
 

 

 
Suomen Kulttuurirahaston apurahat Itä-Suomen yliopiston yh-
teydessä tehtävään tutkimukseen 2016 
Huom! Listaus on tehty apurahanhakijoiden ilmoittamien suorituspaikkojen 
mukaan, joten lista saattaa olla puutteellinen. 
 
 
Tiede - Humanistiset tieteet 
 
Teol. maisteri Antti Kurkola muukalaisuutta Uudessa testamentissa käsittelevään väi-
töskirjatyöhön, Kärpänojan rahastosta 24.000 
 
Teol. maisteri Mari Parkkinen hengellisiä selviytymismekanismeja miehitetyllä Palestii-
nalaisalueella ja Israelissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eeva Rauhankallion rahas-
tosta 12.000 
 
Yhteensä 2 36.000 
 
 
Tiede - Luonnontieteet 
 
Fil. maisteri Erol Baltzi kasvien metallihyperakkumulaatioon liittyviä mekanismeja mo-
lekyylitasolla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eva Barbara Wilhelmina Haapalan rahas-
tosta 12.000 
 
M.Sc. Elvis Danso ihmisen nivelkierukan rakenteen ja toiminnan välistä vuorovaikutus-
ta ja niiden merkitystä polvinivelen optimaalisessa toiminnassa käsittelevään väitöskir-
jatyöhön, Maili Aution rahastosta 12.000 
 
Proviisori Jussi Kärkkäinen lääkeaineiden kohdentamista käsittelevään väitöskirjatyö-
hön, Anja ja Mirja Tissarin rahastosta 24.000 
 
Proviisori Riikka Metsämuuronen sairaaloiden lääkehuollon uudistamista ja automaa-
tiota käsittelevään väitöskirjatyöhön, Elli Turusen rahastosta 24.000 
 
Dipl. ins. Jopi Mikkonen spektroskopisia menetelmiä suusyövän ja sen esiasteiden to-
dentamisessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maj-Lis Varjohen nimikkoapurahana 24.000 
 
Farm. tohtori Minna Rahnasto-Rilla sirtuiineja sääteleviä yhdisteitä lääkekehityskoh-
teena syövän hoidossa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Elli Turusen 
rahastosta 28.000 
 
Proviisori Kaisa Salminen lääkeaineyhteisvaikutuksia käsittelevän väitöskirjatyön lop-
puunsaattamiseen, Elli Turusen rahastosta 12.000 
 
M.Sc. Rinez Thapa nanorakenteisen lääkkenannostelumenetelmän käyttöä Leishmani-
an hoidossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Teresia ja Rafael Lönnströmin rahastosta 24.000 
 
Farm. tohtori Kati-Sisko Vellonen lääkkeiden jakautumista verenkierrosta silmään käsit-
televään tutkimukseen, Elli Turusen rahastosta 28.000 
 
Yhteensä 9 188.000 
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Tiede - Lääketieteet 
 
Ph.D. Isaac Afara kvantitatiivista infrapunaspektroskopiaa nivelruston ja nivelkierukan 
rappeuman diagnostiikassa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, kolmivuo-
tisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Toini ja Pentti Rikkosen rahastosta 28.000 
 
Fil. tohtori Riikka Immonen aivojen verisuoniston reaktiivisuuden, tulehdussaarekkei-
den ja astroglioosin magneettiresonanssikuvantamista posttraumaattisessa aivovau-
riossa ja epilepsiassa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Saara ja Eino 
Roihan rahastosta 28.000 
 
M.D. Bushra Imtiaz hormonien merkitystä Alzheimerin taudin riskitekijänä käsittele-
vään väitöskirjatyöhön, Ingrid, Toini ja Olavi Marteliuksen rahastosta 12.000 
 
Fil. tohtori Merja Jaronen astrosyyttien aineenvaihdunnan häiriöitä amyotrofisessa 
lateraaliskleroosissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Vesa Mannisen 
rahastosta 28.000 
 
