
 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2021 

 

Vuoden kohokohdat 
 

Vuosi oli seuran 74. ja Kehittyvä Elintarvike -lehden 32. toimintavuosi. Seura ja sen jaostot toteuttivat 

toimintatarkoitustaan ja palvelivat jäsenistöään järjestämällä webinaareja, mentorointia, koulutusta ja retkiä sekä 

julkaisemalla Kehittyvä Elintarvike -ammatti- ja tiedelehteä.  

 

Vuoden aikana aloitti kaksi uutta osa-aikaista työntekijää, Elina Teerijoki toimituspäällikkönä ja Henrik 

Toropainen tapahtumakoordinaattorina.  

 

Koronapandemia jatkui läpi vuoden ja voimassa oli poikkeuslaki yhdistystoimintaa varten. Suurin osa vuoden 

tapahtumista järjestettiin etäyhteyksin, mutta syksyllä oli tartuntojen osalta rauhallisempi hetki ja muutama 

lähitapahtumakin onnistui.   

 

Kannattajajäsenhankinnassa onnistuttiin yli odotusten, samoin lehden mainosmyynti kasvoi yhä tärkeämmäksi 

talouden tukijalaksi. Digiliiketoiminta kasvoi erityisesti.  

 

Apurahoja saatiin sekä tapahtumien toteuttamiseen että julkaisutoiminnan kehittämiseen. Myös vuoden 2020 saadut 

tapahtuma-apurahat käytettiin, kun aistitutkijoiden tapaaminen järjestettiin etäyhteyksin.  

 

SEURAN HALLINTO, TOIMIHENKILÖT JA TOIMITILAT 

 

Vuosikokouksessa 26.3.2021 seuran puheenjohtajaksi valittiin FM Kati Väkeväinen (Itä-Suomen yliopisto). KtaO 

Taru Karikoski (Food Consulting Network), ETM Marina Häggman (Ruokavirasto), TkT Marjatta Vahvaselkä 

(Luonnonvarakeskus), ETM Karoliina Väisänen (Jyväskylän AMK), ETM Elina Forstén (Makulaku Lakritsa Oy) 

ja FM Heli Sihvonen (Gaia Consulting Oy) jatkoivat hallituksessa. Sihvonen aloitti oma kautensa. TT Niko 

Markkinen (Turun yliopisto) valittiin uutena hallitukseen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Häggman valittiin 

jatkamaan varapuheenjohtajana.  

 

Tilintarkastajana toimi KHT Teemu Laitinen (Sys Audit Oy). Kirjanpitäjänä jatkoi Jesse Vuorio (Balance-Team 

Oy).  

 

Seuran hallitus kokoontui kymmenen kertaa etäyhteyksin tai sähköpostikokouksena. Hallitus ohjasi seuran toimintaa. 

Toimintaa toteutettiin yhteistyössä jaostojen, toimihenkilöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  

 

ETM Laura Hyvärinen toimi seuran toiminnanjohtajana ja lehden päätoimittajana, Pirjo Huhtakangas 

toimituspäällikkönä ja tradenomi Jaana Laine verkkosivuston ja sosiaalisen median parissa. Loppukeväällä 

aloitettiin rekrytointi Huhtakankaan seuraajan löytämiseksi. Syyskuussa FM Elina Teerijoki aloitti 

toimituspäällikkönä. Apuvoimia seuran puolelle saatiin, kun yritysviestinnän tradenomi Henrik Toropainen aloitti 

tapahtumakoordinaattorina lokakuussa. Laineen ja Toropaisen palkkaan saatiin TE-keskukselta palkkatukea. He ja 

Teerijoki työskentelivät osa-aikaisesti.  

 

Pasilassa Elintarviketeollisuusliiton tiloissa oli huone vuokrattuna. Huhtakangas käytti huonetta ajoittain, muut 

tekivät etätyötä.   
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JÄSENET JA VIESTINTÄ 

 

Seuralla oli vuoden 2021 lopussa 994 jäsentä. Näistä henkilöjäseniä oli 944 ja kannattajajäseniä 50 (v. 2020 

vastaavasti 961 ja 42).  

 

Emoseuralla oli vuoden lopussa yhteensä 11 kunniajäsentä: FM Carl-Gustaf Spåre, professori, TkT Yrjö Mälkki, 

professori, ETT Hely Tuorila, MMM Seppo Heiskanen, professori, ELT Hannu Korkeala, TkT Raija 

Ahvenainen-Rantala, toimituspäällikkö Pirjo Huhtakangas, DI Matti Kalervo, FT Anja Lapveteläinen, MMM 

Heikki Manner ja ETM Erkki Vasara. Seuran kunniapuheenjohtajana toimi TkT Raija Ahvenainen-Rantala. 

