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Helsingin yliopiston rahastot - tieteen ja opiskelun luotettava lahjoituskohde
Rahastojen yhteenlaskettu pääoma 31.12.2005 oli 21 968 977,67 euroa. Rahastoista jaettiin vuonna
2005 yhteensä yli 372 636,18 euroa apurahoina tai stipendeinä sekä 405 760,47 euroa lahjoitusprofessuurirahastojen tuottoina. Vuonna 2005 rahastoihin tehtiin uusia lahjoituksia yhteensä 2 410 587,60
eurolla.

Helsingin yliopiston rahastojen tarkoituksena on tukea
yliopiston tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita.
Rahastojen yli 150 nimikkorahastoa perustuvat satojen
yksityisten ihmisten ja yhteisöjen lahjoituksiin, testamentteihin sekä merkkipäiväkeräyksiin.
Vanhin lahjoitus on vuodelta 1745 Kuninkaallisen Turun
Akatemian ajoilta.
Nimikkorahastot muodostavat kuusi tieteenalakohtaista
rahastoa, juhlarahaston sekä 19 itsenäistä nimikkorahastoa.
Rahastojen pääoma on lähes 22 miljoonaa euroa.
Yliopisto vastaa lahjoitusvarojen keskitetystä hoidosta
sijoittaen niitä tuottavasti ja turvallisesti taaten rahastoille 5-7% vuotuisen tuoton.
Lahjoittajan tahdon toteuttamisesta ja tuoton jakamisesta vastaavat rahastojen hoitokunnat.
Rahastojen myöntämät apurahat, stipendit ja palkinnot
jaetaan yliopiston vuosipäiväjuhlana rahastojen juhlassa.
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Pieniä ja suuria valopilkkuja
Pienikin tuki voi poikia vaikka mitä. Eri rahastot
muodostavat Helsingin yliopiston taloudessa muka-

päättävien hoitokuntien aktiivisuus on lisännyt tasaisesti jaettavien stipendien arvoa. Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että
apuraha ei ole koskaan pelkkää rahaa, tunnustuksessa on vähintään toinen puoli hyvää mieltä.

van lisän, joka tuo uutta virettä julkisen rahoituksen
turvaamiin perustoimintoihin. Lahjoitus yliopistolle
on aina sijoitus tulevaisuuteen: sillä tuetaan menestyneitä opiskelijoita ja tutkijoita monipuolisesti usean vuoden ajan.
Vuoden 2005 erityinen valopilkku oli opiskelijoiden mielenterveystyöhön tarkoitetun Valo-rahaston perustaminen miljoonan
euron yksityislahjoituksen turvin. Myös Yliopiston Apteekin ja
Walter Ehrströmin säätiön lahjoituksien myötä perustettavat
professuurit nousevat esiin merkittävinä rahastohankkeina.
Utgångspunkten för fondernas verksamhet kan emellertid
ändå inte vara att jaga efter stora donationer, utan att få vanliga människor engagerade i arbetet för universitetets bästa.
Därför är det väldigt angenämt att konstatera att olika märkesdagsfonder har blivit kända bland universitetsfolket och
erbjuder donatorerna ett nytt sätt att stödja högskoleundervisning.
Lahjoittajan kannalta on tärkeää myös se, että joka euro kyetään hyödyntämään; osana suurempaa pottia yliopisto pystyy
maksamaan rahastoille sijoitustoiminnan kautta kuuden prosentin vuotuisen tuoton. Myös kierrätys tuottaa pienillekin rahastoille isomman tuoton, kun rahaa jaetaan eri vuosina eri
lahjoittajien toiveiden mukaisesti. Rahastojen tuoton käytöstä

Ilkka Hyvärinen
kvestori
kvestor

6

Rahastojen vuosi
17.1.2005
Professori Laura Kolbe ja lakimies Thomas Forss perustivat nimikkorahaston juhlarahaston yhteyteen. Rahaston tarkoituksena on tukea tutkimusta ja koulutusta kansainvälisen yksityisoikeuden sekä kaupunki- ja Eurooppa-tutkimuksen aloilla.
Rahastoa kartutti keväällä 2005 Thomas Forssin merkkipäivän
johdosta osoitetut muistamiset.
8.2.2005
Professori Vuokko Kinnula perusti nimikkorahaston lääketieteen rahaston yhteyteen. Rahaston tarkoituksena on edistää
keuhkosairauksien tieteellistä tutkimusta. Ensimmäiset lahjoitukset rahastoon tekivät GlaxoSmithKline Oy sekä Suomen
MSD Oy. Hyväntekeväisyyskampanja 24.11.05 – 31.3.06 ”Älä
pilaa lungiasi” keräsi varoja rahastoon myymällä verkkokaupassa kampanjatuotteita, joiden tuotemyynnistä 25 % lahjoitettiin Kinnulan nimikkorahastoon.
25.3.2005
Kansalliskirjaston
kulttuuriperintörahaston Pelasta Kirja! –
kampanja käynnistyi avaamalla
suurelle yleisölle suunnatut kampanjasivustot verkossa. Vuoden
2005 aikana tämä vanhojen kirjojen ja pienpainatteiden pelastusoperaatio keräsi lahjoituksina,
merkkipäiväkeräyksinä ja avustuksina yksityishenkilöiltä, säätiöiltä ja yrityksiltä lähes 100 000
euroa.

3.8.2005
Psykologian maisteri Maria LivalLindström lahjoitti yliopiston
rahastoille miljoona euroa pääkaupunkiseudun
yliopisto-opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi. Lahjoitus sai laajasti
huomiota tiedotusvälineissä ja se
onkin yksi suurimmista yksityisen
henkilön yliopistolle tekemistä
lahjoituksista. Lahjoituksen toimeenpanosta vastaa yliopiston
rahastoihin perustettu Valo-rahasto.
5.9.2005
Helsingin yliopiston alumni ry ja yliopiston rahastot käynnistivät kolmivuotisen varainhankintakampanjan yhdistyksen
perustaman Alumnirahaston peruspääoman keräämiseksi.
Kampanjan avulla tavoitellaan yliopiston kasvattien tukea lahjakkaiden yliopisto-opiskelijoiden stipendien rahoittamiseksi.
Vuoden 2005 loppuun mennessä moni alumni olikin jo ehtinyt
antaa tukensa kampanjalle ja pääomaa on kertynyt noin 5100
euroa.
23.9.2005
Yliopiston Apteekki lahjoitti farmasian tiedekunnalle farmakoekonomian pysyvän professuurin 250-vuotisjuhliensa kunniaksi. Yliopiston Apteekki haluaa lahjoituksellaan tukea tutkimusta, joka edistää lääkkeiden rationaalista määräämistä,
oikeaa käyttöä ja hillitsee lääkekulujen tarpeetonta kasvua.
Lahjoituksen arvo oli 1,3 miljoonaa euroa.
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24.11.2005
Osuustoimintaopin rahasto (perustettu 1966) ja Osuustoimintainstituutin tutkimusrahasto (perustettu 1977) yhdistettiin
uudeksi osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahastoksi. Rahaston tarkoituksena on edistää osuustoimintaan liittyvää tutkimusta ja opetusta tieteen eri aloilla.
14.12.2005
University of Helsinki International Excellence Fund perustettiin.
Rahaston tarkoituksena on edistää lahjakkaiden ulkomaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden rekrytointia Helsingin yliopistoon sekä
lisätä omien opiskelijoiden ja tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta. Lisäksi rahaston perustamisella
tavoitellaan pidemmällä aikavälillä kansainvälisen varainhankinnan laajentamista.
16.1.2006
Walter Ehrströmin säätiö lahjoitti eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle jo toisen lahjoitusprofessuurin. Tammikuussa 2006
lahjoitetun professuurin ala on maidon teollinen hygienia ja
lahjoituksen arvo 1,4 miljoonaa euroa. Professuuri merkitsee
resursseja maitovalmisteiden turvallisuuden, laadun ja prosessihygienian tutkimukseen ja opetukseen sekä tukea Suomen
meijeriteollisuuden kilpailukykyyn. Vuonna 2000 säätiö lahjoitti yliopistolle maitohygienian ja nautaterveydenhuollon professuurin.

25.1.2006
Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiön vuosiksi 2002–2006
lahjoittama Itämeren tutkimuksen professuuri Tvärminnen
tutkimusasemalla sai jatkoaikaa myös seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Nottbeckin säätiö on professuurin rahoittamisen
lisäksi pitkäjänteisesti tukenut yliopiston piirissä tehtävää
meriekologian ja ihmisen meressä aiheuttamien muutosten
tutkimusta myös stipendein ja laitehankinnoin aina vuodesta
1973 alkaen.
27.3.2006
Rahastojen juhla Kansalliskirjastossa järjestettiin tutkimusta ja
opiskelijoita tukeneille lahjoittajille sekä rahastojen tai Helsingin
yliopiston tiedesäätiön stipendin
tai apurahan saajille. Juhlassa Helsingin yliopiston rahastot jakoivat
apurahoina, stipendeinä tai palkintoina yhteensä 385 400 euroa
yhteensä yli 180 opiskelijalle tai tutkijalle. Lisäksi yliopisto jakoi kolmivuotisen tutkimusmäärärahan 24 tutkijalle (yhteensä
2 590 000 euroa) ja Helsingin yliopiston tiedesäätiö jakoi väitöskirjatutkimusta varten apurahan 40 nuorelle tutkijalle (yhteensä yli 640 000 euroa).
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Lahjoituksia tieteen ja maamme hyvinvoinnin edistämiseksi
Helsingin yliopiston rahastoilla on monisatavuotinen perinne. Vanhin rahastoitu yksityinen lahjoitus on
Kuninkaallisen Turun Akatemian ajalta luutnantti Erik Ekestubben testamenttilahjoitus vuodelta 1745. Yliopiston rahastojen kulta-aika oli Suomen itsenäistymisen alkutaipale aina 1930-luvulle saakka. Innostus yliopistolle lahjoittamiseen väheni 1950-luvun lopulta lähtien, mutta 2000-luvun alussa kiinnostus yliopistoa
kohtaan on kasvanut ja viime vuosina yliopiston rahastoihin onkin perustettu useita uusia rahastoja.

Rahastot ovat koko olemassaolonsa ajan heijastaneet sitä yhteiskuntaa ja aikaa jossa ne ovat syntyneet. Sodat, kielitaistelut, poliittinen ilmapiiri ja uusien tieteenalojen synty ovat
olleet heräte rahaston perustamiseen. Milloin on edistetty kielten tuntemusta, matematiikan ja fysiikan tutkimusta, milloin
pedagogiikan opetusta ja tuberkuloosin tutkimista. Viime vuosina lahjoittajat ovat halunneet tukea niin keuhkosairauksien,
Itämeren, eläinlääketieteen, maidon teollisen hygienian kuin
farmakoekonomiankin tutkimusta sekä paniikkihäiriön tutkimus- ja hoitotyötä, kulttuuriperinnön säilyttämistä ja opiskelijoiden mielenterveyttä. Rahastojen historia on täynnä näkemyksellisiä lahjoittajia, joilla on ollut tahto, pyrkimys ja tieto
siitä, millä tavalla kohdistettu rahasto parhaalla tavalla edistää
tieteen kehitystä ja Suomen hyvinvointia.
Rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon on tarjonnut
lahjoittajalle mahdollisuuden edistää tärkeäksi kokemiaan
päämääriä. Näin lahjoittaja on voinut -ja voi edelleenkin- olla
korjaamassa tieteellisiä ja yhteiskunnallisia puutteita maamme
hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Rahastoista jaettujen stipendien ja apurahojen avulla on sekä
suoraan että välillisesti tuettu useita lahjakkaita opiskelijoita ja
tutkijoita. Lahjoitukset ovat mahdollistaneet useiden tieteenalojen uraauurtavan tutkimuksen, kansainvälisten saavutusten
tuntemuksen leviämisen Suomeen ja uuden tutkimustiedon
käytännön sovellutukset suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.
Lahjoitusvarojen avulla on voitu opiskella ulkomailla, julkaista
tutkimustuloksia, jatkaa erityistieteenalojen tutkimusta ja perustaa professuureja.
Yliopisto on kiitollinen kaikille niille sadoille yksityisille ihmisille ja yhteisöille, jotka ovat lahjoituksin ja testamentein tukeneet Helsingin yliopistossa tehtävään tutkimusta, opetusta
ja opiskelijoita. Tässä matrikkelissa esittelemme yliopiston rahastojen yhteydessä olevat nimikkorahastot ja niiden lahjoittajat sekä vuonna 2005-2006 yliopiston rahastojen tai Helsingin
yliopiston tiedesäätiön apurahojen, stipendien ja palkintojen
saajat.
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Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat
Helsingfors universitets fonder och donatorer
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Teologian rahasto
Teologian rahasto tukee Helsingin yliopiston teologian tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita. Rahasto muodostuu kahdeksasta nimikkorahastosta, joiden yhteenlaskettu pääoma vuoden 2005 lopussa oli 149 829
euroa. Nimikkorahastot jakoivat tuottoa apurahoina yhteensä 5 500 euroa. Rahaston hoitokunnan puheenjohtajana toimii professori Raija Sollamo.

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
Perustuu professori Adolf Strengin ja rouva Saima Strengin testamenttiin 1931. Rahasto jakaa stipendejä teologian alalle.

