
 

 

 

 

 

ELINTARVIKETIETEIDEN SEURA RY:N 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 
 

Elintarviketieteiden Seura ry jatkaa aktiivista toimintaa ja yhdistää elintarvikealan ammattilaisia eri sektoreilta. 

Vuosi 2022 on seuran 75. toimintavuosi ja Kehittyvä Elintarvike -lehden 33. ilmestymisvuosi.  

 

 

SEURAN TEHTÄVÄ 

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, mentorointia sekä monipuolisen elintarvikealan ammatti- ja tiedelehden. 

 

SEURAN TAVOITE 

Seuran tavoitteena on olla aktiivinen, elinvoimainen ja haluttu kohtaamispaikka elintarviketieteistä ja alan 

kehittämisestä kiinnostuneille. 

 

 

JÄSENET JA VIESTINTÄ 

 

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. Uuden toiminnan kehittämiseen panostetaan muun muassa 

aloittamalla koulutuspakettien rakentaminen.  

 

Uutiskirjettä kehitetään, ja sitä julkaistaan säännöllisesti. Uutiskirjeessä tiedotetaan muun muassa ajankohtaisista, 

seuran toimintaan liittyvistä tapahtumista ja kerrotaan verkkosivuston artikkeleista. Uutiskirjeeseen myydään 

mainoksia. 

 

Tilaisuuksia mainostetaan Kehittyvä Elintarvike -lehdessä, jäsenviesteissä ja sosiaalisessa mediassa. Buffer-työkalun 

käyttöä jatketaan muun muassa lehtiartikkeleiden jakamiseen sosiaaliseen mediaan. Käytössä ovat Facebook-, 

LinkedIn- ja Twitter-sivut. Ilmoittautumisissa ja verkkokaupassa hyödynnetään Lyyti-järjestelmää ja PayTrailin 

maksupalveluja. Myös jäsenille ja lukijoille suunnattuja kyselyjä voidaan toteuttaa Lyytillä. Uutiskirjeen 

lähettämiseen käytetään Creamailerin palvelua.  

 

 

SEURAN TOIMINTA, TAPAHTUMAT JA KOKOUKSET 

 

Kutsu elintarvikealan ammattilainen kylään -mentorointikampanjaa jatketaan taloudellisen tilanteen sallimissa 

puitteissa ja opiskelijoille ja nuorille ammattilaisille järjestetään virtuaalinen Mentorointikiertue. Ammattilaisille 

suunnattua mentorointia lähdetään rakentamaan.  

 

Seura ja lehti ovat mukana omalla osastolla PacTec, FoodTec, PlastExpo -messuilla 16.‒17.3., ChemBio Finland 

2022 -messuilla 30.‒31.3., Elintarvikepäivässä 17.5. ja Elintarvike & Logistiikka -messuilla 14.‒15.9. 

 

Neljä päätapahtumaa ovat Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston, Euroopan aistitutkijoiden (E3S) ja Elsevierin 

järjestämä EuroSense-konferenssi syyskuussa Turussa, Elintarviketurvallisuusjaoston Talousveden laatu, käsittely ja 

turvallisuus -seminaari keväällä ja Elintarviketurvallisuusjaoston, Elintarvikeanalytiikan jaoston ja Elintarvikealan 

talous ja markkina jaoston yhteinen Ruokapetokset-webinaarisarja lokakuulla.  

 



 

 

 

Seura ja jaostot järjestävät muistakin ajankohtaisista aiheista tapahtumia. Ne ovat avoimia jäsenten lisäksi muillekin. 

Tapahtumia järjestetään yhteistyössä myös muiden toimijoiden kanssa. Tapahtumat 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 mentoroinnin järjestelyihin. 

Tavoitteena on jatkaa Kutsu elintarvikealan ammattilainen kylään -mentorointiohjelmaa elintarvikealan 

oppilaitoksille. Tämän rinnalle on tarkoitus rakentaa Mentorointikiertue nuorille ammattilaisille ja aivan uudenlaista 

mentorointia työelämässä pidempään olleille.   

 

 

 

SEURAN JAOSTOT JA PAIKALLISSEURA 

 

Seuralla on kuusi teemajaostoa, kaksi aluejaostoa ja yksi alueseura. Teemajaostot ovat Aistinvaraisen tutkimuksen 

jaosto (ATJ), Elintarvikeanalytiikan jaosto (EAJ), Elintarviketurvallisuusjaosto (EHJ) (ent. Elintarvikehygienian 

jaosto), 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 elintarvikealan tutkimusta, tiedonvälitystä ja koulutusta tiedottamalla 

jäsenistölleen alan kursseista ja kongresseista sekä järjestämällä 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 40. toimintavuosi. Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto järjestää Euroopan aistitutkijoiden (E3S) ja 

Elsevierin kanssa EuroSense-konferenssi syyskuussa Turussa. ATJ:stä osallistutaan myös muutoin European 

Sensory Science Society E3S:n toimintaan.  

 

Elintarvikealan talous- ja markkinointijaosto ETMJ 

ETMJ:lla on 14. toimintavuosi. Jaostolla on suunnitteilla aamukahvisarja digitalisaatiosta toukokuulle ja 

yritysvierailu marraskuulle. Jaosto osallistuu Ruokapetokset-webinaarisarjan järjestelyihin. 

 

Elintarvikeanalytiikan jaosto EAJ 

EAJ:lla on 23. toimintavuosi. Vuoden päätapahtuma on Kemian Päivillä 30.3. pidettävä Uusien proteiinien 

mahdollisuudet ja pullonkaulat -seminaari. Elokuulle jaosto suunnittelee verkostoitumispiknikkiä.  