Terveystiet. tohtori Kristiina Juvonen mielihyvän merkitystä syömisen säätelyssä käsit-
televään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Yrjö Similän rahastosta 28.000 
 
Lääket. lis. Päivi Kallunki-Saesmaa suoliston mikrobiomiaa ja läpäisevyysvauriota las-
tenreumassa ja lasten tulehduksellisissa suolistosairauksissa käsittelevään väitöskirja-
työhön, Toini ja Pentti Rikkosen rahastosta 10.000 
 
Lääket. lis. Anne-Mari Kantanen hoitoresistenttiä pitkittynyttä epileptistä kohtausta 
Suomessa 2010–2012 käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Ester ja Uuno 
Kokin rahastosta 8.000 
 
Proviisori Emmi Kokki terapeuttisten verisuonten kasvua estävien vasta-aineiden selek-
tointia ja käyttöä geeniterapiassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Anja ja Mirja Tissarin 
rahastosta 24.000 
 
Terveystiet. tohtori Reeta Lamminpää ravitsemusintervention vaikutusta painonnou-
suun ja raskausdiabeteksen ilmaantuvuuteen käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutki-
mukseen, Yrjö Similän rahastosta 14.000 
 
Proviisori Henri Leinonen silmiä ikkunana aivosairauksien diagnostiikkaan ja seurantaan 
käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Edla ja Eliina Saaren rahastosta 12.000 
 
Proviisori Sanna Loppi neuroinflammaatioreaktion säätelyä ja hermosolujen selviyty-
mistä aivohalvauksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Saara ja Eino Roihan rahastos-
ta 24.000 
 
Terveystiet. maisteri Suvi Manninen ravinnon n-3-sarjan rasvahappojen ja kalan vaiku-
tusta lipidien ja lipoproteiinien metaboliaan käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ellen ja 
Ester Lönnqvistin rahastosta 24.000 
 
Terveystiet. maisteri Nora Ruokostenpohja muistisairaiden henkilöiden omaishoitajien 
saaman tuen vaikuttavuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Juhani Kämpin rahastosta 10.000 
 
Yhteensä 13 250.000 
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Tiede - Maatalous- ja metsätieteet 
 
M.Sc. Patricia Giron Calva kasvien välisen viestinnän vaikutusta otsoniin käsittelevän 
väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta 12.000 
 
Fil. maisteri Lars Granlund kasvien spektrikuvantamista käsittelevään väitöskirjatyö-
hön, Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta 24.000 
 
Fil. maisteri Merja Maukonen kaupunkiluonnon koettua merkitystä käsittelevään väi-
töskirjatyöhön, Ulla ja Eino Karosuon rahastosta 24.000 
 
M.Sc. Cheikh Mohamedou kasvumallin parannuksia käyttäen kaukokartoitusaineistoja 
sekä tietoja maan hydrologisista ominaisuuksista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ulla-
Riitta Magnien-Laurilan rahastosta 24.000 
 
Fil. maisteri Mikaela Mughal suomalaisten lypsylehmien hyvinvointia käsittelevään 
väitöskirjatyöhön, Leena ja Esko Poutiaisen rahastosta 12.000 
 
Maat. ja metsät. maisteri Sergei Senko metsäpolitiikkaa ja -suunnittelua Karjalan tasa-
vallassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aino, Armi ja Erkki Korven rahastosta 18.000 
 
Maat. ja metsät. tohtori Marjut Turtiainen ja yhteiskuntat. maisteri Pekka Rantanen 
luonnonmarjojen poimintaa ja satovaihteluita käsittelevään tutkimukseen, Alma ja 
Jussi Jalkasen rahastosta 23.500 
 
Yhteensä 7 137.500 
 
 
Tiede - Yhteiskuntatieteet 
 
Yhteiskuntat. maisteri Ray Devdatta terveysteknologian ja -menojen vaikutusta tervey-
teen käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Aino ja Einari Haakin rahastos-
ta 12.000 
 
 
 
Kaikki yhteensä 32 623.500 