Hilda Taskisen rahasto
Perustuu Hilda Taskisen lahjoitukseen. Rahasto tukee Kuopion
hiippakunnan alueelta olevia vähävaraisia teologian ylioppilaita.
Teologisen tiedekunnan rahasto
Rahasto tukee teologian ylioppilaita, jotka ovat osoittaneet
hyvää editystä opinnoissaan ja siveellisyyttä elämässään.
Zandtin rahasto
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.
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Leipää ja motivaatiota
Suhteellisen pienelläkin huomionosoituksella voi olla iso
merkitys opiskelijan motivaatioon. Apurahojen saajilta tulleissa palautteissa korostuu, ettei kyse ole vain taloudellisesta tuesta. Jo apurahan saajille järjestetty juhlatilaisuus on
monelle tärkeä. - Se on luottamuksen osoitus, kun valitsemani aihe on katsottu tutkimisen arvoiseksi. Apurahan tuoma
henkinen tuki on jatko-opintojen alussa hyvin motivoivaa,
kuten eräs viimevuotisista apurahan saajista kertoo.
Toinen opiskelija taas pitää hyvänä asiana sitä, ettei stipendin saajan tarvitse olla ”supermenestyjä”, vaan tukea jaetaan
muillakin perusteilla. - Apurahojen koko mahdollistaa usean
apurahan jaon, ja tämä hyvä onni saadaan jaettua tasaisemmin useamman Helsingin yliopiston opiskelijan kesken.
Useimmille apuraha on kuitenkin tärkeä ennen kaikkea taloudellisesti. Moni opiskelija kiittelee palautteessa mahdollisuutta
keskittyä kunnolla gradun tai väitöskirjan tekemiseen. Apurahan turvin on mahdollista vähentää monesti kuluttavaa ja opiskelua hidastavaa työssäkäyntiä. - Nautin opiskelusta valtavasti,
kun sain opiskella ilman huonoa omaatuntoa. Oli mahdollista
kieltäytyä muutamista opettajansijaisuuksista ja mennä luennolle tai lukea. Se tuntui ihanalta, yksi stipendiaateista sanoo.
Apurahojen käyttötarkoitukset ovat moninaiset. Osa käytetään normaaleihin elinkustannuksiin, ruokaan ja vuokraan,
mutta moni kertoo rahojen menneen tutkimusaineiston keräämiseen matka- ja majoituskuluina. - Apuraha tuli tarpeeseen, sillä tutkijakoulu ei palkan ohella myönnä rahoitusta
kenttätöille, eräskin jatko-opiskelija toteaa.
Joillakin opiskelijoilla apurahan käyttö liittyy selkeästi joko
konferenssimatkaan tai opiskelijavaihtoon. Tällöinkin lisärahoituksen merkitystä pidetään oleellisena. Oman alan mui-

den tekijöiden tapaaminen tukee verkostoitumista ja vahvistaa ammatillista identiteettiä.
Rahastojen juhlassa vuonna 2005 jaettiin
stipendi tai apuraha yhteensä 144 opiskelijalle tai tutkijalle.
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Oikeustieteen rahasto
Oikeustieteen rahasto tukee Helsingin yliopiston oikeustieteen tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita. Rahasto
muodostuu yhdestätoista nimikkorahastosta, joiden yhteenlaskettu pääoma vuoden 2005 lopussa oli 355
188 euroa. Nimikkorahastot jakoivat tuottoa apurahoina yhteensä 15 550 euroa. Rahaston hoitokunnan
puheenjohtajana toimii dekaani Jukka Kekkonen.

Johan Fredrik Baeckin rahasto
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.
Jakob Wilhelm Chydeniuksen rahasto
Rahasto perustuu Lauri Cederbergin, Ilmari Tawaststjernan, Ulf
Hjalmar Granfeltin ja Ilmari Caseliuksen lahjoitukseen 1932.
Rahasto palkitsee siviili- ja kauppaoikeuden tutkijoita.
Tauno 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.
Bertel Fellmanin lahjoitusrahasto
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.

Jaakko Forsmanin stipendirahasto
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.
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
Perustuu professori Kaarlo Kairan kuoleman 1966 muistoksi
lahjoitettuihin varoihin. Rahastosta myönnetään apurahoja
tunnustuspalkintona lahjakkaille, opinnoissaan hyvin edistyneille, mieluiten vähävaraisille opiskelijoille.
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För juristutbildning på svenska
— Det finns många sätt att bli av med pengar och detta är
ett av de bästa, säger professor emeritus Edward Andersson
med ett leende.
Andersson berättar om varför han som nybliven pensionär
år 1999 valde att grunda en fond för svenskspråkig juristundervisning vid Helsingfors universitet. Donationen bestod av
12 000 Nokiaaktier som Andersson köpt flera år tidigare. Då
aktierna steg i värde beslöt han sig för att använda dem till
något nyttigt.
Edward Andersson har gjort en lång karriär vid Helsingfors
universitets juridiska fakultet. Han var professor i offentlig
rätt från år 1965 till år 1998. Valet att donera pengar till den
egna fakulteten kändes naturligt.
— I praktiken har hela mitt arbetsliv utspelat sig vid juridiska, så
det är inte konstigt att fakulteten ligger mig nära om hjärtat.
Valet att stöda undervisningen i juridik kändes motiverat också för att branschen i allmähet inte får lika mycket uppmärksamhet som till exempel forskning i medicin och teknik.
— Jag tyckte det var dags att satsa på juridiken, det är inte
bara medicinsk forskning som är viktig för samhället, säger
Andersson.
Han ville särskilt att fonden skulle tjäna svenskan vid fakulteten. Helsingfors universitet har riksansvar för att utbilda
svenskspråkiga jurister, och Andersson betonar vikten av att
de svenskspråkiga studenterna lär sig den juridiska terminologin på svenska. Under årens lopp har han ändå lagt märke
till att svenskan hamnat allt mer i skymundan på juridiska
fakulteten.

— Det finns till exempel allt mindre kurslitteratur på svenska. Det är också synd att allt färre finskspråkiga studenter
behärskar svenska nuförtiden. Under mina tidigare år var
det flera finskspråkiga studenter som följde mina svenskspråkiga föreläsningar. Under de sista åren var de färre, men
i projektstudierna var de finskspråkiga ibland i majoritet.
Avkastningen av Edward Anderssons fond kommer under de
närmaste åren att användas till en svenskspråkig professur
i privaträtt. Då tjänsten åter blir ledig kommer fakulteten
att bedöma inom vilket juridiskt område behovet av svensk
undervisning är störst, och om det finns lämpliga svenskspråkiga kandidater för en professur. Edward Andersson är nöjd
med arrangemanget.
— Som donator till Helsingfors universitet kan jag lita på att
donationens ändamål uppfylls på det sätt jag har önskat.
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Lainopillisen Ylioppilastiedekunnan kustannustoimikunta
Perustuu Lainopillisen Ylioppilastiedekunnan lahjoittamiin varoihin vuonna 1989. Rahaston tarkoituksena on myöntää apurahoja taloudellista tukea tarvitsevien oikeustieteellisten oppikirjojen, opetusmonisteiden ja muiden opintomateriaalien
laatimista varten.
F. O. Liliuksen stipendirahasto
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.

Rudolf Westermarckin palkintorahasto
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.
Alex Ärtin rahasto
Perustuu Olga Ärtin testamenttiin 1946 ja varatuomari Alex
Ärtin perheen testamenttiin 1973. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on ylläpitää Alex Ärtin nimeä kantavaa professuuria kunnallislainsäädännön alalta.
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Lääketieteen rahasto
Lääketieteen rahasto tukee Helsingin yliopiston lääketieteen, eläinlääketieteen ja farmasian tutkimusta,
opetusta ja opiskelijoita. Rahasto muodostuu 22 nimikkorahastosta, joiden pääoma vuoden 2005 lopussa oli
1 090 241 euroa. Nimikkorahastot jakoivat tuottoa apurahoina yhteensä 34 000 euroa. Rahaston hoitokunnan
puheenjohtajana toimii professori Jarkko Hietanen.

Oy Alko Ab:n rahasto
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.

Oy Dentaldepot Ab:n stipendirahasto
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.

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

J. A. Estlanderin rahasto
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,
joilla on kutsumus lääkärin ammattiin ja jotka ovat omistautuneet kirurgian tieteellisille opinnoille.

Hans Cronstedtin palkintorahasto
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 tai väitöskirjasta joltakin lääketieteelliseltä alalta.
Walter Cygnaeuksen rahasto
Perustuu professori Walter Cygnaeuksen testamenttiin 1930. Rahaston tarkoituksena on edistää karsinomitutkimusta Suomessa.

Emilie ja Rudolf Geselliuksen lahjoitusrahasto
Perustuu kauppias Rudolf Geselliuksen ja rouva Emilie Geselliuksen (o.s. Lindholm) lahjakirjaan 1928. Rahaston tarkoituksena on tukea lääketieteen, kemian ja fysiikan alojen tieteellistä tutkimusta.
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Lahjoitusprofessuuri puntaroi lääkehoidon kustannuksia
Lääkkeet käyvät kalliiksi. Mutta kenen kukkarolle? Nämä
ajatukset olivat taustalla, kun Yliopiston Apteekissa suunniteltiin 250-vuotistaipaleeseen liittyviä juhlallisuuksia.
Sopivaksi panostukseksi osoittautui 1,3 miljoonan euron
suuruinen lahjoitus, jonka turvin Helsingin yliopistoon perustetaan lääkkeiden yleisiin kustannusvaikutuksiin keskittyvä farmakoekonomian lahjoitusprofessuuri. — Mietimme
yhteiskunnan suorittamien lääkekorvausten huimaa kasvua. Tämän kentän tutkimus koettiin tärkeäksi, apteekkari
Jari Kokkonen Yliopiston Apteekista kertoo.
Professuuri on hänen mukaansa asiakaslähtöisyyden toteuttamista. — Käytännössä nykyisin on niin, että kaikilla ei ole
varaa lääkkeisiin. Yliopiston Apteekki oli vahvasti mukana
kuluttajia hyödyttävän lääkevaihdon tukemisessa, ja tämä
lahjoitus on sen johdonmukainen jatkumo.
Helsingin yliopiston apteekin kautta saama tuotto nousi viime vuonna jo 43 miljoonaan euroon. Näillä rahoilla tuetaan
koko yliopiston toimintaa, mutta suoraan apteekin tuloksesta osoitettu lahjoitusprofessuuri koituu ennen kaikkea farmasian hyväksi. Dekaani Raimo Hiltunen pitää lahjoituksen
merkitystä erittäin suurena paitsi tiedekunnan, myös koko
Suomen kannalta.
— Farmakoekonomian oppituolin perustamisesta päätettiin
jo farmasian tiedekunnan muuttuessa vuoden 2004 alusta
itsenäiseksi yksiköksi. Tämä lahjoitus vain järkytti aikataulujamme positiivisesti.
Yliopiston Apteekki järkytti farmasian tiedekunnan aikatauluja jo toisen kerran. Vuoden 2003 alussa perustettu sosiaalifarmasian lahjoitusprofessuuri palvelee sekin kohdennetusti
apteekkityön tarkoitusperiä. — Lääkkeiden kehitystutkimuk-

seen ja koulutukseen liittyvät seikat eivät aina kohtaa. Apteekin kannalta näkisin, että tarvitsemme farmaseutteja, jotka
ovat kiinnostuneita asiakaspalvelusta, Kokkonen sanoo.
Jari Kokkosen mielestä yliopiston ja
apteekin yhteistyö on molempien
osapuolten etu - ja kuluttajan.
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Lars Grénmanin stipendirahasto
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 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.
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 vuon-

na parhaimmasta Suomen miehen taikka naisen kirjoittamasta
tieteellisestä taikka yleistajuisesta tutkielmasta joltakin lääketieteen alalta.
Professori Vuokko Kinnulan rahasto
Perustuu professori Vuokko Kinnulan aloitteeseen vuonna
2005. Rahaston tarkoituksena on edistää keuhkosairauksien
tieteellistä tutkimusta.
Kari Käyhkön rahasto
Perustuu Kari Käyhkön testamenttiin 2000. Rahasto tukee lastenpsykiatrisen tutkimuksen edistämistä.
Kaj Henrik Lindroosin rahasto
Perustuu filosofian maisteri Kaj Henrik Lindroosin testamenttiin 2003. Rahasto tukee lääketieteellisen genetiikan alan tutkimusta.
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 ja 1916 sekä Olga Sundvikin testamenttiin
1931. Rahasto tukee farmasian opiskelijoita.
P. E. Svinhufvudin lahjoitusrahasto
Perustuu tasavallan presidentti, filosofian kunniatohtori P. E. Svinhufvudin lahjoitukseen 1933, jonka kansalaiset olivat keränneet
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hänen 70-vuotispäivänään 1930. Rahaston varat on tarkoitettu
käytettäväksi tuberkuloosiopin professorin viran perustamiseen
ja tuberkuloosiopin opetuksessa tarvittavan aputyövoiman palkkaamiseen tai opetuksen edellyttämiin muihin tarpeisiin.
Synnytystieteen rahasto
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.

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.
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Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahasto
Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahasto tukee Helsingin yliopiston humanistista, käyttäytymistieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita. Rahaston kahdeksantoista nimikkorahaston yhteenlaskettu pääoma vuoden 2005 lopussa oli 987 657 euroa. Nimikkorahastot jakoivat
tuottoa apurahoina yhteensä 29 050 euroa. Rahaston hoitokunnan puheenjohtajana toimii professori
Fred Karlsson.
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 harjoittaneille
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. 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.
Helsingin normaalilyseon Humanista–rahasto
Perustuu Helsingin normaalilyseon historian, yhteiskuntaopin
ja taloustiedon lehtori, filosofian maisteri Sinikka Sahin merkkipäiväkeräyksen tuottoihin. Rahasto on perustettu vuonna
2003 humanististen aineiden, erityisesti historian opetuksen
kehittämiseksi.
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Rehtorin nimikkorahasto tukemaan filosofeja
Pitkän päivätyön Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian laitoksella tehnyt rehtori Ilkka Niiniluoto piti luontevana
ohjata 60-vuotispäivänsä johdosta tehtävät muistamiset yliopiston hyväksi. Tarkoitusta varten perustettiin lahjakkaita
filosofian opiskelijoita ja tutkijoita tukeva nimikkorahasto.
Rehtorina Niiniluoto pyrkii näyttämään tietä myös muille
suurten ikäluokkien edustajille. — 60 vuotta täyttävä ei oikein halua itselleen lahjoja. Näin muistamiset tukevat hyvää
vuorovaikutusta yliopiston ja minun välillä ja menevät yleishyödylliseen tarkoitukseen.
Varsin luontevaa lienee myös tulevien apurahojen suuntaaminen filosofeille. Pelkästään heidän tukemiseensa tarkoitettua rahastoa kun ei ole yliopistolla tähän mennessä ollut.
— Siinä on ollut aukko. Yleisrahastoin humanistisia tieteitä
kyllä tuetaan tasapuolisesti, mutta muuten humanistinen
puoli jää helposti vähemmälle huomiolle, Niiniluoto sanoo.
Erilaiset rahastot ovat Niiniluodon mukaan tulevaisuudessa
tärkeä lisä yliopistorahoituksessa. Amerikkalaistyyliseen malliin Suomessa tuskin ollaan siirtymässä, mutta lahjoittajien
rooli tulee kasvamaan. — Rahoituksen pohja on meillä jatkossakin julkisessa rahoituksessa. Budjettirahoitus on kuitenkin
aina sidottua tiettyihin toimiin, omat rahastot antavat lisämahdollisuuksia opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.
Ilkka Niiniluodon rahaston käytöstä tulee päättämään joko
pienimuotoinen hoitokunta tai sitten se liitetään osaksi Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahastoa. Näin pienikin
lisärahasto on rehtorin mukaan hyvin hallinnoitavissa ja rahat varmassa turvassa.

Ilkka Niiniluoto haluaa näyttää muille suurten ikäluokkien
edustajille esimerkkiä pyöreiden merkkipäivien juhlistamisessa.

22

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).

sori, 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.

Ilmari Koveron stipendirahasto
Perustuu professorin rouva Tyyne Koveron ja hänen poikansa
Toivo Koveron lahjoitukseen 1966 sekä Tyyne ja Toivo Koveron
testamentteihin 1963, 1966 ja 1970. Rahasto myöntää apurahoja
Helsingin yliopistossa opiskeleville finanssiopin ahkerille ja lahjakkaille ylioppilaille tai tutkijoille.

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.

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.
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.

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.
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.

