
Suomen Kulttuurirahaston apurahat 2021 
Turun yliopisto 
 
 
Taide – Pelitaide 
 
Dipl.ins. Jukka Laakso, pelisuunnittelija Aki Raula ja käsikirjoittaja  
Mikko Rautalahti aikuisten eroa lapsen silmin käsittelevän videopelin  
toteuttamiseen, Teresia ja Rafael Lönnströmin rahastosta                                         39.000 
 
 
Tiede - Humanistiset tieteet 
 
Valtiot. maisteri Jenna Aarnio luonnonvaraisten eläinten kärsimyksen  
etiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Pentti K. Vilppulan rahastosta 26.000 
 
Fil. tohtori Varpu Alasuutari kristillisen sateenkaariaktivismin historiaa  
Suomessa 1969–2002 käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen,  
Annikki Orivuoren rahastosta 30.000 
 
Fil. maisteri Erika Antinkaapo sodan ja väkivallan aistihistoriaa käsittelevän  
väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Marjatta ja Kalle Salon rahastosta 7.000 
 
Fil. maisteri Laura Antola supersankarisarjakuvien suomalaisia mukaelmia  
käsittelevään väitöskirjatyöhön   13.000 
 
Fil. maisteri Aleksandra Colliander Aulis Sallisen vokaalimusiikin hengellisyyttä 
käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden  
apurahana, Kanneljärven Summien rahastosta   26.000 
 
Dosentti Roni Grén eläimen kuoleman tai kuolleiden eläinten kuvien  
merkityksiä ja merkitysten muutoksia länsimaisen taiteen historiassa  
1650–1970 käsittelevään tutkimukseen, Huhtamäen rahastosta  30.000 
 
Fil. maisteri Niko Heikkilä taantumuksellista ja vallankumouksellista  
mobilisaatiota sekä FBI:n vastavakoiluohjelmaa käsittelevään  
väitöskirjatyöhön, Paavo Hirvikallion rahastosta   26.000 
 
Fil. maisteri Anni Hella käsikirjoitusten käyttöä ja auktoriteettia  
Ferrara-Firenzen kirkolliskonsiilissa käsittelevään väitöskirjatyöhön,  
Alli Wiherheimon rahastosta   13.000 
 
Fil. maisteri Kaapo Huttunen 2000-luvun audiovisuaalisen nordic noirin  
musiikkia ja äänisuunnittelua käsittelevään väitöskirjatyöhön  26.000 
 
Valtiot. maisteri Ville Kokko vapaan tahdon ja vastuun käsitteiden  
ymmärtämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Väinö Kohon rahastosta 26.000 
 
Fil. maisteri Emilia Laaksovirta restaurointimaalausta taidehistoriallisena  
ilmiönä ja konservointikäytäntönä käsittelevään väitöskirjatyöhön,  
kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana,  
Aune Lindströmin ja Irja Maliniemen rahastosta   26.000 
 



Fil. tohtori Kimmo Laine ja työryhmä elokuvan ja television yhteistä  
historiaa käsittelevään tutkimukseen, Huhtamäen rahastosta  100.000 
 
Fil. maisteri Liisa Lalu naisia 1970-luvun taistolaisessa liikkeessä  
käsittelevään väitöskirjatyöhön, Erkki Paavilaisen rahastosta  9.000 
 
Fil. maisteri Johanna Latva naisten hiuksettomuuden kokemuksia Suomessa  
käsittelevään väitöskirjatyöhön, nelivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden  
apurahana, E. J. Sariolan rahastosta   26.000 
 
Fil. maisteri Janne Mäkiranta ilmansaasteiden tutkimuksen historiaa  
käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Pohjola-yhtiöiden  
100-vuotisrahastosta   7.000 
 
Fil. maisteri Soili Norro Namibian kielikoulutuspolitiikkaa ja monikielisen  
opetuksen toteutumista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Stig-Erik Leiposen  
ja Heikki Kaitarannan rahastosta   26.000 
 
Fil. maisteri Johanna Pohtinen suomalaista kinky-yhteisöä käsittelevään  
väitöskirjatyöhön   26.000 
 
