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Lasten syöpäsäätiö Väreen vuosikokouksessaan 10.5.2016 
myöntämät apurahat

1. Becker, Stefan, LL
”Limakalvovauriot ja yleisinfektio syöpäpotilailla”- 
väitöskirjatutkimukseen henkilökohtainen apuraha 11 400 euroa (6 x 
à 1 900 euroa/kk) ja reagenssikuluihin 20 000 euroa eli yhteensä 
31 400 euroa. 

2. Erme, Sini, LL
"Lasten leukemian etiologia on monilta osin jäänyt epäselväksi. 
Tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää epidemiologisin 
menetelmin ympäristön vaikutusta lasten leukemian puhkeamiseen" 
henkilökohtainen apuraha 5 700 euroa (3 x à 1 900 euroa/kk). 

3. Grönroos, Toni, FM
" ETV6-RUNX1 leukemian syytekijät ja uudet täsmälääkkeet " 
väitöskirjatutkimukseen henkilökohtainen vuosiapuraha 20 500 
euroa.

4. Jahnukainen, Kirsi, dosentti
"Biomarkers for late gonadal and skeletal morbidity after childhood 
cancer/ Myöhäisten sukurauhas- ja luustojälkivaikutusten 
biomerkkiaineet lapsuuden syövissä”- tutkimukseen henkilökohtainen 
apuraha 8 100 euroa (3 x à 2 700 euroa/kk) ja laboratoriokuluihin 5 
600 euroa eli yhteensä 13 700 euroa.  

5. Järviaho, Tekla, lääketieteen ja luonnontieteiden kandidaatti
”Perimäaineksen muutokset ja merkitys familiaalisissa lapsuusiän 
leukemioissa - Akuutin lymfoblastileukemian geneettinen tausta 
perheissä, joissa useampi henkilö on sairastunut tautiin” – 
väitöskirjatutkimukseen henkilökohtainen apuraha 4 500 euroa (3 x à 
1 500 euroa/kk).

6. Kivioja, Jarno, FM
”Molecular and Functional Studies of the NUP98/NSD1 Fusion in Drug 
Resistant Acute Myeloid Leukemia” – väitöskirjatutkimukseen 
henkilökohtainen apuraha 3 800 euroa (2 x à 1 900 euroa/kk).

7. Koivula, Krista, PsM
”Lapsen syöpäsairauden yhteydet vanhempien psyykkiseen 
hyvinvointiin ja parisuhteeseen” – väitöskirjatutkimukseen 
henkilökohtainen apuraha 7 600 euroa (4 x à 1 900 euroa).
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8. Leimi, Lilli, LL
”Komplementtijärjestelmän aktivaatio lasten kantasolusiirroissa.” – 
tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 3 800 euroa euroa (2 x à 
1 900 euroa/kk).

9. Långström, Satu, LT
”Hyytymisjärjestelmän toiminta allogeenisen kantasolusiirron 
yhteydessä lapsipotilailla”- tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 2 
400 euroa  

10.  Mäkinen, Artturi, LL
"Uusien lasten leukemia-alatyyppien selvittäminen ja 
täsmähoitokohteiden löytäminen”- tutkimukseen henkilökohtainen 
apuraha 11 400 euroa (6 x à 1 900 euroa/kk) ja laboratoriokuluihin 
4 200 euroa eli yhteensä 15 600 euroa).

11. Nikkilä, Atte, LK
”Lasten leukemia ja säteily Suomessa” – väitöskirjatutkimukseen 
henkilökohtainen apuraha 1 500 euroa.

12.  Poganitsch, Melanie, lääkäri
”Lapsuus- ja nuoruusiällä syövän sairastaneiden miesten 
hedelmällisyys, elämänlaatu ja pitkäaikaissairastavuus” – 

väitöskirjatutkimukseen henkilökohtainen apuraha 9 500 euroa (5 x à 
1 900 euroa/kk).

13. Raittinen, Päivi, LL
”Lapsuudessa syövän sairastaneiden sydän- ja verisuonitautien 
riskitekijät” – väitöskirjatutkimukseen henkilökohtainen apuraha 
5 700 euroa (3 x à 1 900 euroa/kk).

14. Seppälä, Laura, LL
” Lapsuusiän syöpien etiologiasta rekisterien pohjalta epidemiologisia 
metodeja käyttäen”- väitöskirjatutkimukseen henkilökohtainen 
apuraha 5 700 euroa (3 x à 1 900 euroa/kk) ja tutkimuksen kuluihin 
euroa 5 200 euroa eli apurahat yhteensä 10 900 euroa.  

15. Taskinen, Mervi, dosentti
”Rautalastin vaikutukset terveyteen toistuvia punasolutransfuusioita 
saaneilla akuuttia lymfoblastileukemiaa (ALL) sairastavilla 
lapsipotilailla”- tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 5 400 euroa 
(2 x à 2 700 euroa).
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16. Valtanen, Niina, lastentautien erikoislääkäri
”Tapaus-verrokkitutkimus lasten leukemian etiologiasta: raskausajan ja 
varhaislapsuuden selittävät tekijät”- väitöskirjatutkimukseen 
henkilökohtainen apuraha 5 700 euroa (3 x à 1 900 euroa/kk) ja 
tutkimuksen kuluihin 4 000 euroa eli apurahat yhteensä 9 700 
euroa.

17. Vatanen, Anu, lastentautien erikoislääkäri
”Korkeariski lapsuusajansyövän hoitoon käytetyn kantasolusiirron 
myöhäisvaikutukset”- väitöskirjatutkimukseen henkilökohtainen 
apuraha 5 700 euroa (3 x à 1 900 euroa/kk).

18. Vepsäläinen, Kaisa, lastentautien erikoislääkäri
”Vaikeaa ja keskivaikeaa hemofiliaa sairastavat alle 18-vuotiaat potilaat 
Suomessa”- väitöskirjatutkimukseen henkilökohtainen apuraha 9 500 
euroa (5 x à 1 900 euroa/kk) ja tutkimuksen kuluihin 3 000 euroa ja 
muihin kuluihin 1 500 euroa eli apurahat yhteensä 14 000 euroa.

19. Ylänen, Kaisa, LT
”Lapsuusiän syöpähoitojen sydänvaikutukset - prospektiivnen 
tutkimus”- tutkimukseen henkilökohtainen apuraha 7 200 euroa (3 x 
à 2 400 euroa/kk).

Myönnetyt apurahat yhteensä 178 600 euroa
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