Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat
Helsingfors universitets fonder och donatorer

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOJEN
tehtävänä on tukea yliopiston
tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita.
Yliopisto on kiitollinen kaikille
niille sadoille yksityisille
ihmisille ja yhteisöille, jotka
ovat lahjoituksillaan ja
testamenteillaan mahdollistaneet
tämän tehtävän toteuttamisen.

HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER
har som uppgift att stödja
forskning, undervisning och
studenter vid universitetet.
Det är tack vare donationer
och testamenten av hundratals
privatpersoner och sammanslutningar
som universitetet har haft möjlighet
att uppfylla dessa uppgifter.
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AVAUS, tekijänä Anttinen Oiva
Arkkitehdit Oy. Taloon sijoittuu
uusi kirjasto, johon muuttavat
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uudistettu yliopisto tuo sisällön pintaan

kuva: veikkO sOmerpurO

k

aivattu uusi yliopistolaki tuli voimaan kuluvan vuoden alussa. Sen
myötä Helsingin yliopisto on siirtynyt valtion tilivirastoasemaan liittyvästä
holhouksenalaisuudesta toimimaan täysivaltaisena autonomisena oikeushenkilönä, joka kantaa vastuun omasta toiminnastaan ja taloudestaan. Uuteen elämään on
valmistauduttu monella tavoin: yliopiston
laitosrakennetta on radikaalisti uudistettu,
yliopiston strategista johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmää on kehitetty, budjetointi ja kirjanpito sekä laskutus hoidetaan
uudella tavalla uusissa järjestelmissä, rekrytointiprosesseja on kehitetty entistä paljon joustavammiksi ja suunnitelmallisemmiksi ja yliopiston visuaalista ilmettä ollaan uudistamassa. Monen yliopistolaisen
kohdalla muutokset ovat merkinneet uusia
työtehtäviä ja uusia tapoja hoitaa perinteisiä tehtäviä.
Uutta liikkumavapauttaan Helsingin yliopisto haluaa käyttää kehittyäkseen entistä
paremmaksi. Tutkimusyliopistona Helsingin yliopisto on jo selkeästi huippuyliopisto
– nykytutkimusta kuvaavien mittarien perusteella yliopisto kuuluu Euroopan kymmenen parhaan yliopiston joukkoon – mutta tasoa voidaan vielä parantaa. Samalla haluamme entistä tehokkaammin huolehtia
siitä, että osaamisemme tulee myös yhteiskunnan ja ihmiskunnan käyttöön. Strategiamme kaksi pääsuuntaa onkin kiteytetty
iskulauseeksi: huipulle ja yhteiskuntaan!
Yhteiskuntavastuumme toteuttaminen
edellyttää entistä parempaa tiedonkulkua yliopiston ja yhteiskunnan välil-

lä. Haluamme kertoa suunnitelmallisemmin osaamisemme kattavuudesta. Tuomalla sisällön pintaan voimme osoittaa, kuinka
monella tavoin osallistumme ihmiskunnan
ja yhteiskuntamme keskeisten kysymysten
käsittelyyn.
Yliopiston pyrkimys tarjota ratkaisuja
globaaleihin haasteisiin vaatii myös vahvoja tukijoita. Yliopiston ja yhteiskunnan välisten suhteiden tiivistämiseksi yliopisto on
käynnistänyt varainhankintakampanjan.
Sen näkyvimmiksi sisällöllisiksi teemoiksi on nostettu joitakin esimerkkejä yhteiskunnallisesti merkittävästä toiminnastamme. Kerromme muun muassa elinympäristön kannalta keskeisestä ilmaston- ja Itämeritutkimuksesta, monikulttuurisuus- ja
Venäjä-osaamisesta sekä yksilöllisestä lääketieteestä ja neurotutkimuksesta. Emme
myöskään halua unohtaa huippuyliopiston tarvetta kehittää oppimismenetelmiä ja
-ympäristöjä mahdollisimman hyviksi.
Erityisen kimmokkeen varainhankintakampanjalle on antanut valtiovallan lupaus tukea 2,5-kertaisesti
yliopiston pääomaan vuonna 2010 tehtyjä lahjoituksia. Lupauksen vuoksi pääomalahjoitukset
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ovat kuluvan vuoden aikana poikkeuksellisen tuottoisat. Kunkin lahjoituksen vaikutus
nousee 3,5-kertaiseksi.
Kampanjan perustavoite on vielä kauaskantoisempi. Sen avulla pyrimme luomaan
pitkäaikaisia suhteita Helsingin yliopiston
tuottamista sisällöistä kiinnostuneisiin tahoihin. Haluamme jatkuvasti syventää suhteitamme sellaisiin yhteiskunnallisiin toimijoihin, joiden kanssa yhteistyössä voimme
toteuttaa yhteiskuntavastuumme.
Vuonna 2009 Helsingin yliopistolle tehtiin lahjoituksia yhteensä 1,4 miljoonalla eurolla. Näkyvimpiä hankkeita olivat ruokakulttuuriprofessuuri ja Itämeri-hankkeet.
Helsingin yliopiston puolesta kiitän lämpimästi kaikkia, jotka ovat lahjoituksillaan tukeneet yliopiston toimintaa.
tHomas WilHelmsson
reHtori

D

en länge väntade nya universitetslagen trädde i kraft vid årsskiftet. I och
med den nya lagen har Helsingfors
universitet befriats från det förmynderskap
som ställningen som ett statligt räkenskapsverk innebar och är nu en juridisk person
som självständigt ansvarar för verksamhet
och ekonomi. Universitetet har förberett sig
på många sätt för sitt nya liv: institutionsindelningen har genomgått radikala förändringar, universitetets strategiska lednings- och verksamhetsstyrningssystem
har utvecklats, budgetering, bokföring och
fakturering sköts på nytt sätt i nya system,
ändringar har gjorts i rekryteringsprocesserna som nu är betydligt ﬂexiblare och mer
planmässiga än tidigare och universitetets
visuella profil förnyas som bäst. För många
anställda har ändringarna inneburit nya arbetsuppgifter och nya sätt att sköta traditionella uppgifter.
Helsingfors universitet vill utnyttja sin
nya rörelsefrihet till att utvecklas och bli

ningar har också sammanfattas i en slogan:
mot toppen och mot samhället!
Vårt samhällsansvar förutsätter att informationsutbytet mellan universitetet och
samhället blir bättre än tidigare. Vi vill informera om hur täckande universitetets
kunnande är och göra det mer systematiskt.
Genom att lyfta upp innehållet till ytan kan
vi visa på hur många sätt vid deltar i behandlingen av centrala frågor som berör
mänskligheten och samhället.
Universitets mål att finna lösningar på
globala utmaningar kräver också ett starkt
stöd från omvärlden. För att stärka banden
mellan universitetet och samhället har universitetet startat en medelanskaffningskampanj. Vi har lyft fram några innehåll och teman som exempel på verksamhet som är av
betydelse för samhället. Sådana teman är
bland annat klimatforskningen och Östersjöforskningen som är centrala med tanke på
miljön, universitetets kompetens när det gäller kulturell mångfald och Rysslandsfrågor

extra sporre. Till följd av löftet blir donationerna till kapitalet exceptionellt stora under
innevarande år. Effekten av varje donation
blir 3,5-faldig.
Målet för kampanjen är mer omfattande
än så. Kampanjen är till hjälp när vi skapar
långvariga relationer med aktörer som är
intresserade av de innehåll som Helsingfors
universitet producerar. Vi vill i en kontinuerlig process fördjupa våra relationer med
samhällsaktörer som vi kan samarbeta med
när vi förverkligar vårt samhällsansvar.
År 2009 uppgick donationerna till Helsingfors universitet till 1,4 miljoner euro.
De mest synliga projekten var professuren
i matkultur och de olika Östersjöprojekten.
På Helsingfors universitets vägnar vill jag
rikta ett varmt tack till alla som har understött universitetets verksamhet.
tHomas WilHelmsson
rektor

det nya universitetet lyfter upp inneHÅllet till ytan
ännu bättre. Som forskningsuniversitet är
Helsingfors universitet redan på toppnivå
– med de mått som beskriver dagens forskning hör universitetet till de tio främsta universiteten i Europa – men vi kan höja nivån
ytterligare. Samtidigt vill vi på ett ännu effektivare sätt se till att vårt kunnande också kan utnyttjas och gagna samhället och
mänskligheten. Strategins två huvudinrikt-

samt specialområden som individualiserad
medicin och neuroforskning. Och vi ska inte
heller glömma att också ett toppuniversitet
behöver utveckla undervisningsmetoder och
-miljöer så att de är så bra som möjligt.
Statens löfte att stöda universitet med
2,5 gånger summan av alla donationer som
görs till universitetets grundkapital under
2010 ger medelanskaffningskampanjen en
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TERVETULOA TIETEEN SISÄPIIRIIN,
TULEVAISUUDEN NÄKÖALAPAIKALLE
Rajapinnoissa syntyy uutta

Uutta luovat ja merkitykselliset ideat viihtyvät tieteen rajapinnoissa. Kun tieteenalat ja
eri toimijat kohtaavat, kehittyy ideoita, joissa on aitoa luovaa voimaa ja kyky vaikuttaa
yhteiskuntaan. Tutkimuksen, elinkeinoelämän ja alumnien kohtaamisissa on syntynyt
ja tulee aina syntymään uutta. Siksi haluamme entisestään lisätä yhteistyötä oppimisesta ja uuden luomisesta kiinnostuneiden
yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.
Monitieteinen näkökulma

Helsingin yliopiston erityinen vahvuus on
monitieteinen perustutkimus. Monitieteisyys on yliopistollemme luonteva tapa tarkastella tutkittavaa aihetta ennakkoluulottomasti ja useammasta tutkimustraditiosta käsin. Laadukas perustutkimus on paitsi
tieteen myös soveltavan tutkimuksen, yritysten tuotekehityksen ja yhteiskunnallisen
uudistumisen kivijalka.
Matkalla maailman parhaaksi

Maailman yli 15 000 yliopiston joukosta
Helsingin yliopisto on tällä hetkellä sijalla
72. Olemme yksi Euroopan parhaita, ellei
jopa paras monitieteinen tutkimusyliopisto.
Helsingin yliopisto on myös yksi arvostetun
eurooppalaisten tutkimusyliopistojen liiton

(LERU) perustajajäsenistä. Vuonna 2010
toimintamme on käynnistynyt uudistuneena. Kunnianhimoinen tavoitteemme on saavuttaa asema maailman 25 parhaan yliopiston joukossa.
Huipputieteelle huippuresurssit

Huipputiede ei synny tyhjästä, vaan sen olemassaolo edellyttää taloudellisia resursseja.
Varainhankinta on pitkään ollut keskeinen
menestystekijä maailman parhaille yliopistoille kuten Oxfordille, Cambridgelle ja Yalelle. Hyvä rankinglistasijoitus korreloikin
suoraan tutkimukseen ja opetukseen käytettävissä olevien resurssien kanssa. Huipputieteen tekeminen vaatii rahaa.
Helsinki Insight –
varainhankintakampanja

Helsingin yliopiston varainhankintakampanja käynnistyy yliopiston 370-vuotisjuhlapäivänä. Kampanjamme tähtää yliopiston
strategisen pääoman kasvattamiseen ja valittujen, yliopiston tulevaisuuden kannalta tärkeiden huippututkimusalueiden vahvistamiseen. Lahjoitustavoitteemme on 10
miljoonaa euroa. Haluamme kampanjalla
vahvistaa myös yliopiston alumni- ja sidosryhmäsuhteita sekä tehdä tunnetuksi yliopiston tavoitteita sekä tutkimuksen ja kou-
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lutuksen merkitystä globaalin hyvinvoinnin
luomisessa.
Kampanjakomitea

Kampanjakomitean puheenjohtaja on VTM
Paavo Lipponen ja jäseninä ovat FT Jorma Kaimio, OTK Eira Palin-Lehtinen,
johtaja, FK Susanna Miekk-oja, Senior Advisor, OTK Heikki Lehmusto sekä
ministeri, VTM Pär Stenbäck. Kampanjan johtajana toimii rehtori Thomas Wilhelmsson yhdessä kampanjakomitean puheenjohtaja Paavo Lipposen kanssa.
näköalapaikka tieteeseen

Tarjoamme yliopiston peruspääomalahjoittajille paikan tulevaisuusrahaston strategiseen neuvonantajaryhmään, jossa tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa lahjoitettujen
varojen tuoton suuntaamiseen. Lisäksi peruspääomalahjoittajat saavat pysyvän jäsenyyden kanslerin ja rehtorin isännöimään
lahjoittajaklubiin, sekä näkyvyyttä yliopistoyhteisössä. Lahjoittajaklubin jäsenet saavat kutsuja tieteen ajankohtaistilaisuuksiin
ja mahdollisuuden verkostoitua muiden
lahjoittajien, yliopiston johdon ja tieteen
huippuasiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa
klubilaiseksi!

Lahjoittaminen kannattaa nyt

Tiesithän, että yliopiston peruspääomaan
vuonna 2010 tehty euron lahjoitus vaikuttaa
3,5 eurolla? Valtiovalta 2,5-kertaistaa kaikki yksityiset lahjoitukset, jotka on suunnattu yliopiston strategiseen peruspääomaan.
Lisäksi kaikki yliopistolle tehdyt lahjoitukset suuruudeltaan 850-250000 euroa ovat
verovähennyskelpoisia. Lahjoitus Helsingin
yliopistolle on kannattava sijoitus!
Tutustu kampanjaan verkossa
tai ota yhteyttä

Esittelemme tarkemmin kampanjamme
tavoitteet ja siihen liittyvät hankkeet upouusilla verkkosivuilla osoitteessa www.helsinki.fi/insight. Verkossa voit seurata kampanjan etenemistä, ottaa osaa keskusteluun,
tutustua lahjoitusmahdollisuuksiin ja tehdä
lahjoituksen. Kerromme myös mielellämme
henkilökohtaisesti lisää kampanjasta ja tavoitteistamme, joten voit myös ottaa yhteyttä alumni- ja lahjoittajasuhteiden yksikköön
puhelimitse (09) 191 21650 tai sähköpostitse insight@helsinki.fi.
Pia Dolivo
Kampanjapäällikkö

HELSINKI INSIGHT
– RATKAISUJA GLOBAALEIHIN
HAASTEISIIN
Edessämme on haasteita,
jotka koskettavat meitä
kaikkia. Ongelmia, joiden
ratkaisut vaikuttavat
elämäämme, ja
mahdollisuuksia, jotka
toteutuessaan mullistavat
tulevaisuutemme.
Varainhankintakampanjaan
valitut hankkeet
tarjoavat monitieteiseen
huippututkimukseen
perustuvia näkemyksiä
ja ratkaisuja globaaleihin
haasteisiin erityisesti
seuraavilta tutkimuksen
painopistealueilta:

HELSINKI INSIGHT – YMPÄRISTÖ
Ilmasto muuttuu – mutta miten?
Itämeri – tieteestä toimintaa
HELSINKI INSIGHT – GLOBAALI HYVINVOINTI
Globaali yhteiskunta, lokaali yhteisö
Suomalaisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus murroksessa
Pohjoismainen osaaminen
Venäjän uudet pelisäännöt – fokuksessa oikeus ja hallinto
HELSINKI INSIGHT – TERVEYS
Yksilöllinen sairauksien hoito
Keskosten aivotutkimus
HELSINKI INSIGHT – OPPIMISYMPÄRISTÖT
Uusi kirjasto – uudet oppimisympäristöt. Kaisa-talo 2012
Huippututkimusta huippuopetuksella
Teemoja käsitellään monitieteisesti yliopiston eri tiedekunnissa ja oppiaineissa. Erityisesti vahvistetaan jo nyt huipputiedettä edustavia tutkimusaloja. Ratkaisuja näihin haasteisiin tullaan hakemaan myös yhdessä yliopiston sidosryhmien
kanssa.
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www.helsinki.fi/insight
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kirahviklubi
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Klubin jäseneksi kutsutaan kaikki vähintään 1000 euroa lahjoittaneet. Yli 10
000 euroa lahjoittaneet pysyvästi, muut
kolmeksi vuodeksi. Klubin kunniajäseniä
ovat kaikki miljoona euroa lahjoittaneet.
Kaikki pienen tai suuren summan lahjoittaneet kutsutaan kiitosjuhlaan vuoden 2010 aikana.
Nimensä klubi on saanut Kirahvikorttelista, jossa yliopiston päärakennus
sijaitsee.
Tervetuloa kirahviklubilaiseksi!

"Helsingin
yliopisto
on antanut
minulle
tietopohjan ja
ystäviä.
Nyt on aika
kiittää."

Susanna Miekk-oja
kampanjakomitean jäsen, Helsingin yliopiston alumni ry:n hallituksen puheenjohtaja

Susanna Miekk-oja
teki helmikuussa
10 000 euron lahjoituksen Helsingin yliopiston tulevaisuusrahastoon.
Lue Miekk-ojan haastattelu osoitteessa
www.helsinki.fi/insight.

kuva: sampo pankki

H

elsingin yliopisto tarjoaa lahjoittajille näköalapaikan tutkimukseen ja opiskeluun yliopiston
kanslerin ja rehtorin isännöimän Kirahviklubin muodossa. Kirahviklubi on lahjoittajien, yliopiston johdon ja tieteentekijöiden kohtaamispaikka akateemisten luentojen, keskustelutilaisuuksien ja
muiden ajankohtaistapahtumien kautta.
Tavoitteena on kerätä yhteen ja välittää tieteessä syntyvät innovaatiot ja tuoreimmat tutkimustulokset sekä tarjota
mahdollisuus seurata lahjoitusvarojen
käyttöä.
Kirahviklubin jäsenet saavat vuosittain mm.:
• Kutsun rahastojen juhlaan
• Kutsun yliopiston vuosipäivän
juhlaan
• Kutsun lahjoittajaillalliselle
• Yliopisto-lehden vuosikerran
• Kutsuja tieteen ajankohtaistapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin
• Yliopiston sähköisen
Liekki-uutiskirjeen
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Näin lahjoitat
Lahjoitus yliopiston tulevaisuusrahastoon
vahvistaa yliopiston strategista peruspääomaa, jonka tuotto käytetään yliopiston tulevaisuuden kannalta tärkeiden strategisten
hankkeiden toteuttamiseen. Valtio 2,5-kertaistaa peruspääomaan vuoden 2010 loppuun mennessä tehdyt yksityiset lahjoitukset: yksityisen lahjoituksen vaikutus on siis
3,5-kertainen. Pääomalahjoittajille tarjotaan
paikka Helsingin yliopiston tulevaisuusrahaston neuvonantajaryhmään, ja lahjoittaja
on jatkuvasti tuoreimman tutkimustiedon
ulottuvilla.

Nimikkorahastolahjoitus
– Nimi historiaan

taan juhlijalle tärkeän tieteenalan tutkimuksen ja opiskelijoiden edistämiseksi.

Testamenttilahjoitus –
Lahjana elämäntyö
Testamenttilahjoitus on hieno mahdollisuus tehdä jälkeenjäävällä omaisuudella jotain todella merkittävää. Vastaanottaessaan
testamenttilahjoituksen yliopisto sitoutuu
noudattamaan lahjoittajan testamentissa
määrittelemää tahtoa. Testamentatut varat
rahastoidaan lahjoittajan nimeä kantavaksi rahastoksi, jolle laaditaan säännöt testamentin jälkisäädösten perusteella. Yliopiston asiantuntijoiden osaaminen on käytettävissä sekä testamenttikohdetta määriteltäessä että testamenttia laadittaessa.

Nimikkorahastolla voi tukea itselle tärkeää
asiaa pysyvästi. Yliopisto perustaa lahjoitetuista varoista lahjoittajan nimeä kantavan
rahaston ja sitoutuu maksamaan rahastolle
5–7 % vuotuisen tuoton. Lahjoittaja ja yliopiston rahastot laativat yhdessä lahjakirjan
sekä nimikkorahaston säännöt, joissa määrätään rahaston tarkoituksesta. Rahaston
hoitokunta jakaa rahaston tuottoa lahjoittajan valitsemaan kohteeseen.

Suora lahjoitus –
Kertalahja kohteeseen

Merkkipäivälahjoitus
– Lahjoista lahja

Lahjoitusprofessuuri –
Lahja tieteen ytimeen

Syntymäpäivästä, valmistumisesta tai eläkkeellelähdöstä voi tehdä ikimuistoisen ohjaamalla merkkipäivämuistamiset Helsingin
yliopiston rahastoille. Onnittelijoiden huomionosoitusten kautta kertyvät varat osoite-

Nimikoidun lahjoitusprofessuurin perustaminen on kannattava investointi tärkeän tutkimusalueen edelläkävijyyteen tai kokonaan
uuden tutkimusalan synnyttämiseksi. Pysyvän professuurin voi perustaa noin 1,5 miljoo-

Suora lahjoitus voi olla kertaluonteinen tai
määräaikainen sijoitus tiettyyn kohteeseen.
Se voi olla stipendi, yksittäinen palkinto ja
sponsoriluonteinen tuki, kuten nimikkosali tai konferenssien sponsorointi. Suora
lahjoitus tarjoaa näkyvyyttä kampuksilla,
yliopistoyhteisössä sekä yliopiston omissa
medioissa.
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kuva: veikko somerpuro

Peruspääomalahjoitus –
Investointi tulevaisuuteen

nan euron rahastoitavalla lahjoituksella. Professuurin kulut katetaan yliopiston rahastolle
maksamalla vuotuisella tuotolla. Viiden vuoden määräajaksi professuurin voi perustaa
noin 500 000 euron lahjoituksella. Lahjoittaja ja yliopisto määrittelevät yhdessä professuurin tarkan alan, mutta professuuriin liittyvän henkilövalinnan suorittaa yliopisto.

Maksutavat
Verkkolahjoitus

Verkkolahjoittaminen on mahdollista Helsinki Insight -sivustolla osoitteessa www.
helsinki.fi/insight. Maksun voi hoitaa suurimpien pankkien verkkotunnuksilla sekä
luottokorteilla. Verkkolahjoituksia voi tehdä
Tulevaisuusrahastoon sekä muutamiin muihin rahastoihin.
Lahjoitus lahjakirjalla

Lahjakirjalla voi tehdä kaiken tyyppisiä lahjoituksia. Lahjakirjapohja on Helsinki Insight -verkkosivuilla osoitteessa www.helsinki.fi/insight. Lahjakirjan voi myös tilata
ottamalla yhteyttä alumni- ja lahjoittajasuhteisiin (insight@helsinki.fi, (09) 191 21650).
Lahjakirja toimitetaan postitse osoitteeseen
Alumni- ja lahjoittajasuhteet
PL 33, 00014 Helsingin yliopisto

Ota yhteyttä
Kerromme mielellämme henkilökohtaisesti
lisää lahjoitusmahdollisuuksista. Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen kanssamme.
Alumni- ja lahjoittajasuhteet
Helsingin yliopisto
PL 33, 00014 Helsingin yliopisto
Puh. (09) 191 21650
insight@helsinki.fi
www.helsinki.fi/insight

Yhteyspäällikkö Pia Dolivo
Alumni- ja lahjoittajasuhteet
pia.dolivo@helsinki.fi,
(09) 191 21650

Ta kontakt
Vi berättar gärna personligen mera om våra mål och om donationsmöjligheter. Kom
överens om en träff med oss.
Alumn- och donatorrelationer
Helsingfors universitet
PB 33, 00014 Helsingfors universitet
Tel. (09) 191 21650,
insight@helsinki.fi
www.helsinki.fi/insight
Asiamies Mikko Kotola
Alumni- ja lahjoittajasuhteet
mikko.kotola@helsinki.fi,
(09) 191 23386

Lahjoituksen maksaminen onnistuu helpoimmin tilisiirrolla. Tiedot maksua varten
ovat lahjakirjassa.
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kuva: yliopistopaino

Rahastojen vuosi
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Rahastojen vuosi 2009–2010
3.3.2009

15.5.2009

Lehtori Outi Kosonen ja professori Mauno
Kosonen perustivat nimikkorahaston

Juha Korppi-Tommolan rahasto

kuva: veikko somerpuro

Lehtori Outi Kosonen ja maantieteen professori emeritus Mauno Kosonen
perustivat nimikkorahaston Matematiikan ja luonnontieteiden rahaston
yhteyteen. Rahaston tarkoituksena on tukea Helsingin yliopiston Viikin
normaalikoulun sekä Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen opiskelijoita. Rahaston ensimmäiset palkinnot jaetaan 25.3.2010 Viikin normaalikoulun oppilaalle, jolla oli ylioppilastutkinnon maantieteen kokeessa
parhaat arvosanat vuonna 2009 sekä vuoden 2009 parhaalle pro gradu
-tutkielmalle suunnittelumaantieteen alalta.

