
 

 

 
Suomen Kulttuurirahaston apurahat Oulun yliopiston yhteydessä 
tehtävään tutkimukseen 
Huom! Listaus on tehty apurahanhakijoiden ilmoittamien suorituspaikkojen 
mukaan, joten lista saattaa olla puutteellinen. 
 
 
Tiede - Humanistiset tieteet 
 
Fil. maisteri Jouni Huhtanen tieteen vallankumousta käsittelevään väitöskirjatyöhön, 
Hilkka ja L. A. Puntilan rahastosta 24.000 
 
Fil. tohtori Sanna Lipkin lapsuutta varhaismodernissa Pohjois-Suomessa 1600–1850 
käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastos-
ta 28.000 
 
Psykol. maisteri Noora-Maria Suhonen otsa-ohimolohkorappeumia käsittelevän väitös-
kirjatyön loppuunsaattamiseen, Vilho Rossin rahastosta 12.000 
 
Fil. maisteri Johanna Vanhatapio esittävää ilmaisua ja muita afaattisten puhujien vaih-
toehtoisia viestintäkeinoja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Elsa ja Martti Suikkasen 
rahastosta 24.000 
 
Yhteensä 4 88.000 
 
 
Tiede - Kasvatustieteet ja opetusala 
 
Kasvatust. maisteri Erkki Lassila aloittelevien opettajien työtä jännitteiden keskellä 
käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta 12.000 
 
Kasvatust. maisteri Suvi Lehtomäki opettajan asiantuntijuuden haasteita käsittelevään 
väitöskirjatyöhön, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta 24.000 
 
Kasvatust. maisteri Siinamari Tikkinen koulun ja kirjaston yhteistyötä käsittelevään 
väitöskirjatyöhön, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta 24.000 
 
Fil. maisteri Annette Ukkola kansallisen Lukuinto-ohjelman vaikuttavuutta ja lasten ja 
nuorten lukemismotivaatiota käsittelevään väitöskirjatyöhön, Peruskouluväen rahas-
tosta 24.000 
 
Yhteensä 4 84.000 
 
 
Tiede - Luonnontieteet 
 
M.Sc. Gautier Baudry naaraan loistavaa houkutusvaloa ja valosaasteen vaikutusta koi-
raan valintaan käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen 
vuoden apurahana, Maili Aution rahastosta 24.000 
 
Fil. maisteri Jenni Harmoinen susien populaatiohistoriaa, sosiaalista rakennetta ja hyb-
ridisaatiota käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maili Aution rahastosta 24.000 
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D.sc.nat. Jiri Mares ksenon NMR molekulaaristen anturien mallinnusta ja suunnittelua 
lääketieteellisiin sovelluksiin käsittelevään tutkimukseen, Kauko ja Anita Lehtisen ra-
hastosta 28.000 
 
Fil. maisteri Niina Paasovaara kiven mineralogisiin määrityksiin yhdistettyä menetel-
mää malmirakeessa esiintyvien mikrohalkeamien tunnistamiseksi käsittelevään väitös-
kirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 24.000 
 
Fil. tohtori Minna Patanen nanopartikkelien synkrotronisäteilyherätteitä käsittelevään 
tutkimukseen, Kauko ja Anita Lehtisen rahastosta 5.000 
 
Fil. maisteri Iivari Pietikäinen materian ja säteilyn vahvaa ja epälineaarista vuorovaiku-
tusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maili Aution rahastosta 24.000 
 
Yhteensä 6 129.000 
 
 
Tiede - Lääketieteet 
 
Terveystiet. maisteri Outi Kajula periytyvän rintasyöpäalttiusgeenin kantajuutta ja 
perinnöllisyysneuvontamallia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irja ja Toivo Hamusen 
rahastosta 12.000 
 
Lääket. lis. Lotta Kinnunen vanhemman somaattisen sairauden yhteyttä lapsen mielen-
terveyteen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Markku Tammisen rahastosta 8.000 
 
Kauppat. ja liikuntat. maisteri Mikko Kärmeniemi asuinympäristön maantieteellisten 
tekijöiden yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Etti 
Barckin rahastosta 12.000 
 
Lääket. kand. Antti Mustonen teini-ikäisten päihteiden käytön yhteyttä psykoosiriskiin 
käsittelevään väitöskirjatyöhön, Markku Tammisen rahastosta 4.000 
 
Lääket. kand. Mikko Myllymäki hypoksiassa indusoituvaa tekijää säätelevän prolyyli 4-
hydroksylaasin roolia luurankolihasiskemiassa ja punasolutuotannon säätelijänä käsit-
televään väitöskirjatyöhön, Ellen ja Ester Lönnqvistin rahastosta 12.000 
 
Lääket. tohtori Mika Nevalainen polvinivelrikon havaitsemista ja ennaltaehkäisyä käsit-
televään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Taimi ja Martti Rytin rahastosta 9.500 
 
M.H.Sc. Jana Podlipská kvantitatiivisten ultraäänikuvantamismenetelmien kehittämistä 
ja soveltamista nivelrikon ja rusto-luuvaurioiden diagnostiikassa käsittelevän väitöskir-
jatyön loppuunsaattamiseen, Taimi ja Martti Rytin rahastosta 18.000 
 
Ph.D. Aleksandra Rak-Raszewska soluväliaineen roolia munuaisen kehityksessä käsitte-
levään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Toivo Eklundin rahastosta 28.000 
 
Yhteensä 8 103.500 
 
 
Tiede - Yhteiskuntatieteet 
 
M.Sc. Muhammad Anees-ur-Rehman yritysten välisillä markkinoilla toimivien pk-
yritysten brändäystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Äärin rahastosta 24.000 
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Fil. maisteri Annukka Kaarela poliitikkojen blogeja käsittelevään väitöskirjatyöhön, 
Kyllikki ja Johannes Virolaisen rahastosta 24.000 
 
Kauppat. maisteri Janne Lehto suhdannevaihtelua pienessä avotaloudessa käsittele-
vään väitöskirjatyöhön, Aino ja Lauri af Heurlinin rahastosta 24.000 
 
Kauppat. ja valtiot. maisteri Hannu Savolainen energiankulutuksen ja -tuotannon muu-
toksia ja näiden ympäristövaikutuksia Suomen kansantalouden tasolla käsittelevään 
väitöskirjatyöhön, Irma Äärin rahastosta 24.000 
 
M.Sc. Mubaraz Syed yrityksen ulkoistettuja toimintoja ja palveluntuottajan resursseja 
käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Äärin rahastosta 24.000 
 
Yhteensä 5 120.000 
 
 
 
Kaikki yhteensä 27 524.500 


