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Myönnettyjä tutkimusapurahakohteita sekä lasten ja nuorten ja nuorisotyön avustuskohteita
v. 2016 – 2020

V. 2020 apurahoja jaettiin 73.700 euroa, josta
Teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason
opiskelijoille ja tutkijoille tutkimusapurahoja 4 kpl yhteensä 25.500 euroa seuraavasti:
Allen John, insinööri, Hyvinkää
Vaikutukset typpikuormitukseen, ekosysteemipalveluihin ja ihmisen
hyvinvointiin kaupunkipuistoissa, tohtoriopinnot, väitöskirjatyö
Harju Vilhelmiina, FM, Lahti
Lisäaineet ja pohjaveden kierrätys tehostamassa torjunta-aineiden
hajoamista, tohtoriopinnot, väitöskirjatyö
Scopetani Costanza, FM, Lahti
Contaminant transport by plastics to agricultural soil (CoTrap)
PostDoc tutkimustyö
Vanhamäki Susanna, FM, Lahti
Kiertotalouden toteuttaminen eri aluetasoilla
tohtoriopinnot, väitöskirjatyö

7.500

4.000

7.000

7.000

Sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta ja hoitoa varten apurahoja 4 kpl yhteensä
26.600 euroa seuraavasti:
Avustuksen saajan nimeä ei julkaista
Large-Scale proteomics analysis of human adipose tissue: a new frontier
in biomarker and target discovery in type 2 diabetes resarch
PostDoc tutkimustyö
Hyvärinen Anna, LT, Lahti
Reseptilääkkeiden käytön vaikutus COVID-19 infektion aiheuttamaan
sairaalahoidon ja tehohoidon tarpeeseen, Post Doc tutkimustyö
Mulari Severi, LK, Järvenpää
Kantasolusiirto sepelvaltimo-ohitusleikkauksen yhteydessä sydämen
vajaatoiminnan hoitoon – seurantatutkimus, väitöskirjatyö
Paavonsalo Satu, FM, Helsinki
Rasvakudoksen endoteelisolut diabeteksessa: verisuoniston
vuotamisen ja harventumisen mekanismit
tohtoriopinnot, väitöskirjatyö

5.000

10.000

5.600

6.000

Avun ja hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille ja nuorisotyön tukemiseen enintään
avustuksia 2 kappaletta yhteensä 9.000 euroa seuraavasti:
Hollolan Nuorisoseura ry
Kulttuurinen nuorisokasvatus sekä koululais- ja päiväkotiesitysten
järjestäminen

6.000

SUPER teatteri (Suomalainen perheteatteri ry)
Erityislasten teatteriharrastusryhmän perustaminen

3.000

V. 2019 apurahoja jaettiin 71.700 euroa, josta
Teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason
opiskelijoille ja tutkijoille tutkimusapurahoja 3 kpl, yhteensä 19.200 euroa seuraavasti:
Dahl Mari, FM, Lahti
Haitta-aineiden tunnistaminen sekapilaantuneista sedimenteistä ja
maa-aineksista vaikutusperustaisen analyysin avulla, väitöskirjatyö
Prass Marju, FM, Lahti
Komealupiinin leviämistä ja torjuntaa käsittelevä väitöskirjatyö
Saarenpää Mika, FM, Kerava
Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun vaikutus kehon mikrobiyhteisöihin sekä mikrobivälitteiseen immuunisäätelyyn

3.200

8.000
8.000

Sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta ja hoitoa varten apurahoja 5 kpl,
yhteensä 28.000 euroa seuraavasti:
Gaudel Pramilia, Doctoral Student, Tampere
Effect of lifestyle risk factors modification invention on adhearence to
lifestyle changes among patients with coronary artery disease (CAD),
väitöskirjatyö
Juuma Elina, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, Jyväskylä
Kasksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu monikeskustutkimus
metroformiinin käytöstä ennusteen parantamiseksi tyypin 1 diabeteksessa,
tutkimus
Marjonen Heidi, FT, Helsinki
Genomitiedon hyödyntäminen tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin
arvioinnissa, tutkimus
Oksman Erja, TtM, hanke- ja kehittämispäällikkö, Lahti
Terveysvalmennusintervention vaikutus sosiaali- ja terveyspalvelujen
käyttöön ja kustannuksiin - 8 vuoden seurantatutkimus
Tallgren Vesa-Matti, liikuntatieteiden maisteri, Trondheim, Norja
Nitraattipitoinen juoma perifeerisen valtimotaudin, lihavuuden ja esidiabeteksen hoidossa, tutkimus

