ELINTARVIKETIETEIDEN SEURA RY:N
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Elintarviketieteiden Seura ry jatkaa aktiivista toimintaa ja yhdistää elintarvikealan ammattilaisia eri sektoreilta.
Vuosi 2021 on seuran 74. toimintavuosi ja Kehittyvä Elintarvike -lehden 32. ilmestymisvuosi.
Uusia jäseniä etsitään lisää niin ammattilaisten, opiskelijoiden kuin yritysten joukosta. Keväällä 2020 avattua
verkkosivustoa jatkokehitetään digitaalisen markkinointikanavan myynnin tehostamiseksi. Kutsu elintarvikealan
ammattilainen kylään -mentorointikampanjaa jatketaan taloudellisen tilanteen sallimissa puitteissa ja opiskelijoille ja
nuorille ammattilaisille järjestetään virtuaalinen mentorointikiertue.
Seura ja lehti ovat mukana omalla osastolla ChemBio Finland 2021 -messuilla 27.‒28.4., Elintarvikepäivässä 18.5.
ja Elintarviketeollisuus -messuilla 19.‒20.5.
Jaostojen kolme päätapahtumaa ovat: Itä- ja Pohjois-Suomen jaoston ja Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen
Kestävä ravitsemus ja ruuan tuotanto -webinaari maaliskuussa, Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston ja Euroopan
aistitutkijoiden (E3S) Taste of Creativity -symposium 10.5. ja Elintarvikehygienian jaoston Talousveden laatu,
käsittely ja turvallisuus -seminaari syksyllä.
Työntekijätiimin kehittämiseen varataan resursseja, sillä toimituspäällikkö on jäämässä eläkkeelle parin vuoden
päästä.
Pandemiatilanne huomioidaan erityisesti tapahtumien järjestämisessä. Tapahtumat saattavat siirtyä tai muuttaa
muotoaan.

SEURAN MISSIO
Seuran tehtävä on yhdistää elintarvikealan ammattilaiset sekä edistää elintarvikealan tutkimustiedon monipuolista
soveltamista käytäntöön. Seura tarjoaa jäsenilleen useita erilaisia yhteistyön muotoja: jaostojen toimintaa,
seminaareja ja webinaareja, yritysvierailuja sekä monipuolisen elintarvikealan ammatti- ja tiedelehden.
SEURAN VISIO
Seuran tavoitteena on olla aktiivinen, elinvoimainen ja haluttu kohtaamispaikka elintarviketieteistä ja alan
kehittämisestä kiinnostuneille.

JÄSENET JA VIESTINTÄ
Sekä henkilö- että kannattajajäsenmäärään haetaan kasvua, joka mahdollistaa seuran palveluiden kehittämisen.
Mailchimp-uutiskirjetyökalun käyttöä jatketaan. Uutiskirjeessä tiedotetaan muun muassa ajankohtaisista, seuran
toimintaan liittyvistä tapahtumista ja kerrotaan luetuimmista verkkosivuston artikkeleista. Uutiskirjeeseen myydään
jatkossakin ilmoituksia yhteistyössä ilmoitusmyynnin kanssa.
Buffer-työkalun käyttöä jatketaan muun muassa lehtiartikkeleiden jakamiseen sosiaaliseen mediaan. Käytössä ovat
FaceBook-, LinkedIn- ja Twitter-sivut. Tilaisuuksia mainostetaan Kehittyvä Elintarvike -lehdessä, jäsenviesteissä ja
sosiaalisessa mediassa. Ilmoittautumisissa ja niihin liittyvässä maksuliikenteessä hyödynnetään Lyyti-järjestelmää.
Myös jäsenille ja lukijoille suunnattuja kyselyjä voidaan toteuttaa Lyyti-työkalulla.
Kaikki seuran tapaamiset ovat tärkeitä elintarvikealan verkostojen ylläpitämiseksi. Uudet jäsenet ovat lämpimästi
tervetulleita, ja heitä pyritään tavoittamaan sidosryhmien ja tapahtumien avulla. Jäsenhankintakampanjoissa
tavoitellaan erityisesti opiskelijoita ja kannattajajäseniä.

SEURAN TOIMINTA, TAPAHTUMAT JA KOKOUKSET
Seura ja jaostot järjestävät ajankohtaisista aiheista seminaareja, joihin kaikki jäsenet ovat tervetulleita ja jotka ovat
avoimia myös ei-jäsenille. Tilaisuuksia järjestetään lisäksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Seminaarit ovat
tärkeitä myös toiminnan rahoitukselle.
Seuran vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Kokousten yhteydessä
järjestetään asiantuntijaesityksiä ajankohtaisista aiheista.
Elintarviketeollisuuden tukisäätiöltä tai Elintarviketeollisuusliitolta anotaan apurahaa kahden eri
mentorointiohjelman järjestelyihin. Tavoitteena on jatkaa Kutsu elintarvikealan ammattilainen kylään mentorointiohjelmaa elintarvikealan oppilaitoksille. Tämän rinnalle on tarkoitus rakentaa ohjelma nuorille
ammattilaisille ja pian valmistuville.
Elintarvikkeiden tutkimussäätiöltä saatiin apurahaa jo keväällä 2020 aistisymposiumin toteuttamiseen. Apurahan saa
käyttää vuonna 2021, kun tilaisuus siirtyi vuodella koronapandemian tähden.

