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Koulutuksen ja tutkimuksen
merkitys yhä tärkeämpi
Pyöreiden syntymäpäivien aikaan on
yleistä ja luvallista katsoa hetki taaksepäinkin. Upean Elintarviketieteiden
Seuramme täyttäessä 70 vuotta olemme näin tehneet, jotta olemme voineet koota seuran tapahtumia ja polkuja yhteen juhlajulkaisuksi teitä varten.
Taakse emme kuitenkaan voi katsoa
pitkään, vain tämän juhlahetken ajan.
Tulevaisuus on jo huomenna edessämme haasteineen ja muutoksineen. Kuka olisi voinut 70 vuotta sitten ennustaa, miltä elintarviketeollisuus näyttää
tänään, saati seuraavan 70 vuoden
päässä.
On varmaa, että ihmisen pitää syödä tullakseen toimeen. Mutta olisi
tiedettävä myös missä, miten ja minkälaista ravintoa tulevassa maailmassa
nautitaan, tai missä se kasvatetaan.
Eikä suinkaan ole vähinten kiinnostavaa, kenen kanssa ruoka nautitaan.
Tutkimus tuottaa tietoa, jota tarvitaan, jotta muutoksia voidaan tehdä,
hallita ja hyödyntää. On aika nurinkurista, että samalla kun julistetaan esimerkiksi ilmaston lämpenemisen tai
uusiutuvien energian lähteiden aiheuttamia, väistämättömiä muutoksia
ravinnon tuotantoon, kaavaillaan leikkauksia tieteentekijöiden koulutukseen. Nyt tarvitaan pikemminkin panostusta juuri koulutukseen sekä tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen.
Pörssiyhtiöiden taistellessa neljännesvuosituloksen kanssa todellisen
fokuksen täytyy olla paljon pidemmällä ja alkaa jo yliopistoista. Toivon todella, että päättäjät heräisivät tunnustamaan korkeatasoisen koulutuksen
valtavan tärkeän merkityksen tulevan
kohtaamisessa.

Kuva: Laura Hyvärinen

Me Elintarviketieteiden Seurassa
pyrimme täyttämään tehtäväämme
tärkeänä, yhteisenä linkkinä ja tiedon
jakajana sekä tiedostamme kehitystarpeen myös omalla kohdallamme. Siihen tarvitsemme teitä elintarvikealan
osaajia sekä uutta ajattelua ja rohkeutta uusiutua.

Taru Karikoski

hallituksen puheenjohtaja
Elintarviketieteiden Seura ry
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Ruokatieteet yhdistävät
Elintarviketieteiden Seuran toiminta kattaa kuusi tieteenalaa jaostojen
kautta. Jäsenet ovat tyytyväisiä Kehittyvä Elintarvike -lehteen, ja
pitävät seminaareja ja ekskursiota hyödyllisinä ja mukavina.
Upeita tyyppejä
(ATJ) johtoryhmän jäsenenä.
Solala hyödyntää seuran järjestämiä mahdollisuuksia tavata eritaustaisia, eri-ikäisiä ja eri työkokemusta hankkineita jäseniä.
− Kehittyvä Elintarvike -lehden
artikkelit pitävät ajan tasalla alan
kehityksestä pureutuen pintaa
syvemmälle alan uusimpiin aihei-

siin ja ilmiöihin, Solala kehuu.
Jo Viikin opiskeluajoista lähtien
ja nyt työelämässä ETS:n jaostojen järjestämät seminaarit ja ekskursiot ovat olleet ammatillisessa mielessä erittäin hyödyllisiä.
Kari Solala kannustaakin kaikkia
alalla toimivia liittymään seuran
jäseneksi.
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Restonomi, elintarviketieteiden
maisteri (ETM) Kari Solala työskentelee Makery Oy:n toimitusjohtajana Helsingissä. Solala on
ilahtunut ETS:n tavasta luoda
yhteistoimintaa ja edistää verkostoitumista ja jäsenten välistä tiedonvaihtoa. Hän toimii itse Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston

Keskusteluissa konkretiaa
mentoi.
− Seuran kautta saan tietoa
elintarvikepuolen ajankohtaisista asioista ja näen alan toimintaa
Ku v a : A n
t ti
usealta eri näkökannalta.
Tapahtumat ovat myös
hyvä keino verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa, Ahde
sanoo.

de

Ahde toimii Elintarvikehygienian
jaostossa (EHJ) ja on mukana järjestämässä tapahtumia.
− Seuran kautta olen pystynyt
verkostoitumaan. Erityisesti pidän yritysvierailuista sekä yritysten edustajien pitämistä luennoista. Niissä puhutaan usein
hyvin konkreettisella tasolla,
miten yrityksessä on toimitettu
asioiden suhteen, Ahde kom-

