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LASTEN SYÖPÄSÄÄTIÖ VÄREEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: 20.5.2021 klo 16.00 – 17.30

Päätettiin myöntää säätiön vuoden 2021 apurahat seuraavasti:

1. Ukonmaanaho Elli-Maija, LL
”Allogeenisen kantasolusiirron vaikutukset lasten keuhkojen 
toimintaan, virusinfektioihin ja unenaikaiseen hengitykseen” – 
tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 4 000 euroa (2 x à 2 000 
euroa/kk)

2. Viitasalo Anna, dos.
säätiön Lars Lundbergs stiftelse sr:n lahjoitusvaroista
” Single cell and clinical analyses of infection-triggered leukemia 
emergence in children” – tutkimukseen henkilökohtainen apuraha     
18 900 euroa (7 x à 2 700 euroa/kk) 

3. Vettenranta Kim, professori
säätiön Lars Lundbergs stiftelse sr:n lahjoitusvaroista
” Geneettisesti muokattujen (CAR) luonnollisten tappaja (NK) solujen 
käyttö lapsuusiän syöpätaudeissa ” – tutkimukseen työryhmän 
tutkimushankkeelle 30 000 euroa

4. Koivula Krista, PsM
” Lapsen syöpäsairauden yhteydet vanhempien psyykkiseen 
resilienssiin, hyvinvointiin ja parisuhteeseen sekä syöpään 
sairastuneiden lasten vanhempien tunnekeskeisten parisuhdekurssien 
vaikuttavuus” – tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 6 000 
euroa (3 x à 2 000 euroa/kk)

5. Mäkinen Artturi, LL,
” Uusien lasten leukemia-alityyppien selvittäminen ja 
täsmähoitokohteiden löytäminen” - väitöskirjatutkimukseen 
henkilökohtainen apuraha 4 000 euroa (2 x à 2 000 euroa/kk).

6. Pihlajoki Marjut, dos
säätiön Nils ja Anita Renholmin rahastosta
” Täsmälääketiede avuksi hepatoblastooman hoidossa ”- tutkimukseen 
työryhmän tutkimushankkeelle 10 000 euroa
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7. Kuure Satu, dos.

säätiön Ester Mäkelän rahastosta
” Munuaisen sikiöaikaisten ja Wilmsin tuumoriin johtavien 
kantasolujen erot ” – työryhmän tutkimushankkeelle 11 000 euroa 

8. Immonen Egle, erikoishammaslääkäri,
”Suun ja hampaiston muutokset lasten syöpähoidon aikana ja jälkeen” -
tutkimukseen henkilökohtaisena apurahana 6 000 euroa (3 x à 2 000 
euroa/kk) jota myös voi käyttää tutkimushankkeeseen.

9. Harju Tekla, LT,
” Lapsuusiän leukemian ja luuytimen toimintahäiriön perinnöllinen 
alttius sekä leukemiahoidon haittavaikutukset” – tutkimukseen 
henkilökohtainen apuraha 9 600 euroa (4 x à 2 400 euroa/kk)

10. Aarnivala Henri, LT
” Trombosytopenia ja aplastinen anemia Suomessa hoidetuilla 
lapsipotilailla” - tutkimukseen eli tutkimushankkeeseen   10 000 
euroa 

11. Lång, Heljä, LL, 
”Kantasolusiirtoindikaatioiden optimoiminen perinnöllisistä 
immuunivajesyndroomista kärsivillä lapsilla” - tutkimukseen 
henkilökohtainen apuraha 4 000 euroa (2 x à 2 000 euroa/kk).

12. Subrizi Astrid, FT, 
” Aptamer-drug conjugates for the targeted treatment of 
retinoblastoma ” - tutkimukseen työryhmän tutkimushankkeelle 
5 000 euroa 

13. Huhtala Laura, tutkija 
” Kahden onkogeenin, PRC2-kompleksin sekä β-kateniinin, merkitys 
epätyypillisten teratoidi/rabtoidi tuumorien (AT/RT) kehitykselle ja 
perinnöllinen syöpäalttius lapsuusiän syövässä ”- tutkimukseen 
henkilökohtainen apuraha 8 000 euroa (4 x 2 000 euroa/kk).

14. Nikkilä Atte, LT
” Lasten akuutin leukemian ja ykköstyypin diabeteksen jaettu 
epidemiologinen ja biologinen tausta ” -- tutkimukseen työryhmän 
tutkimushankkeeseen 7 200 euroa
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15. Palmu Sauli, LT 
” Uusiutuneiden tai hoidolle reagoimattomien lapsisyöpäpotilaiden 
hoidon ja hoitovasteen arvioiminen” -- tutkimukseen 
henkilökohtainen apuraha 4 800 euroa 2 x 2 400 euroa/kk) ja 
tutkimushankkeeseen 6 000 euroa.

16. Pajanoja Ceren, MSci
” Tutkimuksia hermostopienan kantasolumaisuuden 
säätelyominaisuuksien selvittämiseksi normaalikehityksessä sekä 
neuroblastooman syntymekanismien ymmärtämiseksi” – 
väitöskirjatutkimukseen henkilökohtainen apuraha 8 000 euroa (4 x 
à 2 000 euroa/kk)

17. Lampinen Milla, tutkijatohtori 
” Kolmiulotteisen lääkeseulontasolumallin avulla kohti tehokkaampia 
osteosarkooman hoitomuotoja” – tutkimukseen henkilökohtainen 
apuraha 7 200 euroa (3 x à 2 400 euroa/kk) 

18. Pietiäinen Vilja, dos.
” Lasten kiinteiden kasvainten funktionaalinen täsmälääketiede” – 
tutkimukseen työryhmälle tutkimushankkeeseen 6 000 euroa

19. Alexanderson Adam, LL
”Lasten immunologinen rekonstituutio ja virusinfektioalttius 
kantasolusiirron jälkeen” – tutkimukseen henkilökohtainen apuraha  
4 000 euroa (2 x à 2 000 euroa/kk) 

20. Madanat-Harjuoja Laura-Maria, dos.
säätiön Ruth Wegeliuksen rahastosta
” Perinnöllinen syöpäalttius lapsuusiän syövässä ”- tutkimukseen 
henkilökohtainen apuraha 22 000 euroa (vuodeksi, eli 12 x à         
n. 1 833 euroa/kk)

21. Kyrönlahti Anniina, LL 
” Sosioekonomisten tekijöiden vaikutus lapsuusiän 
syöpäkuolleisuuteen ja lapsuusiässä sairastetun syövän 
sosioekonomiset myöhäisvaikutukset.” - väitöskirjatutkimuksen 
henkilökohtainen apuraha 6 000 euroa (3 x à 2 000 euroa/kk)

Vuoden 2021 apurahakiintiöstä myönnetyt apurahat yhteensä 197 700 euroa.
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Päätetiin tämän jälkeen, 
- että apurahat Anna Viitasalolle ja Kim Vetterannalle myönnettiin Lars Lundbergs 

stiftelse sr:n lahjoitusvaroista,
- että apuraha Laura- Maria Madanat-Harjuojalle myönnettiin säätiön Ruth 

Wegeliuksen rahastosta,
- että apuraha Marjut Pihlajoelle myönnettiin säätiön Nils ja Anita Renholmin 

rahastosta ja
- että apuraha Satu Kuurrelle myönnettiin säätiön Ester Mäkelän rahastosta.
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