6.000

8.000

6.000

2.000

6.000

Avun ja hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille ja nuorisotyön tukemiseen avustuksia
7 kpl, yhteensä 10.000 euroa seuraavasti:
Avustuksen saajan nimeä ei julkaista
Opiskeluun, harrastukseen, kuntoutukseen
Kauno ry, Lahti
Nuorten mielenterveyden tukeen hyvinvointia ja terveyttä edistävä
taidetoiminta
Lahden seudun erilaiset oppijat ry,
Toiminnallinen torstai -jatkoryhmä nuorten harrastekerho
Avustuksen saajan nimeä ei julkaista
Kaveri (koira) tukea yksinäisyyteen, autismikirjo

550
4.000

1.000
550

Päijät-Hämeen Salibandyseura, Lahti
Lähiliigan perustaminen urheilun lopettaneille nuorille
Avustuksen saajan nimeä ei julkaista
Datacenterin perustaminen, syntymäsokea
Sylvia-koti -yhdistys ry
Lomatoiminnan tuki 1.6.-30-6-2020

2.000
900
1.000

V. 2018 apurahoja jaettiin 65.000 euroa, josta
Teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason
opiskelijoille ja tutkijoille tutkimusapurahoja 2 kpl, yhteensä 18.600 euroa seuraavasti:
Alitalo Olga-Sofia, FM
Syöpähoidossa käytettyjen lääkeaineiden kohtalo kunnallisessa
jätevedenpuhdistuksessa ja niiden puhdistaminen syntypaikalla
Allen John A., M.Eng.
Kaupunkipuistot koirien käymälöinä: Vaikutukset typpilaskeumaan,
ekosysteemipalveluihin ja ihmisen hyvinvointiin kaupunkipuistoissa

8.600

10.000

Sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta ja hoitoa varten 2 kappaletta yhteensä 19.000
euroa seuraavasti:
Hakkarainen Pirjo, Terveystiedon tohtori
Tyypin 1 diabetesta sairastava työelämässä 2010, post doc -tutkimus
Lampinen Vili, FM
Noroviruksen kaltaiseen partikkeliin perustuva rokotealusta
sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen ehkäisyssä

15.000
4.000

Avun ja hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille ja nuorisotyön tukemiseen 5 kpl, yhteensä
10.000 euroa seuraavasti:
Alanko Jukka, erityisluokanopettaja, Mukkulan peruskoulu,
Viro-2019 -projektin t
Lahden seudun erilaiset oppijat ry,
Toiminnallinen keskiviikko-harrastekerho oppimisvaikeuksisille
nuorille, tuki
Päijät-Hämeen mielenterveystyön tuki ry,
ammattikorkeakoulussa opiskelevien nuorten ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön
Salpausselän luonnonystävät ry,
erityistukea tarvitsevien lasten puutarhakasvatus ja lasten
luontoleirit
Sylvia-koti yhdistys ry,
koulun 8.-9. lk, Leirikoulu toukokuu 2019 Espanjan Vinarosissa

1.000
3.000

2.000

2.000

3.000

V. 2017 apurahoja jaettiin 62.000 euroa, josta
Teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason
opiskelijoille ja tutkijoille tutkimusapurahoja 3 kpl, yhteensä 14.200 euroa seuraavasti:
Liu Xinxin, FT, Lahti, HY
PostDoc –tutkimusapuraha: Teurastamojätteen käyttömahdollisuudet

5.000

saastuneen maaperän kunnostuksessa
- aineiston analysointi, kirjoittaminen ja julkaiseminen
Parajuli Anirudra, M.Sc, Lahti, HY
8.000
Väitöskirjatyö: Shifts in the bacterial taxa related to immune
function in the human gut in response to urbanization
Saunila Minna, TkT, LUT
1.200
Sustainable development through new technologies- hankkeen
kyselyaineiston jatkokehittäminen, raportointi ja levittäminen
Sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta ja hoitoa varten enintään apurahoja
3 kpl, yhteensä 13.000 euroa seuraavasti:
Ekström Kaj, LL, kardiologian erikoislääkäri, Lahti, PHKS
Väitöskirjatyö ja tutkimusapuraha:
Ennustetekijät tulehduksellisissa sydänsairauksissa
Kerola Tuomas, Dos, kardiologian erikoislääkäri
PostDoc matka-apuraha:
Sydämen rytmihäiriöiden ja niiden syntymekanismien
tutkiminen, Kalifornian Yliopisto San Fransisco, USA
Sillanmäki Saara, LL, Kuopio, UEF
Väitöskirjatyö ja matka-apuraha:
Sydämen vasemman kammion supistumistoiminnan tutkiminen,
Pittsburgh, USA