Helmi-maaliskuu 2009
Alumniyhdistyksen jäsenet tekivät
lahjoituksia opiskelijoiden hyväksi

17.5.2009
Helsingin kaupungilta lahjoitusprofessuuri
Itämeren suojelemiseksi
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Heinonsalot tekivät lahjoituksen
nimikkorahastoonsa

19.8.2009
Ruokakulttuurigaala tuki professuurin perustamista

kuva: ari aalto

Helsingin kaupunki lahjoitti Helsingin yliopistolle 100 000 euroa vuodessa viiden vuoden kaudelle Itämeren suojelun ekonomian professuuria
varten. Viisivuotinen professuuri perustetaan maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan. Lahjoitus oli osa Helsingin ja Turun kaupunkien vuonna 2007 käynnistämää Itämeren suojelukampanjaa.
Lue juttu Itämeri-lahjoituksista sivuilta 18-19.

5.6.2009

Marja-Liisa ja Eero Heinonsalo kartuttivat lahjoituksella Maatalousmetsätieteiden rahastoon kuuluvaa nimikkorahastoansa.

kuva: linda tammisto

Helsingin yliopiston alumni ry:n jäsenet tekivät yhdistyksen jäsenmaksunsa maksamisen yhteydessä yhteensä 4676 eurolla lahjoituksia alumnirahastoon. Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto jakaa stipendejä aktiivisille ja lahjakkaille perustutkinto-opiskelijoille eri tiedekunnista.

Juha Korppi-Tommola perusti 60-vuotispäivänsä johdosta nimikkorahaston Helsingin yliopiston alumni ry:n rahaston yhteyteen. Rahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä Helsingin yliopiston lahjakkaille opiskelijoille,
joiden opintomenestys on yli keskiarvon ja jotka ovat toimineet aktiivisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa, osakunnissa tai tiedekuntaja ainejärjestöissä.
Lue Korppi-Tommolan haastattelu sivulta 47.

Ruokakulttuurin ystävät kokoontuivat Hanasaareen johtaja Gunvor
Kronmanin ja rehtori Thomas Wilhelmssonin johdolla keräämään varoja
ruokakulttuuriprofessuurin hyväksi. Hankkeen suojelija maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila toi tilaisuuteen valtiovallan tervehdyksen. Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto päätti lahjoittaa 300 000
euroa ja Heinon tukku lahjoitti 50 000 euroa Ruokakulttuurin tukirahastoon. Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto lahjoitti rahastoon aikaisempien lahjoituksen lisäksi 50 000 euroa.
Lue juttu ruokakulttuurilahjoituksista sivuilta 20-23.
Helsingin Energian
ja Helsingin yliopiston edustajat
kohottivat maljan
Helsingin Energian
100-vuotisjuhlan
kunniaksi syksyllä 2009.

kuva: wilma hurskainen

Rahastojen vuosi
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16.10.2009

Helsingin Energia perusti 100-vuotisrahaston

Koirien terveystutkimusrahasto
tukemaan koirien hyvinvointia

Helsingin Energian 100-vuotisrahaston 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 perustuvat Helsingin Energian tekemään 100 000 euron perustamislahjoitukseen sekä 100-vuotisjuhlan
merkkipäivämuistamisiin.
Lue juttu Itämeri-lahjoituksista sivuilta 18-19.

31.8.2009

kuva: wilma hurskainen

27.8.2009

Koirien terveystutkimusrahaston 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. Rahaston perustamislahjoituksen 10 000 euroa teki
Mars Finland Oy.
Lue juttu rahastosta sivulta 53.

1.1.2010

Kauko Hämäläisen merkkipäivälahjoitukset
Tulevaisuusrahastoon

Suomen Laki -salista ensimmäinen nimikkosali

14.9.2009

Helsingin yliopisto sai 1.1.2010 ensimmäisen sponsoroidun salinsa kun
Porthania IV:n nimetään Suomen Laki -saliksi. Uuden nimen on valinnut
Suomen Laki -teosta kustantava Talentum, jonka kanssa yliopisto on tehnyt salin nimestä kolmivuotisen sopimuksen. Salin tuotto ohjataan oikeustieteen opetuksen tueksi.

J.L. ja Edith Mantilan muistolahjoitus
Tulevaisuusrahastoon

18.2.2010

Anonyymi yksityishenkilö lahjoitti 160 000 euroa J.L. ja Edith Mantilan
muistolahjoituksena Tulevaisuusrahastoon. Lahjoittaja toivoo lahjoituksen
tuottoa käytettävän ennen kaikkea yliopiston kansainvälisen toiminnan
hyväksi.

5.10.2009
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran
rahasto perustettiin
Rahaston tarkoituksena on Helsingin yliopistossa opiskelevien EteläPohjanmaalta kotoisin olevien maataloustieteen, kotitaloustieteen, eläinlääketieteen ja elintarviketieteiden opiskelijoiden tukeminen. Rahasto
perustuu Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiön lahjoituksiin.
Rahastosta jaetaan vuosittain gradustipendejä eteläpohjalaistaustaisille
opiskelijoille. Vuonna 2010 rahastosta jaettiin kaksi 1000 euron stipendiä.
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kuva: maija kallio/ agronomiliitto

Helsingin yliopiston koulutus- ja tutkimuskeskus Palmenian johtaja Kauko Hämäläinen ohjasi merkkipäivämuistamisensa yliopiston
Tulevaisuusrahastoon.

Agronomiliitto lahjoitti 10 000 euroa
ruokakulttuuriprofessuurille
Kansleri Ilkka Niiniluoto vastaanotti 18.2.2010 Agronomiliiton lahjoituksen ruokakulttuurin tukirahastoon. Professuuri perustetaan käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan, jossa sivuaineopinnot alkavat ensi vuoden
syksyllä. ”Uskomme suomalaiseen ruokaan ja ruokakulttuurin merkitykseen koko ruokaketjun elinvoimaisuuden edistämisessä,” kiteyttää Agronomiliiton hallituksen puheenjohtaja Mikael Jern lahjoituksen
tarkoituksen.
Lue juttu ruokakulttuurilahjoituksista sivuilta 20-23.

Rahastojen vuosi

18.2.2010
Nordea päätti tukea yliopistoa
peruspääomalahjoituksella
Nordea lahjoitti 100 000 euroa Tulevaisuusrahastoon. Nordea on tukenut yliopistoa lahjoituksilla myös aiemmin: yritys lahjoitti vuonna 2002
yliopistolle Vesa Vainio -professuurin vertailevan vero-oikeuden alalle.

kuva: veikko somerpuro

16.2.2010
Susanna Miekk-oja teki lahjoituksen
Tulevaisuusrahastoon
Johtaja Susanna Miekk-oja lahjoitti 10 000 euroa Tulevaisuusrahastoon.
Miekk-oja toimii Helsingin yliopiston alumni ry:n hallituksen puheenjohtajana, Helsingin yliopiston tiedesäätiön hallituksessa ja kuuluu varainhankintakampanjan kampanjakomiteaan. Aiemmin hän on toiminut muun
muassa alumniyhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtajana.

8.3.2010
Sparbanksstiftelsen i Helsingfors gav
donation till Framtidsfonden
Sparbanksstiftelsen i Helsingfors donerade 200 000 euro till
Framtidsfonden. Stiftelsen uttryckte som sitt önskemål att avkastningen
av donationen skulle användas för att stödja universitetets satsning på
Nordisk kompetens inom forskning och undervisning.

Rahastojen juhla
Rahastojen juhlaa vietettiin yhdessä lahjoittajien ja apurahansaajien
kanssa yliopiston vuosipäivänä Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa.
Juhlassa rahastot jakoivat apurahoja ja stipendejä yli 260 opiskelijalle ja
tutkijalle yli 600 000 eurolla. Lisäksi Helsingin yliopiston tiedesäätiö jakoi 40 nuorelle tutkijalle apurahan väitöskirjatutkimusta varten.

kuva: ari aalto

kuva: sampo pankki

25.3.2010

Helsingin yliopiston rahastojen vuosikirja 2010 17

Itämeren puolesta

kuva: veikko somerpuro

H

elsingin ja Turun kaupungit ryhtyivät 2007 vapaaehtoisiin toimiin
Itämeren pelastamiseksi. Osana tätä kampanjaa Helsingin kaupunki lahjoitti viime kesänä Helsingin yliopistoon viisivuotisen Itämeren suojelun ekonomian
professuurin.
— Professuurin lahjoittaminen tuntui
hyvältä keinolta toimia. Keskusteluissa tutkijoiden kanssa oppituolin sisällöksi valittiin ekonomia siksi, että luonnontieteellistä
tietoa Itämeren tilanteesta löytyy jo paljon.

Suurin tarve tiedolle on taloudellisella puolella. Pitää selvittää, miten Itämeren hyvät
suojeluohjelmat saadaan rahoitettua, Helsingin kaupungin ympäristöjohtaja Pekka
Kansanen kertoo.
Esimerkiksi EU:n maatalouden ympäristötuki ei Kansasen mukaan ole onnistunut
vähentämään päästöjä.
— Tätä tukisysteemiä täytyy kehittää ja
lisäksi tarvitsemme aivan uusia innovaatioita, sellaisia kuten ympäristöekonomian professori Markku Ollikaisen ajatuk-
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set maatalouden ravinnekaupasta, Kansanen sanoo.
Kansanen arvostaa Helsingin yliopiston
panosta Itämeritutkimuksessa. Kalastusbiologian professori Sakari Kuikka kertoo, että tämänhetkiset tutkimushankkeet
keskittyvät etenkin Suomenlahteen, joka on
Itämeren stressatuin osa.
Kuikan ryhmän meneillään olevat tutkimushankkeet ovat niin sanottuja moniriskitutkimuksia, joissa selvitetään samanaikaisesti useiden riskitekijöiden kuten rehe-

vöitymisen, öljyturman, kalastuksen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia mereen ja
pohditaan, miten tätä monitasoista riskiä
voidaan parhaiten hallita ja pienentää.
— Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tutkijoiden kanssa puolestaan on
menossa ympäristövahinkojen arvottamishanke, jossa biologiset vahingot pyritään
muuttamaan euroiksi. Kun jälkikäteistoimenpiteiden kustannuksia voidaan laskea,
nähdään myös paljonko kannattaa satsata
ennaltaehkäisyyn, Kuikka selittää.
Viime syksynä Itämeri sai kaupungin lisäksi

kuvassa
Professori
Sakari kuikka
ja helsingin kaupungin ympäristöjohtaja pekka
kansanen.

toisen helsinkiläisystävän sata vuotta täyttäneestä Helsingin Energiasta. Yritys perusti 100 000 euron alkupääomalla yliopistoon
nimikkorahaston Suomenlahden tutkimuksen edistämiseen.
— Vuosipäivämme kunniaksi halusimme kerätä varoja johonkin hyvään tarkoitukseen. Suuret ilmastohaasteet tulivat ensimmäisenä mieleen, mutta koska ne liittyvät liiketoimintaamme aivan suoraan, koimme että niiden suhteen meidän tulee toimia
muutenkin kuin rahaston kautta. Suomenlahden hyvinvointi nousi seuraavana esiin,
Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo
Ruohonen sanoo.
Aivan ensin yhtiöstä lähestyttiin yliopistoa tarkoituksena tiedustella, kenelle ja miten lahjoitus olisi hyvä kohdentaa.
— Jännitimme hieman, ehtiikö tällainen prosessi valmiiksi ennen merkkipäivää.
Olimme ällikällä lyötyjä yliopiston rahastojen tehokkuudesta. Kaikki sujui hienosti ja
nopeasti. Lopulta kyse oli vain siitä, ehdim-

mekö itse tehdä tarvittavat päätökset, Ruohonen hymyilee.
Helsingin Energian nimikkorahasto ei ole
suljettu rahasto. Sen kautta voivat muutkin
kantaa kortensa kekoon Itämeren puolesta.
— Itsellämme on nyt yksi hyvä paikka,
jonne erilaisia muistamisvaroja ja joulukorttirahoja voi osoittaa.
Siihen, miten nimikkorahaston tuottoa
tullaan jakamaan Helsingin Energialla on
yksi toivomus.
— Kun itse edustamme tällaista toimeenpanevaa porrasta, näkisimme mielellämme
tuoton kohdentuvan jollakin tavalla käytännön ongelmanratkaisuun, Ruohonen sanoo.

Suomenlahteen liittyvistä lainsäädännöllisistä ja taloudellisista ulottuvuuksista seä
valtiotieteilijät, jotka voivat kertoa valtion
roolista asiassa ja miettiä vaihtoehtoisia ohjausmahdollisuuksia, Kuikka listaa.
Avoimilla seminaareilla voidaan toteuttaa myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen
tehtävää.
— Voimme järjestää joka kolmas vuosi
kansantajuisia, poliittisille päättäjille ja suurelle yleisölle suunnattuja tilaisuuksia, jossa ongelmia käydään perusteellisesti läpi ja
katsotaan, mitä vastauksia ongelmiin tiede
pystyy antamaan.
Lahjoittajia, Helsingin kaupunkia ja Hel-

Tällä hetkellä nimikkorahaston noin 130

000 euron suuruinen lahjoitus takaa suunnilleen 9000 euron vuosittaisen tuoton. Sakari Kuikka on ehdottanut, että se jaettaisiin
yliopiston kolmen perustehtävän eli tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen
vuorovaikutuksen mukaisesti kolmen vuoden kiertoa noudattaen.
— Tutkimuksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi kolmen vuoden välein jaettavaa
palkintoa julkaisulle, joka parhaiten on lähestynyt kohdettaan käytännön ongelmanratkaisun kannalta, Kuikka sanoo
Opetuksessa rahalla voidaan muun muassa järjestää monitieteisiä kursseja joka
kolmas vuosi.
— Itämeren ongelmat vaativat monitieteistä lähestymistapaa. Esimerkiksi maatalouden päästöjen vähentämiseen tähtäävässä seminaarissa asiaa voivat puida biologien
lisäksi juristit ja ekonomit, jotka tietävät

singin Energiaa, Kuikka kiittää lämpimästi.
— Jokainen euro Itämeren puolesta on
nyt tärkeä, sillä yhtä tehokkaampiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä nopeasti. Tutkijoiden suurin haaste tällä hetkellä on arvioida
eri toimenpiteiden tehokkuutta. Meidän tulee selvittää, mihin ryhtyä kiireellisimmin, ja
tässä työssä kaikki resurssit ovat merkittäviä.

kuva: mainostoimisto taivas

Rahastojen vuosi

itämeritutkimus
– yksi varainhankintakampanjan
kärkiteemoista
Osaako silakka itkeä?
Silakka ei osaa itkeä, vaikka syytä olisi.
Itämeren tila ei enää ole huono, se on hälyttävä. Mutta vielä peli ei ole menetetty. Ratkaisun
avaimen tarjoaa monitieteinen huippututkimus.
Etenkin nyt, kun Itämerellä ollaan siirtymässä
sanoista tekoihin, tutkimuksen merkitys korostuu entisestään: mitkä toimenpiteet toimivat,
miten niitä voidaan tehostaa, mitä niiden avulla
voidaan oppia Itämerestä ja ihmisestä.
Lue lisää, miksi valitsimme silakan kuvamaan Itämeren kurjaa tilaa ja miten Helsingin
yliopistossa tehtävä tutkimus vaikuttaa
Itämeren pelastamiseen osoitteessa www.helsinki.fi/insight.
Nyt voit tehdä todellisen sijoituksen tulevaisuuteen – ja olla mukana pelastamassa niin
silakkaa kuin Itämerta.
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Suomalainen
ruokakulttuuri
maailmalle

P

ari vuotta sitten suomalaiset mämmikourat ja herkkusuut käärivät hihansa. Alkoi tapahtua. Ruoanystävät onnistuivat reilussa kahdessa vuodessa
keräämään kokoon lähes kaikki suomalaisen ruokakulttuurin vakituiseen professuuriin tarvittavat varat, puolitoista miljoonaa
euroa.
— Ainutlaatuista tässä hankkeessa on,
ettei meillä ole ollut yhtä tai kahta suurmesenaattia, vaan monista pienistä puroista
kasvoi iso joki. Olemme saaneet lahjoituksia
suurelta joukolta yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä, hankkeen tieteellinen johtaja, professori Päivi Palojoki iloitsee.
— Ja lahjoittajien joukkoon mahtuu
vielä!

— Silloin nostetaan ennen kaikkea kansallista itsetuntoamme. Tämä on tärkeä asia koko maalle, ei vain ruoka-alan
ammattilaisille.
Entä mitä tuleva ruokakulttuurin professori tekee? Opettaako hän meidät pikku hiljaa
paremmiksi ruoanlaittajiksi? Sitäkin, mutta
ruokakulttuuri ei rajoitu vain ruoanlaittoon,
Palojoki muistuttaa.
— Ruokaan ja sen valmistukseen liittyy
äärettömästi ulottuvuuksia: sosiaalisia, poliittisia, taloudellisia ja eettisiä elementtejä.
Jo hyvän ruoan kriteerinä voidaan eri tilanteissa nähdä sen maku, hinta, terveellisyys,
ekologisuus, eettinen alkuperä ja niin edelleen. Ruokaan liittyvien tutkimusten kohteet ovat loppumattomat, Palojoki luettelee.

Suomalaiseen ruokaan siis uskotaan, ai-

nakin valikoidussa piirissä.
— Meillä on erinomaisia raaka-aineita kuten sienet, marjat ja luonnonkalat. Lisäksi kokkiemme taidot ovat nykyään huippuluokkaa. Keittiömme ei vielä ole saanut
osakseen sitä tunnustusta, joka sille kuuluu,
yksi lahjoittajista, Heinon Tukku Oy:n hallituksen puheenjohtaja Petri Heino sanoo.
Heino uskoo, että professuurin avulla
pystytään nostamaan ruoka-alan arvostusta
maassamme.

Käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan perustettava professuuri saadaan toi-

von mukaan täytettyä vuonna 2011. Joitain
konkreettisia opintosuunnitelmiakin on jo
hahmoteltu. Ruokakulttuurille tullaan perustamaan kaikille tutkinto-opiskelijoille
avoin ja monitieteinen sivuainekokonaisuus.
— Tämä kokonaisuus sopii mainiosti sivuaineeksi vaikkapa markkinoinnin, elintarvike-ekonomian tai kulttuurihistorian opiskelijalle, Palojoki sanoo.
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— Yksi professuurille asetettu tavoite on
saada kohotettua suomalaisen ruokakulttuurin yleistä arvostusta koko kansan silmissä ja muualla maailmalla. Uskon, että
tulevat alan akateemiset asiantuntijat onnistuvat tässä tutkimalla ja kehittämällä
ruokakulttuuriamme.
Ruokakulttuuri on aina muutoksen ja vai-

kutteiden alaisena, Palojoki muistuttaa. Tavoite ei ole nostaa karjalanpiirakkaa ja lakkahilloa jalustalle palvonnan kohteeksi.
— Vastustan suomalaisiksi koettujen
ruokalajien ikonisointia. Ruokakulttuuri ei

ole staattinen ilmiö, vaan suomalainen keittiökin on muokkautunut omanlaisekseen
idän ja lännen antimien ja ruoanlaittotapojen välissä.
Tulevaisuudessa suomalaiseen ruokaan
saattaa antaa herkullisen lisänsä vaikkapa
somalialainen keittiö. Tai kenties slow life
-trendin myötä alamme nauttia enemmän
yhdessä ruokailemisesta, mikä meiltä kiireisiltä suomalaisilta on saattanut hieman
unohtua.
— Iän myötä suhtautumisemme ruokaan
usein muuttuu ja sen tarjoamat sosiaaliset

Ruokakulttuuriprofessuurilla on paljon tukijoita
•	Ruokakulttuurin tukirahastoon on tehnyt lahjoituksen yhteensä 43 henkilöä tai yhteisöä
•	Rahaa on koossa 1,0 miljoonaa euroa, tavoite on pysyvän professuurin perustamisen mahdollistava 1,5 miljoonaa euroa
•	Professuuri perustetaan käyttäytymistieteelliseen
tiedekuntaan vuoden 2011 aikana
• Hankkeen tieteellinen johtaja on professori Päivi
Palojoki

kuva: Veikko somerpuro

Rahastojen vuosi

Helsingin yliopiston rahastojen vuosikirja 2010 21

Kun satsaamme ruokahetkeen, alamme

myös väistämättä miettiä mitä syömme ja
mistä ruoka oikein tulee, Petri Heino sanoo.
— Tämän seurauksena ruoan laadukkuus alkaa kiinnostaa ja pitkällä aikavälillä
ruokakulttuurimme kehittyy.
Heinolle itselleen on luontevaa nähdä ruoka kulttuurina siinä missä vaikkapa
taiteet.
— Kuten taiteilla myös ruoalla on mahdollista luoda ainutkertaisia kokemuksia ja
elämyksiä.
Ja taideprofessuurien tavoin on hienoa
saada akateeminen oppituoli myös ruokakulttuurille. Se osoittaa, että ala on yhteiskunnallisesti huomioitu.
Heinon Tukun ydinliiketoimintaa on välittää
päivittäiselintarvikkeita ruoka-alan ammattilaisille. Perheyritys täytti juuri 110 vuotta ja teki sen kunniaksi suuren lahjoituksen
professuuria varten.
— Yrityksellemme ruokakulttuurin kehittyminen antaa mahdollisuuden monimuotoisuuteen, mahdollisuuden rikastuttaa
tarjontaa.
Heino arvelee, että yksi ympyrä suomalaisessa ruokailussa on sulkeutumassa.

— Yrityksemme perustaja, isoisoisäni
Fritjof Heino aloitti myymällä Kauppatorilla lihaa, mikä varmasti oli lähiruokaa ja
luomua. Välillä olemme Suomessa arvostaneet teollista valmistusta ja säilykkeitä, ja
nyt olemme jälleen palaamassa juurillemme, luomu- ja lähiruokaan.
Henkilökohtaisesti Heino pitää uusis-

ta arvoista tärkeinä ruoan terveellisyyttä ja
eettisyyttä.
— Ympäristöystävällisyys ja eettisyys
ovat megatrendejä, jotka yhä enemmän tulevat mukaan niin henkilökohtaiseen kuin
yritystenkin arkeen. Tätä kehitystä haluamme olla mukana tukemassa ja yksi keino siihen oli tukea alan akateemista kehitystä.
Lopuksi, millainen on suomalainen keittiö

tällä hetkellä? Palojoen mielestä siihen liittyy tietty konstailemattomuus.
— Esimerkiksi aliarvostetut uunijuurekset ovat yksinkertainen, nerokas ruokalaji. Hauduta palsternakkaa, lanttua, sipulia ja porkkanaa uunissa, lisää maun mukaan hieman hunajaa ja suolaa. Herkullista! Kulttuuri syntyy tavallisista aineksista,
mikä Suomessa ei tarkoita ankankoipea ja
sitruunaruohoa.
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kuva: ari aalto

ulottuvuudet nousevat tankkaamista tärkeämmäksi. Alamme suunnitella vaikkapa
yhteisiä ruoanlaittoiltoja ystäviemme kanssa, Palojoki sanoo.