 

Jäsenmäärän lasku pysähtyi. Seuraan liittyi vuoden 2021 aikana 69 henkilöjäsentä (v. 2020 liittyi 62) ja 10 uutta 

kannattajajäsentä (v. 2020 liittyi viisi). Seurasta erosi omasta pyynnöstä 60 henkilöjäsentä (v. 2020 erosi 57), kaksi 

kannattajajäsentä ja kuusi erotettiin maksamattoman jäsenmaksun vuoksi. Noin puolet uusista jäsenistä oli 

opiskelijoita, puolet työelämässä olevia.  

 

Seuran ja lehden yhteinen uutiskirje lähetettiin 23 kertaa (v. 2020 lähetettiin 16). Maaliskuussa Mailchimp-työkalu 

vaihdettiin maksulliseen, mutta sopivampaan Creamailer-järjestelmään. Suurimmassa osassa uutiskirjeitä oli 

kaupallista sisältöä, useimmiten rekrytointi-ilmoituksia. Uutiskirjeen vastaanottajia oli keskimäärin 2 000.  

 

Sosiaalisen median kanavista käytössä olivat Twitter-tili, Facebook-sivu ja LinkedIn-sivu. Sisältöjä jaettiin Buffer-

työkalun avulla keskitetysti. Kanavilla oli seuraajia keskimäärin 2 900 ja niistä suurin oli LinkedIn.   

Jäsenyyksiä, lehtitilauksia, tapahtumalippuja ja kyselyitä varten käytettiin Lyyti-järjestelmää.  

 

SEURAN TALOUS 

 

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

lehtitilausmaksuihin, tapahtumien osallistumismaksuihin ja apurahoihin.  

 

Elintarviketeollisuuden tukisäätiöltä ja Elintarviketeollisuusliitolta saatiin yhteensä 7 000 € apurahoja 

korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnatun Mentorointikiertueen järjestämiseen, joka toteutettiin 

etäyhteyksin pienryhmissä. 

 

Suomen Tiedekustantajien liitolta saatiin 2 164 € avustusta lehtiuudistuksen tekemiseen. Elintarvikkeiden 

Tutkimussäätiöltä saatiin jo vuonna 2020 apurahaa 3 500 € aistitutkijoiden Taste of Creativity -symposiumin 

järjestämiseen. Apuraha käytetiin, kun tapahtuma pidettiin toukokuussa.   

 

Seuran ja Kehittyvä Elintarvike -lehden tilikauden 2021 tulos oli 9 560 € (vuonna 2020 tulos 6 596 €). Talousarviota 

paremmin onnistuttiin mainosmyynnissä (yht. 158 200 €), jäsenmaksujen saamisessa (yht. 81 400 €), 

tapahtumatuloissa (yht. 17 400 €) ja avustusten saamisessa (yht. 12 600 €). Lehtitilaustuottoja ei saatu odotetusti 

(yht. 18 800 €), painatus, taittaminen ja postittaminen maksoivat yhteensä 45 000 €, mikä oli 5 450 € odotettua 

enemmän. Muut budjetin ylitykset olivat tuota pienempiä summia.  

 

Vuoden 2021 jäsenmaksut olivat samat kuin edellisenä vuonna: työelämässä olevilta 72 € ja muilta 36 €. 

Kannattajajäsenmaksut olivat myös samat kuin edeltävänä vuonna:  

• liikevaihtoa alle yksi miljoona euroa 250 € 

• liikevaihtoa 1–10 milj. €, jäsenmaksu 450 € 

• liikevaihtoa 10–100 milj. €, jäsenmaksu 650 € 

• liikevaihtoa yli 100 miljoonaa, jäsenmaksu 750 €.  
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STIPENDIT 

Väitöskirjojen ja opinnäytetöiden tekijöille myönnettiin stipendejä. Stipendikuulutus suunnattiin opiskelijoille ja 

väitelleille. Edellisvuoden palkittuja varten järjestettiin 19.1. ja 17.2. Ansiokkaat tieteentekijät -webinaarit. Niissä oli 

osallistujia yhteensä 107. 

 

Seuran 25-vuotisjuhlarahaston arvo oli 14 390 € ja Nordeassa olevan Risto Vasaran stipendirahaston arvo 40 176 € 

vuoden lopussa. Kummastakin myönnettiin stipendejä.  