Thiodolf Reinin stipendirahasto
Perustuu yliopiston opettajien, virkamiesten sekä muiden yliopistoa lähellä olevien tahojen keräykseen filosofian profes-

Werner Söderström Oy:n rahasto
Perustuu Werner Söderström Oy:n lahjoitukseen 1986. Rahasto tukee opinnoissaan hyvin menestyneitä luokan- ja aineenopettajia.
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Matematiikan ja luonnontieteiden rahasto
Matematiikan ja luonnontieteiden rahasto tukee Helsingin yliopiston luonnontieteiden tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita. Rahasto muodostuu 23 nimikkorahastosta, joiden yhteenlaskettu pääoma vuoden
2005 lopussa oli 490 102 euroa. Nimikkorahastot jakoivat tuottoa apurahoina yhteensä 21 500 euroa. Rahaston hoitokunnan puheenjohtajana toimii dekaani Heikki Saarinen.

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.
Professori Olli Halkan rahasto
Perustuu professori Olli Halkan 60-vuotispäivän yhteydessä
kerättyihin varoihin 1988. Rahastosta myönnetään stipendejä
henkilöille, jotka tekevät perinnöllisyystieteen alaan kuuluvaa
tutkimusta ja joiden koulutuksesta yliopiston perinnöllisyystieteen laitos on vastannut.
Edvard Hjeltin palkintorahasto
Perustuu Ida Hjeltin, Esther Cajanuksen, Aino Paciuksen, Aino
Påndysin, Kålmån Påndysin, Ingrid Frasersin, Rafael Frasersin,
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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.
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
Perustuu vuoden 1873 promootioon osallistuneiden useiden filosofian maistereiden lahjotuksiin promoottorinsa, valtioneuvos, professori L. L. (Lorenz Leonard) Lindelöfin muistoksi 1908.
Rahaston varoja tuli käyttää vuoden 1923 promootiossa, jossa
juhlitaan vuoden 1873 promootion viisikymmenvuotismuistoa,
henkilölle, joka promootioon valmistautuessaan on osoittanut
matemaattista lahjakkuutta.
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
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 70vuotissyntymäpäivänä 7.11.1915 hänen ystäviensä ja oppilaittensa keräämiin varoihin. Rahaston tarkoituksena on Tvärminnen eläintieteellisen aseman edistäminen.
Josef Pippingsköldin rahasto
Perustuu professori Josef Pippingsköldin testamenttiin 1892.
Rahasto on tarkoitettu soveltavan fysiikan vakinaisen professorin viran rahoittamiseen.
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.
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.
Kalervo Rankaman rahasto
Perustuu professori Kalervo Rankaman testamenttiin 1987. Rahastosta myönnetään apurahoja hyvin menestyneille geologian ja mineralogian opiskelijoille.
J. E. Rosbergin palkintorahasto
Perustuu maantieteen professori Johan Evert Rosbergin oppilaiden keräyksen tuottoihin 1930. Rahasto myöntää stipendin lukuvuoden parhaalle pro gradu –työlle maantieteessä.
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Jokamiehelle ja materiaalifysiikan spesialisteille
Luonnontieteitä tukevan Matematiikan ja luonnontieteiden rahaston päänvaiva ei ole ainakaan tutkimuksen yksipuolisuus. Lavealla rintamalla toimivan tieteenalan sisällä
tehdään niin kapean sektorin erikoistutkimusta kuin suuren
yleisön hyödyksi välittömämmin koituvaa työtäkin. Näistä
jälkimmäistä edustaa tämänvuotisen opiskelijastipendin saaneen Kirsi Niemelän graduaihe.
— Tarkoitukseni on tehdä tarkennuskartoitusta Ympäristökeskuksen toissavuonna tekemään Helsingin geologisen luonnon
yleisoppaaseen. Stipendin ansiosta graduun voi nyt keskittyä
kunnolla, kun ei tarvitse muuten käydä töissä, hän miettii.
Jo ”toisella kierroksella” opiskelussa oleva fysioterapeutti
uskoo löytäneensä geologiasta itselleen ammatin. Omassa
lopputyössä kiinnostaa juuri teorian ja kenttätyön yhdistäminen. — Aiheessa on kivaa se, että se on kansantajuinen ja
siitä on iloa ja hyötyä muillekin.
Hyötyä on muille, ainakin tulevaisuudessa, myös tutkijakoulussa väitöskirjansa parissa puurtavan Kalle Heinolan työstä.
Mies nimittäin on mukana ryhmässä, joka tekee tutkimusta fuusioreaktorin seinissä käytettävistä materiaaleista. Kun
perusrahoitus työlle on kunnossa, rahastolta tulleessa tutkimusapurahassa korostuvatkin ennen kaikkea nuoren tutkijan omat intressit. Heinola on ajatellut jakaa sen parille vuodelle vararahastoksi alan konferenssimatkoja varten.
Kapean erikoissektorin osaamista toteuttaa Heinolan kanssa
erikseen kokeellinen ryhmä ja tietokoneella simultoiva ryhmä. Työ fysikaalisten tieteiden laitoksella ei ole kuitenkaan
mitään kiihdytinlaboratoriossa harjoitettavaa salatiedettä.
Vuorovaikutteisuus ja pedagogiset taidot korostuvat myös
tällä alalla. — Tässä juuri konferenssit ovat tärkeitä: siellä

kuulee alan viimeiset tulokset ja näkee mihin ollaan menossa. Näin myös yhteisö ja tulevat kollegat tulevat tutuiksi.

Gradurauhaa ja kansainvälisiä tuulia.
Kirsi Niemelälle ja Kalle Heinolalle lisärahoitus on tervetullut.
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Professori Esko Suomalaisen rahasto
Perustuu professori Esko Suomalaisen 75-vuotispäivän yhteydessä kerättyihin varoihin 1986. Rahasto tukee perinnöllisyystieteen alaan kuuluvaa tutkimusta.

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

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

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

Toukokuun 29. päivän 1913 rahasto
Perustuu rehtori Mårten Magnus Wilhelm Brennerin ja R. Donnerin lahjoituksiin vuosina 1913 ja 1923. Rahasto jakaa matkaja opintoavustuksia nuorille lähinnä luonnontieteellisiä opintoja harjoittaville ruotsinkielisille opiskelijoille, jotka kuuluvat
johonkin ruotsinkieliseen osakuntaan. Ensisijaisesti rahastosta
myönnetään stipendejä Brennerin sukulaisille.
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Maatalous-metsätieteiden rahasto
Maatalous-metsätieteiden rahasto tukee Helsingin yliopiston maa- ja metsätalouden tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita. Rahasto muodostuu neljästätoista nimikkorahastosta, joiden yhteenlaskettu pääoma vuoden 2005 lopussa oli 344 325 euroa. Nimikkorahastot jakoivat tuottoa apurahoina yhteensä
14 900 euroa. Rahaston hoitokunnan puheenjohtajana toimii professori Lea Hyvönen.

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.
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.

Professori Karl Enckellin maanviljelystaloudellisten
tutkielmain palkitsemisrahasto
Perustuu professori Karl Enckellin lahjoitukseen 1927. Rahaston varoja käytetään ensi sijassa Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa suoritettavia kandidaatti- ja
agronomitutkintoja varten maanviljelystalouden alalla kirjoitettujen tutkielmain palkitsemiseen.
Erkki Laitakarin palkinto
Perustuu metsänhoitotieteen professori Erkki Assar Laitakarin
lahjoitukseen 1952-53. Rahasto palkitsee metsätieteen ylioppilaita, jotka ovat hyvällä menestyksellä suorittaneet yhteiset
harjoitustyöt ja osoittaneet hyvää toverihenkeä.
Erik Lönnrothin muistorahasto
Perustuu rehtori, metsänarvioimistieteen professori Erik Lönnrothin kuoleman jälkeen kerättyihin varoihin 1972. Rahasto tukee metsätieteelliseen, lähinnä metsänarvioimistieteen, alaan
kuuluvia jatko-opintoja.
Osmolan stipendirahasto
Perustuu Osmolan Akateemisen Osuusruokalan lahjoitukseen
1928. Rahasto jakaa stipendejä yliopistossa kemiaa opiskeleville tai ravintoainetutkimuksia harjoittaville eteviksi osoittautuneille varattomille ylioppilaille.
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Perusosaamiseen panostaminen yritystenkin etu
Pääomaa löytyy mutta miten sitä pitäisi lähestyä? Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Kola on
huomannut, että tuotekehittelytyyppiseen yhteistyöhön
alan yritykset ovat valmiita lähtemään, mutta erilaisia tavoitteita palveleviin rahastoihin isonkaan firman rahoja on
vaikea saada. — Tutkimusvaihe on tärkeä, mutta tulisi osata
panostaa perusosaamiseenkin. Opiskelun tukeminenkin on
tutkimuksen edistämistä, meiltä valmistuvat maisterit ovat
kuitenkin yritysten tuleva voimavara.
Maatalous-metsätieteiden rahaston vuosittain jakamat apurahat ovat enemmänkin päänavauksia, joilla voidaan tukea muiden rahastojen ulkopuolelle jääviä hankkeita. — Jo summatkin
kertovat, että ne ovat olleet enemmän liikkeellelähtöjä opiskelijoille, kipinä jatkorahoituksen saamiseen, Kola toteaa.
Dekaani ymmärtää hyvin nykypäivän vuorovaikutteisen
kumppanuuden pelisäännöt. Yritykset kaipaavat sijoittamilleen rahoille vastinetta, ja jos yliopisto pystyy näkyvyyttä tarjoamaan, saattaa kiinnostustakin löytyä. Yhden hyvän
tavan tälle tarjoaa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan
vuonna 2008 edessä olevat 100-vuotisjuhlat. Suunnitelmissa välähdelleen juhlarahaston perustaminen mahdollistaa
tiiviimmän yhteistoiminnan yhden tai muutaman isomman
lahjoittajan kanssa.
Isoa ja näkyvää siis voi olla luvassa. Mutta voisiko niiden pienempien, opiskelijoiden alkutaivalta tukevien rahastojen
kehittämiseksi löytyä uusia eväitä? — Juhliessaan syntymäpäiviään, valmistujaisiaan tai vaikkapa eläkkeelle lähtöään
merkkipäivämuistamiset voi ohjata yliopiston rahastoille. Se
on hyvä mahdollisuus tukea opiskelua ja tutkimusta ilman
miljoonaperintöä, Kola pohtii.

Jukka Kolan mielestä elinkeinoelämältä perusopetukseen saatava
tuki edellyttää uudenlaista lähestymistapaa ja uudenlaista kieltä.
— Valmistuvat opiskelijat ovat yritysten tuleva voimavara.
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Pellervo-Seuran rahasto
Perustuu Pellervo-Seuran lahjoitukseen 1950-51. Rahaston tarkoituksena on tukea maataloudellista tutkimusta stipendein ja
palkinnoin.
Puumarkkinatieteen rahasto
Perustuu Enso-Gutzeitin lahjakirjaan 1958 ja Metsäteollisuuden lahjakirjaan 1982. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena
on perustaa puumarkkinatieteen professuuri ja apulaisprofessuuri puumarkkinatieteen laitokselle maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan.
Arthur Rindellin rahasto
Perustuu professori Arthur Rindellin 60-vuotispäivänä kerättyihin varoihin, jotka hän lahjoitti 1914. Rahasto myöntää apurahoja tieteellisiin opintoihin maanviljelyskemiassa ja maanviljelysfysiikassa.

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

30

Juhlarahasto
Juhlarahasto tukee Helsingin yliopiston tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita. Rahasto muodostuu 25 nimikkorahastosta, joiden yhteenlaskettu pääoma vuoden 2005 lopussa oli 931 757 euroa. Nimikkorahastot jakoivat tuottoa apurahoina yhteensä 42 000 euroa. Rahaston hoitokunnan puheenjohtajana toimii
kansleri Kari Raivio.

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.
G. A. Bredenberg
Perustuu professori G. A. Bredenbergin 80-vuotispäivän johdosta kerättyihin varoihin 1945-1946.
Caloanderin stipendirahasto
Perustuu kamarikirjuri Lorentz Reinhold Caloanderin testamenttiin 1861. Rahastosta myönnetään stipendejä Turun kaupungista
kotoisin oleville varattomille, siivoille ja ahkerille ylioppilaille.
Gratsiaalirahasto
Rahastosta on myönnetty avustuksia yliopiston professorin ja
kirjastonhoitajien leskille sekä vajaavaltaisille ja turvattomille
lapsille, joiden havaitaan olevan sellaisen avun tarpeessa.

Forsius-Wittingin stipendirahasto
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 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.
Herman ja Elisabeth Hallonbladin rahasto
Perustuu valtioneuvos Herman Hallonbladin ja rouva Elisabeth
Hallonbladin testamenttilahjoitukseen 1909. Rahastosta myönnetään stipendejä eteville nuorille suomalaisille tiedemiehille.
Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto
Perustuu Helsingin yliopiston alumni ry:n aloitteeseen vuonna
2005. Rahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä Helsingin yliopiston eri tiedekuntien opiskelijoille.
Emil Hårdin stipendirahasto
Perustuu lehtori Emil Hårdin testamenttiin 1919. Rahasto myöntää stipendejä maistereille, lisensiaateille tai dosenteille.
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Kynnykset matalaksi, sivistys tulee
Alumneilla on monissa maissa yliopistojen varainhankinnassa
merkittävä rooli. Pääosin julkisin varoin toimivan Helsingin yliopiston kasvatit ovat vasta pikkuhiljaa heräämässä alma materinsa tukemiseen myös rahallisesti. — Itse tavoite ei olekaan
rahan keruu vaan se, mitä sillä saadaan aikaan. Me haluamme
tukea lahjakkaita ja aktiivisia opiskelijoita, yliopiston alumniyhdistyksen puheenjohtaja Susanna Miekk-oja toteaa.
Yhdistys on tähän mennessä jakanut opiskelijoille stipendejä pienimuotoisemmin, mutta seuraavien 5-10 vuoden aikana
kasaan on tarkoitus saada 250 000 euron suuruinen peruspääoma, jonka turvin stipendi kyetään jakamaan säännöllisesti
jokaisen tiedekunnan edustajalle. Vuoden 2005 alussa aloittaneen alumnirahaston varainhankinnassa on kaksi juonnetta:
yksittäisille lahjoittajille kynnys on tehtävä mahdollisimman
helpoksi, mutta myös elinkeinoelämä on saatava vahvemmin
mukaan isompien perustajalahjoitusten löytämiseksi.
Miekk-ojan mielestä yliopiston ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta voidaan alumnien kautta tarkentaa vielä monilla
toimialoilla. — Niin että eteenpäin meno olisi kuin ”sammakonloikkaa”. Molemmat voivat oppia toisiltaan, ilman että
aina tarvitsee mennä yrityksen ja erehdyksen kautta.
Parhaimmillaan alumnitoiminnan tukemisessa kohtaavat
sekä yrityksen että sen edustajan intressit. — Sivistyksellisyyden arvo on tulossa takaisin, ja meidän on tuettava myös
niitä opiskelijoita, jotka ovat valtavirran reunalla. Uskon että
yrityksissäkin kyetään näkemään se, Miekk-oja sanoo.
Tähän yhtyy ainakin viestintäjohtaja Arja Suominen, yksi
alumnirahastokampanjan lahjoittajista. Hänen mukaansa
yrityksissäkin moni haluaa tukea yliopistoa tekemättä siitä
sen enempää numeroa. — Itse muistan hyvin opiskeluajoil-

tani, miten pienen stipendin saaminen lämmitti. Ei niinkään
se raha, vaan huomionosoitus. Niinpä ajattelin sopivaksi palauttaa suurin piirtein aikanaan saamani summan yliopiston
kautta opiskelijoille.
Susanna Miekk-ojalle alumnius on ilo – ei mikään kakkostyö.
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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.
Josef Jamalaisen apurahasto
Perustuu postilaitoksen entisen pääjohtajan, pääpostitirehtööri Pietari Jamalaisen testamenttiin 1919, 1933 ja 1963. Rahasto
myöntää stipendejä ylioppilaille, jotka ovat tai joiden vanhemmat ovat kotoisin Inkerinmaalta.
Laura Kolben ja Thomas Forssin rahasto
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.
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.