Rahastojen vuosi

Ruokakulttuurigaalaa vietettiin
Hanasaaressa 19.8.2009.
Tilaisuuden tuotto, 20 000 euroa,
lahjoitettiin Ruokakulttuurin
tukirahastooon perustettavan
ruokakulttuuriprofessuurin hyväksi.
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Rahastojen vuosi

Tarpeen vai maksukyvyn mukaan?

K

anadalaisen Yorkin yliopiston valtioopin professori Stephen Gill valittiin ensimmäiseksi Jane ja Aatos Erkon ajankohtaisen yhteiskuntatutkimuksen
professoriksi. Gill tunnetaan etenkin globaalin poliittisen talouden tutkijana. Mikä sai
miehen töihin Helsinkiin?
— Olen käynyt Suomessa useita kertoja ja pidän maan intellektuaalisesta ilmapiiristä. Suomalaiset ovat ottaneet minut aina
lämpimästi vastaan, joten lähdin mielelläni tavoittelemaan Erkko-professuuria, Gill
kertoo.
Vaikka kyseessä on uusi oppituoli, kaikki on mennyt hämmästyttävän sujuvasti,
Gill ihailee.
— Haluan kiittää etenkin tutkijakollegiumin edellistä johtajaa Juha Sihvolaa,
ohjelmakoordinaattori Maria Soukkiota ja nykyistä johtajaa Sami Pihlströmiä
kaikesta heidän avustaan.
Jane ja Aatos Erkon säätiö lahjoitti Helsingin yliopiston rahastoille 2,92 miljoonaa
euroa ajankohtaisen yhteiskuntatutkimuksen professuurin perustamiseksi tutkijakollegiumiin. Tätä vuosittain vaihtuvaa postia
hoitamaan valitaan näkyvää kansainvälistä
uraa tekevä tutkija, jonka tutkimusteemoissa näkyvät ajankohtaisuus, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus sekä hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus.
Gill aikoo keskittyä globaalin kapitalismin valtarakenteiden tutkimiseen. Kohteena ovat etenkin ylikansalliset perustuslailliset sopimukset sekä niiden vaikutus vallan jakoon kansallisella ja ylikansallisella
tasolla.

— Esimerkiksi EU:n ja WTO:n perustuslailliset sopimukset sitovat allekirjoittaneiden jäsenmaiden päätöksentekoa. Kauppaa
koskevissa päätöksissä WTO:n jäsenmaat
eivät tee enää päätöksiä vain maansa sisällä,
vaan ylikansallisissa kehyksissä.
Perinteisen pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin kannalta tämä voi osoittautua
ongelmalliseksi, sillä WTO:n kaltaisten globaaleiden organisaatioiden päätöksentekijät
ovat ideologisesti lähes kauttaaltaan uusliberalisteja, Gill sanoo.
— Tämä tarkoittaa, että kansainvälisillä
sopimuksilla pyritään yksityistämään koulutuksen ja terveydenhoidon kaltaisia peruspalveluja. Jos tavoite saavutetaan, kansalaisille ei enää pyritä takaamaan ilmaista koulutusta ja
terveydenhuoltoa vaan priJane ja Aatos Erkon
säätiö lahjoitti Helsingin
oriteetiksi tulevat yksityisyliopiston rahastoilten yritysten edut. Ihmile 2,92 miljoonaa euroa
set eivät saa enää hoitoa ja
ajankohtaisen yhteiskuntatutkimuksen prokoulutusta tarpeensa vaan
fessuurin perustamisekmaksukykynsä mukaan,
si tutkijakollegiumiin.
Tätä vuosittain vaihtuGill summaa.
vaa postia hoitamaan
— Saa nähdä, tuleeko tavalitaan näkyvää kanlouskriisin lasku lähivuosainvälistä uraa tekevä tutkija, jonka tutkisina viemään uusliberalismusteemoissa näkyvät
teilta valtaa. Poliittinen tiajankohtaisuus, yhteislanne on tällä hetkellä hykunnallinen oikeudenmukaisuus sekä hyvinvin avoin.
vointiyhteiskunnan
tulevaisuus.

Helsingin yliopiston rahastojen vuosikirja 2010 25

W
Lahjoitusprofessuurit
● Biotieteellinen tiedekunta

● Humanistinen tiedekunta

Kaupunkitutkimuksen professuurit (2 kpl)
OPM, HY, TKK, Helsingin, Espoon, Vantaan ja
Lahden kaupungit
Kalastusbiologian professuuri
Kotkan kaupunki, Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos
Walter och Andrée de Nottbecks professur i
Östersjöforskning
Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse
Ympäristöbiotekniikan professuuri
Lahden tiede- ja yrityspuisto oy
Ympäristötutkimuksen professuuri
Kehittämiskeskus Oy Häme

Kaupunkitutkimuksen professuuri
OPM, HY, TKK, Helsingin, Espoon, Vantaan ja
Lahden kaupungit
Yhdysvaltain tutkimuksen professuuri
McDonnell Douglas Aerospace

● 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 Lantbruksproducenters
Centralförbund, Vetcare Oy, Universitets
apoteket samt Walter Ehrströms stiftelse

● Farmasian tiedekunta
Farmakoekonomian professuuri
Yliopiston Apteekki
Sosiaalifarmasian professuuri
Yliopiston Apteekki

● Käyttäytymistieteellinen
tiedekunta
Tiedekeskuspedagogiikan professuuri
Tiedekeskus Heureka

● Lääketieteellinen tiedekunta
Kliinisen opettajan ruotsinkielinen virka,
Allmän medicin
Vaasan sairaanhoitopiiri
Psykiatrian ruotsinkielinen professuuri
Vaasan sairaanhoitopiiri
Nuorisopsykiatrian professuuri*
Yrjö ja Tuulikki Ilvosen rahasto,
Kansanterveyslaitos
Kliinisen hematologian professuuri*
Amgen Ab
Terveystaloustieteen professuuri*
Lääketeollisuuden tutkimussäätiö
Kliinisen allergologian professuuri*
Allergiatutkimussäätiö, Filha ry,
Hengityssairauksien
tutkimussäätiö
Kliinisen molekyylilääketieteen professuuri
Sigrid Juséliuksen Säätiö
Ruotsinkielinen farmakologian professuuri
Lääketeollisuuden tutkimussäätiö
Työterveyshuollon professuuri*
Työterveyslaitos
Hammaslääketieteellisen radiologian professuuri
Planmeca Oy
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Lääketieteellisen ravitsemusfysiologian
professuuri*
Valio Oy (Ravitsemuksen tutkimussäätiö)
Farmakogenetiikan professuuri
Yliopiston apteekki
*osa-aikainen

● maatalous-metsätieteellinen
tiedekunta
Itämeren suojelun ekonomian professuuri
Helsingin kaupunki

● Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Kaupunkitutkimuksen professuurit (2 kpl)
OPM, HY, TKK, 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
Kokeellisen meteorologian professuuri
Ilmatieteen laitos, Vaisala Oy
Polymeerikemian professuuri
Kemian keskusliitto ja Suomen
Muoviteollisuusliiton eräät jäsenyritykset

● Oikeustieteellinen tiedekunta
Professor i privaträtt
Edward Anderssons fond för svenskspråkig
juridisk undervisning
Universitetslektor i privaträtt
Edward Anderssons fond för svenskspråkig
juridisk undervisning, Helsingfors universitet
Urheiluoikeuden professuuri
OPM, Suomen Liikunta ja Urheilu ry, PohjolaYhtymä Oyj

Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden
professuuri
Finanssialan Keskusliitto, Suomen
Arvopaperimarkkinoiden edistämissäätiö ja
Työsuojelurahasto
Vertailevan vero-oikeuden Vesa Vainio
-professuuri
Nordea Bank Ab
Kilpailuoikeuden osa-aikainen professuuri
Nokia Oyj
Ympäristö- ja energiaoikeuden professuuri
Fortum Power and Heat Oy
Oikeustieteen kaksikielinen yliopistonlehtoraatti
Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta,
Pohjanmaan liitto
Oikeustieteen kaksikielinen assistentuuri
Harry Schaumans stiftelse, Kauppias Gustaf
Svaljungin lahjoitusrahaston säätiö ja
Stiftelsen för Österbottens högskola

● Teologinen tiedekunta
Missiologian yliopistonlehtori
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Työelämäsuunnittelija
Suomen evankelis-luterilainen kirkko, HY

● Valtiotieteellinen tiedekunta
Empiirisen makrotaloustieteen professuuri
Tilastokeskus
Kaupunkitutkimuksen professuurit (2 kpl)
OPM, HY, TKK, Helsingin, Espoon, Vantaan ja
Lahden kaupungit
Sosiaaligerontologian professuuri
Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen liitto
Sosiaalityön, erityisesti sosiaalityön
käytäntötutkimuksen professuuri
Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupungit,
HY ja OPM

Rahastojen vuosi | Fondernas år
aineistolahjoittaminen

Sosiaalityön käytäntötutkimuksen
yliopistonlehtoraatti
Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupungit
Tilastotieteen, erityisesti surveymetodologian ja
tilastotoimen professuuri
Tilastokeskus, HY
Yhteiskuntatilastotieteen professuuri
Tilastokeskus, HY
Yhteiskuntatieteellisen maaseutututkimuksen
professuuri
MMM, Mikkelin kaupunki, HY, Aleksanteriinstituutti ja Ruralia-instituutti
Venäjän energiapolitiikan professuuri
Fortum Oyj, EM Group Oy, Ensio Miettinen,
Porvoon kaupunki, Itä-Uudenmaan liitto,
Palmenia, HY
Verkkoviestinnän professuuri
Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen liitto,
Lahden alueen yrityksiä

● Erillislaitokset
Jane ja Aatos Erkon ajankohtaisen
yhteiskuntatutkimuksen virka, tutkijakollegium
Jane ja Aatos Erkon säätiö
Helsingin Sanomat Fellowship, tutkijakollegium
Helsingin Sanomain Säätiö
Neurotieteen Sigrid Jusélius -professuuri,
neurotieteen tutkimuskeskus
Sigrid Juséliuksen Säätiö
Yliopistonlehtorin virka, Avoin yliopisto
Helsingin kaupunki

kuva: veikko somerpuro

Ohessa on esitetty professuurit ja muut tehtävät, jotka on lahjoitettu yliopistolle tai joita rahoitetaan ulkopuolisesti. Mukana on sekä pysyviä että määräaikaisia tehtäviä.
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aineistolaHjoittaminen
Aineistolahjoituksilla on tärkeä sija
yliopiston kirjastojen ja museoiden
kokoelmien kartuttamisessa.
Yksityishenkilöiden, yritysten ja
yhteisöjen aineistolahjoitukset
täydentävät hienolla tavalla
yliopiston kokoelmia, tukevat
tutkimusta ja opetusta sekä
edistävät näyttelytoimintaa.
Yliopiston kirjasto ja museot
vastaanottavat mielellään niiden
toimintaan liittyviä kirja-,
aineisto- ja kokoelmalahjoituksia.
Pienetkin lahjoitukset voivat
olla yliopistohistoriallisesti
tai kokoelmien kartuttamisen
näkökulmasta mittaamattoman
arvokkaita.
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poimintoja aineistolaHjoituksista 2009
kansalliskirjasto
pacius-suku teki merkittävän lahjoituksen, joka
sisältää muun muassa Fredrik paciuksen kirjeenvaihtoa, valokuvia, painatteita, päiväkirjoja ja muuta biografista materiaalia. aineiston
laajuus on neljä arkistokoteloa, ja se liitetään kansalliskirjaston käsikirjoituskokoelman
pacius-arkistoon. lahjoituksen kautta saadaan
uutta valoa paciuksen elämään ja tarkennuksia
hänen henkilöhistoriaansa.
valdemar melanko, venäjän ja itä-euroopan
instituutin entinen johtaja, lahjoitti keräämänsä
katukulmakokoelman, johon kuuluu yhteensä
1394 nimekettä neuvostoliitossa 1980-luvun
lopulla ja 1990-luvulla julkaistujen sanoma- ja
aikakauslehtien numeroita. lahjoituksen myötä
kirjasto voi tarjota tutkijoiden käyttöön mielenkiintoisen lähdeaineiston glasnostin ajan
poliittisen elämän ja kulttuurin muutoksen
tutkimukselle.
toimitusjohtaja ilkka paatero deponoi kirjaston käsikirjoituskokoelmiin suomen kielen vanhimmaksi arvioidun kieliopin, rudimenta linguae finnicae breviter delineatan. rudimenta on
pieni vihkonen, joka koostuu vain 24 sivusta.
kotuksen tutkijoiden mukaan koko esityksen
on kirjoittanut yksi henkilö, joka käyttämänsä
kielen murteellisuuden perusteella on saattanut
olla kotoisin rauman tai uudenkaupungin alueelta. materiaali ja käsiala ajoittuvat 1600-luvulle, mutta käsikirjoitus voi olla myös tätä
vanhemmasta lähteestä tehty kopio.

lisätietoja aineistolaHjoittamisesta
tillägsinFormation om Donation av material
kansalliskirjasto
kokoelmapäällikkö sinimarja ojonen
puHelin (09) 191 24508 tai sinimarja.ojonen@helsinki.fi
luonnontieteellinen keskusmuseo
tieDottaja laura Hiisivuori
puHelin (09) 191 28804 tai laura.hiisivuori@helsinki.fi
Helsingin yliopistomuseo arppeanum
museonjoHtaja sten Björkman
puHelin (09) 191 22928 tai sten.bjorkman@helsinki.fi

Rahastot ja myönnetyt apurahat

kuva: getty images

Rahastot ja myönnetyt apurahat 2010

Helsingin yliopiston rahastojen vuosikirja 2010 29

Yhteenveto rahastoista

Rahastojen pääomat 31.12.2009
Teologian rahasto

515 778,03

Oikeustieteen rahasto

527 961,64

Lääketieteen rahasto

1 195 718,54

Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahasto

1 174 321,28

Matematiikan ja luonnontieteiden rahasto

538 193,32

Maatalous-metsätieteen rahasto

418 106,78

Juhlarahasto

1 025 955,98

Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto

591 151,74

Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto

195 761,89

Itsenäiset rahastot

30 099 759,15

yhteensä

36 282 708,35

Listassa on esitetty vain Helsingin yliopiston rahastoihin kuuluvat lahjoitusrahastot.
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Rahastot on tieteen ja
opiskelun luotettava
lahjoituskohde

Fonderna är pålitliga
för gåvor för vetenskap
och studier

• Rahastojen tehtävänä on tukea Helsingin yliopiston tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita.
• Lahjoitusrahastojen pääoma on noin 36 miljoonaa euroa, nimikkorahastoja on yli 170.
• Vanhin lahjoitus on vuodelta 1745.
• Helsingin yliopistolle tehdyt lahjoitukset rahastoidaan lyhentämättöminä lahjoittajan nimeä kantavaan nimikkorahastoon tai ohjataan
käytettäväksi suoraan lahjoittajan valitsemaan
kohteeseen.
• Lahjoittajien tahdon toteuttamisesta vastaavat rahastojen hoitokunnat, jotka myöntävät
lahjoitusvaroja tieteellisen arvioinnin ja kilpailun perusteella lupaavimmille opiskelijoille ja
tutkijoille.
• Yliopisto hallinnoi lahjoitusvaroja rahastojen
yhteisessä varainhoidossa. Rahastot sijoittaa varat tuottavasti ja turvallisesti. Lahjoitusrahastoille maksetaan 5-7 % vuotuinen tuotto.
• Rahastot perii vuotuisena hallinnointipalkkiona
0,1 % rahaston pääomasta. Hallinnointipalkkion vahvistaa vuosittain yliopiston konsistori.

• Fondernas syfte är att stöda forskning, undervisning och studenter vid Helsingfors
universitet.
• Donationsfondernas kapital är cirka 36 miljoner euro, vari ingår över 170 namngivna fonder.
• Den äldsta donationen härstammar från år
1745.
• Donationerna till förmån för Helsingfors universitet placeras antingen oavkortade som kapital i en fond som bär donatorns namn eller
överförs direkt till det ändamål som donatorn
har valt.
• Fondernas förvaltningsnämnder ansvarar för
att donatorns vilja förverkligas. De svarar även
för utdelningen av donationsmedel till de mest
begåvade studenterna och forskarna på basen
av vetenskaplig evaluering och konkurrens.
• Universitetet förvaltar donationsmedlen gemensamt för alla fonder. Fonderna placerar
medlen produktivt och riskfritt. Fondernas årliga avkastning är 5-7 %.
• Fonderna uppbär ett årligt förvaltningsarvode
på 0,1 % av fondens kapital. Arvodet fastställs
varje år av konsistoriet.

Rahastot
Rahastot
ja myönnetyt
ja myönnetyt
apurahat
apurahat

Teologian rahasto

Teologian rahaston

apurahat 2010

edistää teologian tutkimusta, opetusta ja
opiskelua Helsingin yliopistossa.
Frans Oskar ja Johanna Aaltolan
rahasto

Rahasto perustuu rakennusmestarin leski
Johanna Aaltolan testamenttilahjoitukseen
1941. Rahasto tukee Helsingin yliopistossa
opintojaan harjoittavia vähävaraisia teologian ylioppilaita.
Edvin Avellanin rahasto

Rahasto perustuu valtiopäivämies, kunnallisneuvos Edvin Avellanin testamenttilahjoitukseen 1913. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on sisälähetyssaarnaajain
tukeminen.
Axel Adolf Laurellin stipendirahasto

Perustuu A. A. Laurellin tyttären Victoria
Laurellin lahjoitukseen 1927. Rahasto jakaa
stipendejä, mieluiten opiskeluun ulkomailla,
teologeille tai kasvatustieteilijöille, joilla on
kutsumus uskonnonopettajan työhön.
Elna Pelkosen rahasto

Perustuu kirjailija Elna Charlotta Pelkosen
testamenttilahjoitukseen. Rahasto on perustettu 1971 ja se tukee karjalaisen ortodoksisen kulttuuriperinteen tutkimustyötä.
Saima ja Adolf Strengin rahasto

Hilda Taskisen rahasto

Zandtin rahasto

Perustuu Hilda Taskisen lahjoitukseen. Rahasto tukee Kuopion hiippakunnan alueelta
olevia vähävaraisia teologian ylioppilaita.

Perustuu pietarilaisen pyhän Katarinan
ruotsinkielisen seurakunnan sekä Inkerin
papiston keskuudessa kerättyihin varoihin
konsistorineuvos Gustaf Fredrik Zandtin
50 vuotta kestäneen seurakunnan pastorina toimimisen muistoksi 1876. Rahaston
alkuperäisenä tarkoituksena on tukea venäjän- ja saksankielentaitoisia teologian ylioppilaita, jotka tulevat palvelemaan pappeina
Inkerinmaalla.

Teologisen tiedekunnan rahasto

Rahasto tukee teologian ylioppilaita, jotka
ovat osoittaneet hyvää edistystä opinnoissaan ja siveellisyyttä elämässään.
Aune Vappulan nimikkorahasto

Rahasto perustuu filosofian maisteri Aune
Vappulan (1912–2006) testamenttilahjoitukseen. Rahaston tarkoituksena on vähävaraisten naispuolisten kirkkohistorian opiskelijoiden tukeminen.

Rahasto lyhyesti
Pääoma 516 000 euroa
Nimikkorahastoja 9
Vanhin rahasto vuodelta 1876
Apurahajako yhteensä 18 300 euroa
Rahaston hoitokunta:
professori Markku Heikkilä (pj), professori
Kaarlo Arffman, yliopistonlehtori kirsi
valkamo, teologian ylioppilas Simo Jaatinen,
yhteyspäällikkö Pia Dolivo

Teologian rahasto jakoi
vuonna 2010 apurahoja ja
stipendejä yhteensä 18 300
eurolla. Opiskelijastipendien
jakamisen lisäksi jaettiin
Aune Vappulan rahastosta
kaksi 6000 euron apurahaa
kirkkohistorian alalle.
Perustutkinto-opiskelijat
Teol. yo. Anssi Almgren, 700 euroa
TK Leena Enqvist, 700 euroa
TK Jukka Haataja, 700 euroa
Terveystieteiden maisteri Mirva Heikkilä, 700
euroa (matka-apuraha)
Teol. yo. Antti Isopahkala, 700 euroa
TK Jarkko Kotilainen, 700 euroa
TK Juha Leinonen, 700 euroa
TK Antti Salmisto, 700 euroa
TK Sara Toivanen, 700 euroa
Aune Vappulan rahasto
TM Eeva-Leena Isotalo 6000 euroa
TM Laura Koskelainen 6000 euroa

Perustuu professori Adolf Strengin ja rouva
Saima Strengin testamenttiin 1931. Rahasto
jakaa stipendejä teologian alalle.
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oikeustieteen rahasto
edistää oikeustieteen tutkimusta, opetusta ja
opiskelua Helsingin yliopistossa.
Johan Fredrik Baeckin rahasto

Jaakko Forsmanin stipendirahasto

Perustuu asessori Johan Fredrik Baeckin
lesken Augusta Wilhelmina Baeckin (o.s.
Munck) testamenttiin 1862. Rahasto tukee
varattomia, ahkeria ja kunnolliset elintavat
omaavia Oulun läänistä kotoisin olevia oikeustieteen opiskelijoita.

Perustuu oikeustieteen professori Jaakko
Forsmanin entisten oppilaiden, muun muassa Kaarlo Ingnatiuksen, A. Liliuksen, J.
Svanljungin, Axel Ärtin, K.J. Stålbergin ja
Wilhelm Chydeniuksen, keräämiin varoihin
professorinsa kuoleman (1899) muistoksi.
Lahjakirja luovutettiin yliopistolle vuonna
1900. Rahasto jakaa stipendejä yliopiston
oikeustieteellisessä tiedekunnassa opintoja
harjoittaville Suomen kansalaisille.

Jakob Wilhelm Chydeniuksen rahasto

Rahasto perustuu Lauri Cederbergin, Ilmari Tawaststjernan, Ulf Hjalmar Granfeltin ja
Ilmari Caseliuksen lahjoitukseen 1932. Rahasto palkitsee siviili- ja kauppaoikeuden
tutkijoita.
auno ja Reino Ellilän rahasto

Perustuu professori Reino Kalervo Ellilän
testamenttiin 1980 sekä hänen kuolemansa muiston kunnioittamiseksi lahjoitettuihin varoihin. Rahasto tukee oikeustieteen,
erityisesti prosessi- ja rikosoikeuden, tutkimusta ja opetusta.

Perustuu Fanny ja John Fellmanin testamenttiin 1918. Rahaston säännöt vahvistettiin 1938 ja rahasto myöntää tukea oikeustieteen kandidaateille, jotka ovat suorittamassa oikeustieteen lisensiaatin tutkintoa
sekä oikeustieteen lisensiaateille, jotka haluavat jatkaa opintojaan ja joiden äidinkielenä on ruotsi.

Rudolf Westermarckin palkintorahasto

Perustuu Lainopillisen Ylioppilastiedekunnan lahjoittamiin varoihin vuonna 1989.
Rahaston tarkoituksena on myöntää apurahoja taloudellista tukea tarvitsevien oikeustieteellisten oppikirjojen, opetusmonisteiden ja muiden opintomateriaalien laatimista varten.

Perustuu yliopistokamreeri Nils Christian Westermarckin lahjakirjaan 1885 hänen
poikansa, oikeustieteen kandidaatti Christian Rudolf Westermarckin kuoleman muistoksi. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena
on myöntää palkintoja ruotsinkielisestä kirjoituksesta, joka käsittelee oikeustieteellisen
tiedekunnan alaan kuuluvaa ainetta.

