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Tutkimuksen tukea jo 20 vuotta
MIELIPIDEVIERAS

tiö täyttää tänä vuonna 20 vuotta.
SÄÄTIÖN TEHTÄVÄNÄ on tukea ja

Janne Salminen
janne.salminen@hamk.fi

S

äätiöiden kiemuroista
on puhuttu viime aikoina monessa yhteydessä, eikä aina kovin
positiiviseen sävyyn.
Nyt voin kuitenkin kertoa säätiöstä, jolla on ainoastaan alueemme kilpailukykyä ja hyvinvointia
edistäviä tavoitteita.
Säätiö rahoittaa ensisijaisesti
eri alojen tutkijoita, kehittäjiä ja
erityisen laajasti hämäläisiä korkeakouluopiskelijoita. Tällä säätiöllä on hyvä maine.
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen sää-

edistää Kanta-Hämeen ja EteläPirkanmaan taloudellista kehitystä, ja työkaluina tässä ovat tutkijoille ja opiskelijoille jaettavat
apurahat ja stipendit.
Näillä rahoituksilla tehdään
tutkimusta, edistetään tuotekehitystä ja luodaan kulttuuria. Tähän tarkoitukseen säätiö vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja
ja muita varoja. Säätiö on saanut
lahjoituksia toimintansa aikana
yli kaksi miljoonaa euroa.
Säätiö toimii säätiölain mukaan
yleishyödyllisenä tutkimuksen ja
kulttuurin tukijana Hämeen ammattikorkeakoulun (Hamk) toiminta-alueella.
APURAHOJA KOHDENNETAAN eri-

tyisesti teknistaloudelliseen ja
luonnontieteelliseen tutkimukseen. Säätiöllä on muutamia lahjottajiensa mukaan nimettyjä erikoisrahastoja. Näitä ovat Veijo Hintsasen, Pauli Eerolan sekä Liisi ja
Toivo Himbergin erikoisrahastot,
joista jaetaan apurahoja erityisesti
lahjoittajan toiveen mukaan.

Säätiö on jakanut tähän mennessä 1,7 miljoonaa euroa apurahoina ja stipendeinä. Erisuuruisia
opiskelijastipendejä on jaettu yli
1 000 kappaletta. Julkisesti haettavia apurahoja on myönnetty yhteensä 58.
Osa on mennyt yksittäisille
tutkijoille, osa tutkimusryhmille. Lisäksi säätiö on palkinnut
vuosittain Hamkin henkilökuntaa hyvistä suorituksista, kuten
hyvästä opettajuudesta tai muusta ansiokkaasta korkeakoulutusta
kehittävästä toiminnasta.
SÄÄTIÖ ON MYÖS JAKANUT tunnus-

tuspalkintoja omalla alallaan huomattavien löydösten tai keksintöjen tekijöille. Väitös- ja lisensiaattitutkimuksiin on saanut tukea 71
henkilöä, joiden joukossa on useita hamkilaisia. Näin on valmistunut useita tohtoreita Hamkiin.
Julkisia apurahoja voi hakea
vuosittain kevättalvella auki olevana hakuaikana.
Säätiön tarkoituksena ei ole
ollut ratkaista hankkeiden koko
rahoitusta. Haettavat summat
ovat olleet joko 3 000 euroa (innovaatiotoiminnan tukeminen)

tai 5 000 euroa (nuoren tutkijan
apuraha). Apurahalla palkittavan
hankkeen tulee kohdistua alueelle
ja olla laadukas ja innovatiivinen.
MILLAISIIN HANKKEISIIN rahoitus-

ta on annettu?
Kävin läpi julkisten apurahojen listaa vuodesta 2002 vuoteen
2007. Otos osoitti, kuinka laajalla
aihealueella säätiö toimii.
Tutkimusta oli tehty esimerkiksi taigaluonnosta, sen vesistöistä, kongressimatkailusta alueella,
biojätteiden käsittelystä, rakennusten lämpökuvauksesta, älykkäistä kylmälaitteista, tietotekniikasta taiteilijoille, perheen hyvinvoinnista ja käsityöyrittäjyydestä.
Aivan viime vuosina on rahoitettu muun muassa palvelumuotoilua, avointa dataa hyödyntäviä, suvaitsevaisuutta edistäviä sekä bioja kiertotalouden hankkeita. Säätiö on siis pysynyt ajan hermolla.
Kirjoittaja on Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiön hallituksen jäsen
ja Hämeen ammattikorkeakoulun
vararehtori.