 

Stipendit myönnettiin seuraavasti:  

• 25-vuotisjuhlarahastosta jaettiin 500 € väitöskirjatyöstä Johanna Jokiojalle työstä Postprandial effects and 

metabolism of acylated anthocyanins originating from purple potatoes Turun yliopistossa.  

• 200 € stipendi maisterintutkielmasta annettiin Tia Heikkiselle työstä Suomalaisten 3–6-vuotiaiden lasten 

altistuminen glysidolille Helsingin yliopistosta.  

• 100 € stipendi kandidaatintutkielmasta annettiin Emilia Lampénille työstä Syötävien hyönteisten 

ravitsemuksellinen laatu ja sen parantaminen Itä-Suomen yliopistosta. 

• Risto Varasan -stipendivaroista palkittiin 500 euron stipendillä ETM Annika Ervasti työstä Riski-

hyötyanalyysi: öljysiementen ja viljojen kuitu ja raskasmetallit.   

• Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto myönsi stipendit E3S-symposiumin yhteydessä Elintarvikkeiden 

aistinvaraiset tutkimusmenetelmät -kirjan tekijänoikeusvaroista. Symposium-esityksistä 200 euron stipendit 

saivat väitöskirjaopiskelijat Maija Greis Helsingin yliopistosta ja Corinna Karl Wienin yliopistosta.   

 

SEURAN TOIMINTA, TAPAHTUMAT, KOKOUKSET JA APURAHAHANKKEET 

 

Seura ja jaostot järjestivät tapahtumia, joista useimpiin jäsenten lisäksi myös ulkopuoliset olivat tervetulleita. 

Tilaisuuksia järjestettiin myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Webinaarien järjestelyt onnistuivat hyvin ja 

etäosallistuminen lisäsi osallistujamäärää perinteisiin lähiseminaareihin verrattuna.  

 

Seuran vuosikokous pidettiin 26.3. Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen kanssa yhdessä järjestetyn Kestävyyden 

monet kasvot -webinaarin päätteeksi. Tapahtumassa oli asiantuntija-alustusten lisäksi ohjattua pienryhmäkeskustelua. 

Osallistujia oli yhteensä 220, puolet kummastakin organisaatiosta.   

 

Mentorointikiertue vieraili eri paikkakunnilla ja osallistujia oli kaikissa tapahtumista ympäri Suomen. Kuopiossa 

osallistujia oli 18.3. yhteensä 26. Helsingissä 14.4. osallistujia oli 28. Turussa 20.5. osallistujia oli 19 ja 7.10. 

Pohjanmaalla 28. Alueelliset jaostot ja opiskelijajärjestöt auttoivat järjestelyissä.  

 

Seura, lehti ja Pohjanmaan jaosto olivat esillä Lakeus kokkaa -messutapahtumassa 9.11. Seinäjoella. Pandemian takia 

ammattitapahtumia ei juuri järjestetty Suomessa.  

 

Syyskokous pidettiin 8.12. Kokouksen alkuun viestintäpäällikkö Laura Toppinen kertoi Gold&Greenin kuulumisia 

startupista kansainväliseksi toimijaksi. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntöuudistusta ja 

se hyväksyttiin seuraavassakin kokouksessa esiteltäväksi. 

 

Seura järjesti virtuaaliset pikkujoulut 14.12. Tapahtumaan osallistui 27 jäsentä. Tilaisuuden alussa kunniajäsen Anja 

Lapveteläinen piti maljapuheen. Kannattajajäsen Kamon Oy:n yrittäjät Kati Harki ja Monica Jalonen kertoivat 

jouluruokakyselyn tuloksista. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton puheenvuoro peruuntui. Pubivisa käytiin 

pienryhmissä ja loppuun minglailtiin.  
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SEURAN JAOSTOT JA PAIKALLISSEURAT 

 

Seuralla oli kuusi teemajaostoa, kaksi aluejaostoa ja yksi alueseura. Teemajaostot olivat Aistinvaraisen tutkimuksen 

jaosto (ATJ), Elintarvikeanalytiikan jaosto (EAJ), Elintarviketurvallisuusjaosto (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). Alueseurana toimii Turun 

elintarviketutkijain Seura ry (TETS). 

 

Kuutisenkymmentä jäsentä toimi aktiivisesti jaostoissa. Jaostot päättivät omasta toiminnastaan ja vuosikokoustensa 

aikatauluista ETS:n sääntöjen, hallituksen ohjeiden ja omien sääntöjensä puitteissa.  