5.000

5.000

3.000

Avun ja hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille nuorisotyön tukemiseen avustuksia
8 kpl, yhteensä 12.500 euroa seuraavasti:
Alanko Jukka, erityisluokanopettaja, Lahti
Mukkulan peruskoulun erityisluokkien taidekummitoiminnan tuki
Lahden ensi- ja turvakoti ry, Lahti
Lasten virkistystoiminta ja sosiaalinen kuntoutustuki
Lahden seudun erilaiset oppijat ry, Lahti
Toiminnallinen keskiviikko –harrastekerhon tuki
Lahden seudun kehitysvammaisten Tuki ry, Lahti
Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan tuki
Monon Side ry, Lahti
Nuorten ehkäisevä päihde- ja mielenterveystuki
Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset – FinFami ry
Lapsi- ja nuorisotyön Vertti-leiritoiminnan tuki
Avustuksen saajan nimeä ei julkaista
Vammaisen, monisairaan nuoren virkistysmatkan tuki
- hakijan lomamatkakustannuksiin saattajan kanssa
Sydänlapset ja –aikuiset ry:n Päijät-Hämeen alueosasto, Lahti
Vertaistukitoiminnan tuki - erityisryhmien uintivuoron
kustannuksiin sydänlapsille

1.000
1.000
3.000
3.000
1.000
1.500

1.000

1.000

V. 2016 apurahoja jaettiin 60.000 euroa, josta
Teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoille ja
tutkijoille euron tutkimusapurahoja 3 kpl, yhteensä 13.000 euroa seuraavasti:
Hui Nan, FT, Lahti, HY
PostDoc-tutkimusapuraha (alle 4 kk): Do plant type and park age

8.000

affect soil microbial communities in urban green space.
Puhakka Riikka, FT, Lahti, HY
Matka-apuraha konferenssi Italia: Health and Well-Being
Impacts of Nature.
Ruponen Jussi, DI, Lahti, AY
Väitöskirjatyö (alle 4 kk): Puun itseliimautuminen.

1.000

4.000

Sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta ja hoitoa varten apurahoja 2 kpl,
yhteensä 14.000 euroa seuraavasti:
Hartikainen Jaana, sairaanhoitaja, Lahti, PHKS
Matka-apuraha: Sydämen ultraäänitutkimukseen perehtyminen
Englannissa sairaala Western Sussex Hospital.
Ylikoski Marianne, LL, Lahti, PHKS
Tutkimusapuraha (alle 4kk): Diabetespotilaiden hoidon
optimointi ja varhainen tunnistaminen.

2.000

12.000

Avun ja hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille ja nuorisotyön tukemiseen avustuksia
8 kpl, yhteensä 14.500 euroa seuraavasti:
Avustuksen saajan nimeä ei julkaista,
Kehitysvamma ja autistitukitoiminta
Lahden ensi- ja turvakoti ry, Lahti,
Lasten- ja nuorten toimintatuki ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy
Monon Side ry, Lahti,
Nuorten päihde- ja mielenterveystyön tukitoiminta
Päijät-Hämeen Allergia ja astmayhdistys ry, Lahti,
Lasten ja nuorten luontoyhteyden toteuttaminen
Päijät-Hämeen mielenterveystyön tuki Miete ry, Lahti,
Nuorten mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja tuki
Avustuksen saajan nimeä ei julkaista,
MS-taudin hoito- ja opintotuki
Avustuksen saajan nimeä ei julkaista,
Wolff-Hirschorn ratsastustuki
Viipurin Reipas ry, Lahti,
Nuorten drop out-ilmiön ehkäisy, 20 nuoren jumppakouluohjaajan koulutus

500
2.000
1.000
3.000
4.000
500
500
3.000

Tarkastelusta on rajattu pois stipendien saajat ja Tuovisen liikenteen kuljettajien avustusten
saajat.
Yksityisten lasten ja nuorison avustusten ja pyynnöstä muiden avustuksien sekä apurahojen
saajien osalta julkaistaan ainoastaan kohde ja summa.