Fil. tohtori Katri Priiki eläimeen viittaavaan hän-pronominiin liittyviä kielellisiä  
asenteita ja käytäntöjä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen,  
Ingeborg, Kaarlo ja Zuli Tarhosen rahastosta   30.000 
 
Valtiot. maisteri Juha-Matti Ritvanen Neuvostoliiton hajoamisen vaikutuksia  
Suomen ulkopolitiikkaan käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen,  
Erkki Paavilaisen rahastosta   7.000 
 
Fil. maisteri Essi Syrén saksalaista 1900-luvun alun taidetta ja kirjallisuutta  
käsittelevään väitöskirjatyöhön   7.000 
 
Fil. maisteri Elina Vaahensalo suomenkielistä verkkokeskustelukulttuuria ja  
toiseuttavaa verkkokeskustelua käsittelevään väitöskirjatyöhön,  
Matilda Ihamuotilan rahastosta   26.000 
 
Fil. maisteri Emppa Vuolaslempi dragia taidemuotona ja kuvataiteen ilmiönä 
käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden 
apurahana                                                                                                                            26.000 
 
Yhteensä 22                                                                                                                       539.000 
 
 
Tiede – Käyttäytymistieteet 
 
Fil. maisteri Jaakko Lamminpää alakouluikäisten tiedekäsityksiä käsittelevään 
väitöskirjatyöhön, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta  26.000 
 
Fil. maisteri Sini Peltokorpi näkömonivammaisten lasten ja heidän  
vanhempiensa välistä vuorovaikutusta ja sen tukemista käsittelevään  
väitöskirjatyöhön, Otto Isojärven rahastosta   26.000 
 
Fil. tohtori Anssi Roiha eriyttävän kielenopetuksen vaikutusta oppilaiden 
oppimistuloksiin sekä affektiivisiin tekijöihin käsittelevään väitöksen jälkeiseen 
tutkimukseen, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta                                             30.000 



 
Yhteensä 3                                                                                                                           82.000 
 
 
 
 
 
 
Tiede – Luonnontieteet 
 
Dosentti Pekka Heinämäki ja fil. tohtori Pasi Nurmi tähtitiedettä käsittelevän  
kokouksen järjestämiseen   4.000 
 
Fil. maisteri Tapani Hopkins hyönteiskatoa käsittelevään väitöksen jälkeiseen 
tutkimukseen, Maili Aution rahastosta   20.000 
 
Ph.D. Lokesh Kesavan hydrofobisen selluloosakomposiitin käyttöä pakkauksissa  
ja energian varastoinnissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen,  
kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana,  
Maili Aution rahastosta   32.000 
 
Fil. tohtori Johan Kopra soluautomaattien dynamiikkaa käsittelevään väitöksen  
jälkeiseen tutkimukseen, Annikki Orivuoren rahastosta30.000 
 
M.Sc. Vadzim Krautsou binääristen tähtijärjestelmien tarkkaa moniaallonpituista 
polarimetriaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Väinö Kohon rahastosta 26.000 
 
Fil. maisteri Lauri Marttila biohajoavan elektroniikan voimanlähteiden  
materiaaleja käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen,  
Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta   13.000 
 
Fil. maisteri Niko Tanski puutiaisten aktiivisuusmuutosten ennustamista  
Suomessa sekä aluekohtaisen visuaalisen aktiivisuusennusteen kehittämistä  
käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden  
apurahana, Maili Aution rahastosta   26.000 
 
Fil. tohtori Eero Vesterinen ja fil. tohtori Jani Sormunen puutiaisten  
käyttämien isäntäeläinten tunnistamista sekä luontoympäristössä että 
kaupunkialueella veriaterian DNA-jäänteistä käsittelevään tutkimukseen,  
Huhtamäen rahastosta                                                                                                       50.000 
 
Yhteensä 8                                                                                                                         201.000 
 
 
Tiede – Lääketieteet 
 
Lääket. lis. Mikael Anttinen modernia kuvantamista ja kuvantamisohjattua  
hoitoa (TULSA) prospektiivisessa faasi-1-2 asetelmassa eturauhassyövän  
hoidossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kaisa Ahosen rahastosta 3.000 
 