 

Jaostojen tavoitteena oli edistää ja kehittää elintarvikkeisiin liittyvää tutkimusta, tiedonvälitystä ja koulutusta 

tiedottamalla jäsenistölleen alaan liittyvistä kursseista ja kongresseista sekä järjestämällä seminaareja, teemapäiviä ja 

ekskursioita. Jaostojen tilaisuudet olivat seuran tilaisuuksia, ja niistä viestittiin seuran käytössä olevissa 

viestintäkanavissa. 

 

Jaostot osallistuivat jäsenten rekrytointiin, Kehittyvä Elintarvike -lehden teemojen ideointiin ja kirjoittivat artikkeleja 

lehteen ja uutiskirjeeseen. 

 

Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto ATJ  

Vuosi 2021 oli jaoston 37. toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui viisi kertaa, ja lisäksi oli sähköpostikokouksia. 

Johtoryhmään kuuluivat FT, professori Mari Sandell (puheenjohtaja, Helsingin ja Turun yliopistot), FT Terhi 

Pohjanheimo (varapuheenjohtaja, Aistila Oy), ETM Jutta Varis (sihteeri, Helsingin yliopisto), ETT, dosentti Antti 

Knaapila (varapuheenjohtaja, Helsingin yliopisto), ETM Elina Laaksonen, TtM Noora Rinkinen (VTT), ETM 

Sulo Roukka (Helsingin yliopisto) ja ETT, DI Laila Seppä (Helsingin yliopisto). 

 

Helmikuussa jaosto järjesti Korona ja me – miten korona on vaikuttanut ruokavalintoihin ja aisteihin? -webinaarin. 

Osallistujia oli 87. 

Jaosto järjesti 11.5 European Sensory Science Societyn (E3S) kanssa vuodelta 2020 siirtyneen vuosittaisen 

symposiumin, Taste of Creativity -tapahtuman. Siihen ilmoittautui 124 aistinvaraisen tutkimuksen ammattilaista 

ympäri Eurooppaa.  

Joulukuun alussa jaosto järjesti retken Suomen Kansallisoopperan ja baletin Oopperan kummitus -näytökseen. 

Osallistujat (30 hlö) myös ruokailivat yhdessä, mutta Oopperan talokierros ei järjestynyt koronarajoitusten vuoksi.  

Joulukuussa Sandell ja Pohjanheimo esittelivät ATJ:n toimintaa E3S:n 10. vuotisjuhlawebinaarisarjassa. Sandell 

valittiin myös E3S Education -ryhmän puheenjohtajaksi.  

Vuoden mittaan jaosto valmistautui 10. Eurosense-kongressin suunnitteluun ja järjestelyyn.  

 

Jaostossa oli vuoden lopussa 427 jäsentä, 11 enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Jaosto sai Hely Tuorilan kirjasta tekijänoikeuspalkkioita 102 €. Seminaarituottoja kertyi 4 569 € ja -kuluja -2 657 €. 

Toiminta jäi 1 310 € ylijäämäiseksi.  

 

Elintarvikeanalytiikan jaosto EAJ 

Vuosi 2021 oli 21. toimintavuosi. Johtoryhmään kuuluivat TtM Saila Kivijärvi (puheenjohtaja, Sweco Oy), TkT 

Sanna Hokkanen (sihteeri, Aalto yliopisto) ja TtM Mari Lyyra (Medfiles Oy).  

Johtoryhmä kokoontui kerran. 

 

Jaosto kokoontui vuosikokoukseen 12.1. Sen alussa oli Analytiikan merkitys raaka-aineiden kehityksessä -webinaari. 

Osallistujia oli 55. Muuta jäsentoimintaa ei järjestetty, sillä Kemian Päivät siirtyivät vuoteen 2022.  

 

Jaostossa oli vuoden lopussa 299 jäsentä, 11 enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Ei mainittavaa rahaliikennettä.  
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Elintarvikehygienian jaosto EHJ → Elintarviketurvallisuusjaosto ETJ 

Vuosi 2021 oli 36. toimintavuosi. Vuosikokouksessa jaosto vaihtoi nimensä Elintarviketurvallisuusjaostoksi. 

Johtoryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Johtoryhmään kuuluivat ELT Tiina Läikkö-Roto (puheenjohtaja, Valio 

Oy), ETK Tia Heikkinen (sihteeri, Helsingin yliopisto), ETM Katarina Harjunpää (Lantmännen Unibake 

Finland), elintarvikeinsinööri Jukka Järvi (Tarhurin Papu Oy), ETM Tanja Liukkonen (Anticimex Oy), ETM, 

MBA Asko Mäyry (ABC Solutions Oy), ylempi AMK Katri Paasonen (Turun ammatti-instituutti), ETM Kaisu 

Satta (Snellmanin Kokkikartano), ETM Juha-Pekka Vieno (McDonald´s Oy), ja TkT Gun Wirtanen (Seinäjoen 

ammattikorkeakoulu). 

