
Lasten syöpäsäätiö Väreen vuosikokouksessaan 7.5.2013 myöntämät apurahat 

1. Ahomäki, Ritva, LL  
Tutkimukseen, jonka tarkoituksena on saada tietoa kansallisista 

rekisteritietokannoista lapsena aivokasvaimen tai kiinteän kasvaimen sairastaneen 

myöhemmästä psykososiaalisesta selviytymisestä, henkilökohtainen apuraha      

7 600 euroa (4 x à 1 900 euroa/kk). 

2. Banerjee, Joanna, LL 
”Aivo-oireet lasten akuutin lymfoblastileukemian hoidon aikana - insidenssi, 

riskitekijät ja ennuste”-tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 7 600 euroa (4 x 

à 1 900 euroa/kk). 

3. Grönroos, Marika, LT 
Kurssitapahtuman ”Pohjoismaisen lastenhematologian ja -onkologian yhdistyksen 

(NOPHO) koulutuskurssi Pohjoismaissa ja Baltiassa lasten veri- ja syöpätauteihin 

erikoistuville lääkäreille” järjestämiseen apuraha 10 000 euroa. 

4. Grönroos, Marika, LT 
”Wilmsin tuumorin hoito ja ennuste: valtakunnallinen tutkimus Suomessa”-

tutkimukseen  henkilökohtainen apuraha 4 800 euroa (2 x 2 400 euroa/kk). 

5. Grönroos, Toni, FM 
”TEL-AML1 -leukemian mallintaminen seeprakalassa” väitöskirjaprojektiin 

henkilökohtainen apuraha 11 400 euroa (6 x 1 900 euroa/kk).  

6. Gunn, Erika, LL 
”Valtakunnalliseen rekisteritutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää 

kattavasti lapsuus- ja nuoruusiässä keskushermoston kasvaimen sairastaneiden 

myöhempää kokonaissairastuvuutta ja kuolemansyitä” henkilökohtainen apuraha 

11 400 euroa (6 x à 1 900 euroa/kk). 

7. Honkila, Minna, LL 
”Psykososiaalinen selviäminen aikuisiässä lapsena sairastetun syövän jälkeen” 

valtakunnalliseen rekisteritutkimukseen henkilökohtainen apuraha 5 700 euroa 

(3x 1 900 euroa/kk). 

8. Huttunen, Pasi, LT 

Lasten allogeenisessä kantasolusiirtohoidossa käytettävien busulfaani-, 

treosulfaani- ja koko kehon sädehoito -pohjaisten esihoitojen vertailututkimukseen 

henkilökohtainen apuraha 4 800 euroa (2 x à 2 400 euroa). 

9. Jahnukainen, Kirsi, dosentti 
Tutkimukseen, jossa selvitetään ensimmäistä kertaa kontrolloidusti lapsuuden 

leukemiahoidon yhteyttä elämänlatuun, miehiseen itsetuntoon ja seksuaalisen 

hyvinvointiin aikuisiässä henkilökohtainen apuraha 2 700 euroa (1 x à 2 700 

euroa/kk) sekä henkilökohtainen apuraha FT Anu Haavistolle 9 600 euroa (4 x 

à 2 400 euroa/kk) käytettäväksi dosentti Jahnukaisen ohjauksessa eli apurahat 

yhteensä 12 300 euroa.  

10. Järvelä, Liisa, LL 
Lasten leukemiahoitojen kardiovaskulaarisia ja metabolisia pitkäaikaisvaikutuksia 

käsittelevään väitöskirjatutkimukseen henkilökohtainen apuraha 7 600 euroa (4 x 

à 1 900 euroa/kk). 

 



11. Kekomäki, Riitta, dosentti 
”Istukkaveren kantasoluvalmisteen verihiutaleita muodostavat kantasolut 

(megakaryosyytit) ja niiden kasvuominaisuudet”- tutkimukseen henkilökohtainen 

apuraha (väitöskirjatutkimus) LK Mikko Eskolalle 4 500 euroa (3 x à 1 500 

euroa/kk) käytettäväksi dosentti Kekomäen ohjauksessa. 

12. Kero, Andreina, LL 
”Sydämen tai verenkiertoelimistön oireiden ja sairauksien esiintyminen nuorella 

iällä syöpähoitoa saaneilla henkilöillä” – tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 

7 600 euroa (4 x à 1 900 euroa/kk). 

13.     Korhonen, Matti, dosentti 
”Mesenkymaalisten kantasolujen käyttö patologisten immuunivasteitten hoidossa” 

– tutkimukseen henkilökohtainen apuraha FM Sofia Ojalle 11 400 (6 x à 1 900 

euroa/kk) käytettäväksi dosentti Korhosen ohjauksessa. 