Ah

Bio- ja elintarviketekniikan insinööri Piia Ahde asuu Espoossa ja työskentelee laatu- ja kehityspäällikkönä Kalatukku E.
Erikssonilla. Ahde liittyi jäseneksi jo Metropolia ammattikorkeakoulun opintojen aikana. Ensisijaisesti hän halusi tuolloin Kehittyvä Elintarvike -lehden, jotta
saisi parhaiten tietoa alan ajankohtaisista asioista. Nykyään

Laajat verkostot
teknologiakehitystä ja tutkimusta. Seura tarjoaa laajat verkostoitumismahdollisuudet.
Olen tutustunut moneen
osaajaan ETS:n kautta, Patricia Wiklund kertoo.
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ti yrittäjänuran elintarvikealalla.
Jäsenyydestä on jo tullut perinteiden ylläpitoa.
− On tärkeää pysyä ajan tasalla Suomen elintarvikealasta. Prosessitekninen jaosto on tarjonnut hyvän tavan seurata alan

I nv

Kauppatieteiden maisteri (KTM)
Patricia Wiklund on Invenire
Oy:n toimitusjohtaja Salosta.
Wiklund valmistui Åbo Akademista pääaineenaan kansainvälinen markkinointi. ETS:n jäsen
hän on ollut siitä asti, kun aloit-

Osaajat ja vaikuttajat samassa paikassa
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on tavata alan parhaimmat osaajat ja oppia heiltä sekä jakaa
omia näkemyksiä heidän kanssaan. Lisäksi seuran julkaisema
Kehittyvä Elintarvike -lehti on
alan huippujulkaisu. Olen toiminnassa mukana, koska haluan
pysyä etulinjassa tiedon ja seuran suhteen, Rantala tähdentää.
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jien ja vaikuttajien kanssa. Tällä
hetkellä työn hektisyys vie mennessään ja ehdin osallistumaan
seuran toimintaan liian vähän,
harmittelee Rantala.
Hän ei ole itse seuran jäsen,
mutta toi työnantajansa seuran
kannattajajäseneksi Turun teknillisen ammattikorkeakoulun
opiskeluaikojen jälkeen.
− Ehdottomasti suurin hyöty

uv

Elintarvikeinsinööri AMK Jukka
Rantala asuu Kaarinassa ja työskentelee asiakkuus- ja kehittämispäällikkönä KiiltoClean Oy:ssä
Turussa.
− KiiltoClean on seuran kannattajajäsen, ja Turun Elintarviketutkijain Seura (TETS) on vieraillutkin meillä. Aina on mukava
tavata muita jäseniä. Näin pääsee verkostoitumaan alan osaa-

• 1 000 jäsentä
• jaostoissa yli
1 900 jäsentä

• 40 kannattajajäsentä

• pääkaupunkiseudulla noin
550 jäsentä

• Turun seudulla
noin 150 jäsentä
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Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto

Elintarvikeanalytiikan jaosto

Perustettu 1.11.1983,
noin 450 jäsentä.
ATJ:n puheenjohtajat:

Perustettu 12.1.2000,
noin 290 jäsentä.
EAJ:n puheenjohtajat:

TkT Rakel Kurkela 1983−1984
ETT Lea Hyvönen 1985−1986
MML Paula Jounela-Eriksson 1987−1989
ETT Hely Tuorila 1990−1991
ETT Ulla Hellemann 1992−1993
FT Anja Lapveteläinen 1994−1995
PhD Liisa Lähteenmäki 1996−1997
ETM Päivi Kähkönen 1998−1999
ETM Katariina Roininen 2000−2001
FT Mari Hakala (nyk. Sandell) 2002
PsM Mika Vanne 2003−2004
Ins. Hans Helminen 2005−2008
ETK Paula Koivisto 2009−2010
ETT Kaisu Vuokko 2011−2012
ETT, DI, Laila Seppä 2013−2015
FT Terhi Pohjanheimo 2016−

ETT Velimatti Ollilainen 2000−2004
FT Susanna Eerola 2005−2010
FM Mika Tuomola 2011−2013
FT Eila Järvenpää 2014−

Elintarvikealan
talous- ja
markkinajaosto
Perustettu 18.2.2009,
noin 150 jäsentä.
ETMJ:n puheenjohtajat:
FT, ETL Jarmo Heinonen
2009−

• Kuopion ja Tampe-

Itä- ja Pohjois-Suomen
jaosto

reen seuduilla noin
50 jäsentä

Elintarvikehygienian jaosto
Perustettu 5.11.1986,
noin 430 jäsentä.

