM Jari Nummi, 21 000 euroa euroa väitöskirjaan liittyviin
matkoihin ja työskentelyyn Ranskassa
FM Gaïdig Dubois, 4000 euroa väitöskirjaan liittyviin
matkoihin ja työskentelyyn Ranskassa
KANSLIANEUVOS KAARLO JA IRMA KOSKIMIEHEN
STIPENDIRAHASTO
Rahasto jakaa apurahoja ansiokkaille oman maan historian tieteellistä tutkimustyötä harjoittaville tutkijoille ja jatko-opiskelijoille sekä Etelä-Pohjalaiseen Osakuntaan kuuluville pro gradu -tutkielman tekijöille. Vuonna 2015 rahasto myönsi apurahoja yhteensä 67 000 euroa.
APURAHAT 2015
Jatko-opiskelijan työskentelyapuraha
FM Sari Aalto, 11 000 euroa
TM Paavo Ahonen, 11 000 euroa
FM Mika Mäkelä, 22 000 euroa
FM Katja Tikka, 22 000 euroa
Etelä-Pohjalaisen osakunnan pro gradu -apuraha
HuK Emilia Kukkola, 1000 euroa
MCDONNELL DOUGLAS AEROSPACEN RAHASTO
Perustuu McDonnell Douglas Aerospacen lahjoitukseen 1996. Lahjoituksen taustana on yhtiön yli 50 vuotta Suomen kanssa jatkunut liiketoiminta, jonka johdosta
McDonnell Douglas -yhtiö halusi osoittaa varoja Yhdysvaltain kulttuurin ja yhteiskunnan monitieteiseen tutkimukseen ja opetukseen Suomessa. Rahasto rahoittaa Yhdysvaltain tutkimuksen professuuria Renvall-instituutissa.
RUOKAKULTTUURIN TUKIRAHASTO
Rahaston tarkoituksena on tukea ruokakulttuurin lahjoitusprofessuurin perustamista ja siihen liittyvää tieteellistä
tutkimusta Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellises-

48

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT 2014–2015

sä tiedekunnassa. Rahaston varat perustuvat kymmenien
yhteisöjen ja yksityishenkilöiden lahjoituksiin.
THE RYOICHI SASAKAWA YOUNG LEADERS
FELLOWSHIP FUND
Perustuu Helsingin yliopiston ja The Sasakawa Foundationin väliseen sopimukseen 1991. Rahasto myöntää vuosittain apurahoja sopimuksessa määriteltyyn tutkimusohjelmaan, jonka aloja ovat kansainväliset suhteet, Aasian ja
Afrikan tutkimus sekä sosiaali- ja kulttuuriantropologia.
Apurahat on tarkoitettu vuoden päätoimiseen tutkimustyöhön Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoille.Vuonna 2015
rahasto myönsi kaksi työskentelyapurahaa sekä 1000 euroa
SYLFF-alumnien käyttöön.
APURAHAT 2015
MA Soraja Nasser El-Dine, 25 000 euroa
MSc Suvi Rautio, 25 000 euroa
TIETOKIRJALLISUUDEN PROFESSUURIRAHASTO
Rahaston tarkoituksena on tietokirjallisuusprofessorin tehtävän perustaminen. Rahaston varat muodostuvat lahjoittajien tietokirjallisuusprofessorin tehtävän perustamiseksi
tekemistä lahjoituksista.
VENÄJÄN ENERGIAPOLITIIKAN TUKIRAHASTO
Rahasto tukee Venäjän energiapolitiikan tutkimusta ylläpitämällä Aleksanteri-instituutissa toimivaa Venäjän energiapolitiikan professuuria. Rahastoon ovat tehneet lahjoituksia Ensio Miettinen, Fortum Oyj, Porvoon kaupunki,
Itä-Uudenmaan maakunta ja EM Group Oy.
GEORG HENRIK VON WRIGHTIN RAHASTO
Rahaston tarkoituksena on edistää tutkimusta ja keskustelua liittyen Georg Henrik von Wrightin filosofiseen ajatteluun ja kirjalliseen tuotantoon. Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto järjestää toistuvasti Georg Henrik von
Wright -luennon. Rahaston pääoma perustuu Anita von
Wright-Grönbergin ja Benedict von Wrightin Helsingin yliopistolle tekemiin lahjoituksiin.

LÄÄKETIETEEN
RAHASTO

edistää lääketieteen tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa.
NIMIKKORAHASTOT

APURAHAT 2015

OY ALKO AB:N RAHASTO
JOHAN FREDRIK BAECKIN RAHASTO
JOHANNA BJÖRKROTHIN JA MARKKU LÖYTÖSEN
RAHASTO
HANS CRONSTEDTIN PALKINTORAHASTO
WALTER CYGNAEUKSEN RAHASTO
OY DENTALDEPOT AB:N STIPENDIRAHASTO
J. A. ESTLANDERIN RAHASTO
EMILIE JA RUDOLF GESELLIUSEN LAHJOITUSRAHASTO
HAARTMANIN RAHASTO
JARL HEIKELIN MATKASTIPENDI
ALMA HJELTIN RAHASTO
PROFESSORI E. A. HOMÉNIN RAHASTO PATOLOGIAN
TUTKIMUKSEEN
HUMBLEN PALKINTORAHASTO
PROFESSORI VUOKKO KINNULAN RAHASTO
KARI KÄYHKÖN RAHASTO
KAJ HENRIK LINDROOSIN RAHASTO
MARIANNE MYRBERGIN JA HEIDI MYRBERGIN RAHASTO
ANNA PULLIAISEN LAHJOITUSRAHASTO
MARGARETA ELVIRA ROSENDAHLIN RAHASTO
P. E. SVINHUFVUDIN LAHJOITUSRAHASTO
SYNNYTYSTIETEEN RAHASTO
ROBERT TIGERSTEDTIN MUISTORAHASTO

Lääketieteen rahasto jakoi apurahoja ja stipendejä lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja tutkijoille yhteensä 47 000 euroa. Rahasto myönsi
viisi 1000 euron stipendiä sekä keskitetysti tutkijakoulujen
kautta jaettavaksi lääketieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijoille matka-apurahoja enintään 42 000 euroa. Eri aloille apurahoja jaetaan syöpäsairauksiin 11 200 euroa, keuhkosairauksiin 4300 euroa, lääketieteelliseen genetiikkaan
5000 euroa, lastenpsykiatriaan 5300 euroa ja hammaslääketieteeseen 1000 euroa, kuhunkin enintään yhteensä.
Lisäksi jaetaan matka-apurahoina enintään 15 200 euroa
lääketieteelliseen tutkimukseen, jonka alaa ei ole tarkemmin määritelty.

