
Lasten syöpäsäätiö Väreen vuosikokouksessaan 20.5.2014 
myöntämät apurahat 

1. Erme, Sini, LL  
Tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää epidemiologisin menetelmin 
ympäristön vaikutusta lasten leukemian puhkeamiseen henkilökohtainen apuraha 
5 700 euroa (3 x à 1 900 euroa/kk). 

2. Eskola, Mikko, Lääk.yo 
”Istukkaveren kantasoluvalmisteen verihiutaleita muodostavat kantasolut 
(megakaryosyytit) ja niiden kasvuominaisuudet” –tutkimukseen 
(väitöskirjatutkimus) henkilökohtainen apuraha 4 500 euroa (3 x à 1 500 
euroa/kk). 

3. Gaal-Paavola, Emilia, LT 
”Aivojen tukisolukasvainten geneettinen profilointi ja lääkeseulonta”  
–pilottitutkimukseen henkilökohtainen apuraha 4 800 euroa (2 x 2 400 euroa/kk) 
ja laboratoriokuluihin 10 000 euroa eli yhteensä 14 800 euroa. 

4. Grönroos, Toni, FM 
”TEL-AML1 -leukemian mallintaminen seeprakalassa” väitöskirjatutkimukseen 
henkilökohtainen apuraha 11 400 euroa (6 x 1 900 euroa/kk).  

5. Kerosuo, Laura, FT 
”Myc-onkogeeniperheen rooli hermostopienan kehityksessä ja neuroblastoomassa” 
– tutkimukseen henkilökohtainen stipendi 20 500 euroa Ruth Wegelius-
rahastosta USA:ssa suoritettavaan tutkimustyöhön. 

6.     Korhonen, Matti, dosentti 
”Mesenkymaalisten kantasolujen käyttö patologisten immuunivasteitten hoidossa” 
– tutkimukseen käytettäväksi dosentti Korhosen ohjauksessa seuraavasti: 
henkilökohtainen apurahan FM Sofia Oja 15 200 euroa (8 x à 1 900 euroa/kk) 
ja  
soluviljely- ja reagenssikuluihin 14 500 euroa sekä 
muihin kuin tutkimuskuluihin 2 200 euroa. 
Apurahat yhteensä 31 900 euroa. 

7. Koskenvuo, Minna, LT 
”Kantasolusiirron läpikäyneiden leukemialasten hoidon jälkeisen immuniteetin 
rekonstruktio ja alttius virusinfektioille” –tutkimuksen laboratoriokuluihin 5 000 
euron apuraha.  

8. Madanat-Harjuoja, Laura-Maria, LT 
” Lisääntymisterveys lapsena tai nuorena sairastetun syövän jälkeen”- tutkimukseen 
henkilökohtainen apuraha 9 600 euroa (4 x à 2 400 euroa/kk sekä LK Viivi 
Seppäselle henkilökohtainen apuraha 3 000 euroa (väitöskirjatutkimus) (2 x à 
1 500 euroa/kk) käytettäväksi LT Madanat-Harjuojan ohjauksessa eli 
apurahat yhteensä 12 600 euroa. 

9. Mäkipernaa, Anne, dosentti 
”Kantasolusiirron läpikäyneiden leukemialasten siirron jälkeisen hyytymis- ja 
vuotoalttiuden muutoksiin keskittyvä kaksivuotinen seuranta” – tutkimuksen 
laboratoriokuluihin 10 000 euron apuraha. 



10.     Möttönen, Merja, dosentti 
Pohjoismaisen lasten hematologian ja onkologian (NOPHO) kokouksen 
järjestämiskuluihin Oulussa 22.–26.5.2015 apuraha 25 000 euroa. 

11.     Niinimäki, Riitta, LT  
"Lasten leukemiahoidon haittavaikutuksena syntyvät osteonekroosit: uuden 
osteonekroosiluokituksen kehittäminen” -tutkimukseen henkilökohtainen 
apuraha 14 000 euroa (à 2 400 euroa/kk).  

12.     Niinimäki, Tuukka, LT  
”Tekonivelleikkaushoito syövän sairastaneilla” – tutkimukseen henkilökohtainen 
apuraha 9 600 euroa (4 x à 2 400 euroa/kk).  

13. Pietilä, Sari, LT 
”Lasten aivokasvainten endokrinologiset myöhäisvaikutukset.” –tutkimukseen 
henkilökohtainen apuraha 7 200  euroa (3 x 2 400 euroa/kk). 

14. Porkholm, Mikaela, LL  
”Luuytimen angiogeneesin merkitys lasten käänteishyljinnässä” –väitöskirja- 
tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 3 800 euroa  (2 x à 1 900 euroa/kk). 

15. Remes, Tiina, LL 
”Lasten aivokasvainten hoitojen myöhäisvaikutukset” –tutkimuksen kuluihin 
15 000 euron apuraha. 

16. Soini, Tea, LL 
”GATA4-geeninsäätelytekijän merkitys hepatoblastoman patogeneesissä”  
–tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 11 400 euroa (6 x à 1 900 euroa/kk).  

17. Vatanen, Anu, lastentautien erikoislääkäri  
”Lapsuudessa annetun kantasolusiirron jälkeiset myöhäisvaikutukset” –väitöskirja- 
tutkimukseen henkilökohtainen vuosiapuraha 20 500 euroa. 

Myönnetyt apurahat yhteensä 222 900 euroa 

 

 

 