J. Ph. Palménin stipendirahasto
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.
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.
K. J. Ståhlbergin rahasto
Perustuu tasavallan presidentti, hallinto-oikeuden professori K. J.
Ståhlbergin muistoksi lahjoitettuihin varoihin 1952-1953.
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 kris-
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tillis-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.
J. Tallbergin lahjoitusrahasto
Perustuu johtaja, kauppaneuvos Julius Tallbergin lahjoitukseen
1920. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on myöntää lainoja nuorille opiskelijoille, jotka ensimmäisenä opiskeluaikanaan
yliopistossa suoritettuaan jo tutkinnon tai muuten menestyksekkäästi aikovat jatkaa opintojaan suorittaakseen tietyn yliopistotutkinnon tai ammattitutkinnon tai myös puhtaasti tieteelliseen suuntaan.

Tieteellisen tutkimuksen rahasto 1891
Perustuu kirurgian professori, vapaaherra Maximus Widerkind
af Schulténin lahjoitukseen 1891. Rahaston tarkoituksena on
edistää tieteellistä tutkimusta.
Tullivarainrahasto
Perustuu yliopiston oikeuteen vuosina 1802-1878 kantaa erityistä vientitullimaksua haloista, laudoista, lankuista, soiroista,
tervasta ja piestä (3 kop. hopeata syleltä, toltilta tai tynnyriltä). Osa maksusta oli laitettava tullirahastoon, jota tuli käyttää
opetuslaitoksen edistämiseen ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin. Rahasto on myöntänyt mm. apurahoja yliopisto-opettajille tieteellisessä tarkoituksessa tehtäviä matkoja varten.
Waseniuksen rahasto
Perustuu yliopistokirjakauppias, kustantaja ja konsuli Gustaf
Otto Waseniuksen lahjoitukseen 1840 yliopiston 200-vuotisjuhlan yhteydessä. Waseniuksen stipendit annetaan ylioppilaille,
jotka aikovat antautua kauppa-alalle. Hakijoiden ollessa yhtä
ansiokkaita on etuoikeus kirjakauppias G. O. Waseniuksen sukulaisilla ja näiden jälkeen hämäläisillä.
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Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto
Kulttuuriperintörahasto tukee Kansalliskirjastoa sen toimialaan kuuluvan kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja tunnetuksi tekemisessä. Rahaston varoilla konservoidaan ja digitoidaan arvokasta vanhaa kirjallisuutta sekä tuetaan kokoelmiin liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Rahasto on perustettu vuonna 2004 ja
pääoma vuoden 2006 alussa oli 166 500 euroa. Hoitokunnan puheenjohtajana toimii dekaani Aili Nenola.

Kulttuuriperintörahaston ensimmäinen varainhankintakampanja, Pelasta Kirja, käynnistettiin maaliskuussa 2005. Kampanja avasi kaikille kansalaisille mahdollisuuden osallistua kulttuuriomaisuuden kartuttamiseen. Aloitusvuonna varainkeräys
tuotti 100 000 euroa ja lahjoittajina oli yli sata yksityishenkilöä,
yhteisöä ja yritystä. Lahjoitusten ansiosta nelisenkymmentä
huonokuntoista teosta saa nyt uuden elämän. Kummikohteiden joukossa on muun muassa neljä arvokasta Agricolan teosta, Topeliuksen matkakirjoja, Lönnrotin toimittama aikakauslehti, parisataa Turun akatemian väitöskirjaa ja yli tuhat sotien
aikaista propagandalehtistä.
Pelasta Kirja -kampanja jatkuu. Vuoden 2006 uusina haasteina
ovat digitoitujen teosten julkaiseminen internetissä sekä karttojen, nuottien ja äänilevyjen ottaminen mukaan ohjelmaan.
Kansalliskirjasto kiittää jo kampanjaan osallistuneista kirjakummeja ja toivottaa kaikki tervetulleiksi mukaan tukemaan
kulttuuriperintötyötä.

Pelasta kirja -kampanjan lahjoittajat 2005
BTJ Kirjastopalvelu Oy, Constructor Finland Oy, CSC Tieteellinen laskenta Oy, European Management Assistants, Genimap,
Kermansavi Oy, Koneen Säätiö, Kustannustoimittajien yhdistys
ry, LehtiMarket Oy, Majaoja-säätö, Eero Niinikosken rahasto,
Opetusministeriö, Suomen Kirjastosäätiö, Suomen Kuvalehti ja
Yhtyneet Kuvalehdet Oy, Tiedonvalo Oy, toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä, FM Anne Kaukonen, lehtori Leena Hukka, Rita
Kuusakoski-Peltonen, Aapo Kyrölä, DI Arno Laaksonen, TkT Anssi Lampinen, FM Teemu Lähteenmäki, Jyrki ja Helena Rautala,
KTM Pekka Siukonen, varatuomari Heikki Solin, TkT Johan Stén,
Anja Sukkinen, OTK Lauri Ståhlberg, OTL, varatuomari Kari
Suokko ja FM Tuulikki Suokko, DI Markku Tiili ja professori Jari
Valkonen.
Merkkipäiväkeräykset
Eero Niinikosken keräys, jolla perustetaan nimikkorahasto. Arkistoalan ammattiyhdistys ry:n keräys, jonka tuotto käytetään Pelasta Kirja –hankeen hyväksi. Teodora Oker-Blomin keräys, jonka
tuotto käytetään Pelasta Kirja –hankkeen hyväksi. Ari Aallon keräys, jolla perustetaan nimikkorahasto.
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Merkkipäiväkeräys kirjojen pelastamiseksi
Kulttuurijohtaja Eero Niinikoski toteutti merkkipäiväkeräyksen Pelasta Kirja –kampanjan hyväksi. Yli sata yksityishenkilöä ja yhteisöä olikin halukkaita suuntaamaan muistamiset kulttuuriperintötyölle. Näin Niinikosken hyvin hoidettu
sosiaalinen pääoma tuotti alun uudelle nimikkorahastolle,
jonka tarkoituksena on Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön
tukeminen.
Johtaja Niinikoski on pitkän linjan kulttuurivaikuttaja. Uransa UPM-Kymmenessä hän on luonut teollisen perinteen ja
kulttuuriasioiden johtajana sekä konsernin omistaman ja
Unescon maailmaperintökohteeksi valitun Verlan tehdasmuseon intendenttinä. Niinikoski tunnustautuu myös bibliofiiliksi. Monivuotinen yhteistyö Helsingin yliopiston kirjaston
kanssa on saanut tämän paperikonsernin vaikuttajan huolestumaan kirjojen kohtalosta. Pelasta Kirja –hanketta Niinikoski pitääkin hyvin ajoitettuna työkaluna toimia tärkeäksi
kokemansa asian puolesta.
Ensimmäisenä kulttuuritekonaan uusi Niinikosken rahasto pelasti Mikael Agricolan arvokkaan teoksen, Käsikiria
castesta ia muista Christikunnan Menoista, vuodelta 1549.
Rahaston tuella teos konservoidaan ja digitoidaan tarjottavaksi verkon välityksellä kaikkien kansalaisten käyttöön. Niinikoskella on myös kauaskantoisia suunnitelmia rahastonsa
kartuttamiseksi ja uusiksi pelastamiskohteiksi. Rahastonsa
toiminnan hän toivoo jatkuvan perheensä piirissä vielä seuraavassakin sukupolvessa.

Johtaja Eero Niinikoski esittelee rahastonsa kummikohteeksi
valitsemaa arvokasta Agricolan Käsikirjaa.
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University of Helsinki International Excellence Fund
University of Helsinki International Excellence Fund perustettiin joulukuussa 2005 edistämään lahjakkaiden
ulkomaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden rekrytointia Helsingin yliopistoon sekä omien opiskelijoiden ja tutkijoiden kansainvälisen liikkuvuuden lisäämiseksi. Rahaston toiminta käynnistetään vuoden 2006 aikana.

Tieteellinen ajattelu ei juuri tunnusta valtionrajoja, mutta nykyisin kansainvälisyys on arkipäivää jo yliopistojen perusopetuksessa. Helsingin yliopistossa ulkomaisten opiskelijoiden
määrä pyritään vuoteen 2010 mennessä kaksinkertaistamaan.
Kun valtiovalta samaan aikaan kaavailee heille lukukausimaksuja, aika kävi kypsäksi kansainvälisyyttä edistävän rahaston,
University of Helsinki International Excellence Fundin perustamiselle. — Siitä tulee sateenvarjo, jonka alle voidaan sijoittaa useita kansainvälistä toimintaa edistäviä hankkeita, kertoo
kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Laitinen.
Se millaisia toimintatapoja sateenvarjon alle mahtuu, selviää
myöhemmin. Alussa ollaan nostamassa profiilia yliopiston sisällä. — Excellence Fund –ajattelu toisi lisästatusta opiskelijoiden houkuttelemiseksi juuri Helsinkiin. Moni opiskelija arvostaa sitä, toteaa vararehtori Thomas Wilhelmsson.
Profiilin nosto ei käy Laitisen mukaan aluksi edes kalliiksi.
— Olemme jo tähänkin mennessä osoittaneet rahoitusta ulkomaalaisille opiskelijoille. Rahaa ei mene välttämättä enemmän,
näkyvyyttä vain nostetaan.
Tulevaisuudessa kansainvälistymiseen kaivataan luonnollisesti lisärahaa. Haasteita asettaa etenkin elinkeinoelämän houkutteleminen mukaan, vaikkapa nimikkostipendein tai tietyille markkinaalueille kohdennetun yhteistyön kautta. Wilhelmsson näkee asian
myös imagokysymyksenä. — Yksi menestyvän yliopiston määrite
on kansainvälisyys. Se on myös oman laadun tae; tuo uusia impuls-

seja. Yliopistolla on tärkeä rooli nuorien, uusien tekijöiden houkuttelemisessa tänne, in the so called rise of the creative class.
Mutta jos tiede ei tunnusta rajoja, niin miksi opiskelija tulisi
juuri Suomeen? Kansainvälisesti Helsingin yliopistolla ei voi
olla samaa imua kuin kansallisesti. Sekä Wilhelmsson että
Laitinen korostavat laatua, yleinen tietoisuus suomalaisen
koulutuksen laadusta ja osaamisesta antaa hyvän pohjan.
— Mutta opiskelijat tulevat myös palveluiden perässä, ja tässä viidakkorummulla on merkitystä, vararehtori sanoo.
Yliopiston vararehtori Thomas Wilhelmsson
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Itsenäiset rahastot
Helsingin yliopiston rahastoihin kuuluu myös 18 nimikkorahastoa, joilla on omat hoitokunnat. Rahastot
perustuvat huomattavan suuriin lahjoituksiin, joista useat ovat tarkoitettu muun muassa lahjoitusprofessuurien rahoittamiseen. Uusin itsenäisistä rahastoista on Maria Lival-Lindströmin lahjoitukseen perustuva
Valo-rahasto. Itsenäisten rahastojen yhteenlaskettu pääoma vuoden 2005 lopussa oli 17 619 874 euroa.

Edward Anderssons fond för svenskspråkig juridisk
undervisning
Perustuu professori Edward Anderssonin lahjoitukseen 1999 yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ruotsinkielisen opetuksen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Rahaston varoilla rahoitetaan yksityisoikeuden ruotsinkielistä professorin virkaa.
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.

mussuunnitelman tai valmiin tutkielman, opiskelija-aktiivisuuden
ja ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella.
Erkki Hannikaisen rahasto
Perustuu Erkki Hannikaisen testamenttiin vuonna 1984. Rahasto jakaa apurahoja ranskan kielen jatko-opintojen harjoittamista varten Ranskassa.
Yrjö ja Tuulikki Ilvosen rahasto
Perustuu opettaja Tuulikki Ilvosen testamenttilahjoitukseen
2003. Rahasto kantaa Tuulikki Ilvosen ja hänen miehensä Yrjö
llvosen nimeä ja tukee paniikkihäiriön lääketieteellistä tutkimus- ja hoitotyötä.

Aili ja Brynolf Honkasalon 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.

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.

Lääketieteen kandidaatti Ensio Hyvärisen stipendirahasto
Perustuu Varma Hyvärisen lahjakirjaan ja testamenttiin vuonna
1982. Rahastosta myönnetään stipendejä opinnoissaan hyvin menestyneille lääketieteen opiskelijoille syventävien opintojen tutki-

Kanslianeuvos Kaarlo Koskimiehen ja
rouva Irma Koskimiehen rahasto
Perustuu kanslianeuvos Kaarlo Koskimiehen lahjakirjaan 1943
sekä Kaarlo Koskimiehen ja rouva Irma Koskimiehen (o.s. Poijär-
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En lans för långtidsterapin
Vård ska få ta tid. Den tanken fanns i huvudet på Maria LivalLindström, 29, då hon i augusti 2005 donerade en miljon euro
till Helsingfors universitet. För pengarna grundades en fond vid
namn Valo, vars uppgift är att finansiera långtidspsykoterapi
för studerande i huvudstadsregionen.
Beslutet att stöda just långtidsterapi växte fram då Lival-Lindström, som själv är psykologie magister, följde med samhällsdebatten kring mentalvård.
— Under en tid verkade det vara trendigt att påstå att den
traditionella långtidsterapin inte behövs, att patienterna nog
klarar sig med kortare vårdperioder. Min donation är ett ställningstagande för långtidsterapin. I en tid då samhället främst
betonar effektivitet vill jag påminna om att vård ibland måste
få ta tid, säger Lival-Lindström.
Hon har själv arbetat som skolpsykolog och betonar att patienter ska erbjudas olika sorters terapier beroende på vilka
problem de tampas med.
— I vissa fall måste man få terapi som går på djupet. Ibland behövs tid att lära känna sig själv ordentligt för att må bra.
Valo kommer att erbjuda långvarig psykoterapi via Studenternas hälsovårdsstiftelse. Tanken är att hjälpa studerande som
behöver psykoterapi men som av olika orsaker inte erbjuds
ekonomiskt stöd av samhället. Maria Lival-Lindström är ordförande för fondens styrelse.
— Jag vill värna om att den vision jag hade då jag gjorde donationen förverkligas. Som styrelsemedlem kan jag engagera mig
i Valo i praktiken.