RAHASTO LYHYESTI
PÄÄOMA 1 187 000 EUROA
NIMIKKORAHASTOJA 22
VANHIN RAHASTO VUODELTA 1783
APURAHAJAKO YHTEENSÄ 47 000 EUROA
RAHASTON HOITOKUNTA
PROFESSORI EERO MERVAALA (PJ)
APULAISPROFESSORI LIISA KAUPPI
HAMMASLÄÄKET. YO. MILLA MUKKA
KOORDINAATTORI JENNI IMMANEN

Stipendit tutkielman perusteella
HLK Phuong Eiroma, 1000 euroa
LK Eemeli Jämsen, 1000 euroa
LK Caroline Källberg, 1000 euroa
LK Ville Rauma, 1000 euroa
LK Tuukka Veija, 1000 euroa

LÄÄKETIETEEN TUTKIMUSTA
TUKEVAT ITSENÄISET RAHASTOT
LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTI ENSIO
HYVÄRISEN STIPENDIRAHASTO
Rahastosta myönnetään stipendejä opinnoissaan hyvin menestyneille lääketieteen opiskelijoille valmiin tutkielman
perusteella. Rahastosta myönnetään myös stipendejä opiskelija-aktiivisuuden ja ulkomailla suoritettujen opintojen
perusteella. Syksyllä 2014 ja keväällä 2015 rahasto myönsi
stipendejä yhteensä 21 250 euroa.
SYKSY 2014
Stipendit prekliinisen vaiheen loppukuulustelun
perusteella
LK Marianne Arvela, 1000 euroa
LK Olli Dufva, 500 euroa
LK Henri Lassila, 500 euroa
LK Emmi Lind, 500 euroa
LK Tuomas Lohi, 500 euroa
LK Juhani Ritvonen, 1000 euroa
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Stipendit kliinisen vaiheen loppukuulustelun perusteella
LK Olli Suomalainen, 1000 euroa
LK Tuomas Teinonen, 1000 euroa
LK Topi Turunen, 1000 euroa
KEVÄT 2015
Stipendit tutkielman perusteella
LL Ulla Isoranta, 1000 euroa
LL Kaisa Kyllönen, 1000 euroa
LL Johannes Kärkkäinen, 1000 euroa
LL Kajsa Köhler, 1000 euroa
LK Turo Nicklen, 1000 euroa
LL Niko Perttilä, 1000 euroa
LL Antti Pietilä, 1000 euroa
Stipendit aktiivisuuden perusteella
LK Natalia Bogdan, 900 euroa
LK Lauri Husa, 875 euroa
LK Iiro Kampman, 500 euroa
LK Richard Lunden, 950 euroa
LK Michaela Nylund, 725 euroa
LK Kristian Taipale, 950 euroa
Stipendit ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella
LK Katarina Anttonen, 500 euroa
LK Jaakko Ilola, 500 euroa
LK Frida Malin, 300 euroa
LK Josefine Paulaharju, 250 euroa
LK Annukka Pello, 300 euroa
LK Elina Varpuluoma, 500 euroa
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YRJÖ JA TUULIKKI ILVOSEN RAHASTO
Rahasto myöntää apurahoja paniikkihäiriön lääketieteelliseen tutkimukseen. Rahasto on vuonna 2014 myöntänyt
tohtoriohjelmalle tukea yhden tohtorikoulutettavan palkkaamiseen nimikoituun tohtorikoulutettavan tehtävään
neljäksi vuodeksi, yhteensä 160 000 euroa. Tehtävässä
työskentelee LL Yasmina Dadi.
PEHR OSCAR KLINGENDAHLIN RAHASTO
Perustuu johtaja Rolf Klingendahlin testamenttiin 1949.
Rahasto myöntää apurahoja Suomen kansalaisille, jotka
lääketieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan jatkavat
opintojaan lääketieteellisessä tiedekunnassa tai jotka lääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen harjoittavat röntgenologista tutkimusta.
K. S. LAURILAN RAHASTO
Perustuu professori Kaarle Sanfrid Laurilan testamenttilahjoitukseen v. 1944. Lahjoituksesta perustettiin stipendirahasto neurologian tutkimuksen sekä yhteiskunnallisesti ajankohtaisen ja kiinnostavan teologisen, filosofisen,
esteettisen, pedagogisen tai muun yleishumanistisen tutkimuksen tukemiseksi.

MAATALOUS-METSÄ
TIETEIDEN RAHASTO
edistää maatalous- ja metsätieteiden tutkimusta, opetusta ja
opiskelua Helsingin yliopistossa.
NIMIKKORAHASTOT

RAHASTO LYHYESTI

AKOLAN STIPENDIRAHASTO
AXEL BJÖRKENHEIMIN STIPENDIRAHASTO
BLOMQVISTIN PALKINTORAHASTO
G. A. BREDENBERGIN RAHASTO
EKESTUBBEN STIPENDI
PROFESSORI KARL ENCKELLIN
MAANVILJELYSTALOUDELLISTEN TUTKIELMAIN
PALKITSEMISRAHASTO
ERKKI LAITAKARIN PALKINTO
ERIK LÖNNROTHIN MUISTORAHASTO
ETELÄ-POHJANMAAN MAANVILJELYSEURAN RAHASTO
HYYTIÄLÄN METSÄASEMAN JUHLARAHASTO
MAA- JA YMPÄRISTÖKEMIAN PROFESSUURIRAHASTO
OSMOLAN STIPENDIRAHASTO
PELLERVO-SEURAN RAHASTO
PUUMARKKINATIETEEN RAHASTO
ARTHUR RINDELLIN RAHASTO
TUOTTAJAIN LIHAKESKUSKUNNAN RAHASTO
PROFESSORI MIKKO VARON RAHASTO
PROFESSORI J. VALMARIN MUISTORAHASTO

PÄÄOMA 499 000 EUROA
NIMIKKORAHASTOJA 18
VANHIN RAHASTO VUODELTA 1745
APURAHAJAKO YHTEENSÄ 15 900 EUROA

APURAHAT 2015
Maatalous-metsätieteiden rahasto jakoi apurahoja, stipendejä ja palkintoja yhteensä 15 900 euroa. Apurahojen lisäksi rahastosta myönnettiin neljä pro gradu -palkintoa.
Matka-apurahoja rahastosta jaetaan tutkijakoulujen kautta
keskitetysti enintään 10 700 euroa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettaville.

RAHASTON HOITOKUNTA:
DEKAANI MARKETTA SIPI (PJ)
PROFESSORI VIENO PIIROINEN
MAAT. JA METSÄT. YO. TOMMI JALO
KOORDINAATTORI JENNI IMMANEN

PALKINNOT LAITOSTEN VUODEN 2014
PARHAISTA PRO GRADU -TUTKIELMISTA
ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS:
ETM Emmi Hovilehto: The role of riboflavin and niacin
in vitamin B12 biosynthesis by propionibacterium
freudenreichii, 300 euroa
MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS:
MMM Torsti Schulz: Niittytalouden loppu Nummenpään
kylässä, 300 euroa
METSÄTIETEIDEN LAITOS:
MMM Kaisa Rissanen: Oleoresin pressure in Scots pine
(Pinus sylvestris L.) and its connections to environmental
variables, tree’s water balance and monoterpene
emissions from the trunk, 300 euroa
TALOUSTIETEEN LAITOS:
MMM Fredrik Salenius: Economic consequences of fuel tax
concessions removal in northern Baltic salmon fisheries,
300 euroa

PERUSTUTKINTO-OPISKELIJAT
ETK Ilona Harmanen, 1000 euroa
MSc Li Han, 1000 euroa
MMK Fanni Heino, 1000 euroa
Maat. ja metsät. yo. Jani Varpa, 1000 euroa
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MATEMATIIKAN JA
LUONNONTIETEIDEN
RAHASTO
edistää matematiikan ja luonnontieteiden tutkimusta, opetusta
ja opiskelua Helsingin yliopistossa.
NIMIKKORAHASTOT

APURAHAT 2015

EVA JA ANTTI AHLSTRÖMIN PALKINTORAHASTO
JOHTAJA ERNST BIESEN STIPENDIRAHASTO
ANDERS DONNERIN STIPENDI
GEOMETRIAN PALKINTORAHASTO
EDVARD HJELTIN PALKINTORAHASTO
OUTI JA MAUNO KOSOSEN RAHASTO
AXEL FREDRIK LAURELLIN MUISTORAHASTO
LINDELÖFIN PROMOOTIOSTIPENDIRAHASTO
LORENZ LEONARD LINDELÖFIN YLIOPISTOLLINEN
STIPENDIRAHASTO
LUMA-RAHASTO
LÄPIMURTO-RAHASTO
FL AHTI MYKKÄSEN RAHASTO
JOSEF PIPPINGSKÖLDIN RAHASTO
AUGUST RAMSAYN PALKINTO
WILHELM RAMSAYN JA TH.G. SAHAMAN
MUISTORAHASTO
KALERVO RANKAMAN RAHASTO
J. E. ROSBERGIN PALKINTORAHASTO
SOVELLETUN MATEMATIIKAN RAHASTO
TOUKOKUUN 29. PÄIVÄN 1913 RAHASTO
EVERT TÄHKÄPÄÄN RAHASTO
F. J. WIIKIN STIPENDIRAHASTO

Matematiikan ja luonnontieteiden rahasto jakoi stipendejä
ja palkintoja yhteensä 16 700 euroa.

