Aino ja Lauri O. af Heurlinin rahasto
Kansantaloudelliseen tutkimukseen

R

ahasto perustuu rouva Aino af Heurlinin (o.s Velander, 1913–1993) tekemään lahjoitukseen 1981 puolisonsa, professori Lauri O. af Heurlinin elämäntyön kunnioittamiseksi. Se tukee kansantaloudellisia tutkimusta.
Lauri Olavi af Heurlin syntyi Helsingissä 26.2.1913
maanviljelijä, lakitieteen kandidaatti Lauri af Heurlinin
(25.9.1875–6.7.1958) ja näyttelijä Elli Tompurin (21.1.1880–
4.2.1962) esikoisena. Af Heurlinin suvun jäsenet olivat
merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia. Lauri
O. af Heurlinin isänäiti, Augusta af Heurlin (o.s. Bergblom, 6.1.1847–3.9.1918) oli
Suomalaisen Seuran perustajajäsen
ja kuului raittius- ja kansanterveystyön johtohenkilöihin. Hän edisti tyttöjen koulunkäyntiä ja tuki
kouluruokailun järjestämistä. Isä
Lauri af Heurlin oli SDP:n pitkäaikainen poliitikko, ja äiti Elli
Tompuri tuli tunnetuksi ”punaisena diivana”, yhteiskunnallisesti
kantaa ottavana taitelijana.
Lauri O. af Heurlin valmistui ylioppilaaksi Helsingin suomalaisesta normaalilyseosta 1931. Hän opiskeli taloustieteitä ja
valmistui filosofian kandidaatiksi 1935, filosofian lisensiaatiksi 1944 ja filosofian tohtoriksi 1945. Hän teki opiskeluaikoinaan pitkiä opintomatkoja Ranskaan, Ruotsiin
ja Iso-Britanniaan. Toimittuaan nuorena tohtorina sodan
jälkeen valtiovarainministeriön kansantaloudellisen osaston ja voimatalouskomitean sihteerinä hän aloitti uransa Helsingin yliopistossa. Af Heurlin työskenteli maa- ja
metsätaloudellisen tiedekunnan opettajana ja yhteiskunnallisen korkeakoulun kansantalouden vt. professorina
1948–1953. Hänet nimitettiin Helsingin yliopiston kansantalouden professorin virkaan 1959. Virkatyön ohessa
professori af Heurlin julkaisi taloustieteellisiä tutkimuksia.

Kuva: Iltalehti/arkisto

Lauri O. af Heurlin avioitui Aino
Maria Velanderin kanssa 1943.
Perheeseen syntyi neljä lasta: Jouko
(1944), Marja (1946), Reijo (1950) ja Markku (1953). Lauri O. af Heurlin hoiti vuodesta 1944 lähtien Helsingin mlk:ssa (Vantaalla) sijainnutta
Tuomelan tilaa. Hän tuki kansansivistykseen ja kansanterveyteen liittyneitä hankkeita tätinsä, laulunopettaja Paula
af Heurlinin ja veljensä, maanviljelijä Kaarlo af Heurlinin
kanssa 1944 perustamansa Augusta af Heurlinin säätiön
kautta.
Lauri O. af Heurlin jäi eläkkeelle professorin virasta vuoden 1976 heinäkuussa, mutta ei ehtinyt pitkään nauttia
eläkepäivistä. Emeritusprofessori kuoli 29.4.1977 Helsingissä.
Osuuskunta Sigillum/Taina Uusitalo

Suomen Kulttuurirahaston tehtävä on suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen
viljelyn vaaliminen ja kehittäminen. Kulttuurirahasto muodostuu Säätiöstä (perustettu
1939) ja Kannatusyhdistyksestä (perustettu 1937). Säätiön sisällä toimii keskusrahasto ja
17 maakuntarahastoa. Kulttuurirahasto jakaa apurahoja ja palkintoja tieteen ja taiteen
tekijöille sekä kulttuurielämän eri aloille toimiville henkilöille ja yhteisöille. Apurahojen
ohella Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa. Lisätietoa www.skr.fi.