 

Jaosto järjesti Elintarvikkeiden takaisinvedot - Kriisitilanteiden ennakointi ja hyvä viestintä -webinaarin 29.4. 

Osallistujia oli 101. 

Allergeenien hallinta elintarviketuotannossa -webinaarissa 8.10 osallistujia oli 213. Avauspuheenvuoro saatiin 

Kirsten Grinter Nestleltä ja Allergen Bureausta Australiasta. 

 

Jaostossa oli vuoden lopussa 429 jäsentä, kahdeksan enemmän kuin edellisenä vuonna. Tapahtumat tuottivat hyvin 

lipputuloja, yhteensä 6 662 €. Toiminta jäi ylijäämäiseksi 5 669 €. Tulos on jaostoista paras.  

 

Elintarvikealan talous- ja markkinointijaosto ETMJ 

Vuosi 2021 oli jaoston 12. toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui yhdeksän kertaa. Johtoryhmään kuuluivat 

puheenjohtaja ETT Sari Ollila (Helsingin yliopisto), ETK Sarita Aarinen (Helsingin yliopisto), Kiia Heinonen 

(Helsingin yliopisto), ETM Markus Luhtala (SOK,) KTT Jenniina Sihvonen (Helsingin yliopisto) ja ETM 

Marleena Tanhuanpää (Elintarviketeollisuusliitto ry).  

 

Jaoston vuosikokouksen yhteydessä 2.3. pidettiin Sijoittaisinko elintarvikealaan? -webinaari. Osallistujia oli 69.  

Jaosto aloitti uudentyyppisen tapahtumasarjan, aamukahvit Food ’n’ Brexit -teemalla 1.6. Kolmena peräkkäisenä 

aamuna kuultiin asiantuntijoita Suomesta ja Briteistä. Osallistujia yhteensä 39.  

 

Jaostossa oli vuoden lopussa 214. Jäsenmäärän kasvu on jaostoista suurin: 34 enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Jaoston tulos oli 617 €.  

 

Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto IPSJ 

Vuosi 2021 oli IPSJ:n 17. toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui kolme kertaa. Johtoryhmään kuuluivat 

puheenjohtaja TtM Sanna Puranen (Itä-Suomen yliopisto → Maitomaa), varapuheenjohtaja EtYo, TtM Laura 

Ahvenniemi (Laatu&Liike Oy), sihteeri FT Jenni Lappi (Savonia AMK → VTT), Tella Jokinen (Leader Foods), 

ETM Mirja Kiurusalmi (Elap Oy), Johanna Kekäläinen ja KM Eeva Pitkänen (Osuuskunta Maitomaa).  

 

Jaosto järjesti vuosikokouksensa yhteydessä Elintarvikkeiden säilyvyyden ja laadun parantamisen uudet teknologiat 

-webinaarin 28.1. Osallistujia oli 85. 

Jaosto järjesti yhteistyössä Elintarvikealan talous- ja markkinajaoston kanssa Kohti vastuullista ravitsemusta -

webinaarin 2.11. Osallistua oli 75.  

 

IPSJ:llä on seuran viestintäkanavien lisäksi Facebook-ryhmä: Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto (ETS ry). 

 

Jaostossa oli vuoden lopussa 83 jäsentä, kolme enemmän kuin edellisenä vuonna. Jaoston tulos oli 297 €.  

 

Pohjanmaan jaosto POJ 

Vuosi 2021 oli jaoston 2. kokonainen toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui viisi kertaa. 

Johtoryhmään kuuluivat puheenjohtaja bio- ja elintarviketekniikan insinööri Joni Viitala (Seinäjoen AMK), sihteeri, 

bio- ja elintarviketekniikan insinööri Markus Ojala (Seinäjoen AMK), ETM Laila Matikainen (Sedu), TkT 

Tommi Kumpulainen (Atria) ja TkT Gun Wirtanen (Seinäjoen AMK).  

 

Jaoston vuosikokouksen yhteydessä 27.4. oli Kyrö Distillery Companyn puheenvuoro. Tapahtumaan osallistui etänä 

ja paikan päällä yhteensä 18.  

Jaoston Tehoa LinkedIn-profiilin käyttöön -koulutukseen 3.11. osallistui 45 jäsentä.  
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Jaostossa oli vuoden lopussa 44 jäsentä, mikä on 10 enemmän kuin edellisenä vuonna. Ei mainittavaa 

rahaliikennettä.  