Lival-Lindström valde att låta Helsingfors universitet grunda
fonden eftersom hon ville att den skulle förvaltas effektivt.
— Helsingfors universitet är en ambitiös fondförvaltare som
kan erbjuda den expertis som behövs för projektet. Samarbetet med universitetet har fungerat bra.
Det är inte helt vanligt att en person under trettio donerar en
miljon euro till välgörenhet. Maria Lival-Lindströms donation
väckte reaktioner bland både bekanta och främlingar.
— De allra flesta har varit positivt inställda, många har sagt
att det är fint att jag tar ställning för långtidsterapin. Många
verkar också överraskade över att man kan idka välgörenhet
genom att göra en donation till Helsingfors universitet.
— Och så finns det ju alltid de som frågar varför jag inte köpte
ett hur i Provence i stället, ler hon.
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vi) 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.
K. S. Laurilan rahasto
Perustuu rouva Tellervo Laurilan ja Aarne Kustaa Laurilan testamenttiin vuonna 1947 sekä Tellervo Laurilan testamenttiin vuonna 1958. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on maksaa apuraha varattomalle, vakavalle tuberkuloosia tai halvauksia tutkivalle
lääketieteen tohtorille tahi lääkäriksi aikovalle etupäässä yksinäiselle miehelle, kolmen tai kahden suuren sairaalan ylilääkärin
ehdottomalle tutkijalle. Saajan tulee olla raitis ja tupakoimaton.
Kaikki suvun ulkopuolelle menevät lahjoitukset on tarkoitettu oikeamielisille, kommunisti- tai vasemmistomielinen ei voi missään
tapauksessa tulla kysymykseen.
Suoma Loimaranta-Airilan rahasto
Rahastosta myönnetään stipendejä lahjakkaille ja vähävaraisille Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopistossa opiskeleville ylioppilaille. Stipendeihin ovat etuoikeutettuja
lääninrovasti Wilhelm Lindstedtin ja hänen puolisona Hilma
Nyholmin jälkeläiset, vaikka he eivät kuuluisikaan Satakuntalaiseen Osakuntaan.
McDonell Douglas Aerospacen rahasto
Perustuu McDonell 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.

mään päätökseen tukea oikeustieteellisessä tiedekunnassa järjestettävää vero-oikeuden opetusta ja tutkimusta. Säätiöidyillä varoilla rahoitetaan vertailevan vero-oikeuden Vesa Vainio -professuuri
- Vesa Vainio Professorship in Comparative Tax Law.
Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahasto
Rahastoon yhdistettiin vuonna 2005 osuustoimintaopin rahasto (perustettu vuonna 1966) sekä osuustoimintainstituutin tutkimusrahasto (perustettu vuonna 1977). Rahaston tarkoituksena on edistää osuustoimintaan liittyvää tutkimusta ja opetusta
tieteen eri aloilla.
The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund
Perustuu Helsingin yliopiston ja The Sasakawa Foundationin väliseen sopimukseen 1991. Rahasto myöntää vuosittain apurahoja
sopimuksessa määriteltyyn tutkimusohjelmaan, jonka aloja ovat
kansainväliset suhteet, Aasian ja Afrikan tutkimus sekä sosiaali- ja
kulttuuriantropologia. Apurahat on tarkoitettu vuoden päätoimiseen tutkimustyöhön Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoille.
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.
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.
Valo-rahasto

Nordean Vesa Vainio -rahasto
Rahasto perustuu Nordea Bank AB:n hallituksen 20.3.2002 teke-

Perustuu psykologian maisteri Maria Lival-Lindströmin lahjoitukseen vuonna 2005. Rahaston tarkoitus on edistää mielen-
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terveyttä psykoterapian keinoin Helsingin yliopiston ja muiden
pääkaupunkiseudun yliopistojen opiskelijoiden keskuudessa.
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. Rahaston varoilla on rahoitettu sosiaalifarmasian professuuria farmasian laitoksella. 250-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi
Yliopiston Apteekki lahjoitti vuonna 2005 varat farmakoekonomian professuurin perustamiseksi.
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Lahjoittaminen ja lahjoitusprofessuurit
Om donationer och donationsprofessurer
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Lahjoittaminen
Helsingin yliopisto on eurooppalainen huippututkimusyliopisto, jonka tutkimuksen ja opetuksen tulokset ovat saaneet laajaa tunnustusta. Korkeatasoiseen tutkimukseen perustuva toiminta sekä lahjakkaat
opiskelijat ja tutkijat tekevät yliopistosta hyvän kohteen tieteen ja sivistyksen merkitystä arvostaville lahjoittajille. Yliopistolle osoitetut lahjoitukset ja testamentit menevät lyhentämättöminä lahjoittajan määrittelemään kohteeseen. Lahjoitukset voi osoittaa joko jonkin tieteenalakohtaisen rahaston päämäärien
toteuttamiseksi tai niiden pohjalta voidaan perustaa lahjoittajan nimeä kantava rahasto. Yliopiston rahastoissa lahjoitusvaroja hoidetaan luotettavasti ja ammattimaisesti erillään valtion talousarviossa yliopistolle myönnetyistä määrärahoista. Yliopisto tukee lahjoitusrahastojen tuoton jakamista takaamalla
nimikkorahastoilleen 5-7 % vuotuisen tuoton.

Merkkipäivälahjoitus
Merkkipäivämuistamisten ohjaaminen Helsingin yliopiston
rahastoille on vaihtoehtoinen tapa juhlistaa syntymäpäivää,
valmistumista tai eläkkeelle lähtöä. Keräyksen tuoton voi kohdentaa itselle tärkeän kohteen tukemiseksi sopimalla siitä etukäteen rahastojen kanssa. Muistamiset osoitetaan Helsingin
yliopiston rahastojen tilille Nordea 157230-30072. Lahjoituksen viitteeksi merkitään sekä merkkipäivän viettäjän että onnittelijoiden nimet.
Nimikkorahastolahjoitus
Lahjoittajan nimeä kantava rahasto on erinomainen tapa tukea
Helsingin yliopiston tutkimusta, opetusta tai opiskelijoita. Nimikkorahaston voi tieteenalakohtaisten rahastojen yhteyteen
perustaa jo 2 000 euron lahjoituksella. Lahjoittaja voi samal-

la määritellä, mihin lahjoitusvaransa haluaa käytettävän. Nimikkorahaston perustaminen on hyvä sijoitus myös yritykselle,
joka haluaa pysyvää näkyvyyttä ja kontakteja oman toimialansa opiskelijoihin tai tutkijoihin esim. vuotuisen yrityksen nimeä
kantavan apurahan tai palkinnon muodossa. Lahjoittaminen
yliopistolle on yrityksille verovähennyskelpoista 850 – 25 000
euron suuruista vuosittaisista lahjoituksista. Nimikkorahaston
perustaminen tapahtuu yliopiston rehtorin päätöksellä, kun
yliopisto ja lahjoittaja ovat ensin neuvotelleet rahaston nimestä, käyttötarkoituksesta ja säännöistä.
Testamenttilahjoitus
Testamenttilahjoitus on arvokas tapa jättää pysyvä jälki omasta
tahdosta tukea tutkimusta ja opetusta. Yliopiston rahastojen
vanhin testamenttilahjoitukseen perustuva nimikkorahasto on
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Lisätietoja lahjoittamisesta
Helsingin yliopiston rahastoille
suunnittelija Mikael Vänttinen
Puhelin (09) 191 21650 tai mikael.vanttinen@helsinki.fi
Helsingin yliopiston kirjastolle
projektipäällikkö Inkeri Salonharju
Puhelin (09) 191 24512 tai inkeri.salonharju@helsinki.fi
Helsingin yliopistomuseolle
museon johtaja Kati Heinämies
Puhelin (09) 191 22928 tai kati.heinamies@helsinki.fi
Luonnontieteelliselle keskusmuseolle
tiedottaja Paula Kivipensas
Puhelin (09) 191 28804 tai paula.kivipensas@helsinki.fi

www.helsinki.fi/rahastot

vuodelta 1745, joten yliopisto sitoutuu lahjoittajan tahdon toteuttamiseen pitkällä aikavälillä. Testamentin laatiminen sekä
sen edunsaajan kohteen määritteleminen on ainutkertainen
tehtävä, jossa yliopiston asiantuntijoiden osaaminen on testamentin laatijan käytettävissä heti alusta lähtien.
Lahjoitusprofessuuri
Lahjoitusprofessuurit ovat erinomainen mahdollisuus vahvistaa yliopiston tieteellistä edelläkävijyyttä. Pysyvän professuurin voi perustaa noin 1,4 miljoonan euron lahjoituksella ja viiden vuoden määräaikaisen professuurin noin 500 000 eurolla.
Professuurin lahjoittajalle merkittävimpiä hyötyjä ovat alan
perustutkimuksen ja opetuksen kehittymisen kautta syntyvä
uusi tieto, yhteydet yliopistoon ja alan tieteellisiin verkostoihin
sekä kontaktit alalta valmistuviin uusiin osaajiin. Myös professuurit on mahdollista nimetä lahjoittajan mukaan. Lahjoitusprofessuurin perustaja ja yliopisto määrittelevät yhdessä professuurin tarkan alan.
Aineistolahjoitukset
Helsingin yliopiston kirjastolle, Helsingin yliopistomuseolle
ja Luonnontieteelliselle keskusmuseolle osoitetuilla aineistolahjoituksilla on tärkeä sija kirjaston ja museoiden kokoelmien kartuttamisessa. Lukuisten yksityishenkilöiden, yritysten ja
yhteisöjen tekemät aineistolahjoitukset täydentävät hienolla tavalla yliopiston kirjaston ja museoiden omia kokoelmia,
edistävät niiden esillepanoa ja näyttelytoimintaa sekä tukevat
tutkimusta ja opetusta. Yliopiston kirjasto ja museot vastaanottavat niiden toimintaan liittyviä kirja-, aineisto- ja kokoelmalahjoituksia.
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Aineistolahjoitukset
Helsingin Yliopistomuseo Arppeanumille

Luonnontieteelliselle keskusmuseolle

Helsingin yliopistomuseon kokoelmat karttuivat 30 henkilöltä tai yhteisöltä saaduin esine- ja aineistolahjoituksin. Lahjoituksia tekivät FL Hindrik Strandberg, FM Eeva Somerto, rouva
Meeri Törnroos, rakennusneuvos Pekka Metsola, toimitusjohtaja Jarmo Hirvonen, prof. Sakari Turunen, lehtori Verna Roosa
Haataja, apteekkineuvos Marcus Olli, MKD Märta Donner, FT
Päivi Lehtovaara-Helenius, prof. Matti Haltia, rouva Eeva Makkonen, ELL Antti Roihu, kamarineuvos Kari Rahiala, dos. Leena
Saxén, ELK Eeva Rentto, johtaja Brita Lindberg, rouva Maissi
Rantanen, HuK Terttu Haapanen, dos. Jukka Koskimies, käsityönopettaja Sanna Peromaa, arkkit. Pekka Parkkonen, Marianna ja Nina Paavolainen, LKT Hilkka Tiitinen, Otto A. Malmin
rahasto, Ilmatieteen laitos, Ammattienedistämislaitossäätiö
AEL, Suomen apteekkariliitto sekä Suomen lähetysseura. Helsingin sanomilta saatiin avustusta Karhun kannoilla, Amurin
avannoilla –näyttelyn ilmoituskustannuksiin ja Stora Enso Oyj
osallistui näyttelyn oheistapahtumana järjestetyn keskustelutilaisuuden kustannuksiin.

Luonnontieteelliseen keskusmuseoon kuuluva geologian museo sai vuonna 2005 seuraavat aineistolahjoitukset.

Museon lääketieteen historian kokoelmia järjestettiin Helsingin yliopistomuseon säätiön ja sen Suomalaiselta Lääkäriseuralta Duodecimilta saaman apurahan turvin. Magnus von
Wrightin elämäntyötä esittelevää, yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa toteutettua näyttelyä varten säätiö
sai apurahan Svenska litteratursällskapetilta.

Prof. Paavo Samuli Haapalan (s. 19.8.1906, k. 6.11.2002) perikunta lahjoitti Haapalan kirjallista aineistoa (käsikirjoituksia, muistelmia ym.) ja valokuva-aineistoa. Prof. Paavo Haapala toimi mm. Outokumpu Oy:n päägeogina ja varatoimitusjohtajana 1954 - 1973.
Helsinkiläisen Kalervo Sinivuoren (s.16.1.1913, k.17.6.2003)
perikunta (Tuula Korppi ja Markku Sinivuori) lahjoitti geologian museolle mineraalikokoelman, joka käsittää noin 90 erilaista mineraalinäytettä, “myllytettyjä” (rumpuhiottuja) kvartsinäytteitä n. 30 kappaletta sekä n. 140 kappaletta erilaisia
viistehiottuja jalo- ja korukiviä, joista osa on synteettisiä.

Kansalliskirjastolle
Sampo-konserni tallensi kirjastoon keskiaikaisen teossarjan, Biblia cum postillis Nicolai de Lyra. Kyseessä on arvostetun
ranskalaisen teologin ja fransiskaanimunkin, Nicolai de Lyran,
laatima laaja Raamatun kommentaari, joka on painettu Nürnbergissä 1487-1495.
AEL (entinen Ammattienedistämislaitos) lahjoitti raudan
käyttösovelluksia ja historiaa käsittelevä kaksiosaisen teoksen, Försök till järnets historia med tillämpning för slögder och
handtwerk, vuodelta 1782.
Tokyo Geographical Society lahjoitti näköiskopion Edo-kaudelta (1603-1867) peräisin olevasta Japanin saaria kuvaavasta
kartastosta. Lahjoitus muodostuu yhdeksästä kookkaasta rullasta puisessa säilytyskotelossa.