RAHASTO LYHYESTI
PÄÄOMA 471 000 EUROA
NIMIKKORAHASTOJA 21
VANHIN RAHASTO VUODELTA 1892
APURAHAJAKO YHTEENSÄ 16 700 EUROA
RAHASTON HOITOKUNTA
DEKAANI JOUKO VÄÄNÄNEN (PJ)
PROFESSORI KARI RUMMUKAINEN
FIL. YO. HERTTA LEHVÄVIRTA
KOORDINAATTORI JENNI IMMANEN
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PERUSTUTKINTO-OPISKELIJAT
BTech Sinduja Chandrasekaran, 1000 euroa
LuK Henni Eloranta, 1000 euroa
LuK Riikka Fred, 1000 euroa
Fil. yo. Joona Havukainen, 1000 euroa
Fil. yo. Joonas Herranen, 1000 euroa
LuK Antti Karisto, 1000 euroa
Fil. yo. Kalle Koskinen, 1000 euroa
Fil. yo. Erkka Lumme, 1000 euroa
Fil. yo. Jesse Kalliomäki, 1000 euroa
Farmaseutti, FK Tanja Luostari, 1000 euroa
LuK Nanna Myllys, 1000 euroa
Fil. yo. Nidia Obscura Acosta, 1000 euroa
LuK Riikka Saarinen, 1000 euroa
LuK Vitali Soitu, 1000 euroa
Fil. yo. Pavel Smirnov, 1000 euroa
Fil. yo. Riku Walve, 1000 euroa
OUTI JA MAUNO KOSOSEN RAHASTO
Palkinto vuoden 2014 parhaasta suunnittelumaantieteen
alan pro gradu -tutkielmasta FM Emmi Malin:
Kumppanuus ja osallisuus osana uutta aluerakentamis
menettelyä, 500 euroa
Palkinto vuonna 2014 ylioppilastutkinnon maantieteen
kokeessa parhaiten menestyneelle Viikin normaalikoulun
oppilaalle: Kristian Peitsara, 200 euroa

OIKEUSTIETEEN
RAHASTO

edistää oikeustieteen tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa.
NIMIKKORAHASTOT
JOHAN FREDRIK BAECKIN RAHASTO
LAURI CEDERBERGIN RAHASTO
JAKOB WILHELM CHYDENIUKSEN RAHASTO
TAUNO JA REINO ELLILÄN RAHASTO
BERTEL FELLMANIN LAHJOITUSRAHASTO
JAAKKO FORSMANIN STIPENDIRAHASTO
JAAKKO FORSMANIN TESTAMENTTIRAHASTO
PROFESSORI KAARLO KAIRAN MUISTORAHASTO
LAINOPILLISEN YLIOPPILASTIEDEKUNNAN
KUSTANNUSTOIMIKUNTA
F. O. LILIUKSEN STIPENDIRAHASTO
PROFESSORI KARI S. TIKAN MUISTORAHASTO
SEIJA-RIITTA JA JYRKI VIHMAN STIPENDIRAHASTO
RUDOLF WESTERMARCKIN PALKINTORAHASTO
ALEX ÄRTIN RAHASTO

OPPIMATERIAALITUKI:
Professori Dan Frände ja dosentti Jaakko Rautio: Uutta
todistelulainsäädäntöä käsittelevä teos, 1350 euroa
Yliopistonlehtori Liisa Nieminen: Lääkintä- ja bio-oikeuden
oppikirjahanke, 1350 euroa
Apulaisprofessori Sakari Melander: Oikeustieteen
metodikirja -hanke, 1350 euroa
Tutkijatohtori Suvi Sankari: Eurooppaoikeuden oppiaineen
englanninkielinen oppimateriaalihanke, 1350 euroa

OIKEUSTIETEEN TUTKIMUSTA JA
OPETUSTA TUKEVAT ITSENÄISET RAHASTOT

RAHASTO LYHYESTI

EDWARD ANDERSSONS FOND FÖR SVENSKSPRÅKIG
JURIDISK UNDERVISNING
Perustuu professori Edward Anderssonin lahjoitukseen
1999 yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ruotsinkielisen opetuksen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Rahaston
varoilla rahoitetaan yksityisoikeuden ruotsinkielistä professorin virkaa.

PÄÄOMA 710 000 EUROA
NIMIKKORAHASTOJA 14
VANHIN RAHASTO VUODELTA 1862
APURAHAJAKO YHTEENSÄ 21 200 EUROA

HELSINKI CHINA LAW FUND
Rahasto edistää Kiinan oikeuden ja oikeuskulttuurin tutkimusta, opetusta ja opiskelua sekä siihen liittyvää yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja kansainvälistä yhteistyötä.

RAHASTON HOITOKUNTA
VARADEKAANI, YLIOPISTONLEHTORI
ARI HIRVONEN (PJ)
PROFESSORI MÅRTEN KNUTS
OIKEUST. YO. MATTI GRANROTH
KOORDINAATTORI JENNI IMMANEN

APURAHAT 2015
Oikeustieteen rahasto jakoi apurahoja ja stipendejä yhteensä 21 200 euroa. Neljän stipendin lisäksi oppimateriaalitukea myönnettiin 5400 euroa neljälle eri projektille. Lisäksi
rahastosta myönnettiin keskitetysti tutkijakoulun kautta
jaettavaksi enintään 11 800 euroa matka-apurahoja oikeus
tieteen jatko-opiskelijoille.
PERUSTUTKINTO-OPISKELIJAT
Oikeust. yo. Tatu Nissinen 1000 euroa
Oikeust. yo. Mari Rantamaula, 1000 euroa
Oikeust. yo. tradenomi Krista Turunen, 1000 euroa
Oikeust. yo. Laura Varjokari, 1000 euroa

AILI JA BRYNOLF HONKASALON RAHASTO
Rahasto myöntää tutkimusapurahoja lupaaville ja menestyneille oikeustieteen jatko-opiskelijoille ja tutkijoille.
APURAHAT 2014
OTM Kristiina Henttu, 19 400 euroa
VTM Paavo Kotiaho, 19 400 euroa
JM Veronica Lankinen, 19 400 euroa
HTM Anu Mutanen, 19 400 euroa
APURAHAT 2015
Apurahat myönnetään huhtikuussa 2015
NORDEAN VESA VAINIO -RAHASTO
Rahasto perustuu Nordea Bank Ab:n hallituksen 20.3.2002
tekemään päätökseen tukea oikeustieteellisessä tiedekunnassa järjestettävää vero-oikeuden opetusta ja tutkimusta.
Säätiöidyillä varoilla rahoitetaan vertailevan vero-oikeuden Vesa Vainio -professuuri – Vesa Vainio Professorship
in Comparative Tax Law.
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KANSLERI ANTTI TULENHEIMON MUISTORAHASTO
Perustuu Kansallis-Osake-Pankin ja Vakuutusosakeyhtiö
Pohjolan kansleri Antti Tulenheimon kuoleman jälkeen
keräämiin ja Helsingin yliopistolle luovuttamiin varoihin
1952. Muistorahasto tukee oikeustieteellistä, lähinnä rikosoikeudellista tutkimusta.
APURAHAT 2015
OTM, VT Laura Ritakari-Rautio, 25 000 euroa käytettäväksi
12 kk tutkimustyöhön