 

Prosessitekninen jaosto (PTJ)  

Vuosi 2021 oli jaoston 21. toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Johtoryhmään kuuluivat 

puheenjohtaja agrologi (YAMK), FK ja bio- ja elintarviketekniikan insinööri Anne Palmio (Nevel), DI, MBA Riina 

Brade (Elomatic Oy), ETT Kirsi Jouppila (Helsingin yliopisto), FT Harri Latva-Mäenpää (Foodwest Oy), TkT 

Esko Pajunen, TkT Katariina Rommi (Fazer Group), TkT Juhani Sibakov (Fazer Leipomot Oy), PhD, professori 

Nesli Sözer (VTT), FT Mika Tuomola (Honkajoki Oy) ja ETM Santtu Vekkeli (Kuusisen Kala Oy).  

 

Jaoston 20-vuotisjuhlatapahtuma järjestettiin Saavutuksia ja innovaatioita elintarvikeprosessien saralta -webinaarina 

20.4. Osallistujia oli 113.  

Jaosto järjesti Arvoa kiertotalouden innovaatioista -webinaarin 28.10. Osallistujia oli 35.  

 

Jaostossa oli vuoden lopussa 342 jäsentä, kolme enemmän kuin edellisenä vuonna. Lipputuloja oli 3 052 €, tulos jäi 

2 705 € ylijäämäiseksi.  

 

Vilja-alan jaosto VAJ 

Vuosi 2021 oli jaoston 3. toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui neljä kertaa.  

Johtoryhmään kuuluivat puheenjohtaja ETT Noora Mäkelä (Helsingin yliopisto), sihteeri ETK Juha-Pekka 

Järvinen (Helsingin yliopisto), ETM Marina Häggman (Ruokavirasto), ETM, farmaseutti Aino Kolmonen (SOK) 

ja ETK Viivi Akkanen (Helsingin Mylly Oy).  

 

Kokkausilta 17.11. pidettiin Marttaliiton Salla Kinnusen opastamana. Kasvipohjaisia uutuustuotteita lähetettiin 

osallistujille kotikeittiössä käytettäväksi etukäteen. Kasviskokkausta oli opettelemassa 18 osallistujaa.  

 

Jaostossa oli vuoden lopussa 113 jäsentä, 22 enemmän kuin edellisenä vuonna. Lipputuloja saatiin 438 €, tulos jäi 21 

euroa ylijäämäiseksi.  

 

Turun Elintarviketutkijain Seura ry TETS 

Vuosi 2021 oli alueseuran 62. toimintavuosi. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja FT Johanna Jokioja (Turun 

yliopisto), TT Niko Markkinen (Turun yliopisto), FT Maaria Kortesniemi (Turun yliopisto), FM Eija Kulju 

(Turun ammattikorkeakoulu), FM Sari Mustonen (Turun yliopisto) ja FM Heli Sihvonen (Gaia Consulting Oy). 

 

Seuran vuosikokous pidettiin 11.2., jolloin käytiin keskustelua toimintamuodon muokkauksesta alueseurasta 

jaostoksi. Ylimääräinen kokous alueseuran juridisesta toimintamuodosta pidetiin 9.12. Kokouksessa äänestettiin 

yhdistysmuodon purkamista puoltavasti, ja sääntöjen mukainen toinen äänestys järjestetään vuonna 2022. 

Olutmaistelu ja vierailu Kakola Brewing Companyn tiloihin järjestettiin 11.11. Mukana oli 13 osallistujaa. 

 

Vuoden lopussa TETSillä oli 179 jäsentä. Jäsenistä kuusi oli kunniajäseniä, 12 opiskelijajäseniä ja yksi 

kannattajajäsenyritys Condite Oy. Turun Elintarviketutkijain Seuralla (TETS) oli kolme kunniajäsentä: professori, 

FT Rainer Huopalahti, dosentti Jukka Kaitaranta ja professori, FT Heikki Kallio. 

 

SEURAN SIDOSRYHMÄT JA KANSAINVÄLISET YHTEYDET 

 

Seura oli Suomalaisten Kemistien Seuran koordinatiivinen jäsen ja toimi Tieteellisten seurain valtuuskunnassa. 

Juhani Sibakov edusti seuraa Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön hallituksessa. Niko Markkinen oli varajäsen. 

ELT Elina Säde edusti seuraa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan järjestämässä 

Elintarviketalouden Professional Development eli PD-koulutuksen lautakunnassa. Seura on jäsenenä myös Suomen 

Tiedekustantajien liitossa.  