F. O. Liliuksen stipendirahasto

Alex Ärtin rahasto

Perustuu oikeusneuvosmies Frans Oskar
Liliuksen testamenttiin 1928. Rahaston tarkoituksena on myöntää stipendejä sellaisille lainopillisen tiedekunnan opiskelijoille, jotka ovat kirjoittaneet korkeampaa arvolausetta varten siviilioikeudesta lakitieteen kandidaattitutkintoa varten hyväksytyn
laudaturkirjoituksen.

Perustuu Olga Ärtin testamenttiin 1946 ja
varatuomari Alex Ärtin perheen testamenttiin 1973. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on ylläpitää Alex Ärtin nimeä kantavaa
professuuria kunnallislainsäädännön alalta.

Jaakko Forsmanin testamenttirahasto

Perustuu professori, valtioneuvos Jaakko Oskar Forsmanin testamenttiin. Rahasto jakaa
stipendejä oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, jotka tiedekunnan aineita koskevan
kirjoituksen kautta osoittavat etevällä ymmärryksellä harjoittaneensa tiedekunnan opintoja.
Stipendin saamiseksi suoritettava kirjoitus on
tehtävä suomen kielellä.
Professori Kaarlo Kairan muistorahasto

Bertel Fellmanin lahjoitusrahasto

Lainopillisen Ylioppilastiedekunnan
kustannustoimikunta

Perustuu professori Kaarlo Kairan kuoleman 1966 muistoksi lahjoitettuihin varoihin. Rahastosta myönnetään apurahoja tunnustuspalkintona lahjakkaille, opinnoissaan
hyvin edistyneille, mieluiten vähävaraisille
opiskelijoille.
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Professori Kari S. Tikan muistorahasto

Professori Kari S. Tikan (1944–2006) muistoa kunnioittaakseen Helsingin yliopisto perusti vuonna 2006 professori Kari S. Tikan
muistorahaston. Nimikkorahaston varat perustuvat professorin muistokeräykseen lahjoitetuista varoista ja se tukee nuoria lahjakkaita oikeustieteen tutkijoita.

Rahasto lyhyesti
Pääoma 528 000 euroa
Nimikkorahastoja 12
Vanhin rahasto vuodelta 1862
Apurahajako yhteensä 19 400 euroa
Rahaston hoitokunta:
professori Jukka Kekkonen (pj), professori
Vesa Majamaa, professori Kai Kalima,
oikeustieteen ylioppilas Otto Markkanen,
yhteyspäällikkö Pia Dolivo

Rahastot ja myönnetyt apurahat

Oikeustieteen
rahaston

apurahat
2010
Oikeustieteen rahasto jakoi
vuonna 2010 apurahoja ja
stipendejä yhteensä 19 400
eurolla.

lääketieteen
rahasto

Jatko-opiskelijat ja tutkijat
LL. D. Dorota Gozdecka, 2000 euroa
OTM Suvi Kokkonen, 2500 euroa
OTM Antti Kuha, 2500 euroa
OTK Olli Vilanka, 2000 euroa
Matka-apurahat jatkoopiskelijoille ja tutkijoille
OTK Johanna Kirjalainen, 1500 euroa
LL. Lic. Rain Liivoja, 2500 euroa
OTK Sonya Walkila, 2000 euroa

Emilie ja Rudolf Geselliuksen
lahjoitusrahasto

edistää farmasian, lääketieteen ja
eläinlääketieteen opiskelua ja tutkimusta
jakamalla apurahoja Helsingin yliopiston
farmasian, lääketieteen ja eläinlääketieteen
opiskelijoille ja tutkijoille.

Perustuu kauppias Rudolf Geselliuksen ja
rouva Emilie Geselliuksen (o.s. Lindholm)
lahjakirjaan 1928. Rahaston tarkoituksena on tukea lääketieteen, kemian ja fysiikan
alojen tieteellistä tutkimusta.
Lars Grénmanin stipendirahasto

Oy Alko Ab:n rahasto
Stipendit perustutkinto-opiskelijoille
Oikeust. yo. Sonja Sairo ja joukkue,
2400 euroa
ON Heidi Jääskeläinen, 1000 euroa
Oikeust. yo. Kim-Linda Nguyen, 1000 euroa

la on kutsumus lääkärin ammattiin ja jotka ovat omistautuneet kirurgian tieteellisille
opinnoille.

Perustuu Oy Alko Ab:n lahjoitukseen 1981.
Rahasto on tarkoitettu alkoholisairauksien professorin viran perustamiseen ja viran
palkkakustannusten kattamiseen viiden ensimmäisen vuoden aikana ja muihin viran
hoidosta aiheutuviin kustannuksiin.

tai väitöskirjasta joltakin lääketieteelliseltä alalta.
Walter Cygnaeuksen rahasto

Perustuu professori Walter Cygnaeuksen
testamenttiin 1930. Rahaston tarkoituksena
on edistää karsinomitutkimusta Suomessa.

Johan Fredrik Baeckin rahasto

Oy Dentaldepot Ab:n stipendirahasto

Perustuu asessori Johan Fredrik Baeckin
lesken Augusta Baeckin testamenttilahjoitukseen 1869. Rahasto tukee varattomia,
ahkeria ja kunnolliset elintavat omaavia
Oulun läänistä kotoisin olevia lääketieteen
opiskelijoita.

Perustuu toiminimi Oy Dentaldepot Ab:n
lahjoitukseen 1932. Rahasto myöntää apurahoja hammaslääketieteen lisensiaateille
ulkomailla harjoitettujen opintojen kautta
taitavuuden lisäämiseen hammaslääkärin
ammatissa tai jollakin sen erikoisalalla.

Hans Cronstedtin palkintorahasto

J. A. Estlanderin rahasto

Perustuu Sigrid Cronstedtin lahjoitukseen
1918. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena
on myöntää Hans Cronstedtin palkinto joka
vuosi tammikuun 31. päivänä, jolloin lääketieteen kandidaatti Hans Cronstedt vuonna
1918 kaatui taistelussa isänmaan vapauden
puolesta. Palkinto myönnettään lääketieteen
ylioppilaan tai kandidaatin ruotsin kielellä laatimasta kirjoitelmasta, kirjoituksesta

Perustuu valtioneuvos, kirurgian professori Jakob August Estlanderin lesken Luise Estlanderin (o.s. Federley) lahjoitukseen
vuonna 1885. Rahaston perustajan päämääränä oli edistää sitä tiedettä, jolle J. A. Estlander oli uhrannut parhaat voimansa. Estlander kuoli ollessaan vapaaehtoisena auttamassa Messinan maanjäristyksen uhreja
1881. Rahasto palkitsee nuoria miehiä, joil-

Perustuu Lars Grénmanin lahjoitukseen
1954. Rahasto myöntää stipendin lukuvuoden parhaalle pro gradu -työlle käytännöllisessä farmasiassa.
Haartmanin rahasto

Perustuu professori Johan J. Haartmanin
lahjotuksiin 1783 ja testamenttiin 1786. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on rahoittaa anatomian, kirurgian ja lapsenpäästöopin professuuria sekä myöntää stipendejä lääketieteen opiskelijoille.
Jarl Heikelin matkastipendi

Rahastosta myönnetään matkastipendejä
ensisijaisesti sellaisille opinnoissaan eteville ja lahjakkaille lääketieteen kandidaateille,
joiden sivistyskieli on ruotsi. Stipendiaatti
on velvollinen oleskelemaan ulkomailla vähintään kaksi kuukautta.
Alma Hjeltin rahasto

Perustuu neiti Alma Hjeltin Tukholmassa 16.4.1907 laatimaan testamenttiin. Alma
Hjelt kuului 1884 toimintansa aloittaneen
Suomen Naisyhdistyksen perustajajäseniin ja
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lahjoituksena kautta hän halusi edistää naisylioppilaiden asemaa. Rahaston stipendi oli
tarkoitettu lääketieteen opettajiksi aikoville
naisopiskelijoille. Hjelt antoi testamentissaan
ohjeita myös siltä varalta, että naisilta jatkossa evättäisiin opiskeluoikeus Helsingin yliopistossa. Tällaisessa tilanteessa stipendit tulisi jakaa naisille, jotka haluavat kouluttautua
opettajiksi tai lääkäreiksi ulkomailla.

ta tieteellisestä taikka yleistajuisesta tutkielmasta joltakin lääketieteen alalta.

ja 1916 sekä Olga Sundvikin testamenttiin
1931. Rahasto tukee farmasian opiskelijoita.

Professori Vuokko Kinnulan rahasto

P. E. Svinhufvudin lahjoitusrahasto

Perustuu professori Vuokko Kinnulan aloitteeseen vuonna 2005. Rahaston tarkoituksena on edistää keuhkosairauksien tieteellistä tutkimusta.

Perustuu Kari Käyhkön testamenttiin 2000.
Rahasto tukee lastenpsykiatrisen tutkimuksen edistämistä.

Perustuu tasavallan presidentti, filosofian
kunniatohtori P. E. Svinhufvudin lahjoitukseen 1933, jonka kansalaiset olivat keränneet hänen 70-vuotispäivänään 1930. Rahaston varat on tarkoitettu käytettäväksi tuberkuloosiopin professorin viran perustamiseen ja tuberkuloosiopin opetuksessa tarvittavan aputyövoiman palkkaamiseen tai opetuksen edellyttämiin muihin tarpeisiin.

Kaj Henrik Lindroosin rahasto

Synnytystieteen rahasto

Perustuu filosofian maisteri Kaj Henrik
Lindroosin testamenttiin 2003. Rahasto tukee lääketieteellisen genetiikan alan
tutkimusta.

Perustuu lahjoitukseen vuonna 1833 lapsenpäästörahaston perustamiseksi. Rahasto tukee matkastipendein nuoria lääkäreitä,
jotka ovat osoittaneet huomattavia tietoja,
taipumusta ja kykyä ei ainoastaan synnytyslääkäreinä vaan myös gynekologian ja varhaisen pediatriikan alalta.

Kari Käyhkön rahasto
Professori E. A. Homénin rahasto
patologian tutkimukseen

Perustuu varatuomari Lars Homénin lahjoituksiin vuosina 1951, 1971 ja 1973. Rahastosta myönnetään palkintoja parhaasta kirjoituksesta tai väitöskirjasta, lähinnä neuropatologian alalla, joka on julkaistu yliopiston patologian-anatomian laitoksella.
Humblen palkintorahasto		

Perustuu kunnallisneuvos Frans Emil
Humblen ja rouva Matilda Humblen testamenttilahjoitukseen 1907. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on antaa palkinto joka parittomana vuonna parhaimmasta
Suomen miehen taikka naisen kirjoittamas-

Rahasto lyhyesti
Pääoma 1 196 000 euroa
Nimikkorahastoja 23
Vanhin rahasto vuodelta 1783
Apurahajako yhteensä 52 800 euroa
Rahaston hoitokunta:
professori Jarkko Hietanen (pj),
dekaani Risto Renkonen, professori
Marjatta Leirisalo-Repo, lääketieteen
lisensiaatti Antti Kyrönlahti,
yhteyspäällikkö Pia Dolivo

Anna Pulliaisen lahjoitusrahasto

Perustuu Clement Andrew Smithin ja Pamela Margaret Smithin lahjoitukseen 1974.
Rahasto myöntää matka-avustuksia suomalaisille opiskelijoille, jotka aikovat opiskella jossakin Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen
yliopistossa tai korkeakoulussa.
Margareta Elvira Rosendahlin rahasto

Perustuu puutarhuri Margareta Elvira Rosendahlin testamenttiin 1966 sekä sen lisäyksiin 1979 ja 1987. Rahasto käyttää varoja
varattomien syöpäsairauksiin erikoistuneiden lääketieteen opiskelijoiden opintojen
rahoittamiseen.
Odo ja Ernst Sundvikin rahasto

Perustuu professori Ernst Sundvikin ja vaimonsa Olga Sundvikin testamentteihin 1913
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Robert Tigerstedtin muistorahasto

Perustuu fysiologian apulaisen Dodo
Ranckenin lahjoitukseen 1926 fysiologian
professorin, tiedemies Robert Tigerstedtin
muistoksi. Rahaston tarkoituksena on edistää lääketieteellistä, lähinnä fysiologista,
tutkimusta.
Margareta ja Uuno Aukusti Toivosen
rahasto

Perustuu Uuno Aukusti Toivosen testamenttilahjoitukseen 2004. Rahasto kantaa
Uuno Aukusti Toivosen ja hänen puolisonsa Margareta Toivosen nimeä, ja se tukee
eläinlääketieteellistä tutkimustoimintaa.

Lääketieteen
rahaston

apurahat
2010
Lääketieteen rahasto jakoi
vuonna 2010 apurahoja
ja stipendejä lääketieteen,
hammaslääketieteen,
eläinlääketieteen ja farmasian
opiskelijoille, jatko-opiskelijoille
ja tutkijoille yhteensä 52 800
eurolla.
Perustutkinto-opiskelijoille
lääketieteen tai hammaslääketieteen
syventävien opintojen perusteella
HLK Abdirisak Ahmed, 800 euroa
LK Anni Lehtoviita, 800 euroa
LK Marie Måsabacka (ruotsinkielinen
opintolinja), 800 euroa
LK Jenna Pietiläinen, 800 euroa
HLK Antti Saarinen, 800 euroa
LK Jukka Vanhanen, 800 euroa
Syöpäsairauksien tutkimukseen
LL Maria Rajecki, 3500 euroa
FM Pertteli Salmenperä, 3500 euroa
Master of Medicine Cheng Fang, 3500 euroa
FM Sami Kilpinen, 3500 euroa

Rahastot ja myönnetyt apurahat

Keuhkosairauksien tutkimukseen
LK Maria Hukkinen, 2000 euroa
LL Helen Ilumets, 1500 euroa
FM Jenni Tamminen, 1500 euroa
Lääketieteellisen genetiikan
tutkimukseen
FM Jonas Donner, 1500 euroa
FM Tiina Järvinen, 1500 euroa
Fil. yo. Olli Pietiläinen, 1500 euroa
FM Saara Tegelberg, 1500 euroa
Kirurgian tutkimukseen
LK Simo Syrjälä, 1000 euroa
Gynekologian tutkimukseen
LL Pauliina Tuomikoski, 1000 euroa
Neuropatologian tutkimukseen
LL Aysan Durukan, 1500 euroa
LK Pia Isoviita, 1000 euroa
Hammaslääketieteelliseen
tutkimukseen
HLK Aino Salminen, 1000 euroa
Lääketieteelliseen tutkimukseen
FM Linda Jahnsson, 1000 euroa
LL Eeva-Maria Laitinen, 1000 euroa
LL Niina Malmström, 1000 euroa
LL Laura Mikkonen, 1000 euroa
LK Jukka Pajarinen, 1000 euroa
FM Ann-Marie Rajalin, 1000 euroa
MSc Wei Wang, 1000 euroa
LL, HLL Maarit Vesterinen, 1000 euroa

Matka-apurahat
LL Mikko Björkman, 600 euroa
FM Eili Huhtamo, 600 euroa
Terveystieteiden maisteri Katri Kantojärvi,
600 euroa
FT Vilma-Lotta Lehtokari, 600 euroa
FM Iiina Niittymäki, 600 euroa
FM Hanna Viisanen-Kuopila, 600 euroa
Farmasian tutkimukseen
MSc Nahed El-Najjar, 1300 euroa
MSc Natalja Genina, 850 euroa
FM Nina Sneitz, 850 euroa
Eläinlääketieteen tutkimukseen
ELL Pekka Juntunen, 1000 euroa
FM, eläinlääket. yo. Mika Ilves, 1000 euroa
Eläinlääkäri, FM Vivi Deckwirth, 1000 euroa

Humanististen ja
yhteiskuntatieteiden
rahasto
edistää humanistista, käyttäytymistieteellistä ja
valtiotieteellistä tutkimusta, opetusta ja opiskelua
Helsingin yliopistossa.
Carl Backmanin rahasto

Perustuu saksan kielen lehtori Carl Backmanin testamenttiin 1856. Rahasto myöntää
matka-avustuksia nuoremmille opettajille,
jotka ovat työskennelleet vähintään vuoden
julkisissa oppilaitoksissa ja ovat osoittaneet
erinomaisia taipumuksia alalle.
Bilmarkin lahjoitusrahasto

Perustuu historian ja moraalin professori
Johan Bilmarkin testamenttiin 1779. Rahaston varat oli tarkoitettu stipendeihin, historian ja luonnonoikeuden apulaisen palkkaamiseen, kirjastonhoitajan surkean palkan
korottamiseen sekä konsistorin käytettäväksi yliopiston ja tieteen hyväksi.
Riitta Breitholtzin stipendirahasto

Perustuu rehtori Antti Breitholtzin ja hänen vaimonsa Ines Breitholzin testamenttiin
1960. Rahasto myöntää stipendejä fonetiikan opiskelijoille.
Paul Valter Carlsonin stipendirahasto

Perustuu Lydia Snellmanin (o.s. Carlson)
lahjoitukseen 1926. Rahasto myöntää stipendejä opintojaan menestyksellisesti har-

joittaneille Hämäläis-Osakuntaan kuuluville kandidaateille tai ylioppilaille, joiden pääaineena on estetiikka, filosofia tai
historia.
Maurice de Coppet’n lahjoitusrahasto

Perustuu Ranskan entisen Suomessa olleen
edustajan, ministeri Maurice de Coppet’n
lesken rouva Yseult de Coppet’n lahjoitukseen 1931 sekä Faro-säätiön lahjoitukseen
2005 ja 2007. Rahasto myöntää vuosittain
kaksi palkintoa Suomen kansalaisten kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana julkaisemista tai käsikirjoituksina palkittavaksi
jätetyistä ranskalaisten teosten käännöksistä, joista toinen on suomenkielinen ja toinen ruotsinkielinen.
Georg Frietchin rahasto

Perustuu hovioikeudensihteeri Georg Frietschin lahjoitukseen 1936. Rahastosta myönnetään stipendejä hyväksi havaituille korkeakouluopiskelijoille, myös jo valmistuneille, joilla on halua ja menestystä omistautua
käytännössä filosofisiin, etnologisiin ja psykologisiin opintoihin.
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Helsingin normaalilyseon
Humanista–rahasto

Perustuu Helsingin normaalilyseon historian, yhteiskuntaopin ja taloustiedon lehtori, filosofian maisteri Sinikka Sahin merkkipäiväkeräyksien tuottoihin. Rahasto on
perustettu vuonna 2003 humanististen
aineiden, erityisesti historian opetuksen
kehittämiseksi.
Oskar Kajavan stipendirahasto

Perustuu leskirouva Josefina Kangelinin
testamenttiin 1941. Rahastosta myönnetään
varoja opiskelijoille, jotka täydentääkseen
ranskan kielen opintojaan ja hankkiakseen
itselleen riittävät tiedot “roomalaisten” kielessä opiskelevat Ranskanmaan jossakin
korkeakoulussa (muttei Pariisissa).
Ilmari Koveron stipendirahasto

Perustuu professorin rouva Tyyne Koveron
ja hänen poikansa Toivo Koveron lahjoitukseen 1966 sekä Tyyne ja Toivo Koveron tes-

tamentteihin 1963, 1966 ja 1970. Rahasto
myöntää apurahoja Helsingin yliopistossa
opiskeleville finanssiopin ahkerille ja lahjakkaille ylioppilaille tai tutkijoille.
Hjalmar Linderin rahasto

Perustuu kamariherra Hjalmar Linderin
lahjoitukseen 1919. Rahaston varat oli tarkoitettu varsinaisen taidehistorian professorin viran perustamiseksi. Kamariherra,
mesenaatti Linder edellytti, että perustettavan viran ensimmäiseksi haltijaksi kutsuttaisiin ylim. taidehistorian professori J. J.
Tikkanen.
Kristina ja Antti Linnovaaran rahasto

Rahasto perustuu filosofian tohtori Kristina
Linnovaaran ja taiteilija Antti Linnovaaran
lahjoitukseen vuonna 2008. Rahaston tarkoituksena on tukea historiatutkimusta, joka käsittelee kuvataidekentän ja yhteiskunnan vuorovaikutusta.

Rahasto lyhyesti
Pääoma 1 174 000 euroa
Nimikkorahastoja 23
Vanhin rahasto vuodelta 1779
Apurahajako yhteensä 53 000 euroa
Rahaston hoitokunta:
professori Seppo Hentilä (pj), professori Markku Kuisma,
professori Katri Räikkönen-Talvitie, HuK Miika Lauriala,
yhteyspäällikkö Pia Dolivo
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Takaharu Mitsuin rahasto

Perustuu paroni Takaharu Mitsuin ja Tokion suomalais-japanilaisen yhdistyksen lahjoitukseen 1934. Rahaston tarkoituksena on
edistää Japani-aiheisen kirjallisuuden hankkimista Helsingin yliopistolle.
Ernst ja Ines Nevanlinnan rahasto

Perustuu professori Ernst Nevanlinnan lesken, filosofian maisteri Ines Nevanlinnan
testamenttilahjoitukseen 1963. Rahasto jakaa apurahoja opintoavustuksina kotimaiselle nuorelle tiedemiehelle, filosofian tai
valtiotieteen kandidaatille, joka on osoittanut erityistä lahjakkuutta, tieteellistä pätevyyttä ja harrastusta jollakin seuraavalla
alalla: finanssioppi, kansantalous, filosofia,
historia, estetiikka, taidehistoria.
Professori Hannele Niemen rahasto

Rahasto tukee oppimisen ja koulutuksen
tutkimusta. Rahasto perustuu vararehtori,
professori Hannele Niemen 60-vuotisjuhlan
kunniaksi järjestettyyn keräykseen vuonna 2008.
Rehtori Ilkka Niiniluodon rahasto

Rehtori Ilkka Niiniluodon rahasto sai perustamisvarallisuutensa Niiniluodon 60-vuotispäivän kunniaksi vuonna 2006 lahjoitetuista varoista. Rahasto perustettiin Ilkka
Niiniluodon aloitteesta, ja sen tarkoituksena
on tukea lahjakkaita filosofian opiskelijoita
ja tutkijoita.
Thiodolf Reinin stipendirahasto

Perustuu yliopiston opettajien, virkamiesten
sekä muiden yliopistoa lähellä olevien ta-

hojen keräykseen filosofian professori, valtioneuvos Karl Gabriel Thiodolf Reinin pitkän ja merkityksellisen yliopistouran kunnioittamiseksi hänen erotessaan yliopiston
vt. sijaiskanslerin tehtävästä 1903. Rahasto
palkitsee tieteellisiä, suomeksi tai ruotsiksi
kirjoitettuja väitöskirjoja. Palkittavan väitöskirjan aiheen tulee mieluiten olla filosofian
alaan liittyvä, mutta se voi liittyä myös Suomen historiaan.
Kansleri Pentti Renvallin
muistorahasto

Perustuu Kansallis-Osake-Pankin toimesta
kansleri, Suomen ja Skandinavian historian
professori Pentti Renvallin kuoleman jälkeen kerättyihin varoihin 1975. Rahasto tukee historiaan kohdistuvaa tutkimustyötä.
Anders Johan Sjögrenin
stipendirahasto

Perustuu historian, kansatieteen ja suomalais-ugrilaisen kielitieteen tutkijan, tutkimusmatkailijan ja Pietarin tiedeakatemian akateemikon A. J. Sjögrenin tyttären, neiti Matilda Sjögrenin testamenttiin
1898. Rahasto myöntää stipendejä altailaisen kieliryhmän tai sen sukuisten kielten
opiskeluun.
Kansleri Hugo Suolahden
muistorahasto

Perustuu kansleri, germaanisen filologian
professori Hugo Suolahden muistokeräykseen 1940. Rahasto palkitsee humanistisen
tiedekunnan lukuvuoden parhaan pro gradu
-työn germaanisen, romaanisen tai englantilaisen filologian alalta.