SEIJA-RIITTA JA JYRKI VIHMAN STIPENDIRAHASTO
Rahaston tarkoitus on apurahojen ja muun tuen myöntäminen kansainvälisen työoikeuden ja erityisesti Kansainvälisen työjärjestön ILO:n toiminnan tutkimukseen ja
tunnetuksi tekemiseen sekä tutkimukseen Euroopan unionin tai muiden vastaavien kansainvälisten organisaatioiden toiminnan vaikutuksista ILO:n toimintaan. Rahaston
varat perustuvat Jyrki Vihman testamenttikeräykseen ja
Seija-Riitta Vihman testamenttilahjoitukseen Helsingin
yliopistolle.
APURAHAT 2015
Työoikeuden oppiaineelle käytettäväksi kansainvälisen
työoikeuden tutkimukseen ja opetukseen 5300 euroa

TEOLOGIAN RAHASTO
edistää teologian tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa.
NIMIKKORAHASTOT

APURAHAT 2015

FRANS OSKAR JA JOHANNA AALTOLAN RAHASTO
EDVIN AVELLANIN RAHASTO
AXEL ADOLF LAURELLIN STIPENDIRAHASTO
ELNA PELKOSEN RAHASTO
SAIMA JA ADOLF STRENGIN RAHASTO
HILDA TASKISEN RAHASTO
TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN RAHASTO
AUNE VAPPULAN NIMIKKORAHASTO

Teologian rahasto jakoi apurahoja ja stipendejä yhteensä
17 400 euroa. Viiden opiskelija-apurahan lisäksi Aune Vappulan rahastosta jaetaan enintään 12 400 euroa keskitetysti tutkijakoulujen kautta naispuolisten jatko-opiskelijoiden
haettavaksi kirkkohistorian alalle tutkimustyön tekemiseen
ulkomaisissa yliopistoissa tai tutkimusaineiston keruuseen
ulkomailla.

ZANDTIN RAHASTO

RAHASTO LYHYESTI
PÄÄOMA 488 000 EUROA
NIMIKKORAHASTOJA 9
VANHIN RAHASTO VUODELTA 1876
APURAHAJAKO YHTEENSÄ 17 400 EUROA
RAHASTON HOITOKUNTA
DEKAANI ISMO DUNDERBERG (PJ)
YLIOPISTO-OPETTAJA OUTI KALTIO
TEOL. YO. MINNA MÄKITALO
KOODINAATTORI JENNI IMMANEN
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PERUSTUTKINTO-OPISKELIJAT
TK Ralf-Erik Friman 1000 euroa
Teol. yo. Reetta Harkko, 1000 euroa
TK Taito Heikkilä, 1000 euroa
Teol. yo. Eveliina Juselius, 1000 euroa
Teol. yo. ja psykol. yo. Roosa-Maaria Rantala, 1000 euroa

JUHLARAHASTO

tukee Helsingin yliopiston tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita.
NIMIKKORAHASTOT

APURAHAT 2015

CARL ARVIDSONIN STIPENDIT
AUGUSTA VON BECKERIN RAHASTO
CALOANDERIN STIPENDIRAHASTO
GRATSIAALIRAHASTO
FORSIUS-WITTINGIN STIPENDIRAHASTO
HERMAN JA ELISABETH HALLONBLADIN RAHASTO
HELSINGIN YLIOPISTON PROFESSORIEN
PUOLISOT RY:N RAHASTO
EMIL HÅRDIN STIPENDIRAHASTO
IKÄIHMISTEN YLIOPISTON RAHASTO
JAENISCHIN STIPENDIRAHASTO
JOSEF JAMALAISEN APURAHASTO
LAURA KOLBEN JA THOMAS FORSSIN RAHASTO
LAGUKSEN GRATISAALIRAHASTO
JOSEFINA JA JULIUS LÖFBLOMIN STIPENDIRAHASTO
WASILIJ MARGUNOFFIN RAHASTO
ALI JA TUJAN NYLUNDIN SÄÄTIÖN RAHASTO
J. PH. PALMÉNIN STIPENDIRAHASTO
REHBINDERIN STIPENDIT 1841
KAMARINEUVOS HERMAN ROSENBERGIN RAHASTO
EDIT SAARELAN RAHASTO
K. J. STÅHLBERGIN RAHASTO
SUOMEN VAPAUSSODAN MUISTORAHASTO
SÄÄSTÖRAHASTO
J. TALLBERGIN LAHJOITUSRAHASTO
TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN RAHASTO 1891
TULLIVARAINRAHASTO
WASENIUKSEN RAHASTO

Yhteensä rahasto jakoi apurahoja sekä matka-apurahoja
opiskeluun ja tieteelliseen jatko-opiskeluun ulkomailla yhteensä 41 400 euroa. Jatko-opiskelijoille matka-apurahoja
myönnetään keskitetysti tutkijakoulujen kautta enintään 21
000 euroa. Perustutkinto-opiskelijoiden apurahat on tarkoitettu yliopiston ja Cimon organisoimien vaihto-ohjelmien
ja -sopimusten ulkopuolella liikkuville opiskelijoille. Laura Kolben ja Thomas Forssin rahastosta myönnettiin yksi
apuraha ja Helsingin yliopiston professorien puolisot ry:n
rahastosta kolme stipendiä. Ali ja Tujan Nylundin säätiön
rahastosta jaettiin vuonna 2014 yksi apuraha.

RAHASTO LYHYESTI

ALI JA TUJAN NYLUNDIN SÄÄTIÖN RAHASTO
Rahaston tarkoitus on tukea kehitysmaista tulevien nais
opiskelijoiden perustutkinto-opiskelua Helsingin yliopistossa. Rahaston varat perustuvat säätiön lahjoitukseen
vuonna 2013.

PÄÄOMA 1 149 000 EUROA
NIMIKKORAHASTOJA 27
VANHIN RAHASTO VUODELTA 1840
APURAHAJAKO YHTEENSÄ 41 400 EUROA
RAHASTON HOITOKUNTA
VARAREHTORI ANNA MAURANEN (PJ)
PALVELUPÄÄLLIKKÖ MINNA KAARTINEN-KOUTANIEMI
FIL. YO. JA MAAT. JA METSÄT. YO. JOHANNA RIITAKORPI
KOORDINAATTORI JENNI IMMANEN

PERUSTUTKINTO-OPISKELIJAT
Oikeust. yo. Ninni Hamberg, 1000 euroa
KTK, HuK Dina Hasan, 1500 euroa
BSc Kamilla Karhunmaa, 1500 euroa
VTK Sanna Luomanperä, 1000 euroa
Oikeust. yo. Lauri Marjamäki, 1500 euroa
Fil. yo. Vili Marttila, 1000 euroa
Fil. yo. Lotta Pirttimaa, 1500 euroa
Konservaattori (AMK), fil. yo. Jenniina Siira, 3000 euroa
ELK Tinja Toikka, 1000 euroa
Fil. yo. Saara Viitanen, 1000 euroa
Fil. yo. Minna Viljamaa, 3000 euroa
LAURA KOLBEN JA THOMAS FORSSIN RAHASTO
FM Mika Mäkelä, matka-apuraha 1000 euroa
HELSINGIN YLIOPISTON PROFESSORIEN PUOLISOT
RY:N RAHASTO
TM Dan-Johan Eklund, 800 euroa
Sosionomi (AMK), valtiot. yo. Ari Heikkilä, 800 euroa
VTK Erika Keppola, 800 euroa