EHJ:n puheenjohtajat:
FT Seppo Lindroth 1987−1988
FT Kyllikki Tuomi 1989−1992
ELL Anna-Maija Grönlund 1993−1994
FT Seppo Sivelä 1995−1997
ELL Kristiina Asplund 1998−1999
MMM Anna-Maija Taimisto 2000−2001
MMM Eeva-Liisa Lehto (nyk. Häkli)
2002−2004
et. tekn. Timo Helenius 2005−2007
ETM Tiina Partanen 2008−2011
FT Timo Nieminen 2012−

Prosessitekninen jaosto
Perustettu 24.4.2000,
noin 330 jäsentä.
PTJ:n puheenjohtajat:
MMM Mauri Yli-Kyyny 2000−2001
DI Marko Outinen 2002−2004
Ins. AMK Virpi Varjonen 2005
MMM Heikki Manner 2006−2008
teknikko Matti Hämäläinen
2009−2010
ETM Hanna Ikonen 2011−2012
TkT Juhani Sibakov 2013−

Perustettu 14.2.2005,
noin 90 jäsentä.
IPSJ:n puheenjohtajat:
FT Anja Lapveteläinen 2005−2008
FM Jani Koponen 2009−2013
FM, restonomi (AMK)
Tiina Ovaskainen 2014−2016
FM Kati Väkeväinen 2017−

Turun Elintarviketutkijain Seura ry
Rekisteröity 18.5.1960,
noin 190 jäsentä.

TETSin puheenjohtajat:
MMT Matti Antila 1959−1961
TkT Yrjö Mälkki 1962
FM Reino Linko 1963, 1972−1974
DI Karl-Erik Österman 1964
DI Pentti Rainio 1965−1967
MMM Esko Malm 1968−1971
FM Jukka Kaitaranta 1975−1976
FM Juhani Hvitfelt 1977−1979
FT Rainer Huopalahti 1980−1982, 1987−1988
DI Kari Hyrkäs 1983−1984
FL Jorma Kärppä 1985−1986
MMM Pekka Jokimies 1989
FM Päivi Laakso 1990−1993
FM Nina Sundman 1994−1995
FM Mari Laihonen 1997−1998
ETM Eija Piispa 1999−2001
LuK Eija Isokangas 2002−2004
FT Jukka-Pekka Suomela 2005−2006
FT Teemu Halttunen 2007−2008
FM Oskar Laaksonen 2009−2012
ETT Antti Knaapila 2013−2016
FT Mika Kaimainen 2017−
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Eläinlääketieteen tohtori (ELT)
Annukka Markkula työskentelee Elintarviketurvallisuusvirasto
Evirassa Elintarvikemikrobiologiajaoston päällikkönä. Hän liittyi jäseneksi jatko-opintojen aikana ja toimi silloin Elintarvikehygienian jaostossa (EHJ) ja seuran hallituksessa.
− Seuran jäsenistö on aktiivista ja asiantuntevaa ja valmis pu-

haltamaan yhteen hiileen. Usko
alan tulevaisuuteen on vahva ja
motivoi myös minua, vaikka en
ole moneen vuoteen osallistunut
aktiivisesti seuran järjestämiin
tilaisuuksiin. Kehittyvä Elintarvike -lehti pitää onneksi hyvin kartalla siitä, mitä alalla on meneillään, kommentoi Markkula.
Suurin hyöty seurasta syntyy
toimintaympäristön hahmottu-

n nu k k a M

misen ja kontaktien myötä. Niistä on ollut apua tehtäväkentän
laajennuttua pikkuhiljaa työelämässä.
– Seuran jäsenenä pysyn hyvin
kartalla koko elintarvikesektorin
kehityksestä helposti, mukavasti ja hyvässä seurassa, Markkula
kiittää.
Ku
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Tuotekehitysasiat kiinnostavat
Yo-meijeriteknikko Taina Aimo
työskentelee avainasiakaspäällikkönä Leipurin Oyj:ssä Vantaalla. Hän liittyi seuraan työkaverien suosituksesta.
Aimo kuuluu Aistinvaraisen
tutkimuksen jaostoon (ATJ). Seuralle Leipurin Oy on myös tärkeä

kumppani lehti-ilmoitusten osalta.
− Jaoston järjestämät retket,
tapaamiset ja seminaarit ovat antaneet paljon hyödyllistä tietoa
omaan työhön. Kehittyvä Elintarvike -lehdestä saa lukea elintarvikealalla tapahtuvista muutoksista

ja muista ajankohtaisista asioista,
varsinkin tuotekehitysasiat kiinnostavat aina. ETS on hyvä kanava seurata alalla tapahtuvia muutoksia. Olen löytänyt uusia verkostoitumismahdollisuuksia sekä
asiakkaisiin että toimittajiin, Aimo
kertoo.