Rahastot ja myönnetyt apurahat

Hannu Valdemar Voipaalan
muistorahasto

Perustuu tilanomistaja Waldemar Niemisen ja hänen puolisonsa Aina Niemisen
lahjoitukseen 1940 heidän sodassa kaatuneen poikansa filosofian kandidaatti Hannu
Valdemar Voipaalan muistoksi. Rahastosta myönnetään stipendejä suomenkielisille kandidaateille tai ylioppilaille, jotka ovat
filosofian kandidaatin tutkinnossa tai muissa valmistavissa opinnäytteissä osoittaneet
taipumusta tieteellisiin opintoihin ja valmistelevat tieteellistä tutkielmaa Suomen historian alalta.
Werner Söderström Oy:n rahasto

Perustuu Werner Söderström Oy:n lahjoitukseen 1986. Rahasto tukee opinnoissaan hyvin menestyneitä luokan- ja
aineenopettajia.
Emeritusprofessori Osmo
A. Wiion rahasto

Rahasto perustuu emeritusprofessori Osmo
A. Wiion 80-vuotisjuhlan yhteydessä järjestettyyn merkkipäiväkeräykseen vuonna
2008. Rahasto tukee lahjakkaita viestinnän
opiskelijoita ja tutkijoita.
Professori Leif Åbergin rahasto

Rahasto tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita Helsingin yliopistossa. Rahasto perustuu professori Leif Åbergin 60-vuotispäivän johdosta tehtyihin
lahjoituksiin.

Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahaston

apurahat 2010

Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahasto jakoi vuonna 2010
apurahoja, stipendejä, palkintoja ja tukea yhteensä 53 000 eurolla.
Opiskelija- ja tutkija-apurahojen jakamisen lisäksi palkittiin vuoden
2009 paras organisaatioviestinnän alan pro gradu -tutkielma,
romaanisten kielten ala pro gradu -tutkielma ja historian alan
väitöskirja. Tukea jaettiin myös taidehistorian opetuksen kehittämiseen
ja Japani-aiheisen kirjallisuuden hankintaan.
Perustutkinto-opiskelijat
HuK Inkeri Hakamies, 800 euroa
BA Ruta Kazlauskaite, 800 euroa
KK Jenni Kulmala, 800 euroa
Fil. yo. Lauri Kälviäinen, 800 euroa
Fil. yo. Niko Latvakoski, 800 euroa
HuK Linda Leskinen, 800 euroa
VTK Maria Lätti, 800 euroa
Valtiot. yo. Miika Saukkonen, 800 euroa
HuK Soili Semkina, 800 euroa
VTK Maija Seppälä, 800 euroa
HuK Xinyi Yang, 800 euroa
Jatko-opiskelijat ja tutkijat
PhD Giuseppe Caruso, 2500 euroa
PhD Nadezda Chumaeva, 2500 euroa
FM Alpo Honkapohja, 2500 euroa
VTM Kari Karppinen, 2500 euroa
FM Kaisa Levänen, 2500 euroa
FM Aleksi Mainio, 2500 euroa
VTM Päivi Mattila, 2500 euroa
FL Miikul Pahomov, 2500 euroa
FT Clara Petrozzi-Stubin, 2500 euroa
FL Sami Pirilä, 2500 euroa

FM Elina Pyy, 2500 euroa
FT Volker Rybatzki, 2500 euroa
KM Tuure Tammi, 2500 euroa
FL, VTK Antti Veilahti, 2500 euroa
Carl Backmanin rahasto
FT Kari-Matti Piilahti, matka-apuraha 1100
euroa
Oskar Kajavan rahasto
HuK Riikka Kinnunen 1000 euroa
HuK Jari Nummi 2000 euroa
Rehtori Ilkka Niiniluodon rahasto

Thiodolf Reinin stipendirahasto
FT Jouko Nurmiainen: ”Edistys ja yhteinen
hyvä vapaudenajan ruotsalaisessa
poliittisessa kielessä”, 700 euron palkinto
vuoden 2009 parhaasta historian alan
väitöskirjasta
Kansleri Hugo Suolahden
muistorahasto
FM Anna Villeneuve: ”Editeurs et traducteurs;
coopération chimérique?”, 300 euron
palkinto vuoden 2009 parhaasta romaanisten
kielten alan pro gradu -tutkielmasta
Hjalmar Linderin rahasto

HuK Tero Ijäs, 800 euroa
Emeritusprofessori Osmo A.
Wiion rahasto ja Professori
Leif Åbergin rahasto
VTM Olli Parviainen: ”Verkkoja ja
innovaatioita — sosiaalisen verkoston analyysi
organisaation viestinnän tutkimuksen
apuna”, 500 euron palkinto vuoden 2009
parhaalle organisaatioviestinnän pro gradu
-tutkielmalle

1500 euroa taidehistorian oppiaineelle
taidehistorian opetuksen kehittämiseen
Takaharu Mitsuin rahasto
1300 euroa Aasian ja Afrikan kielten ja
kulttuurien tutkimuksen oppiaineelle Japaniaiheisen kirjallisuuden hankkimiseen
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Matematiikan ja
luonnontieteiden rahastot

henkilöille, jotka tekevät perinnöllisyystieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja joiden
koulutuksesta yliopiston perinnöllisyystieteen laitos on vastannut.

edistää matematiikan ja luonnontieteiden tutkimusta,
opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa.

Edvard Hjeltin palkintorahasto

Eva ja Antti Ahlströmin palkintorahasto

Perustuu professori Antti Ahlströmin lesken Eva Ahlströmin lahjoitukseen 1908.
Rahasto myöntää varoja kemian alan hyödylliselle tutkimukselle tai patentoimattomille keksinnöille, jotka tulevat hyödylliseen
käyttöön.
Johtaja Ernst Biesen stipendirahasto

Perustuu johtaja Ernst Biesen lesken Alma
Biesen lahjoitukseen 1927. Rahasto myöntää stipendejä yliopiston meteorologisen
laitoksen valvonnassa suoritettavia meteorologisia tutkimuksia varten.
Anders Donnerin stipendi

Perustuu kansleri, tähtitieteen professori Anders Severin Donnerin lahjoitukseen
1903 hänen yliopiston professoriksi nimittämisensä 20-vuotisjuhlan kunniaksi. Rahasto
myöntää stipendin parhaalle pro gradu
-työlle fyysis-matemaattisen osaston alalta.
Harry Federleyn rahasto

Perustuu perinnöllisyystieteen henkilökohtaisen ylim. professorin Harry Federleyn
lasten Håkan Federleyn, Inga Segercrantzin,
Gunnar Federleyn ja Ulla Lampeniuksen
lahjoitukseen 1979. Rahasto jakaa stipendejä

perinnöllisyystieteen alan suomalaisille tutkijoille alan ulkomailla tapahtuvaa tutkimusta
varten.
Amanuenssi Carl Finnilän
eläintieteellinen rahasto

Perustuu johtaja C. J. Finnilän ja Elisabeth
Finnilän lahjoitukseen 1918. Rahasto on
perustettu heidän poikansa Carl Johan
Finnilän muistoksi. Finnilä surmattiin matkalla pohjoiselle rintamalle 1918. Rahasto
myöntää varoja ulkomaisiin ja kotimaisiin
eläintieteen tutkimus- ja opintomatkoihin
sekä avustaa eläintieteen laitoksen tieteellistä tutkimustyötä ja myöntää tieteellisten
tutkimusten julkaisuavustuksia sekä varoja eläintieteellisen museon kokoelmien
kartuttamiseen.
Geometrian palkintorahasto

Perustuu anonyymiin lahjoitukseen 1944.
Rahastosta jaetaan geometrian palkintoja
synteettis-geometrisille tutkimuksille mahdollisine sovelluksineen.

Perustuu Ida Hjeltin, Esther Cajanuksen,
Aino Paciuksen, Aino Påndysin, Kålmån
Påndysin, Ingrid Frasersin, Rafael Frasersin,
Tyyni Brofeldin, Pekka Brofeldin, Evi
Sotavallan, Arto Sotavallan ja Paul Hjeltin
sekä metsänhoitaja Asser Hjeltin lahjoituksiin 1922 kansleri, senaattori, kemian professori Edvard Immanuel Hjeltin toivomuksen
mukaisesti. Rahasto myöntää stipendin lukuvuoden parhaasta orgaanista kemiaa tai
kemian historiaa käsittelevästä pro gradu
-työstä.

Perustuu professori Olli Halkan 60-vuotispäivän yhteydessä kerättyihin varoihin
1988. Rahastosta myönnetään stipendejä
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Lorenz Leonard Lindelöfin
yliopistollinen stipendirahasto

Perustuu professori Ernst Lindelöfin lahjoitukseen 1908 isänsä valtioneuvos, professori, matemaatikko Lorenz Leonard Lindelöfin
muistoksi. Rahasto palkitsee ylioppilaita,
jotka ovat suorittaneet fysiikan-matematiikan osastossa FK-tutkinnon matematiikan korkeimmalla arvosanalla ja jotka ovat
osoittaneet matemaattista lahjakkuutta.
Caj Gustaf Nybergin palkintorahasto

Outi ja Mauno Kososen rahasto

Rahasto perustuu lehtori Outi Kososen ja
professori Mauno Kososen lahjoitukseen
vuonna 2009. Rahaston tarkoituksena on
tukea Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun sekä Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen opiskelijoita.
Axel Fredrik Laurellin muistorahasto

Perustuu Victoria Laurellin lahjoitukseen
1927. Rahasto myöntää matkastipendejä
nuoremmille matematiikan opettajille, jotka ulkomailla haluavat tutkia matematiikan
opetuksen metodeja ja päämääriä.
Lindelöfin promootiostipendirahasto

Professori Olli Halkan rahasto

muistoksi 1908. Rahaston varoja tuli käyttää vuoden 1923 promootiossa, jossa juhlitaan vuoden 1873 promootion viisikymmenvuotismuistoa, henkilölle, joka promootioon
valmistautuessaan on osoittanut matemaattista lahjakkuutta.

Perustuu vuoden 1873 promootioon osallistuneiden useiden filosofian maistereiden
lahjotuksiin promoottorinsa, valtioneuvos,
professori L. L. (Lorenz Leonard) Lindelöfin

Perustuu professori Carl Nybergin ja hänen
tyttärensä Maja Aminoffin lahjoitukseen
poikansa ja veljensä Caj Gustaf Nybergin
muistoksi 1941. Rahasto antaa palkintoja
Helsingin yliopistossa opiskelevalle ylioppilaalle tai nuorelle tieteenharjoittajalle, joka
vuoden aikana on painattanut jonkin osteologiaa koskevan tutkimuksen tai valmistanut luurankoja tai luurangon osia, jotka on
hyväksytty eläinlääketieteellisen laitoksen
luurankokokoelmaan.
J. A. Palménin rahasto

Perustuu professori, vapaaherra J. A.
(Johan Axel) Palménin 70-vuotissyntymäpäivänä 7.11.1915 hänen ystäviensä ja oppilaittensa keräämiin varoihin. Rahaston tarkoituksena on Tvärminnen eläintieteellisen
aseman edistäminen.

Rahastot ja myönnetyt apurahat

Rahasto lyhyesti
Pääoma 538 000 euroa
Nimikkorahastoja 24
Vanhin rahasto vuodelta 1892
Apurahajako yhteensä 27 160 euroa
Rahaston hoitokunta:
dekaani Keijo Hämäläinen, professori
Dennis Bamford, professori Ritva HurriSyrjänen, kvestori Ilkka Hyvärinen,
filosofian ylioppilas Jaana Saarni,
lakimies Teija Halmevaara

Wilhelm Ramsayn ja Th. G. Sahaman
muistorahasto

Perustuu vuonna 1931 perustetun Wilhelm
Ramsayn muistorahastoon sekä akateemikko Thure G. Sahaman testamenttilahjoitukseen 1983. Rahastot yhdistettiin konsistorin
päätöksellä 1986. Rahasto jakaa stipendejä
Helsingin yliopiston piirissä suoritettaviin
geologisiin tai mineralogisiin tutkimuksiin.

Perustuu rehtori Mårten Magnus Wilhelm
Brennerin ja R. Donnerin lahjoituksiin
vuosina 1913 ja 1923. Rahasto jakaa matka- ja opintoavustuksia nuorille lähinnä
luonnontieteellisiä opintoja harjoittaville
ruotsinkielisille opiskelijoille, jotka kuuluvat johonkin ruotsinkieliseen osakuntaan.
Ensisijaisesti rahastosta myönnetään stipendejä Brennerin sukulaisille.

Kalervo Rankaman rahasto

Perustuu professori Kalervo Rankaman testamenttiin 1987. Rahastosta myönnetään
apurahoja hyvin menestyneille geologian ja
mineralogian opiskelijoille.

Josef Pippingsköldin rahasto

J. E. Rosbergin palkintorahasto

Perustuu professori Josef Pippingsköldin
testamenttiin 1892. Rahasto on tarkoitettu
soveltavan fysiikan vakinaisen professorin
viran rahoittamiseen.

Perustuu maantieteen professori Johan
Evert Rosbergin oppilaiden keräyksen tuottoihin 1930. Rahasto myöntää stipendin
lukuvuoden parhaalle pro gradu -työlle
maantieteessä.

August Ramsayn palkinto		

Perustuu valtioneuvos August Ramsayn
lahjoitukseen 1919. August Ramsayn palkinto annetaan etevästä tieteellisestä julkaisutoiminnasta puhtaan matematiikan, teoreettisen fysiikan, teoreettisen tähtitieteen
tai vakuutusmatematiikan alalla. Palkinto
voidaan antaa Suomen kansalaiselle, miehelle tai naiselle, joka Helsingin yliopistossa on suorittanut filosofian kandidaatin tai
filosofian lisensiaatin tutkinnon eikä ole
ylittänyt 32 vuoden ikää. Palkinto jaetaan
filosofisen tiedekunnan juhlallisen promootion yhteydessä.

Toukokuun 29. päivän 1913 rahasto

Professori Esko Suomalaisen rahasto

Perustuu professori Esko Suomalaisen
75-vuotispäivän yhteydessä kerättyihin varoihin 1986. Rahasto tukee perinnöllisyystieteen alaan kuuluvaa tutkimusta.
Sovelletun matematiikan rahasto

Perustuu Sotavahinkoyhdistyksen säätiön
lahjoitukseen 1958. Rahasto on perustettu
matematiikan professorin viran perustamista varten.

Evert Tähkäpään rahasto

Perustuu asessori Evert Tähkäpään testamenttiin 1907 ja sen muutoksiin 1932, 1933
ja 1939. Rahasto antaa apurahoja etupäässä
tähtitieteellisiä opintoja varten.
F. J. Wiikin stipendirahasto

Perustuu geologian ja mineralogian professori Fredrik Johan Wiikin testamenttiin
1893. Rahasto myöntää apurahoja geologian ja mineralogian opiskelijoille ja jatkoopiskelijoille, joiden opintoja tai tutkimusta
varten on tarvis lähemmin tutkia maaperää
jossain osassa Suomea tai Fennoskandiaa.

Matematiikan ja
luonnontieteiden
rahaston

apurahat 2010
Matematiikan ja
luonnontieteiden rahasto
jakoi vuonna 2010 apurahoja,
stipendejä ja tukea
luonnontieteellisille aloille
yhteensä 27 160 eurolla.
Apurahojen ja stipendien
myöntämisen lisäksi tukea
jaettiin J. A. Palménin
rahastosta Tvärminnen
eläntieteelliselle asemalle.
Perustutkinto-opiskelijat
LuK Seppo Duus, 600 euroa
LuK Vilja Eskelinen, 600 euroa
Fil. yo. Riina Känkänen, 600 euroa
LuK Maria Lahtinen, 600 euroa
Fil. yo. Mikko Muona, 600 euroa
Fil. yo. Jussi Määttä, 600 euroa
Fil. yo. Ville Parkkinen, 600 euroa
LuK Hilkka Pellikka, 600 euroa
LuK Sirke Piirainen, 600 euroa
Fil. yo. Sini Pöytäniemi, 600 euroa
LuK Eeva-Maria Viljakainen, 600 euroa
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Apurahat matematiikan
ja luonnontieteiden sekä
ympäristötieteiden jatkoopiskelijoille ja tutkijoille
MMM Jani Anttila, 1000 euroa
FM Esa Heilimo, 2000 euroa
DI Reetta Holmila, 1000 euroa
MSc Kaisa Kangas, 1000 euroa
FM Jari Kavakka, 1500 euroa
PhD Li Jing, 1500 euroa
FM Riitta Lindström, 1500 euroa
FT Ville Miikkulainen, 1000 euroa
MSc Majid Mirzaie Ataabadi 1000 euroa
FT Liisa Nevalainen, 2000 euroa
FM Ari Salmi, 1500 euroa
Matka-apurahat matematiikan
ja perinnöllisyystieteen
opettajille ja tutkijoille

Outi ja Mauno Kososen rahasto
• Palkinto vuoden 2009 parhaasta
suunnittelumaantieteen alan pro gradu
–tutkielmasta: FM Paula Zimmerman:
”Examining the Relationship Between Urban
Structure and Transportation: Case Study of
Boston, Massachutts”, 150 euroa
• Palkinto vuonna 2009 ylioppilastutkinnon
maantieteen kokeessa parhaiten
menestyneelle Viikin normaalikoulun
oppilaalle: Hanna Arhe, 100 euroa
J.A. Palménin rahasto
Tvärminnen eläinasemalle 1309,82 euroa
kustannuksiin, jotka ilman tukea olisivat
opiskelijoiden itsensä maksettavia

MSc Denis Dermadi Bebek, 800 euroa
FM Maria Lunkka-Hytönen, 800 euroa
FT, dosentti Katarina Pelin, 800 euroa
Matka-apuraha perustutkintoopiskelijalle
Fil. yo. Michelle Sahal-Estimé, 600 euroa.
Toukokuun 29. päivän 1913 rahasto
Provisor Nina Nordman, 500 euroa
Jur. kand. Anja Brenner, 500 euroa
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Maatalous-metsätieteiden
rahasto
edistää maatalous- ja metsätieteiden tutkimusta,
opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa.
G. A. Bredenbergin rahasto
Akolan stipendirahasto

Perustuu Frans Edvard Akolan testamenttiin 1910 ja sen lisäykseen 1920. Rahasto
myöntää stipendejä maanviljelystiedettä
yliopistossa harjoittaville pohjoispohjalaisille ylioppilaille.
Axel Björkenheimin stipendirahasto

Perustuu maanviljelysneuvos Axel
Björkenheimin, E. Björkenheimin, Bertic
Björkenheimin, C. Björkenheimin ja Sigrid
Ihren (o.s. Björkenheimin) lahjoitukseen
1915. Rahasto myöntää matkastipendejä
maanviljelyksen tai sen sivuelinkeinon tutkimista varten.
Blomqvistin palkintorahasto

Perustuu A. Blomqvistin lahjoitukseen
1904. Rahasto myöntää palkintoja parhaasta korkeinta arvosanaa varten laaditusta
kirjoitelmasta metsänhoidossa, metsänarvioinnissa tai metsäteknologiassa. Palkinto
voidaan myöntää myös opiskelijoille, jotka
metsänhoitotutkinnon suoritettuaan jatkavat opintojaan kandidaattitutkintoa varten.

Perustuu professori G. A. Bredenbergin
80-vuotispäivän johdosta kerättyihin varoihin vuosina 1945-1946. Bredenberg lahjoitti
kerätyt varat vuonna 1946 yliopistolle opintoapurahastoksi nimeään kantavaan rahastoon, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli
jakaa stipendejä korkeimman arvosanan
meijeriopissa suorittaneille maatalous- ja
metsätieteiden kandidaateille.
Ekestubben stipendi

Perustuu tykistön luutnantti Erik
Ekestubben testamenttiin 1745. Ekestubben
rahasto on vanhin Kuninkaallisen Turun
Akatemian aikaisista yksityisistä rahastoista. Rahasto myöntää stipendejä ylioppilaille,
jotka opiskelevat maanviljelystä, teknologiaa
ja vuorityötä.
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran
rahasto

Rahaston tarkoituksena on Helsingin yliopistossa opiskelevien Etelä-Pohjanmaalta
kotoisin olevien maataloustieteen, kotitaloustieteen, eläinlääketieteen ja elintarviketieteiden opiskelijoiden tukeminen. Rahasto perustuu Etelä-Pohjanmaan
Maanviljelysseuran säätiön lahjoituksiin.

Rahastot ja myönnetyt apurahat

Professori Karl Enckellin
maanviljelystaloudellisten tutkielmain
palkitsemisrahasto

Perustuu professori Karl Enckellin lahjoitukseen 1927. Rahaston varoja käytetään
ensi sijassa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa suoritettavia kandidaatti- ja agronomitutkintoja
varten maanviljelystalouden alalla kirjoitettujen tutkielmain palkitsemiseen.
Heinonsalon rahasto

FM Marja-Liisa Heinonsalo ja KTM Eero
Heinonsalo perustivat rahaston vuonna 2006 tukemaan yliopistossa tehtävää
bio- ja ympäristötieteellistä tutkimusta.
Rahaston tarkoituksena on tukea erityisesti
bio- ja ympäristötieteen väitöskirjatutkijoiden ja/tai tutkimusryhmien materiaali- ja
instrumenttihankintoja.

Erkki Laitakarin palkinto

Pellervo-Seuran rahasto

Professori Mikko Varon rahasto

Perustuu metsänhoitotieteen professori
Erkki Assar Laitakarin lahjoitukseen 195253. Rahasto palkitsee metsätieteen ylioppilaita, jotka ovat hyvällä menestyksellä suorittaneet yhteiset harjoitustyöt ja osoittaneet
hyvää toverihenkeä.

Perustuu Pellervo-Seuran lahjoitukseen
1950-51. Rahaston tarkoituksena on tukea
maataloudellista tutkimusta stipendein ja
palkinnoin.

Perustuu kotieläinjalostuksesta kiinnostuneiden järjestöjen ja yksityisten henkilöiden
lahjoittamiin varoihin 1977. Rahasto tukee
opiskelijoita laudaturtyön tekovaiheessa
sekä edistää kotieläinjalostusalan ylintä opetusta, eri kotieläinlajien jalostusta koskevaa
tutkimusta ja tutkimustulosten saattamista
käytäntöön ja tarvitsevien tietoon.

Puumarkkinatieteen rahasto

Perustuu rehtori, metsänarvioimistieteen
professori Erik Lönnrothin kuoleman jälkeen kerättyihin varoihin 1972. Rahasto tukee metsätieteelliseen, lähinnä metsänarvioimistieteen, alaan kuuluvia jatko-opintoja.

Perustuu Enso-Gutzeitin lahjakirjaan 1958
ja Metsäteollisuuden lahjakirjaan 1982.
Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on
perustaa puumarkkinatieteen professuuri
ja apulaisprofessuuri puumarkkinatieteen
laitokselle maatalous-metsätieteelliseen
tiedekuntaan.

Osmolan stipendirahasto

Arthur Rindellin rahasto

Perustuu Osmolan Akateemisen
Osuusruokalan lahjoitukseen 1928. Rahasto
jakaa stipendejä yliopistossa kemiaa opiskeleville tai ravintoainetutkimuksia harjoittaville eteviksi osoittautuneille varattomille
ylioppilaille.

Perustuu professori Arthur Rindellin
60-vuotispäivänä kerättyihin varoihin, jotka
hän lahjoitti 1914. Rahasto myöntää apurahoja tieteellisiin opintoihin maanviljelyskemiassa ja maanviljelysfysiikassa.