APURAHAT 2014
Narindra Ramahefamana, 1500 euroa vaihto-opiskelun
kustannuksiin
APURAHAT 2015
Rahastosta jaetaan enintään kaksi 10 000 euron apurahaa
toukokuussa 2015.
UUSI RAHASTO EDIT SAARELAN RAHASTO
Rahasto tukee lahjakkaita, mutta vähävaraisia Helsingin yliopiston opiskelijoita stipendeillä. Rahasto perustuu Edit
Saarelan testamenttiin.
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HELSINGIN YLIOPISTON
ALUMNI RY:N RAHASTO
edistää tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa.
Rahastosta jaetaan stipendejä yliopiston eri tiedekuntien opiskelijoille.
NIMIKKORAHASTOT

APURAHAT 2015

PROFESSORI JAAKKO FRÖSENIN ANTIIKIN
TUTKIMUKSEN RAHASTO
JUHA KORPPI-TOMMOLAN RAHASTO
TAITAN TUTKIMUSASEMAN RAHASTO
TIMO SAHIN RAHASTO
YMPÄRISTÖN YSTÄVÄT -RAHASTO
HELSINGIN YLIOPISTON ALUMNI RY:N RAHASTO

Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto jakoi stipendejä opiskelun edistämiseen yhteensä 26 000 euroa. Rahasto myönsi 1000 euron suuruisen Väinö Linna -stipendin kansantaloustieteen perustutkinto-opiskelijalle ja kaksi 1000 euron stipendiä aktiivisille
perustutkinto-opiskelijoille. Juha Korppi-Tommolan rahastosta jaettiin 1000 euroa järjestöissä aktiiviselle opiskelijalle. Ympäristön ystävät -rahastosta jaettiin yksitoista
2 000 euron stipendiä perustutkinto-opiskelijoille, jotka tekevät ympäristötutkimukseen liittyvää pro gradu
-tutkielmaa.

RAHASTO LYHYESTI
PÄÄOMA 659 000 EUROA
NIMIKKORAHASTOJA 6
VANHIN RAHASTO VUODELTA 2005
APURAHAJAKO YHTEENSÄ 26 000 EUROA
RAHASTON HOITOKUNTA
OTK MARKKU VENÄLÄINEN (PJ)
OTT HEIDI ANDERSSON
PROFESSORI MARKKU LÖYTÖNEN
PROFESSORI JARI NIEMELÄ
FM WALTER RYDMAN
TOIMINNANJOHTAJA PIA ÖSTERMAN
KOORDINAATTORI JENNI IMMANEN
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VÄINÖ LINNA -STIPENDI
VTK Joonas Tuhkuri, 1000 euroa
STIPENDIT LAHJAKKAILLE JA AKTIIVISILLE
PERUSTUTKINTO-OPISKELIJOILLE
ON Tuomas Lihr, 1000 euroa
Fil. yo. Jenna Sorjonen, 1000 euroa
JUHA KORPPI-TOMMOLAN RAHASTO
Oikeust. yo. Mari Rantamaula, 1000 euroa
YMPÄRISTÖN YSTÄVÄT -RAHASTO
NaK Alexandra Alfthan, 2000 euroa
VTK Anna Ikonen, 2000 euroa
LuK Toini Kuronen, 2000 euroa
LuK Inkeri Lehtinen, 2000 euroa
LuK Jenni Lehtonen, 2000 euroa
LuK Aleksanteri Mauranen, 2000 euroa
LuK Anni Parkkinen, 2000 euroa
LuK Riikka Raiskila, 2000 euroa
LuK Laura Sartamo, 2000 euroa
HuK Jaana Valkama, 2000 euroa
LuK Anna-Maria Virkkala, 2000 euroa

KANSALLISKIRJASTON
KULTTUURIPERINTÖ
RAHASTO
tukee Kansalliskirjastoa sen toimialaan kuuluvassa kulttuuriperinnön
säilyttämisessä ja tunnetuksi tekemisessä.
NIMIKKORAHASTOT
ARI AALLON RAHASTO
ANU KARESSUON RAHASTO
VESA KAUTON RAHASTO
EERO NIINIKOSKEN RAHASTO
LIISA SANTALAN RAHASTO
PÄIVI SETÄLÄN RAHASTO
KARI SUOKON RAHASTO
KANSALLISKIRJASTON KULTTUURIPERINTÖRAHASTON
YLEISRAHASTO

RAHASTO LYHYESTI
PÄÄOMA 458 000 EUROA
NIMIKKORAHASTOJA 7
RAHASTO PERUSTETTU VUONNA 2004

RAHASTON HOITOKUNTA
PROFESSORI MARKKU LÖYTÖNEN (PJ)
KVESTORI MARJO BERGLUND
YLIKIRJASTONHOITAJA KAI EKHOLM
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ KRISTIINA HILDÉN
KEHITYSJOHTAJA ANU KARESSUO
PROFESSORI JYRKI NUMMI
PROFESSORI HANNA SNELLMAN
YHTEYSPÄÄLLIKKÖ PIA DOLIVO

KANSALLISKIRJASTON TOIMINTAA
TUKEVAT ITSENÄISET RAHASTOT
ILKKA JA ULLA PAATERON RAHASTO
Rahasto perustuu toimitusjohtaja Ilkka Paateron lahjoitukseen Kansalliskirjastolle vuonna 2006. Rahaston tarkoituksena on tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön kartuttamista, säilyttämistä ja tunnetuksi tekemistä.
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ITSENÄISET RAHASTOT LYHYESTI
PÄÄOMA 35 000 000 EUROA
VANHIN RAHASTO VUODELTA 1928

MUUT ITSENÄISET
RAHASTOT
Itsenäiset rahastot tukevat usein tiettyä tieteenalaa tai oppiainetta, mutta
osa rahastoista tukee myös monitieteisesti yliopistossa tehtävää tutkimusta,
opetusta ja opiskelua. Osa rahastoista on tarkoitettu lahjoitusprofessuurien
ylläpitämiseen, osa taas jakaa apurahoja ja stipendejä.

HELSINGIN YLIOPISTON
TULEVAISUUSRAHASTO

Rahaston tavoite on tukea Helsingin yliopiston asemaa
maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen
joukossa. Rahastoon tehdyt lahjoitukset ohjataan tueksi yliopistolle kulloinkin tärkeille tutkimusaloille ja -hankkeille.

HELSINKI THINK COMPANY -RAHASTO

Rahasto tukee ja edistää yliopistolaista yrittäjyyttä Helsingin yliopistossa.

FONDEN PRO SOC&KOM

Fondens syfte är att understöda studier vid Svenska social- och kommunalhögskolan sarat att understöda samhällsvetenskaplig undervisning, forskning och samhällelig
verksamhet vid högskolan. Fondens kapitalbas består av
Svenska social- och kommunalhögskolas stipendiefonds
tillgångar sarat av donerade medel och medel tiliskjutna
av alumnföreningen Soc&koms vänner r.f.

JANE JA AATOS ERKON SÄÄTIÖN RAHASTO

Rahasto perustuu Jane ja Aatos Erkon säätiön lahjoitukseen 2008. Rahaston varoilla perustettiin Helsingin yliopiston tutkijakollegiumiin vieraileva professuuri, jonka tutki-
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muksellisena painopisteenä ovat yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta koskevat kysymykset. Lahjoitusvaroilla
perustetun tehtävän nimi on Jane ja Aatos Erkon ajankohtaisen yhteiskuntatutkimuksen professuuri. Rahasto ylläpitää viranhaltijan käytössä olevaa asuntoa.