 

Seura toimii kansallisena jäsenenä European Federation of Food Science and Technologyssä (EFFoST) ja European 

Sensory Science Societyssä (E3S). 
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KEHITTYVÄ ELINTARVIKE -LEHTI 

 

Kehittyvä Elintarvike -lehti ilmestyi 32. toimintavuotenaan kuusi kertaa. Lehden painosmäärä vaihteli välillä 2 000–

6 500 ja numeroiden sivumäärä välillä 52–60. 

 

Seuran ja lehden yhteisellä verkkosivustolla julkaistaan uutta sisältöä lähes päivittäin, niin omia juttuja, 

lehdistötiedotteita kuin kaupallista sisältöä. Osa omista sisällöistä julkaistaan vain verkossa. Sisällöt jaetaan myös 

sosiaalisen median kanaviin Buffer-työkalulla.  

Sivuston rakentanut Fission Median Antti Koskinen ylläpitää ja kehittää kehittyvaelintarvike.fi-sivustoa.  

 

Juttujen ja lehtiarkiston lisäksi verkkosivustolla on bannereita, kaupallisia artikkeleita, digitaalinen Hankintaopas, 

tapahtumakalenteri, mediatietoja ja mediakortti, kannattajajäsenten logot ja kannattajajäsen esittelyjutut, jaostojen 

omat sivut sekä tietoa jäsenyydestä ja lehden tilaamisesta sekä linkit verkkokauppaan (Lyytiin).  

Mainostulos ovat yhä seuran tärkein tulonlähde. Vuoden aikana digiliiketoiminnan tulojen osuus nousi 

mainostuloista kolmannekseen.  

 

Vuoden aikana sivustolla vieraili 46 700 kävijää (v. 2020 19 800). He vierailivat sivustolla yhteensä 64 000 kertaa 

(v. 2020 27 300) ja katsoivat 111 200 eri sivua (v. 2020 49 700). Vierailijat olivat sivustolla keskimäärin 1 min 13 

sekuntia (v. 2020 1 min 23 s). Noin 10 400 kävijää ei poistunut sivustolta välittömästi (v. 2020 7 000).  

Suosituimpia artikkeleita avattiin 300–975 kertaa (v. 2020 150–200 krt). 

Kävijäprofiili oli hieman muuttunut aiemmista vuosista. Miesten vierailut sivustolla olivat nousseet 54 prosentista 61 

prosenttiin. Vielä vuotta aiemmin kävijöistä 61 prosenttia oli alle 35-vuotiaita. Alle 25-vuotiaat ovat pienin 

kävijäryhmä (9 %), 25–34-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat olivat suurimmat ryhmät (20 %), 35–44-, 45–55- ja 55–64-

vuotiaat olivat keskenään yhtä suuria ryhmiä (17 %).  

 

Verkkoliikenteestä 69 prosenttia tuli Suomesta. Reilut 12 prosenttia kävijöistä oli palaavia käyttäjiä (6 500 hlö). 60 

prosenttia kävijöistä käytti sivustoa pöytäkoneella, 38 prosenttia puhelimella. Kävijöistä 38 prosenttia tuli suoraan 

sivustolle (v. 2020 41 %), 39 prosenttia löysi sivuston hakukoneiden kautta (v. 2020 26 %) ja 18 prosenttia tuli 

sosiaalisen median kautta (v. 2020 26 %). Kuusi prosenttia kävijöistä löysi muualta verkosta linkin, jonka kautta 

tulivat sivustolle.  

 

 

Lehden teemat 

Numeron 1/2021 teemana oli Analytiikka & Valmistusaineet, Meijeriteollisuus. ChemBio-tapahtuma siirtyi 

pandemian takia, joten lehdestä tehtiin erikoisjakelu laatupäälliköille.  

 

Numeron 2/2021 teemana oli Tuotanto, Energia & Tuotekehitys. Numerosta piti olla lisäjakelu Elintarvikepäivässä 

12.5., mutta live-tapahtuma peruuntui pandemian tähden. Elintarviketeollisuus-messut siirtyivät kokonaan. 

Numerosta tehtiin erikoisjakelu tuotantopäälliköille. 

 

Numeron 3/2021 teemana oli Pakkaukset & Alihankinta, Agroteknologia. Numerosta tehtiin erikoisjakelu 

pakkausasiantuntijoille, ostojohtajille ja Agronomiliiton jäsenille. 

 

Numeron 4/2021 teemana oli Puhtaanapito & Materiaalitehokkuus, Leipomoteollisuus. Numerosta tehtiin 

erikoisjakelu postitse leipomoille ja laatujohtajille. 

