Finska Vetenskaps-Societeten firade sin 176 årshögtid den 29 april 2014 genom att dela ut
forskningsstipendier och pris. Sammanlagt utdelades som forskningsunderstöd 244 970 €. Societetens
största pris, Nyströms pris 25 000 €, gavs till professor Juha Janhunen för hans sällsynt mångsidiga
forskning inom lingvistik.
Följande personer premierades på årshögtiden 29.4.2014:


Professor E. J. Nyströms pris i humanistiska vetenskaper tilldelades professor Juha Janhunen vid
Helsingfors universitet för hans sällsynt mångsidiga forskning inom lingvistik.
Prissumman är 25 000 €.



Professor Theodor Homéns pris i fysik tilldelades professor Kai Nordlund vid Helsingfors universitet
för hans framstående forskning i beräkningsfysik.
Prissumman är 17 500 €.



Magnus Ehrnrooths pris i kemi tilldelades professor Peter Slotte vid Åbo Akademi. Slotte är en av vårt
lands främsta forskare i lipidkemi och cellmembraners struktur.
Prissumman är 17 500 €.



Lärarpris. Societeten har i flera år delat ut ett pris åt framstående gymnasielärare. Dessa gick i år till
Roger Eriksson, lektor i religion och psykologi i Pedersöre gymnasium och Hannele Heino, lektor i
biologi i Lahden yhteiskoulun lukio. Lärarprisen betyder mycket för skolorna som ofta får bra
publicitet på de orter där pristagarna verkar.
Prissumman är 5 000 € till vardera läraren och 2 000 € till respektive skola.



Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelses stipendier delades ut åt 10 finländska och svenska forskare
inom matematik, fysik och kemi. Enligt stiftelsens stadgar skall framför allt unga forskare premieras
och stipendieförslaget görs i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige.
Den totala stipendiesumman är 260 000 €.
Följande forskare erhöll stipendierna:
Tomas Blom, Helsingfors universitet
Mikaela Grönholm, Helsingfors universitet
Kalle Hanhijärvi, Helsingfors universitet
Carina Holmberg-Still, Helsingfors universitet
Ville Jansson, Helsingfors universitet
Alexandra Jauhiainen, Karolinska Institutet, Stockholm
Mikael Johansson, Helsingfors universitet
Johan Kreuger, Uppsala universitet,
Pernilla von Nandelstadh, Helsingfors universitet
Jonas Strandberg, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm



FD Mikael Björnbergs stipendium i teoretisk fysik gavs åt FM Tommi Markkanen, som visat
exceptionell framgång inom detta område.
Stipendiesumman är 10 000€.

Vid årshögtiden hölls hälsningstalet av Vetenskaps-Societetens preses, professor Marianne Stenius.
Societetens ledamot, professor Kai Simons, Max-Planck-Institutet, Dresden höll festföredraget "Lipidflottar i
våra cellmembraner: funktionell nanoteknologi".