Lahjoitusprofessuurit
Ekologisen kasvituotannon professuuri
MTT (ESR-hanke)
Eläinten hyvinvoinnin professuuri
Mikkelin kaupunki (ESR-hanke)
Farmakoekonomian professuuri
Yliopiston Apteekki
Farmakologian professuuri
Lääketeollisuus ry
Geoinformatiikan professuuri, metsävarojen käytön laitos
Maanmittauslaitos, Liikenne- ja viestintäministeriö,
Metsäteollisuus ry, TietoEnator Corporation,
Maanpuolustuskorkeakoulu
Geoinformatiikan professuuri, maantieteen laitos
Maanmittauslaitos, Liikenne- ja viestintäministeriö,
Metsäteollisuus ry, TietoEnator Corporation,
Maanpuolustuskorkeakoulu
Kliinisen allergologian professuuri
Hengitys ja terveys ry, Allergiatutkimussäätiö,
Helsingin allergiayhdistyksen säätiö, Onvest Oy
Kokeellisen meteorologian professuuri
Ilmatieteen laitos, Vaisala Oy
Itämeren tutkimuksen professuuri
Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö
Kalastusbiologian professuuri
Kotkan kaupunki
Maaseudun osaamisjärjestelmien kehittämisen professuuri
Maa- ja metsätalousministeriö (ESR-hanke)
Maitohygienian ja nautaterveydenhuollon professuuri
Walter Ehrströmin säätiö
Maidon teollisen hygienian professuuri
Walter Ehrströmin säätiö

Neurotieteen Sigrid Jusélius –professuuri
Sigrid Juséliuksen Säätiö
Professor i privaträtt
Edward Anderssons fond för svenskspråkig juridisk undervisning
Psykiatrian professuuri
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Semiotiikan professuuri
Taiteiden tutkimuksen laitos (ESR-hanke)
Sosiaalifarmasian professuuri
Yliopiston Apteekki
Sosiaaligerontologian professuuri
Lahden kaupunki, Miina Sillanpään säätiö ja
Vanhustyön keskusliitto
Terveystaloustieteen professuuri
Lääketeollisuus ry
Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professuuri
Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliitto ja Työsuojelurahasto
Verkkoviestinnän professuuri
Vantaan kaupunki
Verkkoviestinnän professuuri
ESR-hanke, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
Vertailevan vero-oikeuden Vesa Vainio –professuuri
Nordea Bank Ab
Yhdysvaltain tutkimuksen professuuri
McDonnell Douglas Aerospace
Ympäristöbiotekniikan professuuri
Lahden kaupunki
Ympäristötutkimuksen professuuri
Kehittämiskeskus Oy Häme
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Myönnetyt apurahat 2005–2006
Beviljade stipendier 2005–2006
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Helsingin yliopiston rahastojen apurahat 2005–2006
Teologian rahasto

Oikeustieteen rahasto

Teologian rahaston nimikkorahastot jakoivat
vuonna 2006 teologian opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille stipendeinä yhteensä 5 500 euroa. Yhdestätoista 500 euron stipendistä kaksi oli tarkoitettu karjalaisen ortodoksisen kulttuuriperinteen
tutkimustyöhön ja yksi uskonnonopettajan koulutusohjelmassa opiskelevalle.

Oikeustieteen rahaston nimikkorahastot jakoivat
vuonna 2006 tuottoa yhteensä 15 550 euroa. Oikeustieteen opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille jaettiin stipendeinä ja apurahoina 14 000 euroa. Lisäksi rahastosta myönnettiin 350 euron palkinto ruotsinkielisestä
pro gradu-tutkielmasta sekä tukea oikeustieteen alan
opetusmateriaalien laadintaan 1 200 euroa.

Stipendit
Teol. yo., sosionimi (amk) Sini-Marja Ahovalkamo 500 euroa
Teol. yo. Saara Arvo 500 euroa
Teol. yo. Elina Karppinen 500 euroa
Teol. yo. Jarkko Kotilainen 500 euroa
Teol. yo. Stephen Mensah-Kyphe 500 euroa
Teol. yo. Heikki Nenonen 500 euroa
Teol. yo. Luba Paatero 500 euroa
TM Mervi Ritokoski 500 euroa
Teol. yo. Nele Roossaar 500 euroa
Teol. yo. Juho Sankamo 500 euroa
Teol. yo. Hanna Suominen 500 euroa

Opiskelijastipendit
Oikeust. yo. Heli Aaltonen 500 euroa
Oikeust. yo. Anna Huilaja 500 euroa
Oikeust. yo. Juulia Jyränki 500 euroa
Oikeust. yo. Tuomo Laaninen 500 euroa
Oikeust. yo. Heidi Lempiö 500 euroa
Oikeust. yo. Suvi-Tuulia Leppäkorpi 500 euroa
Jur.stud. Sebastian Rönnlund 500 euroa
Oikeust. yo., kauppatiet. yo Olli Sailas 500 euroa
Tutkimusapurahat
LL.M, OTL Kamrul Hossain 1 500 euroa
OTL Toni Malminen 1 500 euroa
OTK Jyrki-Veikko Peisa 1 500 euroa
OTK Anni Tuomela 1 500 euroa
Matka-apurahat
Master of Laws Jan Bartholl 1 000 euroa
OTK Outi Kuosmanen 1 000 euroa
LL.M., VTM Katja Nieminen 1 000 euroa
OTK Jussi Ohisalo 1 000 euroa
Palkinto ruotsinkielisestä oikeustieteen alan kirjoituksesta
Jur.stud. Moritz Oker-Blom 350 euroa
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Lääketieteen rahasto

Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahasto

Lääketieteen rahaston nimikkorahastot jakoivat vuonna 2006 lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille stipendejä ja apurahoja
yhteensä 34 000 euroa. Yhteensä yhdeksäntoista
1000–2000 euron suuruista tutkimusapurahaa kohdennettiin erityisesti syöpätutkimukseen, keuhkosairauksien, lastenpsykiatrian ja fysiologian tutkimukseen.

Humanististen ja yhteiskuntatieteiden nimikkorahastot jakoivat vuonna 2006 tuottoa yhteensä
29 050 euroa. Humanistisen, valtiotieteellisen ja
käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoille
ja jatko-opiskelijoille jaettiin stipendejä ja apurahoja yhteensä 23 800 eurolla. Stipendit ja apurahat oli
suunnattu erityisesti altaistiikan, etnologian, filosofian, finanssiopin, fonetiikan, estetiikan, historian,
kansantalouden, Suomen historian, taidehistorian ja
psykologian opiskelijoille ja tutkijoille. Rahastoista
myönnettävät matka-apurahat on tarkoitettu opetusta antaville post doc –tutkijoille. Oskar Kajavan nimikkorahastosta jaettiin kaksi 1 000 euron stipendiä
Ranskassa suoritettavaan opiskeluun. Lisäksi rahastoista myönnettiin yksi väitöskirja- ja yksi opinnäytetyöpalkinto sekä apurahaa taidehistorian laitoksen
opetuksen kehittämiseen 1 300 euroa ja Japani-aiheisen kirjallisuuden hankintaan 1 100 euroa.

Opiskelijastipendit
LK Panu Kiviranta 500 euroa
LK Krista Partti 500 euroa
Tutkimusapurahat
LL Ville-Oskari Bister 2 000 euroa
LK Simo Granat 1 000 euroa
LK Anna Hakonen 2 000 euroa
LL Sari Hammarén-Malmi 1 000 euroa
FM Lotta Kangasniemi 2 000 euroa
FM Outi Kilpivaara 2 000 euroa
DI Antti Kokko 2 000 euroa
FM Lotta Koskinen 2 000 euroa
MSc Rainer Krebs 1 000 euroa
HLL Niko Lehtonen 1 000 euroa
FM Annette Lindroos 1 000 euroa
FM Anna Rautanen 1 000 euroa
LK Heli Sammalkorpi 1 000 euroa
HLL Juho Suojanen 1 500 euroa
LL Minna Takkunen 2 000 euroa
LK Tuomas Tammela 2 000 euroa
LL Minna Tikkanen 2 000 euroa
LL Roope Tikkanen 2 000 euroa
FM Johanna Vendelin 1 500 euroa
Matka-apurahat
LL Satu Hihnala 1000 euroa
FM Mervi Kuronen 1 000 euroa
FM Nora Pöntynen 1 000 euroa

Opiskelijastipendit
Fil.stud. Julia-Marie Dahlberg 500 euroa
Valtiot. yo. Kristiina Janhunen 500 euroa
Fil. yo. Toni Kannisto 500 euroa
HuK Maria Kekki 500 euroa
Valtiot. yo. Anssi Kohonen 500 euroa
Valtiot. yo. Aino Korvensyrjä 500 euroa
Fil. yo. Sanna Mattila 500 euroa
Valtiot. yo. Timo Pankakoski 500 euroa
Fil. yo. Annukka Saari 500 euroa
Valtiot. yo. Anni Sams 500 euroa
Fil. yo. Suvi Tervahauta 500 euroa
Tutkimusapurahat
Politices licentiat Anna Helkama-Rågård 1 600 euroa
MA in history Linda Kaljundi 1 600 euroa
FM Hanna Kemppi 1 600 euroa
FM Juho Kotakallio 1 600 euroa
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FM Luca Maurizi 1 600 euroa
MA Diana Mykhaylova 1 600 euroa
FM Tapio Nurminen 1 600 euroa
FM Henrik Rydenfelt 1 600 euroa
MA Filip Sikorski 1 600 euroa
FM Antti Tahvanainen 1 600 euroa
FM Saana Teppo 1 600 euroa
Matka-apurahat
FT Kirsti Salmi-Niklander 700 euroa
Oskar Kajavan stipendirahasto
Fil. yo. Susanna Litmanen 1 000 euroa
Fil. yo. Niina Saikkonen 1 000 euroa
Palkinto historian laitoksen parhaalle väitöskirjalle
FT Marja Jalava 600 euroa
Palkinto saksalaisen laitoksen parhaalle
pro gradu –tutkielmalle
FM Katri Kiviniemi 250 euroa

Matematiikan ja luonnontieteiden rahasto
Matematiikan ja luonnontieteiden nimikkorahastot
jakoivat vuonna 2006 luonnontieteiden opiskelijoille ja
jatko-opiskelijoille stipendeinä ja apurahoina yhteensä
21 500 euroa. Kaksi stipendeistä myönnettiin Helsingin
yliopistossa opiskeleville Mårten Magnus Brennerin jälkeläisille Toukokuun 29. päivän 1913 rahastosta.

Tutkimusapurahat
FM Outi Heikkinen 1 500 euroa
FM Kalle Heinola 1 500 euroa
FM Outi-Kristiina Hännikäinen 1 500 euroa
FM Anna Karlsson 1 500 euroa
FM Aleksi Mattila 2 000 euroa
FM Minna Räisänen 1 500 euroa
FM Satu Sallinen 1 500 euroa
MsC Michael Stefanidakis 1 500 euroa
FM Anne-Mari Vitikainen 1 500 euroa
Matka-apurahat
FM Saara Ollila 800 euroa
Dosentti Päivi Onkamo 800 euroa
FM Jaakko Sarparanta 800 euroa
Toukokuun 29. päivän 1913 rahaston stipendit
fil.stud. Anja Brenner 800 euroa
prov.stud. Nina Brenner 800 euroa

Maatalous-metsätieteiden rahasto
Maatalous-metsätieteen nimikkorahastot jakoivat
vuonna 2006 tuottoa yhteensä 15 260 euroa. Maatalous- ja elintarvikealan opiskelijoille sekä maatalous-, metsä- ja elintarvikealan jatko-opiskelijoille ja
tutkijoille jaettiin apurahoja ja stipendejä yhteensä
14 500 eurolla. Lisäksi rahastosta myönnettiin neljä
pro gradu -palkintoa metsäekologian, soveltavan
kemian ja mikrobiologian sekä metsänvarojen käytön laitosten parhaista opinnäytteistä.

Opiskelijastipendit
Fil. yo.
Fil. yo.
Fil. yo.
Fil. yo.
Fil. yo.
Fil. yo.
Fil. yo.

Karri Koljonen 500 euroa
Kirsi Niemelä 500 euroa
Sini Penttilä 500 euroa
Sanna Petäjäjärvi 500 euroa
Paula Pitkäranta 500 euroa
Aapo Rantalainen 500 euroa
Ilona Romu 500 euroa

Opiskelijastipendit
Maat. ja metsät. yo Paula Hattunen 500 euroa
Maat. ja metsät. yo Laura Koivisto 500 euroa
Maat. ja metsät. yo Petri Korhonen 500 euroa
Maat. ja metsät. yo Noora Elina Rintala 500 euroa
Maat. ja metsät. yo Tommi Timoharju 500 euroa
Maat. ja metsät. yo Maria Tuomela 500 euroa

52

Tutkimusapurahat
MSc. Hanan Tarik Abbas Hilmi 1 800 euroa
MMM Anna-Maija Aisla 1 800 euroa
Master of Medicine Fang Cheng 1 800 euroa
MM Roope Husgafvel 1 800 euroa
ETM Katriina Ylönen 1 800 euroa
Matka-apurahat
ETM Minna Huttunen 900 euroa
ETM Virpi Kemi 700 euroa
Ph.D. Kari Steffen 900 euroa
Palkinto soveltavan kemian ja mikrobiologian laitoksen
pro gradut -tutkielmasta
MMM Salla Hartikainen 100 euroa
MMM Arja Valtanen 100 euroa
Palkinto metsäekologian sekä metsänvarojen käytön
laitosten pro gradu-tutkielmista
MMM Risto Peltokorpi 280 euroa
MMM Tuomas Aakala 280 euroa

Juhlarahasto
Juhlarahaston nimikkorahastoista jaettiin vuonna
2006 yliopiston opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille
stipendeinä ja apurahoina yhteensä 42 000 euroa.
Opiskelijoille myönnettiin 18 stipendiä vaihto-opiskeluun ja jatko-opiskelijoille 12 matka-apurahaa
ulkomailla tapahtuvaan tieteelliseen jatko-opiskeluun. Lisäksi Helsingin yliopiston alumni ry:n nimikkorahasto jakoi kuusi 1 000 euron stipendiä lahjakkaille ja aktiivisille perustutkinto-opiskelijoille.
Opiskelijastipendit
Fil. yo. Annina Ala-Outinen 1 000 euroa
Yo, DI Juho Huitu 1 000 euroa
Fil. yo. Jyrki Ilari Koskinen 1 000 euroa