Erik Lönnrothin muistorahasto

Rahasto lyhyesti
Pääoma 418 000 euroa
Nimikkorahastoja 17
Vanhin rahasto vuodelta 1745
Apurahajako yhteensä 23 500 euroa

Professori J. Valmarin muistorahasto

Perustuu professori J. Valmarin muistokeräykseen 1943 sekä johtaja Emil Vuorion
testamenttiin 1949. Rahasto myöntää palkintoja maanviljelyskemian ja -fysiikan
alaan kuuluvista tutkimuksista, joita maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa opiskelevat ylioppilaat ovat suorittaneet kandidaattitutkintoa varten.

Tuottajain Lihakeskuskunnan rahasto

Perustuu Tuottajain Lihakeskuskunnan
lahjoitukseen 1960. Rahaston alkuperäisenä
tarkoituksena on rahoittaa kotieläintuotteiden teknologian professorin, opetusalana
lihataloustiede, palkkausta.

Uudet lahjoitukset: Etelä-Pohjanmaan
Maanviljelysseuran rahaston perustaminen, Marja-Liisa ja Eero Heinonsalon lahjoitus
nimikkorahastoonsa
Rahaston hoitokunta:
professori Lea Hyvönen (pj), professori Mikko
Tervo, professori Matti Ylätalo, tutkimushallinnon päällikkö Sipo Vanhanen, MMM Annika
Hyytiä, lakimies Teija Halmevaara
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Maatalousmetsätieteiden
rahaston

apurahat
2010
Maatalous-metsätieteiden
rahasto jakoi vuonna 2010
apurahoja, stipendejä ja
palkintoja yhteensä 23 500
eurolla. Etelä-Pohjanmaan
Maanviljelysseuran rahastosta
jaettiin ensimmäistä
kertaa kaksi tuhannen
euron gradustipendiä
maataloustieteen,
kotitaloustieteen,
eläinlääketieteen ja
elintarviketieteiden
perustutkinto-opiskelijoille.
Heinonsalon rahastosta
myönnettiin 1000
euron apuraha bioja ympäristötieteen
jatko-opiskelijan
materiaalikustannuksiin.
Lisäksi rahastosta
myönnettiin kuusi 300 euron
gradupalkintoa.

Maatalous- ja elintarvikealan
perustutkinto-opiskelijat
MMK Timo Heikkilä, 500 euroa
LuK Laura Hyvärinen, 500 euroa
ETK Julia Laaksonen, 500 euroa
Maat. ja metsät. yo. Hanna Mononen,
500 euroa
Maat. ja metsät. yo. Janne Rasi, 500 euroa
Maat. ja metsät. yo. Torsti Schulz, 500 euroa
BSc Qiao Shi, 500 euroa
ETK Lotta Stenman, 500 euroa
BSc Priit Tammeorg, 500 euroa
ETK Viivi Wanhalinna, 500 euroa
Maatalous-, metsä- ja elintarvikealan
jatko-opiskelijat ja tutkijat
MSc Hanan T. Abbas Hilmi, 1500 euroa
MBA Md. Motaher Hossain, 1500 euroa
ETM Reetta Kivelä, 1500 euroa
MSc Liisa Maanavilja, 1500 euroa
Master in Forest Sciences and Business
Tiantian Tang, 1500 euroa
MMM Minli Wan, 1500 euroa
MMM Sanna Välimäki, 1500 euroa
Matka-apurahat jatko-opiskelijoille
MMM Taina Laaksoharju, 500 euroa
Agronomi Johanna Nykyri, 500 euroa
MSc Isabel Weinheimer, 800 euroa
Matka-apurahat perustutkintoopiskelijoille
MMK Anna-Kaisa Kähkölä, 700 euroa
Maat. ja metsät. yo. Petteri Mönkkönen,
700 euroa
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Etelä-Pohjanmaan
Maanviljelysseuran rahasto
ETK Hanna Kasari, 1000 euroa
Maat. ja metsät. yo. Sanna-Helena Rantala,
1000 euroa
Heinonsalon rahasto
MMM Mari Räty, 1000 euroa bio- ja
ympäristötieteen jatko-opiskelijan
materiaalikustannuksiin
Pro gradu -palkinnot
Rahasto palkitse vuoden 2009 parhaat pro
gradu -tutkielmat seuraavilta laitoksilta 300
euron stipendillä:
Elintarvike-ja ympäristötieteiden laitos:
elintarviketeknologia, soveltava kemia ja
mikrobiologia
Maataloustieteiden laitos: agroteknologia
Metsätieteiden laitos: metsäekologia,
metsäekonomia, metsävarojen käyttö

Rahastot ja myönnetyt apurahat

juhlarahasto

lehtori Bror Karl Julius Wittingin jälkeläisille, jotka jatkavat korkeampia opintoja
joko Helsingin yliopistossa tai muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa. Muussa tapauksessa rahasto myöntää
stipendejä opiskelijoille, jotka ovat kotoisin
Porvoosta tai Uudestakaarlepyystä.

Josef Jamalaisen apurahasto

Herman ja Elisabeth Hallonbladin
rahasto

Laura Kolben ja Thomas Forssin rahasto

Gratsiaalirahasto

Rahastosta on myönnetty avustuksia yliopiston professorin ja kirjastonhoitajien
leskille sekä vajaavaltaisille ja turvattomille
lapsille, joiden havaitaan olevan sellaisen
avun tarpeessa.

Perustuu valtioneuvos Herman
Hallonbladin ja rouva Elisabeth
Hallonbladin testamenttilahjoitukseen
1909. Rahastosta myönnetään stipendejä
eteville nuorille suomalaisille tiedemiehille.

Forsius-Wittingin stipendirahasto

Helsingin yliopiston professorinrouvat
ry:n rahasto

tukee Helsingin yliopiston tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita.
Carl Arvidsonin stipendit

Perustuu apteekkari Carl Fredrik
Arvidsonin testamenttiin 1876. Rahasto
myöntää stipendejä varattomille, hyvätapaisille ja ahkerille ylioppilaille, jotka ovat kotoisin Turusta tai Loviisasta.
Augusta von Beckerin rahasto

Perustuu neiti Anna Carolina Augusta von
Beckerin testamenttiin 1910. Rahaston käyttötarkoitus on yleinen.
Caloanderin stipendirahasto

Perustuu kamarikirjuri Lorentz Reinhold
Caloanderin testamenttiin 1861. Rahastosta
myönnetään stipendejä Turun kaupungista

kotoisin oleville varattomille, siivoille ja ahkerille ylioppilaille.

Perustuu kirurgian tohtori Karl Kristian
Forsiuksen ja hänen puolisonsa Olivia
Forsius-Wittingin testamentteihin 1884,
1888 ja 1911. Rahaston varoja on määrä
jakaa lehtori Gustaf Henrik Forsiuksen ja

Rahasto perustuu Helsingin yliopiston professorinrouvat ry:n lahjoitukseen vuonna 2008 ja sen tarkoituksena on tukea
Helsingin yliopiston vammaisopiskelijoita.
Etusijalla ovat näkövammaiset opiskelijat.

Perustuu postilaitoksen entisen pääjohtajan, pääpostitirehtööri Pietari Jamalaisen
testamenttiin 1919, 1933 ja 1963. Rahasto
myöntää stipendejä ylioppilaille, jotka
ovat tai joiden vanhemmat ovat kotoisin
Inkerinmaalta.

Perustuu dosentti Laura Kolben ja varatuomari, diplomiekonomi Thomas Forssin
merkkipäiväkeräykseen vuonna 2005.
Rahaston tarkoituksena on tukea tutkimusta ja koulutusta kansainvälisen yksityisoikeuden sekä kaupunki- ja Eurooppatutkimuksen aloilla.
Laguksen gratsiaalirahasto

Perustuu professori W. Laguksen lahjoitukseen 1888. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on myöntää gratsiaaleja professorin
leskille ja varsinaisen professorin jälkeenjääneille vajaavaltaisille ja turvattomille
lapsille.

Emil Hårdin stipendirahasto

Rahasto lyhyesti
Pääoma 1 026 000 euroa
Nimikkorahastoja 24
Vanhin rahasto vuodelta 1840
Apurahajako yhteensä 49 900 euroa
Rahaston hoitokunta:
kansleri Kari Raivio (pj), professori Kielo Haahtela,
rahoitusjohtaja Rauno Välimaa, viestintäjohtaja
Jorma Laakkonen, oikeustieteen kandidaatti HannaMari Manninen, yhteyspäällikkö Pia Dolivo

Perustuu lehtori Emil Hårdin testamenttiin
1919. Rahasto myöntää stipendejä maistereille, lisensiaateille tai dosenteille.
Jaenischin stipendirahasto

Perustuu vapaaherratar Amalie Boijen (o.s.
Jaenisch) lahjoitukseen 1873 sekä testamenttilahjoitukseen 1879. Rahasto perustettiin Boijen veljen Carl Ferdinand Jaenischin
muistoksi ja siitä myönnetään stipendejä
Turun ja Viipurin lyseoiden köyhille ja toiveikkaille yliopistoon päästetyille oppilaille.

Josefina ja Julius Löfblomin
stipendirahasto

Perustuu C. J. Löfblomin ja rouva Josefina
Löfblomin testamenttilahjoitukseen 1918.
Rahasto jakaa stipendejä varattomille suomalaisille ylioppilaille, mieluiten teologian
tai lääketieteen opiskelijoille.
Wasilij Margunoffin rahasto

Perustuu valtioneuvoksetar Margunoffin
testamenttiin vuonna 1936. Rahasto tukee
Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta kotoisin olevia vähävaraisia ylioppilaita.
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J. Ph. Palménin stipendirahasto

K. J. Ståhlbergin rahasto		

Rahasto on perustettu vapaaherra, senaattori, professori J. Ph. Palménin lahjakirjalla
1882. Rahasto myöntää stipendejä nuorille
miehille, joilla on hyviä tieteellisiä taipumuksia ja jotka suoritettuaan kandidaattitutkinnon jossakin tiedekunnassa haluavat
jatkaa opintojaan lisensiaatin tutkintoon
samassa tiedekunnassa mieluiten tarkoituksenaan hakea opettajan virkaa yliopistossa,
kuitenkin olkoon yksi näistä stipendeistä
yhdistetty lakitieteen lisensiaatin arvoon.

Perustuu tasavallan presidentti, hallintooikeuden professori K. J. Ståhlbergin muistoksi lahjoitettuihin varoihin 1952–1953.

Rehbinderin stipendit 1841

Perustuu vt. kansleri, kreivi Robert Henrik
Rehbinderin lesken, kreivitär Anna
Charlotta Rehbinderin (o.s. Hedenberg)
lahjoitukseen 1841. Rahastosta annetaan
apurahoja nuorille miehille, jotka ovat suorittaneet filosofian kandidaatin tutkinnon ja
jotka opiskelevat lisensiaatin arvon saavuttamiseksi jossakin tiedekunnassa, varsinkin
jos ilmoittavat aikomuksensa olevan hakea
opettajanvirkaa yliopistossa. Yksi apuraha
annetaan sillä nimenomaisella ehdolla, että
hakija harjoittaa opintoja filosofian lisensiaatin arvoa varten.
Kamarineuvos Herman Rosenbergin
rahasto

Perustuu kamarineuvos Herman
Rosenbergin ottopojan, lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Antellin testamenttiin
1891. Rahasto myöntää stipendejä suomen
kansalaisille riippumatta sukupuolesta, uskonnosta ja tiedekunnasta.

Suomen vapaussodan muistorahasto

Perustuu rahaston aloitteentekijän K. A.
Wegeliuksen keräämiin varoihin vapaussotaan osallistuneiden urhoollisten oppilaittensa muiston säilyttämiseen jälkipolville
vuonna 1937. Rahastosta myönnetään stipendejä Joensuun lyseosta päässeille ylioppilaille, jotka ovat lahjakkaita, opinnoissaan
kouluaikana hyvin edistyneitä ja käytökseltään moitteettomia ja jotka omaavat kristillis-siveellisen maailmankatsomuksen sekä
kunniasanallaan vakuuttavat tulevansa palvelemaan samoja isänmaallisia päämääriä
kuin valkoiset vapaustaistelijat.
Säästörahasto

Perustuu aina vuoteen 1895 asti käytössä
olleeseen menettelyyn laittaa palkat avoinna olevista yliopistoviroista säästökassaan,
kun sitä vastoin sijaispalkkiot, jotka on
maksettu samasta rahastosta, ovat määrältään olleet sanottuja palkkoja paljon pienemmät, varsinkin kun professorinvirkoja
niiden ollessa avoinna ovat hoitaneet dosentit. Säästörahaston korkosäästöistä on
myönnetty varsinaisille professoreille ja kirjastonhoitajille virantoimituspalkkiota sekä
maksettu palkkioita dosenteille, jotka eivät
nauti dosenttistipendiä.
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Juhlarahaston

apurahat
2010

Juhlarahasto jakoi vuonna
2010 apurahoja yhteensä
49 900 eurolla. Rahasto
myönsi matka-apurahoja
ulkomailla tapahtuvaan
opiskeluun ja tieteelliseen
jatko-opiskeluun. Laura
Kolben ja Thomas
Forssin rahastosta
myönnettiin yksi apuraha
yksityisoikeuden alan
tutkijalle. Helsingin
yliopiston professorien
rouvat ry:n rahastosta
jaettiin kaksi stipendiä.

Matka-apurahat perustutkintoopiskelijoille
Kasvatust. yo. Maarit Aakko, 2000 euroa
HuK Sirpa Bågman, 2000 euroa
VTK Matti Heinonen, 2000 euroa
LuK Venla Kontiokari, 2000 euroa
HuK Tommi Lankila, 2000 euroa
VTK Laura Narva, 2000 euroa
LuK Sirke Piirainen, 2000 euroa
Fil. yo. Emilia Pitkänen, 2000 euroa
TK Sinikka Tuori, 2000 euroa
Fil. yo. Taneli Viitala, 2000 euroa
Fil. yo. Joy Wolfram, 2000 euroa
Matka-apurahat jatko-opiskelijoille
MSc Antti Aalto, 2500 euroa
Proviisori Mikko Käenmäki, 2500 euroa
FM Tiina Laaksonen, 2500 euroa
VTM Airi Lampinen, 2500 euroa
LL Lic Rain Liivoja, 2500 euroa
KTM Tuomas Malinen, 2500 euroa
FM, FK Pia Mäenpää, 2500 euroa
FM Heidi Repo, 2500 euroa
TM Elisa Uusimäki, 2500 euroa
FM Ville Walta, 2500 euroa
Laura Kolben ja Thomas
Forssin rahasto
LL. M. Javier Reyes, 800 euroa
Helsingin yliopiston professorien
rouvat ry:n rahasto
FM Jaakko Seppälä, 1200 euroa
HuK, tradenomi Mirka Leppänen, 900 euroa

Rahastot ja myönnetyt apurahat

V

irusten rakenteista väitöskirjaansa
tekevä Lotta Happonen vietti kesäkuun 2009 Bostonissa alan yhden
huipun, professori Nikolaus Grigorieffin
tutkimusryhmässä. Matkaa varten Happonen sai Helsingin yliopiston juhlarahastosta
matka-apurahan, jolla hän kattoi matka- ja
asumiskustannukset.
— Matka onnistui monin tavoin, Happonen iloitsee.
— Päätavoitteeni oli oppia käyttämään
Grigorieffin kehittämää, virusten kolmiulotteisten mallien rakentamiseen luotua ohjelmaa ja tuoda tämä tieto Suomeen. Meillä Biotekniikan instituutissa ei nytkään ole
huono ohjelma käytössä, mutta Grigorieffin ohjelma tulee tuomaan mallinnuksiimme selvää parannusta: kaikki tämän hetken
parhaat julkaistut virusrakenteiden mallit
on tehty tällä ohjelmalla, Happonen kertoo.
Happonen syvensi matkallaan tietämystään myös koko virusten kuvaprosessoinnin kaaresta.
— Opin käyttämään elektronimikroskooppiakin entistä tehokkaammin. Itse asiassa bostonilaisryhmän insinööri on tulossa Suomeen myöhemmin optimoimaan Otaniemeen hankittua uutta
elektronimikroskooppia.
Kun puhutaan virusten rakenteiden kuvaamisesta, puhutaan hyvin pienten asioiden ikuistamisesta. Bostonissa Happonen
analysoi uudestaan oman väitöskirjansa ai-

neistoa, yli 70 celciusasteen lämpötiloissa
elävien virusten rakenteita. Näitä viruksia
tavataan muun muassa Islannin ja Uuden
Seelannin kuumissa lähteissä.
— Oma työni on perustutkimusta, mutta toki löydöillä myöhemmin saattaa olla kaupallistakin potentiaalia, jos saamme
tietää, miten viruksen on mahdollista selvitä biologisesti aktiivisena noin kuumassa
lämpötilassa.
Yksi matkan tarkoitus oli verkostoitua ja
tutustua alan tekijöihin. Happosen esimiehen, professori Sarah Butcherin hieno tavoite on saada jokainen jatko-opiskelijoistaan tutustumaan johonkin alan huippuryhmään maailmalla.
— On avartavaa nähdä, miten huiput
muualla tekevät töitä. Bostonin arjessa yllätyin siitä, ettei tämä kymmenhenkinen ryhmä paiskinutkaan töitä aamusta iltaan viikon jokaisen päivänä, vaan teki aivan normaaleja kahdeksan tunnin työpäiviä, Happonen sanoo.
— Silmiinpistävää oli ryhmän jäsenten
tiivis sosiaalinen yhteydenpito myös työajan
ulkopuolella, mikä loi hyvää ja avointa henkeä. Professorikin osallistui rientoihin muiden mukana. Arvostan suuresti hänen antamaansa henkilökohtaista huomiota ja avuliaisuuttaan. Varsin mielelläni joskus vielä
palaisin Bostoniin tohtoritutkijana!

kuva: veikko somerpuro

Matka-apurahalla virusten
mallinnusta tutkimaan
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kuva: veikko somerpuro
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Rahastot ja myönnetyt apurahat

Tunnustusta aktiivisille

T

oimitusjohtaja Juha Korppi-Tommola halusi tehdä 60-vuotispäiviensä muistamisrahoillaan jotakin uutta.
Hän sai nopeasti idean perustaa oman nimikkorahastonsa yliopistolle, olivathan akateemiset rahastot Suomen Kulttuurirahastossa ja Helsingin yliopiston tiedesäätiössä
työskennelleelle Korppi-Tommolalle perin
tuttuja.
— Koska oma lahjoitukseni on suhteellisen pieni, halusin tuoton käytettäväksi opiskelijoiden hyväksi. Tiedämmehän, että opiskelijalle vaikkapa tuhannen euron stipendi on suuri raha, jolla elää pari kuukautta,
Korppi-Tommola sanoo.
Seuraavaksi tuli päättää, ketkä nimikkostipendiä voisivat hakea. Koska Korppi-Tommola itse on aikoinaan ollut ahkera toimija eri opiskelijajärjestöissä, kandidaateiksi
oli luontevaa valita opinnossaan hyvin menestyviä opiskelijoita, jotka lisäksi ovat toimineet aktiivisesti joko ylioppilaskunnassa,
osakunnassa tai ainejärjestössä.

— Arvostan suuresti opiskelijajärjestöjen tarjoamaa mahdollisuutta harjoitella yhteisten asioiden hoitoa, Korppi-Tommola sanoo.
— Järjestöissä oppii ainutlaatuisella tavalla yhteisöllisyyttä, vastuunkantoa ja itsenäisten päätösten tekemistä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on
maailman varakkain opiskelijajärjestö, joten sen asioita hoitamalla pääsee tosissaan harjoittelemaan omaisuudenhoitoa ja
päätöksentekoa.
Opiskelijajärjestöt ovat myös mainio
paikka luoda aitoja ja läpi elämän säilyviä
kontakteja.
— Järjestötutut muistetaan. Tervehdimme aina tavatessamme heidänkin kanssaan, joiden polut työelämässä ovat vieneet
toisaalle.
Korppi-Tommola muistuttaa, etteivät
järjestöaktiivisuus sekä hyvä menestyminen
opinnoissa ja myöhemmin työelämässä sulje toisiaan pois. Ennemminkin nämä tukevat toisiaan.

— Ajatellaan vaikkapa Jorma Ollilaa,
joka kolmen tutkintonsa lisäksi ehti vaikuttamaan Suomen Ylioppilaskuntien liiton
puheenjohtajana.
Omaa rahastoaan Korppi-Tommola
luonnehtii vain tipaksi valtameressä, mutta uskoo stipendin herättävän sympatiaa
saajassaan.
— Toivottavasti stipendit osaltaan kannustavat saajiaan yhteisten asioiden hoitoon
jatkossakin. Ankea olisi sellainen yhteiskunta, jossa haetaan vain välitöntä hyötyä itselle ja yhteisten asioiden hoitaminen jäisi niille, jotka eivät muualla pärjää.

Juha Korppi-Tommola
toimi 1970-72 HYY:n edustajistossa ja 1973-74
HYY:n puheenjohtajana.
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Helsingin yliopiston
alumni ry:n rahasto
edistää Helsingin yliopiston tutkimusta, opetusta
ja opiskelua. Erityisenä tarkoituksenaan rahasto
jakaa stipendejä yliopiston eri tiedekuntien
opiskelijoille.
Juha Korppi-Tommolan rahasto

Ympäristön ystävät -rahasto

Rahasto perustuu Juha Korppi-Tommolan
merkkipäivälahjoitukseen vuonna 2009.
Rahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä Helsingin yliopiston lahjakkaille
opiskelijoille, joiden opintomenestys on
yli keskiarvon ja jotka ovat toimineet aktiivisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa, osakunnissa tai tiedekunta- ja
ainejärjestöissä.

Perustuu oikeustieteen lisensiaatti Heidi
Anderssonin lahjoitukseen vuonna 2008.
Rahaston päämääränä on ympäristötieteiden, erityisesti luonnonsuojelun, tukeminen jakamalla stipendejä vähävaraisille
opiskelijoille.

Rahasto lyhyesti
Pääoma 591 000 euroa
Nimikkorahastoja 2
Vanhin rahasto vuodelta 2005
Apurahajako yhteensä 29 900 euroa
uudet lahjoitukset: juha korppi-tommolan rahaston perustaminen, alumniyhdistyksen jäsenten
jäsenmaksulahjoitukset
Rahaston hoitokunta:
johtaja Kyllikki Pankakoski (pj), johtaja Susanna
Miekk-oja, professori Markku Löytönen, dekaani
Jari Niemelä, toiminnanjohtaja Pia Österman,
yhteyspäällikkö Pia Dolivo
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Helsingin yliopiston
alumni ry:n rahaston

apurahat

Helsingin yliopiston alumni
ry:n rahasto jakoi vuonna
2010 stipendejä yhteensä
29 900 eurolla. Rahasto jakoi
yhden 1000 euron suuruisen
Väinö Linna -stipendin
kansantaloustieteen,
erityisesti makrotaloustieteen,
perustutkinto-opiskelijalle
ja kaksi 500 euron
suuruista alumnistipendiä
perustutkinto-opiskelijoille.
Juha Korppi-Tommolan
rahastosta jaettiin
ensimmäsitä kertaa 1 000
euron stipendi aktiiviselle
opiskelijalle. Ympäristön
ystävät -rahastosta
jaettiin kolmetoista
2 000 euron stipendiä
vähävaraisille perustutkintoopiskelijoille, jotka tekevät
ympäristötutkimukseen
liittyvää pro gradu
-tutkielmaa.