14. Koskenvuo, Minna, LT 
”Kantasolusiirron läpikäyneiden leukemialasten hoidon jälkeisen immuniteetin 

rekonstruktio, alttius virusinfektioille sekä hyytymis- ja vuotoriskien seuranta” – 

tutkimuksen laboratoriokuluihin 6 000 euron apuraha.  

15. Madanat-Harjuoja, Laura-Maria, LT 
”Lapsena tai nuorena sairastetun syövän ja sen hoitojen pitkäaikaisvaikutukset” – 

tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 12 000 euroa (5 x à 2 400 euroa/kk). 

16. Mäkipernaa, Anne, dosentti 
”Kantasolusiirron läpikäyneiden leukemialasten siirron jälkeisen hyytymis- ja 

vuotoalttiuden muutoksiin keskittyvä kaksivuotinen seuranta” – tutkimuksen 

laboratoriokuluihin 5 000 euron apuraha. 

17.     Niinimäki, Riitta, lastentautien erikoislääkäri 
“Incidence of bone complications and frequency of orthopaedic procedures in 

children and young adults treated for cancer” – tutkimukseen henkilökohtainen 

apuraha 1 900 euroa (1 x à 1 900 euroa/kk). 

18. Nordfors, Kristiina, LT 
Lasten aivokasvainten tutkimukseen, jossa tarkoituksena on selvittää PSHP:n 

miljoonapiirissä pediatristen aivokasvaimien biologista taustaa, epidemiologiaa, 

hoitomenetelmiä ja hoitovasteen seurantaa, henkilökohtainen apuraha 9 600 

euroa (4 x à 2 400 euroa/kk). 

19.     Pauniaho, Satu-Liisa, LL 
”Itusolukasvaimet- biologia, kliininen ilmeneminen, epidemiologia ja raskauden 

aikaiset riskitekijät” – tutkimukseen (väitöskirjatutkimus) henkilökohtainen 

apuraha 7 600 euroa (4 x à 1 900 euroa/kk). 

20. Pentikäinen, Virve, LT 
”Lasten aivorunkokasvainten biopsioiden ja obduktionäytteiden” - tutkimukseen 

henkilökohtainen apuraha 4 800 euroa (2 x 2 400 euroa/kk) ja 

laboratoriokuluihin 5 000 euroa eli yhteensä 9 800 euroa. 

21. Pietilä, Sari, LT 
”Lapsena sairastetun aivokasvaimen myöhäisvaikutukset - Elektroretinogrammi ja 

näköhermopotentiaalit lapsena aivokasvaimen sairastaneilla” – tutkimukseen 

henkilökohtainen apuraha 4 800 euroa (2 x 2 400 euroa/kk). 



22. Porkholm, Mikaela, LL 
”Angiogeneettiset tekijät ja uusien anti-angiogeneettisten hoitojen teho ja 

turvallisuus lasten pahanlaatuisissa veri- ja syöpäsairauksissa” – tutkimukseen 

henkilökohtainen apuraha 1 900 euroa (1 x à 1 900 euroa/kk). 

23. Soini, Tea, LL 

”GATA4-geeninsäätelytekijän merkitys maksan kehityksessä ja hepatoblastoman 

patogeneesissä” – tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 9 500 euroa (5 x à 

1 900 euroa/kk). 

24.     Vakkila, Jukka, dosentti 
”Leukemiaan sairastuneiden lasten ja aikuisten immuunivasteen profilointi – 

immunivasteen muodon ennusteellinen yhteys hoitovasteeseen” – tutkimukseen 

henkilökohtainen apuraha MD Mohamed El Missirylle 9 500 euroa (5 x à 

1 900 euroa/kk) käytettäväksi dosentti Vakkilan ohjauksessa. 

25. Vatanen, Anu, lastentautien erikoislääkäri  

”Korkeariski lapsuusajan syövän hoitoon käytetyn kantasolusiirron 

myöhäisvaikutukset” – tutkimukseen (väitöskirjatutkimus) henkilökohtainen 

apuraha 11 400 euroa (6 x à 1 900 euroa/kk). 

26. Vettenranta, Kim, dosentti 
”Lapsuusiän ALL- ja AML-potilaiden liittäminen osaksi Suomen hematologian 

rekisteriä ja biopankkia (FHRB)” – hankkeeseen henkilökohtainen apuraha 

2 700 euroa (1 x à 2 700 euroa/kk). 

Myönnetyt apurahat yhteensä 198 400 euroa. 

 

 