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS
PALMENIAN LAHDEN ALUEYKSIKÖN
RAHASTO

Rahaston tarkoituksena on Palmenian johtokunnan harkitsemalla tavalla tukea taloudellisesti apurahoin, stipendein
ja rahoitusosuuksin innovatiivista ja käytäntölähtöistä Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukevaa tutkimus-, aikuiskoulutus- ja kehittämistoimintaa.

SUOMA LOIMARANTA-AIRILAN RAHASTO

Rahastosta myönnetään stipendejä lahjakkaille ja vähävaraisille Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin
yliopistossa opiskeleville ylioppilaille. Stipendeihin ovat
etuoikeutettuja lääninrovasti Wilhelm Lindstedtin ja hänen puolisona Hilma Nyholmin jälkeläiset, vaikka he eivät
kuuluisikaan Satakuntalaiseen Osakuntaan. Vuonna 2015
rahasto myönsi stipendejä yhteensä 20 000 euroa.

APURAHAT 2015
Stipendit pro gradu -tutkielman tai muun ylemmän
korkeakoulututkinnon opinnäytetyön tekemiseen
perustutkinto-opiskelijoille
KK Rosa Anttila, 3000 euroa
VTK Eeva-Maija Jokiniemi, 3000 euroa
VTK Annukka Lehtikangas, 3000 euroa
MMK Kaisa Ritala, 3000 euroa
Oikeust. yo. Juho Tuomi, 3000 euroa
Fil. yo. Martti Salo, 3000 euroa
Stipendi opiskelijavaihtoa varten
ETK Taru Jaakkola, 1000 euroa
Valtiot. yo. Nita Syväoja, 1000 euroa

NORMAALILYSEON JA
VIIKIN NORMAALIKOULUN RAHASTO

Normaalilyseon ja Viikin normaalikoulun stipendi- ja lahjoitusrahastot koottiin yhdeksi Helsingin yliopiston normaalilyseon ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulujen rahastoksi. Rahaston tarkoituksena on tukea Helsingin yliopiston normaalilyseon ja Helsingin yliopiston Viikin
normaalikoulujen oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien
opiskelua ja urakehitystä.

POTENTIA OY:N RAHASTO

Rahasto tukee Helsingin yliopiston normaalilyseon latinan
lukijoiden Rooman ekskursioita. Rahasto perustuu Potentia Oy:n tekemiin lahjoituksiin ja se on osa Normaalilyseon
ja Viikin normaalikoulun rahastoa.
APURAHAT 2015
Helsingin normaalilyseon 9D-luokan Rooman-leirikoulu,
3000 euroa

UUSI RAHASTO SOILI MYNTTISEN RAHASTO

OSUUSTOIMINNAN OPETUS- JA
TUTKIMUSRAHASTO

Rahastoon yhdistettiin vuonna 2005 osuustoimintaopin
rahasto (perustettu vuonna 1966) sekä osuustoimintainstituutin tutkimusrahasto (perustettu vuonna 1977). Rahaston tarkoituksena on edistää osuustoimintaan liittyvää tutkimusta ja opetusta tieteen eri aloilla.
APURAHAT 2015
MSc Anna Harnmeijer, 3000 euroa
MMM Riina Kaikkonen, 1000 euroa
VTK Salla Nurminen, 300 euroa

TOIVO VAINIOTALON RAHASTO

Rahasto perustettiin vuonna 2006 Helsingin yliopiston teknisen osaston päällikön, rakennusneuvos Toivo Vainiotalon
ohjatessa eläkkeelle siirtymisen johdosta tehdyt merkkipäivämuistamiset nimikkorahastoonsa. Rahaston tarkoituksena on tukea yliopiston rakennuksiin ja toimitiloihin
liittyviä opinnäytetöitä.

VALO-RAHASTO

Rahasto edistää mielenterveyttä psykoterapian keinoin
Helsingin yliopiston ja muiden pääkaupunkiseudun yliopistojen opiskelijoiden keskuudessa. Vuonna 2015 Valo-rahasto toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä 72 000 euroa tukea
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle psykoterapiatyöhön.

VUODEN 1928 STIPENDIRAHASTO

Perustuu yliopiston Helsingissä olemisen 100-vuotispäivän
muistoksi vuonna 1928 lahjoitettuihin varoihin. Rahastosta annetaan stipendejä nuorille tieteenharjoittajille yhteiskunta- ja taloustieteellistä sekä sellaisia luonnontieteellisiä
tutkimuksia varten, joiden tarkoituksena on edistää maan
taloudellista toimintaa.

Rahasto tukee Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun
perusopetuksen oppilaita. Rahasto perustuu Viikin normaalikoulun yläluokkien rehtori Soili Mynttisen merkkipäiväkeräyksen lahjoituksiin, ja on osa Helsingin yliopiston normaalilyseon ja Helsingin yliopiston Viikin normaali
koulujen rahastoa.
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HELSINGIN YLIOPISTON KOLMI
VUOTISET TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT
VUOSILLE 2015–2017
Helsingin yliopiston rahastoista jaetaan vuosittain määrärahoja tutkimustoiminnan
tukemiseen. Kolmivuotiset tutkimusmäärärahat on tarkoitettu erityisesti sellaisille
lupaaville tutkijoille, jotka eivät vielä ole ehtineet hankkia runsasta ulkopuolista
rahoitusta ja jotka ovat tutkijanurallaan itsenäistymisvaiheessa tai perustamassa
omaa tutkimusryhmäänsä. Rahoitusta vuosille 2015–2017 myönnettiin
18 tutkimushankkeelle, yhteensä 2 700 000 euroa.
Tuomas Aakala: Forest dynamics in natural boreal forest
landscapes: linking tree ring-based reconstructions to
historical aerial photography. (Metsätieteiden lts, maat.metsät. tdk)
Christopher Carroll: Molecular genetics of childhood
ataxias and development of novel mitochondrial
ataxia zebrafish models. (Biolääketieteen lts,
tutkimusohjelmayksikkö, lääket. tdk)
Susanna Fagerholm: Regulation of leukocyte migration
by beta2-integrins. (Biotekniikan instituutti)

Ere Nokkala: Cameralism and monarchism in eighteenth
century Europe in a transnational perspective. (Filosofian,
historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen lts, hum. tdk)
Henri Nyberg: Forecasting and structural analysis of
macroeconomic and financial time series with nonlinear
models. (Politiikan ja talouden tutkimuksen lts, valtiot. tdk)

Sabine Frerichs: European bonds: The moral economy of
debt. (Oikeust. tdk)

Matti Pirinen: Multivariate statistical methods in genetics
research. (Suomen molekyylilääketieteen instituutti
FIMM)

Teppo Hiltunen: Evolution, maintenance and spread of
antibiotic resistance genes in microbial metacommunities.
(Elintarvike- ja ympäristöt. lts, maat.-metsät. tdk)

Viljami Salmela: Face memory – bridging the gap
from perceptual features to naturalistic memory
representations. (Käyttäytymist. lts, käyttäytymist. tdk)

Marcus Hjulhammar: Lost inland landscapes. (Filosofian,
historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen lts, hum. tdk)

Reetta Satokari: Counteracting inflammatory bowel
disease by fecal microbiota transplantation: Causal
microbiological and molecular mechanisms. (Biolääket.
lts, lääket. tdk / eläinlääket. tdk)

Matti Järvisalo: Harnessing constraint reasoning
for structure discovery. (Tietojenkäsittelytieteen lts,
matemaattis-luonnont. tdk)
Denis Kainov: Influenza diagnostics. (Suomen
molekyylilääketieteen instituutti FIMM)
Johanna Kantola: Gender and power in reconfigured
corporatist Finland (GePoCo). (Filosofian, historian,
kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen lts, hum. tdk)
Emilia Kilpua: Novel data-driven simulation tool to
predict space weather consequences of coronal mass
ejections. (Fysiikan lts, matemaattis-luonnont. tdk)
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Timo Laaksonen: Nanofibrillar cellulose as a building
block for controlled drug release applications.
(Farmasian tdk)
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Jarno Vanhatalo: New models and methods to fuse
spatial information from complementary sources.
(Ympäristöt. lts, bio- ja ympäristöt. tdk)
Sari Ylinen: Predictive coding in language learning.
(Käyttäytymist. lts, käyttäytymist. tdk)