SEURAN JAOSTOT JA PAIKALLISSEURAT
Seuralla on kuusi teemajaostoa, kaksi aluejaostoa ja yksi alueseura. Teemajaostot ovat Aistinvaraisen tutkimuksen
jaosto (ATJ), Elintarvikeanalytiikan jaosto (EAJ), Elintarvikehygienian jaosto (EHJ), Elintarvikealan talous- ja
markkinajaosto (ETMJ), Prosessitekninen jaosto (PTJ) ja Vilja-alan jaosto (VAJ). Aluejaostoina toimivat
ravitsemuspainotteinen Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto (IPSJ) ja Pohjanmaan jaosto (POJ) sekä alueseurana Turun
elintarviketutkijain Seura ry (TETS).
Monet seuran jäsenet ovat aktiivisia jaostoissa. Jaostot päättävät omasta toiminnastaan ja vuosikokoustensa
aikatauluista ETS:n hallituksen antamien toimintaohjeiden ja ETS:n sääntöjen puitteissa.
Jaostojen tavoitteena on edistää ja kehittää elintarvikkeisiin liittyvää tutkimusta, tiedonvälitystä ja koulutusta
tiedottamalla jäsenistölleen alaan liittyvistä kursseista ja kongresseista sekä järjestämällä alaa koskevia seminaareja,
teemapäiviä ja ekskursioita.
Jaostojen tilaisuudet ovat seuran tilaisuuksia, ja niistä viestitään seuran viestintäkanavissa. Ilmoittautumista ja
maksuliikennettä varten on käytössä Lyyti-ilmoittautumisjärjestelmä.
Vuosikokoukset järjestetään tammi-maaliskuussa.
Tapahtumien järjestämisen lisäksi jaostot osallistuvat jäsenten rekrytointiin, Kehittyvä Elintarvike -lehden juttujen
ideointiin ja kirjoittamiseen.
Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto ATJ
ATJ:lla on 39. toimintavuosi. ATJ:n perinteinen seminaari järjestetään poikkeuksellisesti Euroopan aistitutkijoiden
Taste of Creativity -symposiumina 10.5.2021. ATJ:stä osallistutaan myös muutoin European Sensory Science
Society E3S:n toimintaan. Seuraava E3S:n vuosikokous järjestetään symposiumissa Helsingissä. Tavoitteena on, että
Suomen aistitutkijat pääsevät verkostoitumaan muiden maiden tutkijoiden kanssa.
Elintarvikeanalytiikan jaosto EAJ
EAJ:lla on 22. toimintavuosi. Jaostolla on suunnitteilla webinaari alkuvuoteen. Vuoden päätapahtuma on Kemian
Päivillä 27.2. pidettävä Uusien proteiinien mahdollisuudet ja pullonkaulat -seminaari.
Elintarvikehygienian jaosto EHJ
EHJ:lla on 36. toimintavuosi. Jaoston on tarkoitus järjestää Talousveden laatu, käsittely ja turvallisuus -seminaari
syksyllä 2021, kun sitä ei voitukaan järjestää keväällä 2020 koronapandemian takia.
Elintarvikealan talous- ja markkinointijaosto ETMJ
ETMJ:lla on 13. toimintavuosi. Jaostolla on suunnitteilla kaksi yritysvierailua vuodelle 2021 ja mahdollisesti
yhteiswebinaari jonkun toisen jaoston kanssa.

Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto IPSJ
IPSJ:lla on 16. toimintavuosi. Jaosto järjestää Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen kanssa Kestävä ravitsemus ja
ruuan tuotanto -webinaarin maaliskuussa. Jaosto osallistuu seuran mentorointikiertueen järjestämiseen yhteistyössä
ainejärjestö Retikan kanssa.
Pohjanmaan jaosto POJ
POJ:lla on 2. toimintavuosi. Jaosto osallistuu seuran mentorointikiertueen järjestämiseen. Muu toiminta on
käynnistymässä.
Prosessitekninen jaosto PTJ
PTJ:lla on 21. toimintavuosi. PTJ:lla on 21. toimintavuosi. Jaosto järjestää 20-vuotisjuhlawebinaari huhtikuussa ja
syksylle on suunnitteilla yritysvierailu.
Vilja-alan jaosto VAJ
VAJ:lla on 3. toimintavuosi. Jaosto järjestää vierailun Borealille ja Luonnonvarakeskukseen Jokioisille elokuussa.
VAJ jakaa stipendejä Risto Vasaran lahjoitusrahastosta vilja-aiheisista opinnäytetöistä.
Turun Elintarviketutkijain Seura ry TETS
TETS:llä on 62. toimintavuosi. Alueseura osallistuu emoseuran mentorointikiertueen järjestämiseen ja pikkujoulujen
järjestelyihin.

