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JANE JA AATOS ERKON SÄÄTIÖN HISTORIAN SUURIN AVUSTUSVUOSI
Yli 33 miljoonaa euroa tieteelle ja kulttuurille vuonna 2019
Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avustuksia korkeatasoiselle tutkimukselle, taiteelle ja
kulttuurille. Säätiö jakoi joulukuussa lähes 7,5 miljoonaa euroa, mikä kasvatti koko
vuoden avustussumman säätiön historian kaikkien aikojen suurimmaksi, yli 33 miljoonaan
euroon.
Joulukuussa myönnetyt avustukset painottuivat tieteisiin: 14 avustuksen saajasta tieteen
työryhmiä oli 12, ja niille myönnettiin kaikkiaan 7,3 miljoonaa euroa. Avustuksilla
mahdollistetaan muun muassa jatkotutkimus hapen puutteen vaikutuksesta erilaisissa
sairauksissa, kuten syövässä, suomalaisen tautiperinnön tutkimus sekä puiden
hiilinieluefektin molekulaarisen perustan ja jalostuksen tutkimus.
Koko vuonna avustuksia myönnettiin 58 tutkimusryhmälle, organisaatiolle tai henkilölle.
Näistä 42 edustaa tieteitä ja 16 kulttuuria sekä taiteita. Tieteille jaettiin vuoden aikana lähes
27 miljoonaa euroa ja kulttuurille sekä taiteelle 6,5 miljoonaa euroa.
Vuosi oli säätiölle ennätyksellinen myös siksi, että avustusten kokonaismäärä ylitti 200
miljoonaa euroa. Lisäksi säätiö myönsi historiansa suurimman tieteen tutkimuksen
avustuksen: 2,9 miljoonaa euroa kolmevuotiseen ilmakehätutkimukseen.
”Lyhyen historiansa huomioiden säätiö on vakiinnuttanut nopeasti paikkansa ja
toimintamallinsa säätiökentässä. Säätiön linja rahoittaa suurempia ja ajallisesti pitempiä,
kansainvälisestikin korkeatasoisia hankkeita noudattaa perustajiensa tahtoa.
Avustamillamme tutkimusteemoilla ja kulttuurikohteilla pyrimme edesauttamaan tasaarvoista koulutuksen ja sivistyksen vahvistamista yhteiskunnassa”, toteaa säätiön asiamies
Marja Leskinen.
”Säätiön taloudellinen vakaus sekä ammattitaitoinen toiminta luovat vahvan perustan jatkaa
kunnianhimoista tieteen ja kulttuurin tukemista. Säätiö julkisti tänä vuonna Proof of
Concept -tukimuodon riskipitoisten tutkimushankkeiden rahoittamiseksi. Tuella haluamme
saada eri tieteenaloille lupaavia tutkimuksia, joiden on perinteisesti vaikea löytää rahoitusta
aiempien tulosten puuttuessa. Tällaisissa hankkeissa voi piillä paljon tieteellistä potentiaalia,
joka muutoin jäisi löytymättä ja hyödyntämättä”, säätiön hallituksen puheenjohtaja Nils
Ittonen sanoo.
Säätiön kaikki avustusten saajat löytyvät osoitteesta www.jaes.fi.

Jane ja Aatos Erkon säätiö vastaanottaa hakemuksia ympäri vuoden, joten ennalta
määriteltyä hakuaikaa ei ole. Avustuksista päättää säätiön hallitus, joka kokoontuu neljä
kertaa vuodessa. Lisätietoja säätiöstä ja hakemisesta osoitteesta www.jaes.fi.

Lisätietoja:
Marja Leskinen, asiamies, Jane ja Aatos Erkon säätiö, mkl@jaes.fi, p. 09 6120 6210,
www.jaes.fi
Jane ja Aatos Erkon säätiö sr on vuonna 2002 perustettu yksityinen säätiö, jonka ensisijaisena tarkoituksena on
tekniikan ja taloustieteiden sekä lääketieteen tutkimuksen ja opetuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiön
tarkoituksena on myös taiteen ja kulttuurin sekä urheilutoiminnan ja ruumiillisen kasvatuksen ja hyvinvoinnin
edistäminen. Säätiö on yksi suomalaisen tieteen suurimmista tukijoista.

