Nona ja Kullervo Väreen säätiön vuosikokouksessaan 11.5.2010 myöntämät apurahat

1. Helenius, Ilkka, dosentti
”Ewingin sarkomaperheen syöpien hoito, tulokset ja ennuste Suomessa”
–tutkimukseen 14 650 euroa käytettäväksi dosentti Heleniuksen
ohjauksessa siten, että apurahasta myönnetään ja maksetaan LK
Joni Serlolle väitöskirjatutkimukseen henkilökohtaisena apurahana
6 250 euroa (5kk à 1 250 euroa), dosentti Heleniukselle
henkilökohtaisena apurahana 4 200 euroa (2kk à 2 100 euroa) ja
dosentti Maija Tarkkaselle henkilökohtaisena apurahana 4 200
euroa (2kk à 2 100 euroa).
2. Huttunen, Pasi, LT
”Lymfosyyttien immunofenotyypitys ja akuutti käänteishyljintä lapsilla
allogeenisen kantasolusiirron jälkeen” -tutkimukseen henkilökohtainen
apuraha 4 200 euroa (2 kk á 2 100 euroa).
3. Jahnukainen, Kirsi, dosentti
”Lapsuuden leukemiahoitojen vaikutukset miesten sukupuoliseen
kehitykseen ja myöhempään fertiliteettiin” – tutkimukseen 8 400 euroa
käytettäväksi dosentti Jahnukaisen ohjauksessa siten, että apuraha
myönnetään ja maksetaan LT Laura Suomalaiselle
henkilökohtaisena apurahana (4kk à 2 100 euroa).
4. Kivivuori, Sanna-Maria, LT
”Angiogeneesi lapsisyöpäpotilailla” -tutkimukseen henkilökohtainen
apuraha 6 300 euroa (3 kk á 2 100 euroa).
5. Kivivuori, Sanna-Maria, LT
Lasten aivotuumori-aiheisen pohjoismaisen kokouksen (PENNO)
järjestämiskuluihin Helsingissä syyskuussa 2011 apuraha 25 000 euroa.
6. Knuutila, Sakari, professori
”Pienet RNA:t hoito ennakoivina ja ennusteellisina merkkeinä lasten
verisyövissä” -tutkimukseen 22 700 euroa käytettäväksi professori
Knuutilan ohjauksessa siten, että apurahasta myönnetään ja
maksetaan FT Anne Tyybäkinojalle henkilökohtaisena
vuosiapurahana 18 700 euroa.
Loppuosa apurahasta 4 000 euroa maksetaan professori Knuutilan
tekemästä eri hakemuksesta mikrosirukuluihin.

7. Korhonen, Matti, LT
”Mesenkymaalisten kantasolujen käyttö immuunireaktioiden hoidossa” tutkimukseen 28 700 euroa käytettäväksi LT Korhosen ohjauksessa
siten, että apurahasta myönnetään ja maksetaan FM Sofia Ojalle
henkilökohtaisena vuosiapurahana (väitöskirjatutkimus) 18 700
euroa
Loppuosa apurahasta 10 000 euroa maksetaan LT Korhosen
tekemästä eri hakemuksesta reagenssikuluihin.
8. Koskenvuo, Minna, LT
”Immune reconstitution and susceptibility to viral infections in children
after conventional treatment for ALL” -tutkimukseen henkilökohtainen
apuraha 6 300 euroa (3 kk á 2.100 euroa).
9. Lohi, Olli, dosentti
”Lasten akuutin leukemian syntymekanismit (TEL-AML 1 seeprakala)”
-tutkimukseen 18 700 euroa käytettäväksi dosentti Lohen ohjauksessa
siten, että apuraha myönnetään ja maksetaan FM Toni
Grönroosille henkilökohtaisena vuosiapurahana (väitöskirjatutkimus).
10. Lähteenmäki, Päivi, dosentti
Nordic Society for Pediatric Hematology and Oncology- nimisen
yhteisön (NOPHO) vuosikokouksen järjestämiskuluihin Turussa 5/2011
kokousapuraha 20 000 euroa.
11. Lähteenmäki, Päivi, dosentti
”Lapsuus- ja nuoruusiässä aivokasvaimen sairastaneiden potilaiden
elämänlaatu ja sairastavuus” -väitöskirjatutkimukseen 9 300 euroa
käytettäväksi dosentti Lähteenmäen ohjauksessa siten, että apuraha
myönnetään ja maksetaan LL Erika Gunnille henkilökohtaisena
apurahana (6 kk á 1 550 euroa).
12. Rahiala, Jaana, LT
”Kantasolusiirtoihin liittyvän infektiotautien erityisosaamisen
lisääminen” -aiheiseen opintomatkaan 6 300 euroa (3 kk á 2 100 euroa).
13. Raittinen, Päivi, LL
”Lapsuusiässä syövän sairastaneiden sydän- ja verisuonitautien
riskitekijät” -tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 9 300 euroa (6 kk
á 1 550 euroa). Tutkimuksen ohjaajat ovat dosentti Nina HutriKähönen ja dosentti Kim Vettenranta.
14. Remes, Tiina, LL
”Lasten aivokasvainten hoitojen myöhäisvaikutukset (OYS ja KYS)”tutkimukseen henklöokohtainen apuraha 15 500 euroa (10kk à 1 550
euroa).

15. Taskinen, Mervi, dosentti
”Keuhkojen patologis-anatomiset löydökset lapsilla allogeenisen
kantasolusiirron jälkeen” -tutkimukseen henkilökohtainen apuraha
4 200 euroa (2 kk á 2 100 euroa).
16. Karikoski, Riitta, Lastenpatologi 1 500 euroa osallistumisesta 30.8.4.9.2010 Krakovassa pidettävään perustavaan kokoukseen
lastenpatologian lasten syöpiä käsittelevän sektion järjestämiseksi
European Congress of Pathology- kokouksessa Helsingissä 2011.

Myönnetyt apurahat yhteensä 201 050 euroa.
Apurahakemuksia oli jätetty yhteensä 24 ja haetut apurahat olivat yhteensä 457 050 euroa.

