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Lasten syöpäsäätiö Väre

26.6.2022

Päätettiin myöntää säätiön vuoden 2022 apurahat seuraavasti:
1.

Aakula Anna, PhD,
” Altered PP2A regulation of the epigenetic machinery in childhood cancers” –
tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 10 400 euroa, (4 x à 2 600 euroa/kk)

2.

Eloranta Katja, FT,
” Nestebiopsiat lasten kiinteiden kasvainten diagnostiikassa ja lääkeherkkyyden
ennustamisessa” – tutkimukseen työryhmän tutkimushankkeelle, ei kuitenkaan
kongressikuluihin 14 000 euroa

3.

Huhtala Laura, FM
” Väitöskirjan osaprojekti, jossa selvitetään AT/RT-kasvainsolujen erilaistumisen
estävän DNA-metylaation mekanismia” – tutkimukseen henkilökohtainen
apuraha 11 000 euroa, (5 x à 2 200 euroa/kk)

4.

Korhonen Laura, LT,
” Genomitiedon psykologiset vaikutukset: Personal Crises and cancer predispose
syndromes, PeCCaPS-study” – tutkimukseen yhteensä 12 000 euroa, josta
henkilökohtainen apuraha 10 400 euroa (4 x à 2 600 euroa/kk) sekä työryhmän
tutkimuskuluihin 1 600 euroa

5.

Korhonen Liisa, LL,
” Psykososiaaliset pitkäaikaisvaikutukset lapsuusiässä syövän sairastaneilla” tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 6 000 euroa (3 x à 2 000 euroa/kk).

6.

Korhonen Matti, dos.,
” CAR NK-solujen kontrolloiminen mutatoidun erytropoietiinireseptorin avulla
neuroblastooman hoidossa”- tutkimukseen työryhmän tutkimushankkeelle 10 000
euroa

7.

Koskela Mikael, LT,
” Lapsuusiän syöpähoitojen vaikutukset poikien puberteettikehitykseen ja
aikuisiän terveyteen” – tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 7 800 euroa (3
x à 2 600 euroa/kk).

8.

Kuure Satu,
” Munuaisen sikiöaikaisten ja Wilmsin tuumoriin johtavien kantasolujen erot ” –
työryhmän tutkimushankkeelle yhteensä 25 000 euroa, josta henkilökohtaisena
apurahana 13 200 euroa (6 x à 2 200 euroa/kk), jota myös voi käyttää
tutkimushankkeeseen.
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9.

Kyrönlahti Anniina, LL,
” Sosioekonomisten tekijöiden vaikutus lapsuusiän syöpäkuolleisuuteen ja
lapsuusiässä sairastetun syövän sosioekonomiset myöhäisvaikutukset.” –
tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 4 000 euroa (2 x à 2 000 euroa/kk)

10. Leimi Lilli, LL,
” Komplementtijärjestelmä lasten ja nuorten aikuisten kantasolusiirroissa.
Komplementtijärjestelmän aktivaatio, sen kliiniset ilmentymät ja merkitys.” tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 6 000 euroa (3 x à 2 000 euroa/kk)
11. Munawar Mustafa Ahmad, tohtori,
” Quantifying core cell cycle regulators in different cell lines of acute
lymphoblastic leukemia through modern imaging system” - tutkimukseen
henkilökohtainen apuraha 28 800 euroa (12 x à 2 400 euroa/kk).
Hakemus on kaksivuotinen ja hakijaa kehotetaan jättämään uusi hakemus
seuraavalle 12 kuukauden periodille.
12. Murugesan Akshaya, PhD,
” Regulation of mitochondria function in Pediatric diffuse midline gliomas” henkilökohtainen apuraha 7 800 euroa (3 x à 2 600 euroa/kk).
13. Pajanoja Ceren, MSci
” Tutkimuksia hermostopienan kantasolumaisuuden säätelyominaisuuksien
selvittämiseksi normaalikehityksessä sekä neuroblastooman syntymekanismien
ymmärtämiseksi”- tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 8 800 euroa (4 x
2 200 euroa/kk).
14. Suhonen Janne, nuorempi tutkija
” Single-Cell Molecular Fingerprints of Hematologic Malignancies” tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 8 000 euroa (4 x à 2 000 euroa/kk).
15. Tollis Sylvain, dos,
” Kvantitatiivinen perustutkimus sen ymmärtämiseksi, miten leukemia solut
tietävät ympäristöstään, jotta he voivat päättää jakaaksesi ... vai eivät!” -tutkimukseen työryhmän tutkimushankkeeseen 25 000 euroa.
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16. Utriainen Pauliina, dos.
” Lapsuusiän leukemian luustokomplikaatiot ja niiden kudostasaon mekanismit” –
tutkimukseen työryhmän tutkimushankkeelle yhteensä 15 000 euroa, josta
henkilökohtaisena apurahana 13 200 euroa (6 x à 2 200 euroa/kk) jota myös voi
käyttää tutkimushankkeeseen sekä tutkimuskuluihin 1 800 euroa.

17. Ventelä Julia, LK,
” Lasten akuutin leukemian ja ykköstyypin diabeteksen jaettua epidemiologista
taustaa käsittelevä väitöskirjatyö.” – tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 7
200 euroa (4 x à 1 800 euroa/kk)
18. Vetteranta Kim, professori,
” Komplementtijärjestelmän merkitys lapsuusiän sekä nuoren aikuisiän
kantasolusiirroissa” – tutkimukseen työryhmän tutkimushankkeelle yhteensä 10
000 euroa.
Vuoden 2021 apurahakiintiöstä myönnetyt apurahat yhteensä 216 800 euroa.
Päätetiin tämän jälkeen,
- että 50 000 euron apurahat Satu Kuurelle js Sylvain Tollikselle myönnettiin Lars
Lundbergs stiftelse sr:n lahjoitusvaroista (50 000 euroa),
- että Satu Kuure ja Sylvain Tollis tullaan haastattelemaan heidän apurahan
avustuksella tehdystä tutkimustyöstään.