Fil. yo. Tiina Laitakari 1 000 euroa
Oikeust. yo. Mari Laurén 1 000 euroa
Fil. yo. Hanna-Kaisa Mikkola 1 000 euroa
Oikeust. yo. Meri Mäkihannu 1 000 euroa
HuK, valt.yo Johanna Pohjola 1 000 euroa
Prov.stud Bernhard Rask 1 000 euroa
Oikeust. yo. Essi Rimali 1 000 euroa
Maat. ja metsät. yo Anna-Katri Räihä 1 000 euroa
Fil. yo. Perttu Salo 1 000 euroa
ELK Hanna-Kaisa Sihvo 1 000 euroa
Fil. yo. Eeva Soininen 1 000 euroa
Fil. yo. Johanna Sulkunen 1 000 euroa
Stud. Maria Sundström 1 000 euroa
Maat. ja metsät. yo Meeri Tuominen 1 000 euroa
Maat. ja metsät. yo Johanna Vestola 1 000 euroa
Jatko-opiskelijoiden matka-apurahat
Master of Law (FU Berlin) Jan Bartholl 2 000 euroa
FM Ulla Hakanen 2 000 euroa
FM Niko Jokela 2 000 euroa
FM Kaisa Kaakinen 2 000 euroa
VTM Katja Kesseli 2 000 euroa
FM Kaisu Krohn 2 000 euroa
TM Janne Nikkinen 2 000 euroa
Master of Laws, LLM Yovana Rayes Tagle 2 000 euroa
FM Eeva Sippola 2 000 euroa
FM Milla Suutari 2 000 euroa
FM Jaakko Tahkokallio 2 000 euroa
VTL Jouko Verho 2 000 euroa
Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto
Maat. ja metsät. yo. Kaisa Anttila 1 000 euroa
Fil. yo. Eliot Conaway 1 000 euroa
Fil. yo. Cecilia Halsti 1 000 euroa
Fil. yo. Sanna Joutsijoki 1 000 euroa
Fil. yo. Heidi Korhonen 1 000 euroa
Valtiot. yo. Juha Mikkonen 1 000 euroa
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Itsenäiset nimikkorahastot
Erkki Hannikaisen stipendirahasto
Rahasto jakaa apurahoja ranskan kielen jatko-opintojen harjoittamista varten Ranskassa. Erkki Hannikaisen stipendirahasto
myönsi vuonna 2005 kaksi apurahaa, yhteensä 20 000 euroa.
FM Rea Peltola 5 000 euroa
FM Anne Riippa 15 000 euroa
Aili ja Brynolf Honkasalon rahasto
Rahasto myöntää apurahoja oikeustieteen alan tutkimukseen.
Aili ja Brynolf Honkasalon rahasto myönsi vuonna 2006 apurahoja yhteensä 42 000 euroa.
OTK Jari Laasanen 14 000 euroa
OTK Tea Skog 14 000 euroa
OTK, VT Jari Vaitoja 14 000 euroa
Lääketieteen kandidaatti Ensio Hyvärisen rahasto
Rahastosta myönnetään stipendejä opinnoissaan hyvin menestyneille lääketieteen opiskelijoille syventävien opintojen tutkimussuunnitelman tai valmiin tutkielman, opiskelija-aktiivisuuden, ulkomailla suoritettujen opintojen ja tenttimenestyksen
perusteella yhteensä 17 000 eurolla.
Stipendi syventävien opintojen tutkimussuunnitelman tai
valmiin tutkielman perusteella
LK Elin Björkqvist 800 euroa
LK Elina Hoikkala 800 euroa
LK Eeva Ikkala 800 euroa
LK Johannes Lyytikkä 800 euroa
LK Saija Näse-Ståhlhammar 800 euroa
LK Matti Pajari 800 euroa
LK Jukka Rintala 800 euroa
LK Mikko Simolin 800 euroa
LK Tuukka Tarvasmäki 800 euroa
LK Kirsi-Maria Virtanen 800 euroa

Lisäksi rahastosta jaettiin stipendejä opiskelija-aktiivisuuden tai
ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella yhteensä 3 000 eurolla sekä tenttimenestyksen perusteella yhteensä 6 000 eurolla.
Yrjö ja Tuulikki Ilvosen rahasto
Rahasto myöntää apurahoja paniikkihäiriöstä kärsivien auttamiseksi suoritettavaan tutkimus- ja hoitotyöhön. Vuonna 2006 rahasto jakoi yhteensä 45 600 euroa kahdelle tutkimusryhmälle.
Ph. D. David Sinclair, 17 000 euroa “Controlled Clinical Trial of a
New Method for Treatment of Panic Disorders”
Professori Jari Tiihonen, 28 600 euroa “Aivojen monoamiinitransportteritiheys paniikkihäiriön lääkehoitovastetta ennustavana tekijänä”
Pehr Oscar Klingendahlin rahasto
Rahasto myöntää apurahoja Suomen kansalaisille, jotka lääketieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan jatkavat opintojaan lääketieteellisessä tiedekunnassa tai jotka lääketieteen
lisensiaatin tutkinnon jälkeen harjoittavat röntgenologista
tutkimusta. Rahasto myönsi vuonna 2005 kaksi apurahaa, yhteensä 7 800 euroa.
LL Johanna Pekkola 1 800 euroa
LL Tiina Pöyhiä 6 000 euroa
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 vuonna 2005 apurahoja, stipendejä ja palkintoja yhteensä 88 000 euroa.

54

Tutkimusapuraha vastavalmistuneelle tohtorille
FT Saara Tuomaala 20 000 euroa
Työskentelyapuraha jatko-opiskelijoille
FM Elise Garritzen 15 000 euroa
TM, MuM Juhani Holma 15 000 euroa
FM Matti Räsänen 15 000 euroa
FM Juho Kotakallio 10 000 euroa
Matka-apurahat
FM, MA Marek Fields 2 000 euroa
TM Juha Meriläinen 1 000 euroa
DEA Nathanaëlle Minard 1 500 euroa
FM Hanna-Leena Paloposki 1 300 euroa
FM Henrik Tala 2 000 euroa
Etelä-Pohjalaisen Osakunnan pro gradu –stipendi
valtiot. yo. Elina Saarimaa 1 000 euroa

Professori Risto Tuomikosken biologisen taksonomian
rahasto
Rahasto jakaa tunnustuspalkintoja ansiokkaasta julkaisutoiminnasta luonnon monimuotoisuuden selvittämiseksi ja säilyttämiseksi. Professori Risto Tuomikosken biologisen taksonomian rahasto myönsi vuonna 2005 kaksi tunnustuspalkintoa,
yhteensä 10 000 euroa.
Pekka Taisto Lehtinen 5 000 euroa
Mikko Niklas Wahlberg 5 000 euroa
The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund
Rahasto myöntää Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoille apurahoja vuoden päätoimiseen tutkimustyöhön kansainvälisten
suhteiden, Aasian ja Afrikan tutkimuksen sekä sosiaali- ja kulttuuriantropologian aloille. Apurahoja myönnettiin vuonna
2005 kolme, yhteensä 42 300 euroa.

Kaarlo ja Irma Koskimiehen väitöskirjapalkinto
FT Mirkka Lappalainen 4 200 euroa

LLM Mónica García-Salmones 14100 euroa
FM Pirjo Virtanen 14100 euroa
MScEcon Takayuki Yamamura 14100 euroa

Suoma Loimaranta-Airilan rahasto
Rahasto myöntää stipendejä lahjakkaille ja vähävaraisille Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville opiskelijoille tai Wilhelm
Lindstedtin ja Hilma Nyholmin jälkeläisille. Suoma Loimaranata-Airilan rahasto myönsi vuonna 2005 viisi stipendiä, yhteensä
3 378,75 euroa.

Valo-rahasto
Rahasto edistää mielenterveyttä psykoterapian keinoin Helsingin yliopiston ja muiden pääkaupunkiseudun yliopistojen
opiskelijoiden keskuudessa. Valo-rahasto myönsi vuonna 2006
23 333 euroa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle opiskelijoiden psykoterapian tukemiseen.

Fil. yo. Krista Raveala stipendi 672,75 euroa
Fil. yo. Riikka Salenius stipendi 672,75 euroa
Fil. yo. Ville Oksanen stipendi 672,75 euroa
Maat. ja metsät. yo. Piia Anttila stipendi 672,75 euroa
Fil. yo. Maria Virtanen stipendi 672,75 euroa
Kansleri Antti Tulenheimon muistorahasto
Rahasto tukee oikeustieteellistä, lähinnä rikosoikeudellista
tutkimusta. Kansleri Antti Tulenheimon rahaston apurahan
vuonna 2005 sai OTK Päivi Silomäki 15 000 euroa.

55

Kolmivuotiset tutkimusmäärärahat
Helsingin yliopisto tukee omista varoistaan tieteen
kehityksen kannalta merkittäviä tutkimushankkeita jakamalla kolmevuotisia hankemäärärahoja
erityisesti lupaaville tutkijoille sekä tärkeille uusille tutkimuksellisille tai metodologisille avauksille.
Vuonna 2005 yliopisto myönsi kolmivuotisen rahoituksen 24 tutkijalle, yhteensä 2 590 000 euroa.
Dosentti Matti Airaksinen, Neurotieteen tutkimuskeskus
Neurturiinin signalointi tulehduskivussa ja tulehdusrefleksissä,
120 000 euroa
Professori Kimmo Alho, Psykologian laitos
Ääniin kohdistuvan tarkkaavaisuuden säätelymekanismit
ihmisaivoissa, 100 000 euroa
Professori Risto Eräsaari, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Society and Contingency, 100 000 euroa
Dosentti Eeva-Liisa Eskelinen, Bio- ja ympäristötieteiden
laitos, biokemian osasto
Autofagosomien biogeneesi nisäkässoluissa, 100 000 euroa
Yliopistonlehtori Stefanus Geriz, Matematiikan ja
tilastotieteen laitos
Adaptive Dynamics of Multi-species Systems, 100 000 euroa
FT Päivi Holopainen, Kliinisteoreettinen laitos,
Lääketieteellisen genetiikan osasto
Keliakian perinnöllinen alttius, 100 000 euroa
Professori Ilkka Kilpeläinen, Kemian laitos
Älykkäät selluloosapohjaiset materiaalit, 120 000 euroa
LT Panu Kovanen, Haartman-instituutti, Patologian laitos
Stat5-transkriptiotekijä, solukasvu ja syöpä, 120 000 euroa

LKT Hannele Laivuori, Kliinisteoreettinen laitos,
Lääketieteellisen genetiikan osasto
Raskausmyrkytyksen perinnölliset alttiustekijät, 100 000 euroa
Dosentti Christel Lamberg-Allardt, Soveltavan kemian ja
mikrobiologian laitos
New aspects on vitamin D, 120 000 euroa
Dosentti Turo-Kimmo Lehtonen, Tutkijakollegium
Family, Security and the Ethos of Welfare, 100 000 euroa
Dosentti Karl Lemström, Haartman-instituutti,
Transplantaatiolaboratorio
Gene and Targeted Therapy for Transplant Coronary Artery
Disease – Role for Angiogenic Growth Factors, 120 000 euroa
Dosentti Sirpa Leppä, Kliininen laitos, Syöpätautien klinikka
Biologisesti
merkittävät
ennustetekijät
non-Hodgkin
lymfoomassa, 120 000 euroa
Ph. D. Nathan Lillie, Tutkijakollegium
Transnational Unionism and Democracy in Global Governance,
70 0000 euroa
Professori Kirsti Lonka, Soveltavan kasvatustieteen laitos
Väitöskirjan tekemisen prosessi ja laatu jatko-opiskelijan ja
ohjaajan näkökulmista. 100 000 euroa
Dosentti Heikki Mikkeli, Renvall-instituutti
Christians, Jews and Muslims in Medieval and Early Modern
Europe, 100 000 euroa
Professori Pekka Männistö, Farmakologian ja toksikologian
osasto
New approaches to delineate common neurochemical
mechanisms in addiction and obesity: the importance of
catechol O-methyltransferase (COMT) and prolyl oligopeptidase
(POP), 120 000 euroa
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Professori Kimmo Nuotio, Rikos ja prosessioikeuden sekä
oikeuden yleistieteiden laitos
Eurooppa erityisenä poliittisena yhteisönä, 100 000 euroa
Dosentti Ahti-Veikko Pietarinen, Filosofian laitos
Peircen pragmatistinen filosofia ja sen sovellukset, 120 000 euroa
Professori Anna-Maija Pirttilä-Backman,
Sosiaalipsykologian laitos
Luottamus ja valtaetäisyys hyvinvoinnin ja menestyksen
selittäjinä, 100 000 euroa
Professori Marja-Liisa Riekkola, Kemian laitos
Novel capillary/microchip electrochromatographic technique in
oxidation, interaction and fusion studies of human lipoproteins,
120 000 euroa
Professori Jyrki Räisänen, Fysikaalisten tieteiden laitos
Diffuusio ja kidevirheet yhdistepuolijohteissa; perustietoa
uusien sovellutusten kehittämiseen, 100 000 euroa

Matti Klinge -tutkimusapuraha
Kunnioittaakseen professori Matti Klingen yliopistoa koskevaa laajaa tieteellistä tutkimustyötä ja
hänen panostaan yliopiston identiteetin kehittämiseksi ja vahvistamiseksi yliopiston rehtori on perustanut vuonna 1996 vuosittain jaettavan Matti
Klinge –tutkimusapurahan.
Vuonna 2006 14 500 euron suuruisen apurahan sai Magister
Artium Malte Gasche väitöskirjatutkimukseen “SS-Ahnenerbes
Germanischer Wissenschaftseinsatz i Nord- och Nordvästeuropa, 1942-1945.”

Väitöskirjapalkinnot
Helsingin yliopisto myöntää väitöskirjapalkintoja
erityisen ansiokkaista yliopistollisista väitöskirjoista. Vuonna 2006 yliopisto palkitsi kolme väitöskirjaa yhteensä 12 600 eurolla.

Professori Kalle Saksela, Kliinis-teoreettinen laitos,
Virologian osasto
Ihmisen SH3-proteomin vuorovaikutusten kartoittaminen ja
hyödyntäminen lääkekehityksessä, 120 000 euroa

FT Einari Aavik 4 200 euroa
Vascular fibroproliferative response to injury. An experimental
approach with therapeutic considerations.

Ph. D. Osamu Shimmi, Biotekniikan instituutti
Characterization of BMP heterodimer signalling in the
Drosophila development, 120 000 euroa

FT Matias Palva 4 200 euroa
Väitöskirjatyön nimi: Interactions among neuronal oscillations
in the developing and adult brain.
FT Annamari Tuulio-Henriksson 4 200 euroa
Cognitive dysfunction in schizophrenia: A familial and genetic
approach.
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Helsingin yliopiston tiedesäätiö
Vetenskapsstiftelsen vid Helsingfors universitet
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Helsingin yliopiston tiedesäätiön apurahat 2006
Helsingin tiedesäätiön tarkoituksena on tukea erityisesti lahjakkaita nuoria tutkijoita. Säätiön peruspääoma on kerätty yliopiston 350-juhlavuoden kunniaksi vuonna 1990, jolloin lahjoituksia saatiin yli
200 yritykseltä ja julkisyhteisöltä. Vuonna 2006 tiedesäätiö myönsi 14 800 euron suuruisen apurahan 40
nuorelle tutkijalle väitöskirjan tekemiseen sekä vakuutti heidät 400 euron arvoisella apurahan saajan
vakuutuksella. Yhteensä säätiö on myöntänyt 610 000 euroa. Tiedesäätiön hallituksen puheenjohtajana
toimii rehtori Ilkka Niiniluoto ja asiamiehenä lakiasiainjohtaja Nils Gesterberg.

M.Sci. Ryan Bissell-Siders
On Quantifier Ranks in the Theory of Linear Order
Tutkimuksessa on kyse logiikasta ja hyperlaskennasta. Työ liittyy Ehrenfeuchtin peleihin, jotka ovat keskeinen menetelmä
tämän aihepiirin tutkimuksessa.