Väinö Linna -stipendi:
Valtiot. yo., fil. yo. Risto Karinkanta, 1000 euroa
Juha Korppi-Tommolan rahaston stipendi:
HuK, kasvatust. yo. Lari Ahokas, 1000 euroa
Alumnistipendit
LuK Vilja Eskelinen, 500 euroa
VTK Hanne Hämäläinen, 500 euroa
Ympäristön ystävät -rahasto
BSc Dipjoy Chakma, 2000 euroa
Fil. yo. Eva Ehrnsten, 2000 euroa
BSc Li Ji, 2000 euroa
LuK Susanna Kari, 2000 euroa
BA Denise Lama Feliu, 2000 euroa
Maat. ja metsät. yo. Piia Launiainen, 2000 euroa
Fil. yo. Laura Lundgren, 2000 euroa
Fil. yo. Antti Miettinen, 2000 euroa
Fil. yo. Nina Nygren, 2000 euroa
AFK Yvonne Nygård, 2000 euroa
Fil. yo. Mari-Anna Närhi, 2000 euroa
LuK Anu Palmgren, 2000 euroa
Fil. yo. Sini Pöytäniemi, 2000 euroa

Rahastot ja myönnetyt apurahat

Kansalliskirjaston
kulttuuriperintörahasto
tukee Kansalliskirjastoa sen toimialaan kuuluvassa
kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja tunnetuksi
tekemisessä.
Ari Aallon rahasto

Eero Niinikosken rahasto

Perustuu toimitusjohtaja Ari Aallon merkkipäiväkeräykseen vuonna 2006. Rahaston
tarkoituksena on tukea Kansalliskirjaston
kulttuuriperinnön säilyttämistä. Rahasto
on myöntänyt varat neljän teoksen konservointiin ja digitointiin osana Pelasta kirja
-hanketta.

Perustuu johtaja Eero Niinikosken merkkipäiväkeräyksiin vuosina 2005 ja
2008. Rahaston tarkoituksena on tukea
Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön säilyttämistä ja se on myöntänyt varat kahden
Mikael Agricolan teoksen konservointiin ja
digitointiin osana Pelasta kirja -hanketta.

Anu Karessuon rahasto

Päivi Setälän rahasto

Perustuu FM Anu Karessuon lahjoitukseen vuonna 2006. Rahaston tarkoituksena
on tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperintöä, erityisesti musiikkikäsikirjoitusten
hankintaa.

Perustuu professori Päivi Setälän lahjoitukseen vuonna 2006. Rahaston tarkoituksena
on tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön säilyttämistä.

Rahasto lyhyesti
Pääoma 196 000 euroa
Nimikkorahastoja 7
Rahasto perustettu vuonna 2004
Rahaston hoitokunta:
professori Aili Nenola (pj), professori Laura
Kolbe, professori Jyrki Nummi, ylikirjastonhoitaja
Kai Ekholm, kvestori Ilkka Hyvärinen, yhteyspäällikkö Pia Dolivo

Kari Suokon rahasto
Vesa Kauton rahasto

Perustuu fil. tri., ylikirjastonhoitaja emeritus Vesa Kauton merkkipäiväkeräykseen
vuonna 2006. Rahaston tarkoituksena on
tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön
säilyttämistä.

Perustuu hallintojohtaja, oik. lis. Kari
Suokon merkkipäiväkeräykseen vuonna
2006. Rahaston tarkoituksena on tukea
Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön säilyttämistä, erityisesti Pohjanmaata koskevaa
kartta-aineistoa.

Arto Mustajoen rahasto

Perustuu professori Arto Mustajoen merkkipäiväkeräykseen vuonna 2009. Rahasto
tukee Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön
säilyttämistä.
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pelastetut
kirjeet

k

ansalliskirjasto sai arvokkaan täydennyksen käsikirjoitusaineistoonsa,
kun Sothebyn huutokaupasta saatiin ostettua – Sibeliuksen syntymäpäivänä
8.12.2009 – neljä Sibeliuksen tanskalaiselle Poul Knudsenille lähettämää kirjettä. Knudsen oli näytelmäkirjailija, joka oli
tilannut Sibeliukselta sävellystyön Scaramouche-nimiseen pantomiimiinsa, ja vuosina 1913 – 1922 kirjoitetut kirjeet koskevat
tätä teosta. Kirjeiden arvo on suuri paitsi
kansallisomaisuutena, myös yhtenä palasena täydentämässä sitä mosaiikkikuvaa, jota
Sibeliuksen tuotannosta parhaillaan kootaan Kansalliskirjaston yhteydessä toimivassa Jean Sibeliuksen kriittisten editioiden toimituksessa.
Kansallisaineiston ”kotiuttamiseksi” saatiin arvokasta apua Suomen suurlähetystöltä Lontoossa, joka otti tehtäväkseen huutokaupan hoitamisen paikan päällä Sothebyllä. Kirjeet herättivät suurta kiinnostusta
huutokauppayleisön piirissä, ja kulttuuriasianhoitaja Pirjo Pellinen sai kilpailla
jonkin aikaa muiden ostajien kanssa, ennen
kuin kilpailu ratkesi Kansalliskirjaston hyväksi. Kulttuuriteon taustalla on Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahastoon kuuluvan Anu Karessuon rahasto, jonka tuella
kirjeet saatiin hankittua.
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Rahastot ja myönnetyt apurahat

Itsenäiset rahastot
muodostuvat huomattavista lahjoituksista. Osa
rahastoista on tarkoitettu lahjoitusprofessuurien
ylläpitämiseen, osa taas jakaa apurahoja ja stipendejä.

Edward Anderssons fond för svensk
språkig juridisk undervisning

Fonden för svenskspråkig professur i
husdjurens allmänna hälsovård

Perustuu professori Edward Anderssonin
lahjoitukseen 1999 yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ruotsinkielisen opetuksen
säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Rahaston
varoilla rahoitetaan yksityisoikeuden ruotsinkielistä professorin virkaa.

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.

Walter Ehrströmin säätiön rahasto

Perustuu Walter Ehrströmin säätiön lahjoituksiin vuonna 2000 ja 2006. Rahaston
tarkoituksena on rahoittaa maitohygienian
ja nautaterveydenhuollon professuuria sekä maidon teollisen hygienian professuuria
eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.
Jane ja Aatos Erkon säätiön rahasto

Rahasto perustuu Jane ja Aatos Erkon säätiön lahjoitukseen 2008. Rahaston varoilla
perustettiin Helsingin yliopiston tutkijakollegiumiin vieraileva professuuri, jonka
tutkimuksellisena painopisteenä ovat yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta koskevat
kysymykset. Lahjoitusvaroilla perustetun
viran nimi on Jane ja Aatos Erkon ajankohtaisen yhteiskuntatutkimuksen professuuri.
Rahasto ylläpitää myös viranhaltijan käyttöön hankittavaa asuntoa.

Erkki Hannikaisen rahasto

Perustuu Erkki Hannikaisen testamenttiin vuonna 1984. Rahasto jakaa apurahoja
ranskan kielen jatko-opintojen harjoittamista varten Ranskassa.
Helsingin Energian 100-vuotisrahasto

Rahaston tarkoituksena on erityisesti Suomenlahtea koskevan Itämeritutkimuksen 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 tehtyihin
merkkipäivämuistamisiin.

Lääketieteen kandidaatti Ensio
Hyvärisen stipendirahasto

Rahaston tarkoituksena on Helsingin yliopiston tukeminen. Erityisesti rahasto tukee
yliopiston tulevaisuuden kannalta tärkeiden
strategisten tavoitteiden toteuttamista.

Perustuu Varma Hyvärisen lahjakirjaan
ja testamenttiin vuonna 1982. Rahastosta
myönnetään stipendejä opinnoissaan hyvin
menestyneille lääketieteen opiskelijoille syventävien opintojen tutkimussuunnitelman
tai valmiin tutkielman, opiskelija-aktiivisuuden ja ulkomailla suoritettujen opintojen
perusteella.

Aili ja Brynolf Honkasalon rahasto

Yrjö ja Tuulikki Ilvosen rahasto

Rahasto perustuu Aili ja Brynolf
Honkasalon tekemiin testamentteihin
1970, 1972, 1975 ja 1979. Rahastosta
myönnetään apurahoja nuorille lakimiehille, jotka kandidaatti-tutkinnon suoritettuaan jatkavat opintoja oikeustieteellistä
väitöskirjaa tai tohtorin tutkinnon suoritettuaan aikovat valmistua opettajaksi oikeustieteelliseen tiedekuntaan.

Perustuu opettaja Tuulikki Ilvosen testamenttilahjoitukseen 2003. Rahasto kantaa
Tuulikki Ilvosen ja hänen miehensä Yrjö
llvosen nimeä ja tukee paniikkihäiriön lääketieteellistä tutkimus- ja hoitotyötä.

Helsingin yliopiston tulevaisuusrahasto

Itsenäiset rahastot lyhyesti
Pääoma 30 100 000 euroa
Nimikkorahastoja 30
Vanhin rahasto vuodelta 1928
Apurahajako yhteensä 334 850 euroa
Professuurirahastojen jakama tuotto yli 1 000 000
euroa
Uudet lahjoitukset: Useita lahjoituksia Ruokakulttuurin
tukirahastoon, Helsingin Energian lahjoitus Itämeritutkimukseen, Koirien terveystutkimusrahaston
perustaminen
lahjoitukset tulevaisuusrahastoon: kauko hämäläinen,
j.l. ja edith mantilan muistolahjoitus, nordea, susanna
miekk-oja, sparbanksstiftelsen i helsingfors
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kuva: veikko somerpuro
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Rahastot ja myönnetyt apurahat

tutkimusta koirien parhaaksi

H

uolehdimme koiristamme yhä paremmin: eläinlääkärikäynnit yleistyvät koko ajan. Valitettavasti koirien terveyden tutkimus tai eläinlääkäreiden
mahdollisuudet jatkokouluttaa itseään eivät
ole samassa määrin kasvaneet.
Jo eläimen diagnosoinnissa on paljon
haasteita, jotka vaatisivat lisää kumuloitunutta tietoa, Kennelliiton valtuuston puheenjohtaja Eeva Anttinen sanoo.
— Pieneltäkin lapselta voi kysyä mihin
koskee, mutta isoltakaan koiralta tähän ei
saa vastausta. Lisäksi koira laumaeläimenä
pyrkii primitiivisesti peittämään sairautensa
ja kipunsa, laumassa kun heikkoa yksilöä ei
puolusteta, Anttinen havainnollistaa diagnosoinnin haasteita.
Koulutus- ja tutkimusmahdollisuuksien parantamiseksi Kennelliitto ja eläinlääketieteellinen tiedekunta perustivat viime
vuoden lopulla Koirien terveystutkimusrahaston. Sen tavoitteena on jakaa apurahoja
koirien sekä kliiniseen että geneettiseen tutkimukseen. Idean isä on koirien geenitutkimuksen Suomeen tuonut professori Hannes Lohi.

— Koiran perinnöllisten sairauksien tutkimisesta hyödymme myös me ihmiset, sillä
perimämme ovat hyvin samankaltaiset. Koirien perinnöllisistä sairauksistakin jopa 70
prosenttia löytyy ihmisiltä, Lohi kertoo.
Suomessa koirien geneettiseen tutkimiseen on ainutlaatuiset mahdollisuudet.
— Meillä on paljon suhteellisen kapean geeniperimän omaavia ja sukupuultaan
huolellisesti dokumentoituja rotukoiria, mikä helpottaa tautigeenien paikantamista.
Lohi sanoo.
Koiraharrastajat ovat Suomessa myös
harvinaisen hyvin organisoituneita, mikä
helpottaa DNA-näytteiden keräämistä. Kennelliiton kautta on mahdollista tavoittaa jopa 135 000 jäsenen lemmikit.
Näin suuren harrastajajoukon ollessa kyseessä pienistäkin lahjoituksista voi kasvaa
jättimäinen lisä tutkimuksen tueksi.
— Yhdellä eurolla per jäsen saisimme
tutkimukseen ja koulutukseen jo 135 000
euroa lisää rahaa, Lohi sanoo.
Kennelliitto pitää yliopistoa mitä parhaimpana yhteistyökumppanina rahastolle.

— Itsellämme ei olisi ollut voimavaroja eikä taitoja hoitaa isoa rahastoa. Valmiin
hallinto-organisaation lisäksi saimme mukaan yliopiston uskottavan ja luotettavan
maineen, mikä varmasti helpottaa varojen
keräämistä, Anttinen kiittää.
Kennelliiton tavoitteena on kerätä viidessä vuodessa eli liiton 125-vuotisjuhliin mennessä rahastolle hyvä pohjapääoma.
— Se olisi hieno tapa juhlistaa koirien
hyvinvoinnin tärkeyttä. Ystävistä tulee pitää
huolta, Anttinen summaa.
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Koirien terveystutkimusrahasto

K. S. Laurilan rahasto

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.

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.
Suoma Loimaranta-Airilan rahasto

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.

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.
McDonnell Douglas Aerospacen rahasto

Kanslianeuvos Kaarlo Koskimiehen ja
rouva Irma Koskimiehen rahasto

Perustuu kanslianeuvos Kaarlo
Koskimiehen lahjakirjaan 1943 sekä Kaarlo
Koskimiehen ja rouva Irma Koskimiehen
(o.s. Poijärvi) testamenttiin 1949. Rahaston
tarkoituksena on jakaa apurahoja ansiokkaille oman maan historian tieteellistä tutkimistyötä harjoittaville tutkijoille ja
jatko-opiskelijoille. Jos hakijat katsotaan
ansioiltaan yhdenveroisiksi, on eteläpohjalaisilla hakijoilla etusija. Rahasto myöntää
apurahoja myös pro gradu -tutkielman tekijöille, jotka kuuluvat Etelä-Pohjalaiseen
Osakuntaan.

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.

-professuuri – Vesa Vainio Professorship in
Comparative Tax Law.

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.

ovat tehneet lahjoituksia Elli Sunisen ja
Rachel Trobergin rahasto, pääkonsuli
Heikki Tavela, Haaga-Helia Oy Ab, Maaja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK
ry, Marttaliitto ry, Eduard Polónin säätiö,
Carsin Wines SARL, Decanter Oy, Viinilehti
Oy, Juustopöytä ry, A-lehdet: Maku-lehti,
Hanasaari: ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Helsingin kotitalousopettajat ry, Maaja kotitalousnaisten Keskus, Lihatukku
Veijo Votkin Oy, Paistinkääntäjät ry ja
Juustoseura ry.

Osuustoiminnan opetus- ja
tutkimusrahasto

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders
Fellowship Fund

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.

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.

Normaalilyseon ja Viikin normaalikoulun
rahasto

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.

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
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Ruokakulttuurin tukirahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea ruokakulttuurin lahjoitusprofessuurin perustamista ja siihen liittyvää tieteellistä tutkimusta Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Rahastoon

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.

Rahastot ja myönnetyt apurahat

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.
University of Helsinki International
Excellence Fund

Helsingin yliopisto perusti rahaston vuonna
2005 edistääkseen tutkimuksen, opetuksen,
opiskelun ja muun toiminnan kansainvälistymistä esimerkiksi myöntämällä yliopiston
opiskelijoille ja henkilöstölle apurahoja tai
rahoittamalla yliopistollista tutkimusta.
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

Perustuu psykologian maisteri Maria LivalLindströmin lahjoitukseen vuonna 2005.
Rahaston tarkoitus on edistää mielenterveyttä psykoterapian keinoin Helsingin yliopiston ja muiden pääkaupunkiseudun yliopistojen opiskelijoiden keskuudessa.

Venäjän energiapolitiikan tukirahasto

Rahasto tukee Venäjän energiapolitiikan tutkimusta ylläpitämällä Aleksanteriinstituutissa toimivaa Venäjän energiapolitiikan professuuria. Rahastoon ovat tehneet
lahjoituksia Ensio Miettinen, Fortum Oyj,
Porvoon kaupunki, Itä-Uudenmaan maakunta ja EM Group Oy.
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.
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).

Itsenäisten rahastojen

apurahat 2010
Erkki Hannikaisen stipendirahasto
Rahasto jakaa apurahoja Ranskassa suoritettaviin ranskan kielen jatko-opintoihin. Erkki
Hannikaisen stipendirahasto myönsi vuonna
2010 yhden 21 000 euron apurahan.
FM Elina Vänskä, 21 000 euroa
Aili ja Brynolf Honkasalon rahasto

Rahasto myöntää tutkimusapurahoja lupaaville
ja menestyneille oikeustieteen jatko-opiskelijoille ja tutkijoille. Päätökset rahaston apurahoista tehdään maaliskuussa 2010.
Lääketieteen kandidaatti
Ensio Hyvärisen rahasto
Rahastosta myönnettiin stipendejä opinnoissaan hyvin menestyneille lääketieteen opiskelijoille syventävien opintojen tutkimussuunnitelman tai valmiin tutkielman perusteella. Lisäksi
rahastosta myönnettiin stipendejä opiskelijaaktiivisuuden ja ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella. Stipendejä jaettiin yhteensä 21
830 eurolla.
Stipendi valmiin tutkielman perusteella
LK Janina Fischer, 800 euroa
LK Thomas Gräsbeck, 800 euroa
LK Ville Kiiski, 800 euroa
LK Anniina Koski, 800 euroa
LK Salla Laitinen, 800 euroa
LK Tove Laivuori, 800 euroa
LK Maija Piekkala, 800 euroa
LK Kristiina Pynnä, 800 euroa

LK Suvi Renkonen, 800 euroa
LK Helka Sahi, 800 euroa
LK Johanna Sirkiä, 800 euroa
LK Simo Syrjälä, 800 euroa
LK Lauri Virtanen, 800 euroa
LK Lauri von Wright, 800 euroa
LK Ilkka Vuorimies, 800 euroa
Stipendi tutkimussuunnitelman
perusteella
LK Sophia Elenius, 800 euroa
LK Tuomas Kaprio, 800 euroa
LK Lauri Kavaja, 800 euroa
LK Katariina Mattila, 800 euroa
LK Ilona Mikkonen, 800 euroa
LK Susanna Rosenback, 800 euroa
LK Sonja Sulkava, 800 euroa
Stipendi aktiivisuuden perusteella
LK Maria Alander-Pekkarinen, 410 euroa
LK Tuisku-Tuulia Laurinolli, 500 euroa
LK Pirkka Pekkarinen, 390 euroa
LK Reetta Peltonen, 730 euroa
LK Karoliina Tuomisto, 570 euroa
LK Jukka Vanhanen, 390 euroa
LK Maria Vihervaara, 390 euroa
LK Heidi Vuoria, 500 euroa
Stipendi ulkomailla suoritettujen
opintojen perusteella
LK Juuso Moisala, 350 euroa
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Yrjö ja Tuulikki Ilvosen rahasto
Rahasto myöntää apurahoja paniikkihäiriöstä
kärsivien auttamiseksi suoritettavaan tutkimusja hoitotyöhön. Vuonna 2010 rahasto jakoi yhteensä 3000 euroa kahdelle tutkijalle.
LL, psykiatrian erikoislääkäri Virpi Tilli,
2000 euroa
LK Sonja Sulkava, 1000 euron matka-apuraha
Kanslianeuvos Kaarlo Koskimiehen
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. Kanslianeuvos
Kaarlo Koskimiehen ja Irma Koskimiehen stipendirahasto myönsi apurahoja, stipendejä ja
palkintoja yhteensä 84 420 euroa.
Väitöskirjapalkinto
Väitöskirjapalkinto myönnettiin vuosina 2008–
2009 Helsingin yliopistosta valmistuneen,
Suomen historiaa käsittelevän ansiokkaan väitöskirjan tekijälle.
TT Juha Meriläinen: “Suomi ja Euroopan
kirkollinen jälleenrakentaminen 1945–1948”,
4200 euroa
Tutkimusapuraha
vastavalmistuneelle tohtorille
FT Jouko Nurmiainen, 22 800 euroa

Jatko-opiskelijan työskentelyapuraha
FM Sari Aalto, 1 vuosi, 18 240 euroa
TM Timo Vuori, 1 vuosi, 18 240 euroa
FM Aleksi Mainio, puoli vuotta, 9120 euroa
YTL Tuomo Särkikoski, puoli vuotta,
9120 euroa
Matka-apuraha
FM Riitta Rainio, 500 euroa
FM Alex Snellman, 350 euroa
FM Maiju Wuokko, 350 euroa
VTL Marja Vuorinen, 500 euroa
Etelä-Pohjalaisen Osakunnan
pro gradu -apuraha
ETK Hanna Kasari, 1000 €
Suoma Loimaranta-Airilan rahasto
Rahasto myöntää stipendejä lahjakkaille ja
vähävaraisille Satakuntalaiseen Osakuntaan
kuuluville opiskelijoille tai Wilhelm Lindstedtin
ja Hilma Nyholmin jälkeläisille. Suoma
Loimaranta-Airilan rahasto myönsi yhdeksän
1000 euron opiskelijastipendiä ja yhden 18 000
euron tutkimusapurahan, yhteensä 27 000
euroa.
Tutkimusapuraha
FM Tuomas Aivelo, 18 000 euroa
Opiskelijastipendit
Valtiot. yo. Mirva Helenius, 1000 euroa
VTK Sauli Järvenpää, 1000 euroa
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Fil. yo. Hanna Kauko, 1000 euroa
HuK Riikka Kinnunen, 1000 euroa
TK Maija Munkki, 1000 euroa
Lääket. yo. Suvi Oksanen, 1000 euroa
Fil. yo. Krista Raveala, 1000 euroa
VTK Sofia Suvila, 1000 euroa
TK Sinikka Tuori, 1000 euroa
Osuustoiminnan opetus- ja
tutkimusrahasto
Rahasto myöntää pro gradu -stipendejä osuustoiminnan tutkimukseen eri yliopistojen opiskelijoille. Vuonna 2010 rahasto myönsi neljä apurahaa, yhteensä 4700 euroa.
HM, tradenomi Riikka Kivimäki,
Tampereen yliopisto, 1400 euroa
Kauppat. yo, tradenomi Antti Laitinen,
Turun yliopisto / Turun kauppakorkeakoulu,
1400 euroa
Kauppat. yo. Heidi Myyryläinen,
Lappeenrannan teknillinen yliopisto,
500 euroa
Kauppat. kand. Kati Salo, Tampereen
yliopisto, 1400 euroa
Kansleri Antti Tulenheimon
muistorahasto
Rahasto tukee oikeustieteellistä, lähinnä rikosoikeudellista tutkimusta. Rahasto myönsi vuonna 2010 kaksi 18 000 euron suuruista
tutkimusapurahaa.
OTM Heli Lavonen, 18 000 euroa
OTM Teemu Kastula, 18 000 euroa

Professori Risto Tuomikosken
biologisen taksonomian rahasto
Rahasto jakaa tunnustuspalkintoja ansiokkaasta julkaisutoiminnasta luonnon monimuotoisuuden selvittämiseksi ja säilyttämiseksi.
Rahasto jakoi vuonna 2009 yhden palkinnon.
FT Filip Högnabba, Helsingin yliopisto,
10 000 euroa
The Ryoichi Sasakawa Young
Leaders Fellowship Fund
Rahasto myöntää Helsingin yliopiston jatkoopiskelijoille apurahoja vuoden päätoimiseen
tutkimustyöhön kansainvälisten suhteiden,
Aasian ja Afrikan tutkimuksen sekä sosiaali- ja
kulttuuriantropologian aloille. Apurahoja myönnettiin vuonna 2009 kolme, yhteensä 54 900
euroa.
LL. M. Anne-Charlotte Martineau,
18 300 euroa
MSc Anni Partanen, 18 300 euroa
FM Mikko Viitamäki, 18 300 euroa
Valo-rahasto
Rahasto edistää mielenterveyttä psykoterapian keinoin Helsingin yliopiston ja muiden
pääkaupunkiseudun yliopistojen opiskelijoiden
keskuudessa. Vuonna 2010 Valo-rahasto toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä 67 000 euroa tukea Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle
psykoterapiatyöhön.

kuva: Yliopistopaino

Yliopiston omat tutkimusmäärärahat ja palkinnot
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Helsingin yliopiston kolmevuotiset
tutkimusmäärärahat vuosille 2010–2012
Helsingin yliopisto tukee omista
varoistaan tieteen kehityksen kannalta
merkittävien tutkimushankkeiden
rahoittamista. 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.
Yliopiston kolmivuotisten
tutkimusmäärärahojen hakuun jätettiin
yhteensä 240 hakemusta. Rahoitusta
haettiin yli 30 miljoonan euron arvosta.
Vuosille 2010–2012 myönnettävän
rahoituksen sai kaikkiaan 23
tutkimushanketta. Yhteensä rahoitusta
myönnettiin 2 741 000 euroa.