SEURAN JULKAISUTOIMINTA
Elintarviketieteiden Seura ry julkaisee Kehittyvä Elintarvike -lehteä. Lehden toimittamisesta vastaa lehden toimitus.
Päätoimittaja valmistelee lehden budjettiesityksen yhdessä toimituksen kanssa ja esittelee sen seuran hallitukselle.
Seuran hallitus ja syyskokous päättävät lehden budjetista ja suuntaviivoista.
Toimitus huolehtii lehden toimittamiseen liittyvistä käytännön tehtävistä ja lehden markkinoinnista budjetin rajoissa
yhdessä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Seuran hallitus ja jaostot osallistuvat sisällön suunnitteluun.
Toimituksen apuna ovat mm. lehden neuvottelukunta, toimituskunnat, jaostot, vakituiset avustajat ja ilmoitusmyynti.
Lehden asioita käsitellään jokaisessa hallituksen kokouksessa, joihin päätoimittaja ja toimituspäällikkö osallistuvat
asioiden esittelijänä.
Lehti ilmestyy kuusi kertaa. Kevätkauden lehteä taittaa Mari Kivi ja syyskauden Jaakko Kahala. Taittajan vaihto
on yksi toimenpide valmistautumisessa toimituspäällikkö Pirjo Huhtakankaan eläkkeelle jäämiseen vuonna 2023.
Lehden painaa ja postihuoltaa PunaMusta. Ilmoitusmyynnistä vastaa Media Bookersin Hannu Pyykkö.
Lehden teemoina ovat Analytiikka & Valmistusaineet ja erikoisteema Meijeriteollisuus (nro 1/20), Tuotanto, Energia
& Tuotekehitys (nro 2/20), Pakkaukset & Alihankinta ja erikoisteema Agroteknologia (nro 3/20), Puhtaanapito &
Materiaalitehokkuus ja erikoisteema Leipomoteollisuus (nro 4/20), Kunnossapito & Robotiikka ja erikoisteema
Lihateollisuus (nro 5/20) sekä Koulutus, Rahoitus & Markkinointi (nro 6/20).
Vuoden 2021 aikana valmistaudutaan tiimin kehittämiseen, koska toimituspäällikkö Pirjo Huhtakangas on jäämässä
eläkkeelle muutaman vuoden päästä. Hänen on tarkoitus työskennellä vuosi 2021 kokopäiväisesti ja vuoden 2022
alusta alkaen osa-aikaisesti, kunnes tavoite-eläkeikä tulee täyteen keväällä 2023. Toimituksessa valmistaudutaan
seuraajien rekrytointeihin, tiedon ja osaamisen siirtoon sekä työskentelytapojen kehitykseen vuoden 2021 aikana.
Toimitukseen pyritään rekrytoimaan toimitussihteeri syksyn aikana. Toimittajataustaisten vakituisten avustajien
määrää on pyritty kasvattamaan jo vuoden 2020 aikana.

SEURAN HALLINTO
Seuran hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Hallitus ohjaa seuran toimintaa. Sitä toteutetaan
yhteistyössä jaostojen, toiminnanjohtaja-päätoimittajan, toimituspäällikön ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Seuran budjetti
Seuran toiminnan rahoitus perustuu lehden ilmoitustuloihin, lehtitilausmaksuihin, henkilö- ja
kannattajajäsenmaksutuloihin, tapahtumien osallistumismaksuihin ja avustuksiin.
Stipendit
Seura voi jakaa väitöskirjapalkinnon 25-vuotisjuhlarahastosta ansiokkaasta tutkimuksesta sekä opiskelijastipendin
hyvästä opinnäytetyöstä.
Seuran sidosryhmät ja kansainväliset yhteydet
Seura ja lehti ovat mukana omalla osastolla ChemBio Finland 2021 -messuilla 27.‒28.4., Elintarvikepäivässä 18.5.
ja Elintarviketeollisuus -messuilla 19.‒20.5.
Seura on Suomen Kemian Seuran koordinatiivinen jäsen ja Suomen Tiedekustantajien liiton jäsen sekä toimii
Tieteellisten seurain valtuuskunnassa. Jarmo Heinonen on seuran edustaja Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön
hallituksessa (kausi 2019‒2020). Heinoselle etsitään jatkaja seuraavalle kaudelle. Elina Säde on seuran edustaja
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Seinäjoen yksikön ja maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan järjestämässä
Elintarviketalouden Professional Development eli PD-koulutuksen lautakunnassa (kausi 2019‒2021). ETS ry:n
Kehittyvä Elintarvike -lehti on Aikakauslehtien liiton jäsen.
Seura toimii kansallisena jäsenenä European Federation of Food Science and Technology’ssä (EFFoST) ja Institute
of Food Technologists’ssa (IFT). Seura pitää yhteyksiä Pohjoismaiden elintarviketieteellisiin sisarseuroihin. Seura
on The European Sensory Science Societyn (E3S) perustajajäsen. E3S:n ja sen ryhmien toiminnassa seuraa edustaa
Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston jäseniä.