 

Numeron 5/2021 teemana oli Kunnossapito & Robotiikka, Lihateollisuus. Numerosta oli erikoisjakelu 

tehtaanjohtajille ja sitä jaettiin Lakeus kokkaa -ammattitapahtumassa.  

 

Numeron 6/2021 teemana oli Koulutus, Rahoitus & Markkinointi. Numerosta oli erikoisjakelu HR-päälliköille ja pk-

yrityksille. 
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Lehden yhteistyökumppanit 

Lehden tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat mediamyyjä Hannu Pyykkö Media Bookersilta, painatuksesta ja 

postihuolinnasta vastasi PunaMusta ja lehden taittoi kevätkaudella Mari Kivi ja syyskaudella Jaakko Kahala. 

Uuden taittajan kanssa toimituksen työprosessi on ajanmukaistettu. Lehden konseptia myös lähdettiin uudistamaan.  

 

Lehden kehittämistä pitkällä tähtäimellä pohti neuvottelukunta, johon kuuluivat ETT Marina Heinonen (Helsingin 

yliopisto), MMM Eeva-Liisa Häkli (Tmi EveHelp), DI Matti Kalervo (Kesko Oyj), TkT Anu Kaukovirta 

(Luonnonvarakeskus), FT Marjukka Kolehmainen (Itä-Suomen yliopisto), FT Kaisa Linderborg (Turun 

yliopisto), ylitarkastaja Anna Lemström (maa- ja metsätalousministeriö), ETT Jussi Loponen (Fazer-konserni), 

ELT Pia Mäkelä (Ruokavirasto), TkT Emilia Nordlund (VTT), ETM Marleena Tanhuanpää (ETL ry), Jussi 

Toivonen (Business Finland), ETM Erkki Vasara (Luonnonvarakeskus) sekä seuran puheenjohtaja. 

 

Kehittyvä Elintarvike -lehti koostui asiantuntija-artikkeleista ja toimituksen kokoamista katsauksista, haastatteluista 

ja uutisista. Lehden vakituisia avustajia olivat FM Anna Kortesoja, toimittaja Ismo Lehtonen, MMM Heikki 

Manner, TkT Kaisa Poutanen, FT Mari Sandell, MML Anu Susi ja ETM Ari Virtanen (Etelä-Korea).  

 

Neuvottelukunnan ja lehden vakituisten avustajien yhteinen tapaaminen pidettiin virtuaalisesti 10.6. 

 

RISKIT JA TULEVA KEHITYS 

 

Seuran toimintaa pystyttiin jatkamaan koronapandemiasta huolimatta. Työtä tehtiin pääasiassa etäyhteyksin. 

Lehtiliiketoiminnalle taloudellisesti merkityksellisiä ammattitapahtumia siirrettiin tulevaisuuteen. Jäsentoiminta 

elpyi aiempien vuosien tasolle, osallistujamäärät kasvoivat runsaasti, sillä virtuaalisiin tapahtumiin on totuttu. 

Jäsenistä on tullut tasa-arvoisempia maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta. Työn määrä seurassa ja lehdessä on 

kasvanut, ja vuosi on ollut henkilöstölle ja läheisille yhteistyökumppaneille kuormittava. Lisää henkilökuntaa 

onnistuttiin palkkaamaan ja työvoimaa tarvitaan jatkossakin aiempaa enemmän. 

 

Seuran toiminnan riskit liittyvät tavallisesti rahoituspohjaan, jäsenistöön, henkilöstöön ja lehden kiinnostavuuden 

ylläpitämiseen. Tärkein rahoituksen lähde on ollut mediamyynti, seuraavaksi tärkein jäsenmaksutuotot. Mediamyynti 

on hoidettu ostopalveluna. On tärkeää kyetä ylläpitämään lehden kiinnostavuus, jotta ilmoittajat näkevät lehden 

jatkossakin hyvänä markkinointikanavana. Digitaalinen liiketoiminta on kasvanut vuoden aikana ja jatkossakin pitää 

kyetä vastaamaan uusin mainostajien tarpeisiin.  

 

Toiminnan riskeihin on pyritty vastaamaan ennakoivasti. Toimituspäällikön eläkkeelle jäämiseen on myös pyritty 

valmistautumaan hyvissä ajoin, vaikka se on ollut taloudellinen riski. Seuraajat pääsevät aloittamaan työnsä jo ennen 

eläköitymistä, jolloin osaamista ja verkostoja päästään rakentamaan yhdessä myös jatkajille. Tärkeäksi on nähty 

myös se, että työntekijät voivat tarvittaessa sijaistaa toisiaan, sekä osaamisen että työkuorman näkökulmasta.   