HELSINGIN YLIOPISTON
VÄITÖSKIRJAPALKINNOT 2014
Väitöskirjapalkintoja myönnetään erityisen ansiokkaista väitöskirjoista.
Yliopisto palkitsi viisi vuonna 2014 julkaistua väitöskirjaa.
ELT Elias Dahlsten: Genetic Mechanisms of Stress
Response and sporulation in clostridium botulinum
(Eläinlääket. tdk)
PhD Dongfei Liu: Porous Silicon-Based Multicomposites
for Controlled Drug Delivery (Farmasian tdk)

FT Eemil Lagerspetz: Collaborative Mobile Energy
Awareness (Mat.-luonnont. tdk)
TT Mari Stenlund: Freedom of Delusion – Interdisciplinary
Views Concerning Freedom of Belief and Opinion Meet
the Individual with Psychosis (Teologinen tdk)

LT Antti Lavikainen: A Taxonomic Revision of the
Taeniidae Ludwig, 1886 Based on Molecular Phylogenies
(Lääket. tdk)

J. V. SNELLMAN -PALKINTO 2015
J. V. Snellman -palkinto on Helsingin yliopiston vuodesta 1981 lähtien jakama palkinto ansiokkaasta tieteellisen tiedon välittämisestä.

Vuoden 2015 palkinto
Aleksanteri-instituutti, 6000 euroa

MATTI KLINGE -NIMIKKOPAIKKA 2015
Helsingin yliopisto perusti vuonna 1996 vuosittain jaettavan Matti Klinge -tutkimusapurahan kunnioittaakseen professori Klingen yliopistoa koskevaa laajaa tieteellistä tutkimustyötä ja hänen panostaan yliopiston
identiteetin kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Tutkimusapuraha muutettiin nimikoiduksi tohtoriohjelmapaikaksi vuonna 2015.
Matti Klinge -tohtoriohjelmapaikalle valitaan tohtorikoulutettava, jonka väitöskirjatyö liittyy Helsingin
yliopiston asemaan, historiaan tai sen yhteiskunnallista
merkitystä koskevaan tutkimukseen, yleensä yliopistoja

tai yliopistokysymyksiä koskevaan tutkimukseen tai
Suomen ja Euroopan kulttuuri-, aate ja oppihistoriaa
koskevaan tutkimukseen. Rahoitus myönnetään lähtökohtaisesti koko tohtorikoulutuksen keston ajaksi,
enintään neljäksi vuodeksi.
Vuoden 2015 tohtoriohjelmapaikka
FM Nuppu Karoliina Koivisto, väitöskirjasuunnitelma
”Suloisia impiä” vai ”tapain turmelijoita”. Naisorkesterit
Suomessa 1880–1945, 48 kk.
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HELSINGIN YLIOPISTON
TIEDESÄÄTIÖ
NUORTEN TUTKIJOIDEN TUKIJA

Helsingin yliopiston tiedesäätiö edistää ja tukee nuorten tieteentekijöiden
tutkimustyötä Helsingin yliopistossa. Säätiö perustettiin vuonna 1990
yliopiston 350-vuotisjuhlan kunniaksi kerätyistä varoista. Lahjoituksia
saatiin yli 200 yritykseltä ja yhteisöltä. Säätiön ensimmäisillä nimikoiduilla
tohtoriohjelmapaikoilla työskentelee 13 lahjakasta nuorta tutkijaa.
SÄÄTIÖN TUELLA TYÖSUHTEITA
Helsingin yliopiston tiedesäätiön nimikkopaikoilla on keväästä 2014
asti työskennellyt 13 nuorta tutkijaa. Säätiön tuki kattaa pääsääntöisesti koko nelivuotisen tohtorintutkinnon suorittamisen. Aikaisemmin
säätiö jakoi yksivuotisia työskentelyapurahoja.
Tiedesäätiön tuki mahdollistaa nuorille tutkijoille tohtorintutkinnon suorittamisen työsuhteessa. Tohtoriohjelmalle myönnettävä tuki
on yhtä paikkaa kohti enintään 48 kuukautta ja 160 000 euroa. Nimikkopaikoille valitaan ensisijaisesti jatko-opintojensa alkuvaiheessa
olevia tohtorikoulutettavia.
Työsuhteessa tohtorikoulutettavilla on oikeus työterveyshuoltoon
ja sosiaaliturvaan muiden työntekijöiden tapaan. Yhteensä yliopistossa
työskentelee työsuhteessa 1530 tohtorikoulutettavaa. Helsingin yliopisto tarjoaa nimikkopaikkamallia myös muiden säätiöiden käyttöön
yhdeksi tohtorikoulutettavien rahoitusmalliksi.
Vuonna 2014 säätiö teki rahoituspäätöksiä yhteensä 2 026 700 eurolla. Nimikkopaikoilla voi työskennellä kerralla 22–23 nuorta tutkijaa.

TOIMINTA TUKEE YHTEISKUNNALLISTA
VUOROVAIKUTUSTA
Tiedesäätiön toiminnasta vastaavalla hallituksella on näköalapaikka
vuoden 2014 alussa uudistuneeseen tohtorikoulutukseen. Tohtorikoulutettavat kuuluvat tutkimusalojen pohjalta muodostettuihin tohtoriohjelmiin, jotka voivat ylittää oppiaine-, laitos- ja tiedekuntarajoja.
Ohjelmat on koottu neljään tutkijakouluun: humanistis-yhteiskuntatieteellinen, luonnontieteellinen, terveyden tutkimuksen sekä ympäristö-, elintarvike ja biotieteellinen tutkijakoulu. Säätiön hallitus valitsee nimikkopaikkatutkijat tutkijakoulujen esitysten perusteella.
Hallituksen toimintaa johtaa Helsingin yliopiston rehtori ja säätiön toimintaa valvoo valtuuskunta, johon kuuluu jäseniä Helsingin
yliopiston lisäksi myös muusta tieteellisestä tutkimusyhteisöstä sekä
talouselämästä. Lue lisää Tiedesäätiöstä www.helsinki.fi/tiedesaatio.
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HALLITUS

Rehtori Jukka Kola, puheenjohtaja
Professori Maija Aksela
Professori Henrik Meinander
Johtaja Susanna Miekk-oja
Professori Timo Otonkoski
Asiamies Ralf Sunell
Yliasiamies Anna Talasniemi

VALTUUSKUNTA (1.5.2015 alkaen)
Toimitusjohtaja Leena Mörttinen,
valtuuskunnan puheenjohtaja
Professori Markku Löytönen,
valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Professori Johanna Björkroth
Johtokunnan jäsen Klaus Cawén
Asiamies, toimitusjohtaja Elli Dahl
Professori Ulla-Maija Forsberg
Hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin
Vararehtori Keijo Hämäläinen
KTM Asmo Kalpala
Professori Kimmo Kontula
Toimitusjohtaja Juha Korppi-Tommola
Dekaani Liisa Laakso
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen
Varatoimitusjohtaja, kustantaja
Leena Majander-Reenpää
Kehitysjohtaja Riitta Mustonen
Kansleri Ilkka Niiniluoto
Päätoimittaja Mikael Pentikäinen
Vice President Sirpa Poitsalo
Varatuomari Hannele Pohjola
Pääjohtaja Petteri Taalas
Ministeri Antti Tanskanen
Johtaja Teija Tiilikainen
Ylijohtaja Juhana Vartiainen
Johtava ylilääkäri Tom Wiklund
Kansleri Thomas Wilhelmsson