Mikael Brosché: ”Uncovering novel regulators
of plant stress responses through analysis of
natural variation” (Biotieteiden laitos)
Mikko Hakala: “Electronic properties of molecular systems revealed by future light sources”
(Fysiikan laitos)
Tapio Heino: “Drosophila neurotrophic factor
DmMANF” (Biotieteiden laitos)

Kaisa Lehti: “Coupling growth factor signalling
and pericellular proteolysis in tumour invasion
and vascular remodelling” (Kliinisteoreettinen
laitos / Lääketieteellisen tiedekunnan
tutkimusohjelmat)

Heikki Helanterä: “Cannibalism and conflict in
Formica ants” (Biotieteiden laitos)

Jussi Loponen: ”Viljaproteiinien bioaktiivisuuden ja funktionaalisuuden (bio)kemiallinen
muokkaus” (Elintarvike- ja ympäristötieteiden
laitos)

Timo Hytönen: “Regulation of major phase
transitions in woodland strawberry (Fragaria
vesca L.)” (Maataloustieteiden laitos)

Olli Loukola: ”Responsibility: A Philosophical
Inquiry into Ethics and Politics of the Concept”
(Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos)

Janne Ikäheimo: “Copper, Material Culture and
the Making of the World in Late Stone Age
Finland and Russian Karelia” (Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos)

Jami Mandelin: “MikroRNAt nivelreumassa”
(Kliininen laitos)

Markus Jokela: “Genes, environments, and
individual decisions in fertility behavior”
(Käyttäytymistieteiden laitos)
Anna Kanerva: “The pharmacokinetics of
oncolytic adenoviruses in human blood”
(Kliinisteoreettinen laitos)
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Marianna Kemell: “Nanomaterials for solar
cells” (Kemian laitos)

Katalin Miklossy: “Competition in Socialism”
(Aleksanteri-instituutti)
Markku Niemivirta: “To err is only human: A
multidisciplinary study of sensitivity to failure”
(Käyttäytymistieteiden laitos)
Tuula Nyman: “Luontaisen immuunivasteen
aktivoitumisen tutkiminen proteomiikan avulla”
(Biotekniikan instituutti)

yliopiston omat tutkimusmäärärahat ja palkinnot

Tiina Onikki-Rantajääskö: “Mallilukijaa tekemässä: kirjoittajan ja lukijan konstruoiminen
mediakonseptin osana” (Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja
kirjallisuuksien laitos)
Miina Rautiainen: ”Seasonal reflectance changes of boreal forests” (Metsätieteiden laitos)
Elina Roine: “Uudet arkkivirukset: virosfäärin monimuotoisuudesta biotekniikkaan”
(Biotieteiden laitos / Biotekniikan instituutti)
Mikael Siltanen: ”High sensitivity middle infrared spectroscopy of trace gases (HSMIST)”
(Kemian laitos)
Jan M. Smits: ”The Architecture of Regulatory
Competition” (Oikeustieteellinen tdk,
Kansainvälisen talousoikeuden instituutti)

Matti Klinge -tutkimusapuraha

Väitöskirjapalkinnot

Kunnioittaakseen professori Matti Klingen yliopistoa koskevaa laajaa tieteellistä tutkimustyötä ja hänen panostaan yliopiston identiteetin kehittämiseksi ja vahvistamiseksi
Helsingin yliopisto jakaa vuosittain Matti Klinge
-tutkimusapurahan.

Helsingin yliopisto myöntää väitöskirjapalkintoja erityisen ansiokkaista yliopistollisista väitöskirjoista. Yliopisto palkitsi kolme vuonna 2009
julkaistua väitöskirjaa.

FM Rose-Marie Peake-Liedes, 16 000 euroa
Mysticism and Medieval Heritage in the Age of
Catholic Renewal

FT Carolina Björkas
Interatomic potentials for fusion reactor
material simulations
VTT Reea Hinkkanen
Someone to Welcome You Home: Infertility,
medicines and the Sukuma-Nyamwezi
LT Marja Pasanen
Pharmacogenetics of SLCO1B1: Population
genetics and effect on statins

kuva: mika federley

Päivi Tammela: “Bioluminescent bacterial
strains in natural product drug discovery”
(Farmasian tdk, Lääketutkimuksen keskus)
Tuuli Toivonen: “Saavutettavuuden alueellinen
mallinnus – metodiikka ja sovellukset ympäristötutkimuksessa” (Geotieteiden ja maantieteen laitos)

vuoden 2008 väitöskirjapalkinnon saaja Marke Ahonen
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kuva: veikko somerpuro

Helsingin yliopiston tiedesäätiö
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Helsingin yliopiston tiedesäätiö
– nuorten tutkijoiden tukija

Apurahalla startti väitöskirjaan

si hallitukseen kuuluu kuusi muuta jäsentä.
Säätiön asiamiehenä toimii lakiasianjohtaja Nils Gesterberg. Säätiön toimintaa valvoo
valtuuskunta, johon kuuluu 20–30 jäsentä.
Valtuuskunnan jäsenet edustavat Helsingin
yliopiston lisäksi tieteellistä tutkimusta ja
talouselämää.
Apurahat vuonna 2010

Tiedesäätiön apurahaa haki tänä vuonna
192 jatko-opiskelijaa. Tiedesäätiön hallitus
myönsi 21 000 euron suuruisen apurahan
40 lahjakkaalle nuorelle tutkijalle väitöskirjan tekemiseen. Vuonna 2010 apurahamyöntö on yhteensä 840 000 euroa.

Tiedesäätiö jakaa vuosittain apurahoja, joiden tarkoituksena on kattaa jatko-opintojen
alkuvaiheessa olevan opiskelijan elinkustannukset siten, että hän voi vuoden ajan keskittyä täysipäiväisesti jatko-opintoihinsa.
Apurahan saajan tulee olla Helsingin yliopiston opiskelija ja iältään 30-vuotias tai
alle. Kaikkiaan apurahoja on myönnetty yli
700.
Tiedesäätiö perustuu lahjoituksiin

Säätiön peruspääoma kerättiin yliopiston
350-vuotisjuhlien kunniaksi vuonna 1990,
jolloin lahjoituksia saatiin yli 200 yritykseltä
ja julkisyhteisöltä. Tiedesäätiön toiminnasta vastaavat hallitus ja asiamies. Hallituksen
puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston
rehtori Thomas Wilhelmsson, jonka lisäk-
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Lisätietoja
Helsingin yliopiston tiedesäätiö
PL 33, 00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 21650
sähköposti: hy-tiedesaatio@helsinki.fi
www.helsinki.fi/tiedesaatio

kuva: veikko somerpuro

Nuoret, tutkijanuran alussa
olevat väitöskirjantekijät
ovat Helsingin yliopiston
tiedesäätiön sydämen asia.
Säätiön tarkoituksena on sen
perustamisesta lähtien vuonna
1990 ollut edistää ja tukea
nuorten tieteenharjoittajien
tekemää tutkimustyötä
Helsingin yliopistossa.

helsingin yliopiston tiedesäätiö

Tiedesäätiön

apurahat 2010
FM Saija Ahonen
Dog as an Animal Model for Human Inherited
Eye Diseases
Tutkimuksen tarkoituksena on hyödyntää koiraan luonnollisena eläinmallina ihmisellä tavattavien perinnöllisten silmäsairauksien tutkimuksessa. Tutkimuksen päätavoite on geenivirheen
koirissa paikantamisen jälkeen tutkia vastaavan
ilmiasun omaavia ihmispotilaita.
FM Tuomas Aivelo
The Senesence of Wild Mouse Lemurs and
Changes in the Intestinal Parasite
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten
hiirimaki-puoliapinoiden suoliston loisyhteisö
muuttuu vanhetessa.
MSc Hongxin Chen
A Study of the Function, Structure and
Potential Applications of two Novel
Antimicrobials from Heterobasidion annosum
– Scots Pine Pathosystem
The research aims to a better understanding
of the function and structure of two antimicrobials of Sp-Amp and Phenazine from H. annosum – Scots pine pathosystem and their
potential applications, for use in the control of
the conifer pathogen and as a virulence factor
respectively.

MSc Ave Eesmaa
Neutrophic Mechanism of Novel Neutrophic
Factors CDNF and MANF
The research aims to study how neurotrophic
factors CDNF and MANF interfere with apoptotic machinery and to characterize these
interactions in the treatment of Parkinson’s
disease.
FM Mia Halme
Biomarkkerien seulonta ja tutkimusmenetelmien kehittäminen terveydelle haitallisten
kemikaalien metabolian tutkimisessa
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mellakantorjunta-aineiden biomarkkereiksi sopivia
metaboliitteja eläin- ja ihmissoluissa sekä kudoksissa ja kehittää niille analyyttisiä määritysmenetelmiä. Tutkimusaihe tuo uutta tietoa
mellankantorjunta-aineiden molekulaarisista
vaikutuksista ja niiden vaikutuksista solutasolla.
FM Laura Helenius
The Role of Zooplankton in the Food Web of
Littoral Communities in the Changing Baltic Sea
Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida Itämeren matalien ranta-alueiden eläinplanktonyhteisön rakennetta ja selvittää,
mitkä tekijät vaikuttavat yhteisön rakenteeseen ja diversiteettiin. Tavoitteena on myös
tutkia näiden yhteisöjen merkitystä kalojen ruokavalinnassa, ravintoketjussa ja saalis/
saalistaja-vuorovaikutuksessa
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TM Kalle Hiltunen
From Aristotle to Plato – Transformation in the
Soul’s Operation between Natural State and
Unio Mystica According to St. John of the Cross
Tutkimuksen tavoitteena on tehdä kansainvälisessä Ristin Johannes -tutkimuksen kentässä
huomioitu tutkimus, joka tuo esiin perinpohjaisesti Ristin Johanneksen ajattelun filosofisteologiset edellytykset selvittämällä eksplisiittisesti via mystican kuluessa sielun toiminnassa
tapahtuvan muutoksen.
MMM Jani Holopainen
Certified Forests and Forest Products in the
Global Forest Sector: the Missing Consumer
Perspective
Kestävä kehitys ja kuluttajien lisääntynyt valveutuneisuus edellyttävät metsäsertifiointeja.
Tutkimuksessa selvitetään sertifioinnin leviämistä, sertifioitujen tuotteiden vastaanottoa,
ja eri sertifiointijärjestelmien kykyä vaikuttaa
valintoihin ja kestävän kehityksen ajatuksen
omaksumiseen
VTM Hanna-Kaisa Hoppania
Care as a Site of Political Struggle – Nancy
Fraser’s Political Theory and the Finnish Care
System
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella suomalaista hoivajärjestelmää, erityisesti vanhustenhoitoa 1990-luvulta alkaen, Nancy Fraserin tunnustuksen ja uudelleenjaon teorian puitteissa.

FM Hanna-Ilona Härmävaara
Reseptiivinen monikielisyys suomalais-virolaisessa kommunikaatiossa
Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, millaiset mahdollisuudet reseptiivisen monikielisyyden (RM) periaatetta noudattavalla kommunikaatiolla on onnistua viroa ja suomea
äidinkielenään puhuvien välillä. Tutkimuksessa
tarkastellaan, miten paljon toista kieltä on osattava, jotta RM-kommunikaatio onnistuisi, ja miten kielten samankaltaisia piirteitä voisi käyttää
kaksikielisen RM-kommunikaation apuna.
MA Sanae Ito
Political Language of Assurbanipal:
Philological and Historical Analysis of the
Correspondence of Assurbanipal
The goals of the research are to study the
political language of the correspondence of
Assurbanipal, to trace Assyrian imperial politics, and to unveil Assyrian royal ideology that
lay beneath the language and the politics. The
work also aims to reveal philological issues in
the sources and the new historical information.
VTM Eero Kaila
Vastuun käsite länsimaisen poliittisen filosofian historiassa
Tutkimuksen tavoitteena on eritellä vastuun
käsitteitä ja tarjota kattava analyysi vastuusta selkeyttäen käsitteen käytettäviä muotoja.
Tutkimuksessa tarkastellaan vastuun käsitettä
länsimaisen filosofian historian ja nykypäivän
poliittinen filosofian kautta.
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MA Saara Kekki
Acting American, Feeling American –
Japanese American and Native American
Representations of Identity by Through the
1940s–1960s
The goal of the research is to investigate the
identity formation of two ethnic minorities, the
Japanese Americans and the Native Americans,
through the 1940s and 1960s, in the time of
Japanese internment and Indian relocation.
FM Mari Kekkonen
Perhosalaheimon sukulaissuhteet ja luokittelu (Leoidoptera: Gelechioidea:
Hypertrophinae)
Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa australialaiselle perhosalaheimolle Hypertrophinaelle
sukupuu sekä tutkia DNA-viivakoodien käyttökelpoisuutta kryptisten lajien lajimäärityksessä
ja lajinrajauksessa.
FM Kimmo Kettula
Non-thermal Processes in Clusters of Galaxies
Tutkimuksen tavoitteena on tehdä tarkka kartoitus ei-termisestä emissiosta sekä siihen liittyvistä fysikaalisista ominaisuuksista kuumissa
läheisissä galaksijoukkoissa.
MA Donald Killian
A Descriptive Grammar of Uduk
The goal of the study is documenting and
describing the Uduk language. This involves
creating a reference grammar describing the
most salient features of Uduk, and serves as
the foundation for future research into more
detailed analysis.

LL Miira Klemetti
Raskausdiabeteksen molekylaariset mekanismit (Molecular Mechanisms of Gestational
Diabetes, MAMA)
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää raskausdiabetekseen liittyvän insuliiniresistenssin molekyylitason mekanismeja pyrkien tuottamaan
aiemmin julkaisematonta tietoa sekä GDM:n
että siihen läheisesti liittyvän tyypin 2 diabeteksen puhkeamiseen liittyvistä kudostason
tekijöistä.
Master in Molecular biology Pradeep
Kumar Kondadi
Molecular Mechanism of Helicobacter
Bizzozeroni Host-jump and -adaptation and
its Role in Chronic Gastritis in Humans
Tutkimuksen aiheena on Helicobacter bizzozeronii -bakteerin merkitys mahahaavan synnyssä. Väitöskirjassa tutkitaan bakteerin ja isännän
vuorovaikutusta sekä bakteerin patogeneesiä
mahahaavan synnyssä.
FM Jaakko Kopra
GDNF-perheen hermokasvutekijöiden rooli Parkinsonin taudin hoidossa ja
ennaltaehkäisyssä
Tutkimuksen tavoitteena on ainutlaatuisen,
GDNF:n suhteen konditionaalisen poistogeenisen hiirimallin avulla selvittää GDNF-perheen
hermokasvutekijöiden todellista merkitystä.
LL Eeva-Maria Laitinen
Kallmannin oireyhtymä – kliiniset piirteet ja
genetiikka Suomessa
Tutkimuksen tavoitteena on identifioida, tutkia ja kuvata Kallmannin oireyhtymän potilaat
Suomessa sekä selvittää sairauden yleisyyttä
väestössä.

helsingin yliopiston tiedesäätiö

MSc Clara Isabel Lizarazo Torres
Legume-supported Cropping Systems for
Finland
The aim of this project is to develop sustainable cropping systems for grain legumes and to
demonstrate their environmental impact.
MSc Dmitry Molotkov
Actin-mediated Morphological Plasticity
of Fine Astrocytic Processes and its Role in
Functional Plasticity of Tripartite Synapse
Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää paremmin muistin muodostumisen kompleksista mekanismia. Tarkoituksena on selvittää ne
mekanismit, jotka ovat usein patologisten olosuhteiden, neurologisten ja psykiatristen sairauksien takana.
OTM Sanna Mustasaari
Muuttuva eurooppalainen perhe
Tutkimuksessa tarkastellaan perheeseen, perhemuotoon ja perhestatukseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä erityisesti perheoikeuden ja
eurooppaoikeuden näkökulmista.
FM Sanna Mäkeläinen
Liito-oravien liikkuminen, maisemankäyttö ja
minimivaatimukset kaupunkiasetuksen pirstomissa metsäympäristöissä
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää liitooravien levittäytymistä uusille alueille pirstaloituvissa metsissä radiolähettimien avulla.

DEA (MSc) Diego Pavón-Jordán
The Impact of Environmental Change on
the Population Biology of Voles and their
Predators
Tarkoituksena on tutkia ilmastonmuutoksen
vaikutusta myyrien dynamiikan muutoksiin
sekä myyrien ja muiden piennisäkkäiden vuorovaikutuksia ennen myyrien epäsäännöllisyyksiä, sen aikana ja jälkeen.
FM Johannes Pernaa
Tieto- ja viestintätekniikka mielekkään kemian oppimisen ja opetuksen tukena
Väitöskirjan tavoitteena on kehittää mielekästä
kemian oppimista tukevia oppimisympäristömalleja, jotka yhdistävät kokeellisen työskentelyn ja monipuoliset TVT-elementit mielekkäästi
sekä kehittää uusien oppimisympäristön käyttöön tehokkaita työtapoja, joiden avulla kehitettyjä oppimisympäristömalleja saataisiin vietyä kentälle kemian opettajien työhön.
VTM Otto Pipatti
Emotions, Morality, and Reciprocity – Edward
Westermarck’s Predecessors and Moral
Theory in Contemporary Perspective
Väitöstutkimuksen tarkoituksena on käsitellä
Edvard Westermarckin ajattelua. Tutkimuksen
kokoava käsite on vastavuoroisuus, ja keskeistä
sen ymmärtäminen moraaliin liittyviä psykologisia prosesseja jäsentäväksi periaatteeksi.

MSc Padmini Polinati
Pathogenesis of Progressive Retinopathy and
Neuropathy as Long-term Complications in
LCHAD Deficiency
The main goal of this research project is to clarify pathogenesis of LCHAD retinopathy. The
aim is elucidating the role of mitochondrial
fatty acid beta-oxidation in the retina and peripheral nerve, and resolving the possible toxic
effects of the metabolic intermediates accumulating in LCHAD deficiency.
MSc Richard Robinson
A Comparative Study of the Changing
Culture of Alcohol in Brighton and Liverpool,
1878–1948
The goals of the research are to extend the
study of drink in nineteenth and twentieth century Britain spatially, into the interior of the
public house itself, find out how homogeneous
drinking cultures were by studying two of the
major cities in Britain, Brighton and Liverpool,
to separate the study of alcohol in this period
from the study of temperance and to provide
the participants and actors in the social rituals
surrounding alcohol with an active role in their
history.
Master of Psychology Tom Rosenström
Mathematical Modeling of Psychosocial
Health Risk Factors
Aim of this research project is to combine
psychological knowledge with developing tools
of mathematical statistics, thus increasing dialogue between theory and its empirical application, while providing new statistical approaches for the field. The specific area of study is
health effects of psychosocial risk factors.

FM Anna Ruusila
Pragmaattisten fraseologismien esittäminen monikielisessä elektronisessa
erikoissanakirjassa
Tutkimuksen tavoite on tutkia pragmaattisia
fraseologismeja eli ns. valmispuhunnan pitkälle kiteytyneitä sanontoja kontrastiivisesti (työkielinä suomi, saksa ja ranska) ja kääntämisen
kannalta. Lisäksi tavoitteena on perehtyä siihen, mitä tietoja kääntäjille tarkoitetun sanakirjan pitäisi kustakin hakusanasta sisältää sekä
tarkoitus on kehittää sanakirja-artikkelin malli
pragmaattisille fraseologismeille.
OTM Juhana Salojärvi
Radikaalit vaihtoehtoiset oikeustieteelliset
suuntaukset Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa
1960–1980-luvuilla
Tutkimuksen tarkoitus on tutkia vaihtoehtoisten suuntausten ilmaantumista, sisältöä sekä
syitä ja vaikutteita. Tarkoitus on myös osaltaan
selvittää myös miten oikeustieteellinen keskustelu heijastaa yhteiskunnallista tilannetta sekä
sitä, miten tieteellinen ajattelu on yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muovautunutta ja
määrittynyttä.
TM Pia Saloranta
Avoidance of Martyrdom Accepted – The
Critics of Martyrdom in Early Christianity
Reconsidered
The aim of the dissertation is to challenge the
views concerning the Gnostic attitudes towards martyrdom in Early Christianity.
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Master of Psychology Florencia Sortheix
Values and Well-being: a Cross-cultural
Analysis of Competing Theories
This study will try to identify and offer insights
into the personal as well as social or relational
values aiming at a better understanding of the
influence of the social and cultural context in
the construction of people’s happiness.
FM Monika Ståhls
The Effect of the International Trade on the
Carbon Flow of Forest Industry
Tutkimuksessa analysoidaan suomalaisten
metsäyhtiöiden hiilitaloutta verrattuna muihin
yhtiöihin. Tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa tutkimusyhteisölle sekä päätöksentekijöille tulevaisuuden suosituksia varten.
Master in Forest Sciences and Business
Tiantian Tang
Measuring Total Economic Value of Forests
During recent years, the Total Economic Value
(TEV) concept has been introduced and applied in assessing benefits from natural resources including forests. The objective of the thesis is to provide a more comprehensive and
proven framework of TEV.
MD Elena Toffol
Suicidal Behaviors in Women’s Reproductive
Life: from Puberty to Postmenopause
The aim of the study is to review the literature
about epidemiology of suicidal behavior in women all throughout their reproductive life from
the puberty to postmenopausal period. The
study also aims to assess the menstrual/reproductive stage of women at time of their suicide
or attempted suicide and its correlation with
any depressive syndrome.

PM Cecilia Törnkvist
The Child in the Eye of the Storm – Estimating
Nurture Effects on Later Life Outcomes in
Finnish Evacuees During WWII/ Barnet i stormens öga – krigsbarn då (1939-1945) och nu
Avsikten med studien är att i ett livsperspektiv
evaluera konsekvenserna av evakueringen av
finska krigsbarn till Sverige under tiden 1939–
1945. De specifika forskningsuppgifterna är att
analysera hur omgivningen (nurture) och den
tidiga interventionen (evakueringen) har påverkat krigsbarnens utbildning, sociala mobilitet
och deras fysiska samt psykiska välbefinnande.
FM Lauri Tuomi
Neliöperiaatteet joukko-opissa
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää niin kutsuttujen neliöperiaatteiden hierarkiaa ja asemaa joukko-opissa sekä näiden malliteoreettisia sovelluksia.
TM Elisa Uusimäki
Wisdom and the Torah: 4Q185 and 4Q525 in
the Context of the Second Temple Wisdom
Literature
The main question of research relates to how
the tradition emerged and developed during
the Second Temple period, how it becomes
apparent in the texts of the Hebrew Bible and
in other Jewish texts, and what is its purpose.

66 Helsingin yliopiston rahastojen vuosikirja 2010

yliopiston omat tutkimusmäärärahat ja palkinnot

Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat 2009–2010
Helsingfors universitets fonder och donatorer 2009–2010
Toimitus
Mikko Kotola
Henkilöhaastattelut
Tapio Ollikainen (sivut 18-19, 20-22, 25, 45, 47, 53)
Ulkoasu ja taitto
Päivi Talonpoika-Ukkonen, Yliopistopaino
Paino
Yliopistopaino
Helsingin yliopisto
Helsinki 2010