Ph.D. James Conway integriinien säätelyä rintasyövän etenemisessä ja 
pahanlaatuisuudessa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen,  
Anna-Liisa ja Esko Pennasen rahastosta   30.000 
 



Fil. maisteri Aleksi Isomursu syövän ja syöpäsolujen mekaanista säätelyä  
käsittelevään väitöskirjatyöhön, Elin ja Aleks Kohon rahastosta  26.000 
 
Lääket. lis. Kimmo Kettunen virtsarakkosyövän lääkehoidon yksilöllistä  
kohdentamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Anna-Liisa ja Esko Pennasen  
rahastosta   26.000 
 
Fil. tohtori Riku Klén, fil. maisteri Jonne Tamminen ja fil. tohtori Jarmo Teuho  
*sydämen PET-kuvien automaattista analysointia tekoälyn avulla käsittelevään 
tutkimukseen, Maire ja Aimo Mäkisen rahastosta   28.000 
 
Fil. maisteri Johannes Merilahti reseptorityrosiinikinaasien katkeamisen  
karakterisointia käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen,  
Ester ja Uuno Kokin rahastosta   9.000 
 
Fil. tohtori Harri Merisaari tekoäly- ja analyysitekniikoita ei-invaasisen 
magneettiresonanssikuvantamista käyttävän eturauhassyövän diagnoosin  
parantamiseksi käsittelevään tutkimukseen, Anna-Liisa ja Esko Pennasen  
rahastosta   30.000 
 
Fil. maisteri Olli Moisio radiolääkeaineiden kehitystä syövän ja tulehduksen 
kuvantamisessa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen,  
Elli Turusen rahastosta   7.000 
 
Lääket. tohtori Milja Möttönen ja työryhmä lastenreuman tautimekanismien  
geneettistä taustaa ja taudinkulun yhteyttä käsittelevään tutkimukseen,  
Maire ja Aimo Mäkisen rahastosta   20.000 
 
Fil. tohtori Elisa Närvä pintareseptoreiden ja humoraalisten tekijöiden roolia  
kantasolujen ja syövän säätelyssä käsittelevään tutkimukseen, Ester ja Ilmari  
Pohdon rahastosta   30.000 
 
Ph.D. Senthil Palani makrofagien uudelleenohjelmoinnin havaitsemista  
sydän- ja verisuonitautien varhaisena ennustajana käsittelevään väitöksen  
jälkeiseen tutkimukseen, Impi Heinosen rahastosta   30.000 
 
Terveystiet. maisteri Tiina Putkuri kouluterveydenhoitajien mielenterveys- 
osaamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Piippa-Stiina Immosen rahastosta 3.500 
 
Fil. tohtori Matti Ruuskanen ihmisen mikrobiyhteisöjen maantieteellisen  
vaihtelun yhteyksiä kroonisiin sairauksiin käsittelevään väitöksen jälkeiseen  
tutkimukseen, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana,  
Toivo Eklundin rahastosta   30.000 
 
Fil. maisteri Moona Sakari bakteerien ADP-ribosyylitransferaasi -toksiinien  
uudenlaisia toimintamekanismeja ja toiminnan kohdennettua estämistä  
käsittelevään väitöskirjatyöhön, M. S. Elomaan rahastosta  26.000 
 
M.Sc. Sina Tadayon Clever-1-molekyylin vaikutusta valkosolujen liikennöintiin  
veren, kudosten ja imuteiden välillä käsittelevään väitöskirjatyöhön,  
Elina ja Yrjö Waskisen rahastosta   26.000 
 
Liikuntat. maisteri Miika Tuominen liikunta-aktiivisuuden edistämistä  
eläköitymisen aikaikkunassa käsittelevään väitöskirjatyöhön,  



Ester ja Uuno Kokin rahastosta   26.000 
 
Fil. maisteri Miro Viitala syöpää tuhoavan immuunivasteen aktivointia  
käsittelevään väitöskirjatyöhön, Terttu ja Raimo Veijalaisen rahastosta                  26.000 
 