 

Elintarviketurvallisuusjaosto EHJ 

EHJ:lla on 37. toimintavuosi. Jaostolla on suunnitteilla Näytteenotto-aamukahvit helmikuulle ja keväällä on tarkoitus 

järjestää Talousveden laatu, käsittely ja turvallisuus -seminaari. Sitä ei voitukaan järjestää keväällä 2020 

koronapandemian takia. 

 

Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto IPSJ 

IPSJ:lla on 17. toimintavuosi. Jaosto järjestää Ravitsemussuositusten muutokset -tapahtuman ja vuosikokouksen 

tammikuussa.   

 

 

 

 



 

 

 

Pohjanmaan jaosto POJ 

POJ:lla on 3. toimintavuosi. Jaostolla on suunnitteilla LinkedIn-koulutukseen jatko-osa helmikuulle. Jaosto 

osallistuu seuran Mentorointikiertueen järjestämiseen ja Foodwest-yritysvierailun järjestelyihin. 

 

Prosessitekninen jaosto PTJ  

PTJ:lla on 22. toimintavuosi. Jaoston suunnittelema vierailu Foodwestin uudelle tehtaalle on siirtynyt koronan takia, 

mutta sille etsitään uutta ajankohtaa kesäkuulta. Jaostolla on suunnitteilla syysseminaari lokakuulle.   

 

Vilja-alan jaosto VAJ 

VAJ:lla on 4. 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 63. toimintavuosi. Alueseuralla on suunnitteilla yritysvierailu huhtikuulle, viinitilavierailu elokuulle ja 

emoseuran mentorointikiertueen yhden tapahtuman järjestäminen. Joulukuulle on suunnitella myös alueen 

korkeakoulujen kanssa yhteistyössä toteutettava Tuotekehitysgaala.  

 

 

 

SEURAN JULKAISUTOIMINTA 

 

Seura on julkaisut Kehittyvä Elintarvike -lehteä vuodesta 1990. Suurin osa seuran tuloista on jo pitkään tullut 

lehtiliiketoiminnasta, ja julkaisutoimintaa pyritään kasvattamaan. Printtilehden mainostulojen rinnalle kehitetään 

digitaalisista sisältöä verkkosivustolla, uutiskirjeessä sekä sosiaalisessa mediassa. 

 

Lehden toimitus huolehtii lehden tuotantoon liittyvistä käytännön tehtävistä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Seuran hallitus osallistuu lehden tekemiseen, esimerkiksi teemojen suunnitteluun. Toimituksen apuna ovat muun 

muassa lehden neuvottelukunta, toimituskunnat, jaostot, vakituiset avustajat ja mainosmyynti. Lehden asioita 

käsitellään hallituksen kokouksissa, joihin toimituksen työntekijöitä kutsutaan tarpeen mukaan.  

  
Kehittyvä Elintarvike -lehti ilmestyy kuusi kertaa. Lehden taittaa Jaakko Kahala. Lehden painaa 

ja postihuoltaa PunaMusta, ja mainosmyynnistä ja kaupallisesta yhteistyöstä vastaa Media Bookersin Hannu 

Pyykkö. Uusien kaupallisten tuotteiden kehittämistä jatketaan.  
  
Lehden teemoina ovat Tuotanto, Pakkaukset & Analytiikka (nro 1/22), Tuotekehitys, Ympäristöviisaus & Kauppa 

(nro 2/22), Ruokaturvallisuus & Petokset, Vesi (nro 3/22), Elintarviketeknologia & Logistiikka, Alkutuotanto (nro 

4/22), Raaka-aineet & Energia, Startup-ekstra (nro 5/20) sekä Rekrytointi & Koulutus ja Myynti & Markkinointi 

(nro 6/22).  
  
Tiimin kehittämistä jatketaan, koska toimituspäällikkö Pirjo Huhtakangas on jäämässä eläkkeelle keväällä 2023. 

Vuoden 2022 alusta alkaen hän työskentelee osa-aikaisesti. Kesällä hän aloittaa myös seuran ja lehden arkistojen 

läpikäynnin Kansallisarkistoon vientiä varten vuodesta 2003 lähtien. Syyskuussa 2021 osa-aikaisena 

toimituspäällikkönä aloittaneelle Elina Teerijoelle valmistaudutaan rekrytoimaan työpari. Vakituisten avustajien 

määrää pyritään edelleen kasvattamaan. Myös mainosmyyjä Hannu Pyykön eläköitymiseen valmistautuminen 

aloitetaan.  

 

Lehden kehittämiseen haetaan apurahaa Tiedekustantajien liitolta.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEURAN HALLINTO 

 

Seuran hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Hallitus ohjaa seuran toimintaa. Sitä toteutetaan 

yhteistyössä jaostojen, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  

 

Seuran budjetti 

Seuran toiminnan rahoitus perustuu lehden mainostuloihin, henkilö- ja kannattajajäsenmaksutuloihin, 

lehtitilausmaksuihin, tapahtumien osallistumismaksuihin ja avustuksiin.  

 

Stipendit 

Seura voi jakaa väitöskirjapalkinnon 25-vuotisjuhlarahastosta ansiokkaasta tutkimuksesta sekä opiskelijastipendin 

hyvästä opinnäytetyöstä.  

 

Seuran sidosryhmät ja kansainväliset yhteydet 

 

Seura on Suomen Kemian Seuran koordinatiivinen jäsen ja Suomen Tiedekustantajien liiton jäsen sekä toimii 

Tieteellisten seurain valtuuskunnassa. Juhani Sibakov on seuran edustaja Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön 

hallituksessa (kausi 2021‒2022) ja hänen varajäsenenänsä toimii Niko Markkinen. Elina Säde on seuran edustaja 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Seinäjoen yksikön ja maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan järjestämässä 

Elintarviketalouden Professional Development eli PD-koulutuksen lautakunnassa. 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. 