MA Nadia Gondolph
Zur lexikografischen Darstellung der Adjektivsyntax in
neueren einsprachigen Wörterbüchern des Deutschen
Leksikografinen tutkimus kartoittaa adjektiivien syntaksin kuvauksia valituissa saksankielisissä sanakirjoissa.

FM Kristiina Byckling
Radio – X-ray Correlations in Microquasars
Mikrokvasaarit ovat röntgenkaksoistähtiä, joissa on havaittu
radio- ja röntgenemission välillä korrelaatio. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää havaittu korrelaatio, joka ei kuitenkaan
esiinny kaikissa mikrokvasaarihavainnoissa.

FM Anders Hafrén
Interactions of PVA Proteins with Host Components during
Infection
Tutkimuksen aiheena on Potyvirus-infektiokierron aikana isäntäsolussa tapahtuvat proteiini-interaktiot. Potyvirukset aiheuttavat huomattavaa tuhoa useille maailman viljelykasveille.

Master of Pharmacy Keyvan Dastmalchi
Antioxidative and Cholinesterase Inhibitory Screening of
Melissa Officinalis for Potentially Useful Compounds in the
Treatment of Alzheimer’s Disease
Tutkimuksessa pyritään löytämään sitruunamelissan yhdisteitä,
joista on apua Alzheimerin sairauden hoidossa.

FM Johanna Haiko
Molecular Basis and Evolution of Surface Proteolysis in
Pathogenic Yersinia
Tutkimus selvittää omptiiniperheeseen kuuluvien proteaasien
rakenteen ja toiminnan välistä yhteyttä ja evoluutiota. Tutkimuksen avulla saadaan tietoa horisontaalisesta geenisiirrosta
sekä proteiinien toiminnan muuttumisen mekanismeista proteiinien evoluutiossa.
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MMM Mikko Havimo
Puun viskoelastisuus mekaanisen massan valmistuksessa
Tutkimuksen tavoitteena on kehittää uusi käyttökohde vähän
käytetylle mäntykuitupuulle.
FM Anne Heikkinen
Bentsodiatsepiinien vaikutukset mesolimbisen
dopamiiniradaston herkkyyteen
Tutkimus selvittää lääkeaineriippuvuuden perusmekanismeja.
FM Sofie Henricson
Svenska samtal bland ungdomar på finlandssvenska språköar
Tutkimuksessa analysoidaan nuorten käyttämää puhekieltä
neljällä ”kielisaarekkeella” eri puolella Suomea.
FM Jeanette Holmlund-Hampf
Gene Expression mRNA-profiling and the Molecular Defects
in Titinopathy
Tutkimus selvittää perinnöllisten lihasdystrofioiden genetiikkaa, geeniekspressiota ja lihasproteiini titiinin toimintaa.
FM Johanna Huupponen
Mechanisms of Synaptic Scaling in the Developing Hippocampus
Tutkimuksen tavoitteena on löytää tietoa niistä mekanismista,
jotka säätelevät synapsiyhteyksien muodostumista ja määrän
säätelyä varhaiskehityksen aikana.
VTM, KK Heli Hyvönen
Koti kahdessa maassa – tutkimus suomalaisten ja virolaisten
siirtolaisäitien arjesta
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää siirtolaisäitien toimintakulttuurien muodostumista Suomessa ja Virossa.
FM Nora Hämäläinen
Theories and Stories – What Can Literature Do for
Contemporary Moral Philosophy?
Tutkimus tarkastelee kaunokirjallisuuden roolia nykyaikaisessa
moraalifilosofiassa.

FM Leena Järvi
Kaupunkiympäristön mikrometeorologia
Tutkimuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään kaupunkiympäristön mikrometeorologiaa mittausmastoissa suoritettavien mittausten avulla.
MMM Maarit Kallio
Ecological Adaptation to Environmental Stresses of Different
Provenances of Betula pendula and Betula albosinensis along
Altitude Gradient in Minjiang Watershed
Työn tavoitteena on tutkia Betula pendulan ja Betula albosinensiksen eri alkuperien kuivuuden sekä UV-säteilyn kestoa
käyttäen puiden fysiologisia ja morfologisia piirteitä.
FM Kristiina Kanerva
Ornitiinidekarboksylaasin kaltaisen proteiinin, ODC-p:n
toiminnan ja ilmentymisen selvittäminen
Tutkimus selvittää solu- ja molekyylibiologisten menetelmien
avulla ornitiinidekarboksylaasin kaltaisen proteiinien (ODC-p)
toimintaa ja ilmentymistä nisäkässoluissa sekä -kudoksissa.
FM Jesse Keskiaho
Ecclesiastical Ideas and Attitudes Regarding the Nature, Use
and Interpretation of Dreams and Visions in Early Medieval
Western Europe
Tutkimuksen aiheena ovat varhaiskeskiajan länsieurooppalaiset näkemykset ja käsitykset unista ja näkyilmiöistä osana kristillistä uskonnonharjoitusta.
TM Jussi Koivisto
Therapeutic Hope in Martin Luther’s Theology
Martti Lutherin käsitystä toivosta ja erityisesti toivon terapeuttisista ulottuvuuksista tarkasteleva tutkimus kuuluu systemaattisen teologian ja ekumeniikan alaan, ja on luonteeltaan lähinnä aate- ja dogmihistoriallista tutkimusta.
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Juhlavuoden peruspääoma kantaa hedelmää
Viime vuodet ovat kohdelleet yliopiston 350-vuotisjuhlien
kunniaksi vuonna 1991 perustettua Helsingin yliopiston tiedesäätiötä hellällä kädellä: aikanaan yli kahdeltasadalta yritykseltä ja julkisyhteisöltä kerätyn peruspääoman turvin kyettiin
myöntämään 14 800 euron suuruinen apuraha jo 40 tutkijalle,
reilulle kymmenelle prosentille hakijoista. — Tällaisena alhaisen korkotason aikana sijoitusten painotus on ollut noin 70prosenttisesti osakepuolella, kertoo Helsingin yliopiston tiedesäätiön asiamies, lakiasiainjohtaja Nils Gesterberg.
Tiedesäätiön perusajatus on tukea erityisesti alkuvaiheessa
olevia jatko-opiskelijoita. Tarvetta intensiiviselle varainhankinnalle ei ole juuri ollut, mutta rahastojen pari vuotta sitten
tapahtuneen uudistamisen myötä myös tiedesäätiössä ollaan
mukana profiilin nostossa. Yritysten saaminen mukaan rahaston tukemiseen edellyttää Gesterbergin mukaan ainakin
paria seikkaa. — Osin se liittyy lahjoitusten verovapauden
nostoon 25 000 eurosta, mutta osin siihen, että yrityksillä ei
ole riittävää tietoa yliopiston tutkimustoiminnasta. Pyrimme
tätä tietoa lisäämään, mutta se on hidas projekti.
Myös lahjoituksiin usein liittyvä toive rahojen kohdentamisesta tiettyihin kohteisiin ei pelaa tiedesäätiön kaltaisen
yleishyödyllisen rahaston pussiin. Suurempia lahjoituksia on
tosin tiedesäätiössäkin mahdollisuus kohdentaa, tästä esimerkkinä Upsalan yliopiston Upsala-apuraha.
Rahastojen kehittäminen ei Gesterbergin mukaan saisi kaatua ainakaan siihen pelkoon, että julkista rahoitusta samalla
leikataan. — Kerran budjettirahoista pois leikattua osaa on
vaikea saada takaisin. Jos yliopisto keksii jotain rahoituksellisesti hyvää, sen ei pidä heti olla pois valtionavusta.

— Hyvä paikka tiedesäätiön toiminnan uudelleenarviointiin voisi
olla vaikka yliopiston 375-vuotisjuhla vuonna 2015,
Nils Gesterberg pohtii.
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FM Pekka Kontiainen
Syklisesti vaihtelevan ravintotilanteen vaikutus
lisääntymispanostukseen
Tutkimus pyrkii selvittämään kahden myyräspesialistipöllön, viiruja helmipöllön, lisääntymispanostusta myyräsyklien eri vaiheissa.
PM Kim Kullman
Urban Traffic and the Mobile Agencies of School Children
Tutkimus tuottaa kvalitatiivista tietoa muun muassa liikenneja kaupunkisuunnittelun käyttöön koululaisten liikennekäyttäytymisen ja liikkuvuuden paikallisesta rakentumisesta pääkaupunkiseudun erilaisissa liikennejärjestelmissä.
TM Katri Kyllönen
Uskonto rauhanrakentamisen välineenä. Uskontotieteellinen
rauhantutkimus islamiin ja kristinuskoon pohjautuvista
konfliktin sovittelumenetelmistä
Tutkimus selvittää sitä, kuinka kahteen eri uskontoon pohjautuva konfliktien sovittelu toimii, millaisia eroavaisuuksia ja
yhteneväisyyksiä sovittelumenetelmillä on, ja kuinka niitä voidaan yhdistää konfliktitilanteen niin vaatiessa.
FM Jari Käkelä
Isaac Asimov’s Foundation Trilogy: The Great American Pulp
Heroes of Manifest Destiny
Tutkimuksen aiheena on Asimovin tapa soveltaa ja ilmaista
amerikkalaista manifest destiny -ideologiaa Säätiö-trilogian
romaaniensa juonissa ja henkilöhahmoissa.
OTK Justus Könkkölä
Vahingonkorvausvastuun vakuuttaminen
Tutkimus vastuuvakuutukseen liittyvistä erityiskysymyksistä sekä
vastuuvakuutuksen ja korvausnormien vuorovaikutuksesta.
FM Tuuli Lappalainen
Uralilta Itämerelle – Suomalais-ugrilaisten kansojen
geneettinen tausta
Tutkimus selvittää Pohjois-Euraasian populaatiohistoriaa ana-

lysoimalla äitilinjojen kautta periytyvän mitokondrio-DNA:n ja
isälinjoista kertovan Y-kromosomin vaihtelua.
TM Kenneth Liljeström
The Authorship and Historical Context of 2 Thessalonians
Tutkimus osallistuu tieteelliseen keskusteluun 2. Tessalonikalaiskirjeen aitoudesta ja kirjeen historiallisesta kontekstista.
KM Sari Mononen
Kansalaisuuden rakentuminen peruskoulun
yrittäjyyskasvatuksessa
Tutkimus analysoi sitä, millä tavoin kansalaisuus rakentuu peruskoulun yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaaleissa, opetuksen
käytännöissä ja opettajien puheessa.
MA Lina Navickaite
Individuality and Standards in Performance Practices of the 20th
Century. A Historical and Semiotic Approach to Interpreting
Beethoven
Tutkimus analysoi erityisesti Beethovenin pianomusiikin esittämistä nykyään, ja vertailee keskenään erilaisista kulttuuritaustoista peräisin olevien pianistien tulkintoja.
VTM Patrik Nordin
The Role of Pan-European Trade Unions and Employer
Confederations in Shaping the Industrial Relations in Europe
Tutkimus tarkastelee sitä, kuinka eurooppalaiset työntekijä- ja
työnantajajärjestöt vaikuttavat eurooppalaiseen työmarkkinapolitiikkaan ja erityisesti työehtosopimusneuvotteluiden järjestelmään.
KM Liisa Postareff
Approaches to Teaching in Higher Education
Tutkimus analysoi opettajien opetuksessaan käyttämiä lähestymistapoja ja sitä, mitä vaikutuksia yliopisto-opettajien pedagogisella koulutuksella on heidän opetukseensa.
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FM Minna Pulkki
Cellular Signaling of Oocyte Growth Factors
Työssä tutkitaan munasolun uusia kasvutekijöitä. Tuotettua
tietoa voidaan käyttää hyväksi hedelmättömyyshoidoissa ja
myös ehkäisyssä.
FM Ann-Marie Rajalin
Orpojen tumareseptoreiden ERRalfa ja ERRgamma signalointi
osteoblasteissa
Tutkimus selvittää toistaiseksi toiminnoiltaan hyvin vähän tunnettujen estrofeenireptorin kaltaisten tumareseptoreiden toimintaa luuta muodostavissa soluissa.
FM Riitta Ronkainen
Puheterapeutin käyttämät korjaus- ja selventämiskeinot
sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kuntoutuksessa
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sitä minkälaisia keinoja
puheterapeutti käyttää helpottaakseen kommunikointia ja tukeakseen lasten puheen ymmärtämistä ja tuottamista.
FM Samuli Salmi
The Art of Mathematical Discovery
Työ tutkii matemaattisen ongelmanratkaisun luonnetta sekä
systemaattiselta että historialliselta kannalta, ja sen tavoitteena on kehitellä Jaakko Hintikan interrogatiivisen päättelyn
mallia kohti heuristiikan teoriaa.
FM Mikko Salminen
Psykofysiologiset menetelmät videopelien herättämien
psykologisten reaktioiden tutkimisessa
Työn tavoitteena on tutkia videopelitapahtumien herättämiä emootioihin ja tarkkaavaisuuteen liittyviä psykofysiologisia vasteita.
FM Jaakko Sarparanta
Tibiaalisen lihasdystrofian ja muiden distaalimyopatioiden
molekulaarinen patomekanismi
Tutkimuksen kohteena on tibiaalinen lihasdystrofia (TMD), joka
on suomalaiseen tautiperintöön kuuluva distaalinen myopatia.

VTM Saara Saunanoja
Kompensaatioetiikka – teoria oikeudenmukaisuudesta
eläimiä kohtaan
Tieteen etiikkaan, erityisesti eläinkokeisiin liittyvän tutkimuksen päätavoitteena on kehittää eläineettinen teoria, joka toimisi vaihtoehtona nykyistä ympäristöeettistä keskustelua leimaaville valtateorioille.
FM Saija Sirkiä
Metson (Tetrao urogallus)soidinpaikkojen suojeluarvo ja
hyödyntäminen suomalaisen metsäluonnon suojelussa
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa metson ja mahdollisesti muiden metsälajien suojelun perusteeksi. Tutkimus
tarkastelee olemassa olevia suojeluohjelmia, ehdottaa niihin
mahdollisia parannuksia ja edistää suomalaisen metsäluonnon
suojelua.
FM Johanna Soikkeli
Identification of Genes and Proteins Responsible for the
Development and Dissemination of Melanomas
Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa ja kuvata ihmisen
melanooman kehittymiselle ja leviämiselle kriittiset geenit ja
proteiinit vertailemalla normaaleja melanosyyttejä/luomia eri
kehitysvaiheen pahanlaatuisiin melanoomanäytteisiin.
FM Mari Tossavainen
Identiteetit ja infrastruktuurit: aate, taide-elämä ja kuvanveisto
1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkukymmenien Suomessa
Tutkimus tarkastelee Suomen kuvanveiston institutionaalista
viitekehystä ja siihen liittyvää identiteettien konstruointia.
FM Riikka Tuori
Karaite Poetry Written in Hebrew in Lithuania in the 16th
– 19th Centuries. A Study of Poetic Form,Linguistic Features
and Thematic Contacts
Tutkimuksen aiheena on Liettuan karaiimien 1500 – 1800-luvuilla kirjoittama hepreankielinen runous.
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