HELSINGIN YLIOPISTON TIEDESÄÄTIÖ

Ulkopuolisena ja paikallisena Ukrainassa
Tiedesäätiö myönsi vuonna 2014 yli kaksi miljoonaa euroa
rahoitusta kolmentoista väitöskirjan tekemiseen nelivuotisilla
nimikoiduilla tohtoriohjelmapaikoilla.
YKSI RAHOITUKSEN SAANEISTA on Anna Kutkina, joka tekee väitöstään Regional Differences of Civil Society in Ukraine: Forces Behind politiikan ja talouden
tutkimuksen laitokselle.
– Sain tukea 32 kuukaudeksi. Olen erittäin onnellinen ja sydämestäni kiitollinen Helsingin yliopistolle.
Ilman tätä rahoitusta olisin joutunut keskeyttämään
väitöskirjani tekemisen, Anna Kutkina sanoo.
Syntyjään ukrainalainen Kutkina muutti perheensä
mukana Kanadaan 16-vuotiaana, ja hän on Kanadan
kansalainen. Alemman korkeakoulututkintonsa Kutkina suoritti politiikan tutkimuksesta ja sukupuolitutkimuksesta Simon Fraserin yliopistossa Kanadassa.
Maisteriksi hän valmistui Central European University
-yliopistosta Budapestista pääaineenaan nationalismi.
Vuosina 2010–2011 Kutkina toimi Kanadan kehitysyhteistyöorganisaatio CIDAn talouskehitysvirkailijana
Itä-Ukrainassa. Tuolloin väitösaihekin alkoi hahmottua.
– Tutkijana havainnoin tiettyjä kulttuurieroja itä- ja
länsiosissa maata. Minua mietitytti se, miten kieleen,
uskontoon tai etnisyyteen liittyvät eroavuudet näyttivät
vaikuttavan ukrainalaisten kansalaistoimintaan paikallisesti ja kansallisesti.
Viime vuonna maassa alkaneen konfliktin myötä

tutkimusaiheesta tuli yllättäen erittäin ajankohtainen.
– Havaitsemani kulttuuriset eroavuudet maan itäisten ja läntisten osien välillä olivat nopeasti muuttuneet
vahvoiksi vastakkainasettelun laukaisijoiksi ja alkaneet
jakaa kansaa kahtia.
Mitä kieleen tulee, Kutkina tottui nuorena kaksikielisyyteen: kotona puhuttiin venäjää, koulu käytiin
ukrainaksi. Koko nuoruudestaan hän ei muista yhtään
tapausta, jossa kielierot olisivat aiheuttaneet minkäänlaisia konflikteja. Kaikki olivat yhtä kansaa kotikielestään huolimatta.
– En halua ennustaa, mutta tänä päivänä ei oikein
näytä siltä, että Ukraina voisi säilyttää perinteisen
ykseytensä osassa maan itäisiä osia.
Väitöksessään Kutkina aikoo tutkia myös mediapropagandan vaikutusta toiseuden rakentamisessa: sitä,
miten esimerkiksi patsaat, laulut tai runous kääntyvät
voimakkaiksi poliittisen toiminnan välineiksi.
– Medialla on suora ja vahva vaikutus vastakkainasettelun ja pelon juurruttamisessa. Monimuotoisista
elementeistä rakentuvaa ukrainalaista kulttuuria käytetään tällä hetkellä keinoina konfliktin yllyttämiseen, ja
tämä on johtanut traagisesti ihmishenkien menetyksiin
konfliktin molemmilla puolilla.
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TOIMITUS
RIIKKA MÄNTYNIEMI,
HELSINGIN YLIOPISTO, YHTEISKUNTASUHTEET
HENKILÖHAASTATTELUT
TAPIO OLLIKAINEN s. 5, 6–8, 16–17, 20–31, 36, 39–40, 65
VERA SCHOULTZ s. 18–19, 32–33
HANNAMAIJA HELANDER s. 2–4
RIIKKA MÄNTYNIEMI s. 42
VALOKUVAT
VEIKKO SOMERPURO s. 3–7, 16–29, 33, 37, 40, 42–63
TIMO HUVILINNA s. 11 (YLIOPISTOMUSEO)
SATU KEMPPAINEN s. 9 (KASKAS MEDIA)
JAAKKO MARTIKAINEN s. 9 (RAHASTOJEN JUHLA)
VESA-MATTI VÄÄRÄ s. 30–31
LINDA TAMMISTO s. 11 (TIEDEKULMA)
ARI AALTO s. 9 (HELSINKI THINK COMPANY),
TAKASISÄKANSI
ULKOASU JA TAITTO
RIIKKA HYYPIÄ, UNIGRAFIA
PAINO
UNIGRAFIA
HELSINKI 2015

TEE LAHJOITUS
MAAILMAN PARHAAKSI
TÄNÄÄN
TEE LAHJOITUS VERKOSSA
ONLINEDONATION.HELSINKI.FI
Verkkolahjoittaminen on helppo ja nopea tapa tehdä lahjoitus.
Lahjoituksen voi maksaa suojatusti ja turvallisesti luotettavan
palvelun kautta kaikissa suomalaisissa verkkopankeissa sekä
useimmilla luottokorteilla.

TEE LAHJOITUS LAHJAKIRJALLA JA
MAKSA LAHJOITUS TILISIIRROLLA
Lahjoituksen tekeminen onnistuu myös tavallisena tilisiirtona.
Lahjoituksen Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahastoon
voi maksaa Helsingin yliopiston kampanjatilille Nordea
IBAN = FI37 1660 3001 0767 62 ja BIC = NDEAFIHH. Saajaksi
merkitään Helsingin yliopisto ja viestikenttään toivomus
lahjoituksen kohdennuksesta, lahjoittajan nimi ja yhteystiedot:
375-tulevaisuusrahasto, Maija Meikäläinen, Esimerkkikatu
1, 00100 Helsinki, maija.meikalainen@alumni.helsinki.fi,
040 100 1000. 1000 euroa ja sitä suuremmista lahjoituksista
tarvitsemme lahjakirjan. Lahjakirjan voi tulostaa suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi osoitteesta www.helsinki.fi/insight/
lahjoittaminen. Samasta osoitteesta löytyvät myös muiden
lahjoitusrahastojen tilinumerot.

OTA YHTEYTTÄ

Kerromme mielellämme lisää
lahjoitusmahdollisuuksista. Ota yhteyttä
ja sovi tapaaminen kanssamme.

LAHJOITTAJASUHTEET
HELSINGIN YLIOPISTO
PL 33, 00014 Helsingin yliopisto
Puh. 029 41 21650
lahjoittajasuhteet@helsinki.fi
www.helsinki.fi/insight

TA KONTAKT!

Vi berättar gärna personligen mera om
våra mål och om donationsmöjligheter.
Kom överens om en träff med oss.

DONATORRELATIONER

HELSINGFORS UNIVERSITET
PB 33, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 029 41 21650
lahjoittajasuhteet@helsinki.fi
www.helsinki.fi/insight

YHTEYSPÄÄLLIKKÖ
PIA DOLIVO,
pia.dolivo@helsinki.fi,
050 595 1209

ASIAMIES
MIKKO KOTOLA,
mikko.kotola@helsinki.fi,
050 318 5621

KOORDINAATTORI
RIIKKA MÄNTYNIEMI,
riikka.mantyniemi@helsinki.fi,
050 317 5408

KOORDINAATTORI
JENNI IMMANEN,
jenni.immanen@helsinki.fi,
050 448 2644
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