Yhteensä 17                                                                                                                       376.500 
 
 
Tiede - Maatalous- ja metsätieteet 
 
Dipl.ins. Ella Aitta silakan öljyjen uuttamista vihreillä teknologioilla  
käsittelevään väitöskirjatyöhön, Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta 26.000 
 
M.Sc. (Tech) Raphael Samson Itämeren Fucus-levien ravitsemuksellisten ja  
bioaktiivisten yhdisteiden metabolista profilointia käsittelevään  
väitöskirjatyöhön, Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta   26.000 
 
Ph.D. Diogo Santos Aasian norsujen mikrobiomin ikääntymistä ja  
immuunipuolustusta käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen,  
Aino, Armi ja Erkki Korven rahastosta   36.000 
 
D.Sc. Ye Tian uusien lisäaineiden kehittämistä lihatuotteisiin suomalaisten  
marjojen fenolisia yhdisteitä hyödyntämällä käsittelevään väitöksen jälkeiseen 
tutkimukseen, Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta                                                          30.000 
 
Yhteensä 4                                                                                                                         118.000 
 
 
Tiede – Tekniset tieteet 
 
Fil. tohtori Emilia Palo kestävämpiä ja tehokkaampia aurinkokennoja  
spektrinhallinnan avulla käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen,  
Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta   30.000 
 
Ph.D. Nicolas Pope immersiiviseen videoon perustuvia uusia menetelmiä  
sosiaalisissa kohtaamisissa ja esittävässä taiteessa käsittelevään väitöksen  
jälkeiseen tutkimukseen, Ulla ja Eino Karosuon rahastosta  22.500 
 
M.Sc. Anam Tahir autonomisen drooniparven dynaamisen liikkeen  
kontrollointia vaihtelevissa olosuhteissa käsittelevään väitöskirjatyöhön,  
Ulla ja Eino Karosuon rahastosta   26.000 
 
Fil. tohtori Jarmo Teuho pään alueen PET/MR-kuvantamisen ja MR-pohjaisen 
sädehoidon uusia menetelmiä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen,  
Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta                                                                              15.000 
 
Yhteensä 4                                                                                                                            93.500 
 
 
Tiede – Yhteiskuntatieteet 
 
Yhteiskuntat. maisteri Mayara Araujo Caetano ihmisten seksuaalisuutta 
verkkopeliympäristöissä käsittelevään väitöskirjatyöhön  26.000 
 



Fil. maisteri Liisa Haapanen Suomen talouskasvuttoman tulevaisuuden  
vaihtoehtoisia ilmenemismuotoja käsittelevään väitöskirjatyöhön,  
kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana,  
Urho Kekkosen rahastosta   26.000 
 
Oikeust. tohtori Tatu Hyttinen, valtiot. tohtori Saila Heinikoski ja  
oikeust. tohtori Lauri Luoto vihapuheeseen reagoinnin perusteltavuutta,  
keinoja ja rajoja käsittelevään tutkimukseen, Wellamo Paasikiven rahastosta 48.000 
 
Valtiot. maisteri Satu Metsälampi yritysten roolia veronkierrossa  
käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen  
vuoden apurahana, Toivo Eklundin rahastosta   26.000 
 
Ph.D. Lucia Ruggera sukupuolten ja sukupolvien eroja sukupolvien välisessä  
sosiaalisessa liikkuvuudessa Pohjoismaissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen 
tutkimukseen, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana,  
Teresia ja Rafael Lönnströmin rahastosta   30.000 
 
M.Soc.Sc. Aarni Soppi reseptilääkkeiden kysynnän, kulutuksen ja hoitoon  
sitoutumisen hintajoustoja käsittelevään väitöskirjatyöhön,  
Toivo Eklundin rahastosta   26.000 
 
Valtiot. tohtori Sami Torssonen sairauden ja poliittisen epäluottamuksen  
välistä yhteyttä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen,  
Huhtamäen rahastosta                                                                                                       30.000 
 
Yhteensä 7                                                                                                                         212.000 
 
 

Kaikki yhteensä 66                                                                              1.661.000 
 

 
 
 
 
 