Hyviä ystäviä
minnassa mukana, mutta myös
prosessi- ja hygienia-asiat ovat
sydäntä lähellä. Käyn mielelläni jaostojen seminaareissa ja
tutustumiskäynneillä erilaisissa
elintarvikealan yrityksissä. Berner on myös ETS:n kannattajajäsen, Nurmela kertoo.
Työssään hän on saanut paljon uusia kontakteja seuran
kautta, monia hyviä ystäviä,

uutta ajateltavaa oman alan
kehityksestä, hyviä keskusteluja nuorten jäsenten kanssa ja
paljon tietoa ihan arkipäivän
asioihinkin.
− Seuralla on mainio lehti,
jonka luen kannesta kanteen!
Olen kohta työurani loppusuoralla, mutta seurassa aioin kyllä olla mukana eläkemummonakin.

Ku
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Kliinisen kemian biokemisti
(FM) Teija Nurmela työskentelee Business Managerina Bernerillä Helsingissä. Työ toi kuitenkin jo vuosikymmeniä sitten
elintarvikeanalytiikan pariin.
− Rakastuin alaan ja tänne
jäin. Jo urani alussa tutustuin
ETS:n aktiivijäseniin ja hakeuduin mukaan toimintaan. Olen
nykyisin analytiikkajaoston toi-

Näkökulmia tutkimukseen, liiketoimintaan ja tekniikkaan
Diplomi-insinööri Niko Markkinen on Turun yliopistolla Biokemian laitoksella tohtorikoulutettavana. Hän liittyi ETS:n ja TETSin jäseneksi opiskelija-aikana. Nykyisin
Markkinen on mukana TETSin hallituksessa.
− Seuran kautta on päässyt tutustumaan Suomen elintarvikealan
ihmisiin niin yliopiston kuin teollisuuden puolelta. Seminaarit, yritysvierailut ja Kehittyvä elintarvike

-lehti ovat laajentaneet näkemystäni alasta. Olen saanut paljon lisätietoa elintarvikealasta tutkimuksen, liiketoiminnan ja tekniikan näkökulmasta. Mukava henkilökohtainen muisto on myös seuralta saatu opinnäytetyöstipendi,
muistelee Markkinen.
Hänen mukaansa seuraan liittyminen on luonteva tapa saada
jalka oven väliin suomalaiseen
elintarviketeollisuuteen. Retket ja

tapahtumat ovat mukah a n i A a k ko
via tapoja viettää
a : Ju
uv
K
aikaa yhdessä
muiden jäsenten
kanssa ja samalla
päästä tutustumaan lähietäisyydeltä, miten elintarvikkeita valmistetaan.

Opiskelijat mukaan toimintaan
Helsingin yliopistolla tutkimusavustajana työskentelevä elintarviketieteiden maisteri (ETM)
Iida Loivamaa liittyi seuraan
opiskeluaikana. Hän halusi nähdä alaa laajemmin ja tutustua
toimijoihin, luoda suhteita ja verkostoitua.
− Olen ollut aktiivisesti muka-

6

na Elintar vikeylioppilaiden
Mentor-klubissa, joka on järjestänyt ETS:n kanssa yhteistyössä
opiskelijatapahtumia vuosittain.
Työhistoriani on vielä lyhyt,
mutta olen saanut järjestää opiskelijatapahtumia, missä olen oppinut paljon uutta. Olen tutustunut uusiin, mukaviin ihmisiin.

ar

u la

Hyvin kartalla, missä mennään

va : A

kk

Ku

Tulevaisuudessa uskon seurassa
toimimisen luovan yhä tärkeämpiä kontakteja, pohtii Loivamaa.
Hän kannustaa opiskelijoita
lähtemään mukaan seuran toimintaan ja käymään tapahtumissa: sitä kautta alan mahdollisuudet tulevat näkyväksi.
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Lehti tulee pohjoiseenkin
Elintarviketieteiden maisteri (ETM) Riitta
Ryyti toimii laatu- ja vastuullisuuspäällikkönä Suomussalmella luonnonmarjojen
parissa Kiantama Oy:ssä. Ryyti liittyi jo
Viikin opiskelujen aikana seuraan, koska
halusi pysyä mukana alan kehityksessä,
tutustua elintarvikealan ihmisiin ja osallistua ekskursioille.
− Suomussalmelta on 300 kilometriä
Kuopioon. Sekin on pitkä matka, mutta
seuraan Itä- ja Pohjois-Suomen jaoston
(IPSJ) toimintaa. Nykyään osallistumiseni
on pääasiassa Kehittyvä Elintarvike- lehden lukemista, Ryyti kertoo.
Hän osallistuisi mielellään moniin seminaareihin ja retkiin, mutta omakustanteisesti ja aikapulan ja etäisyyksien takia
se on harvoin mahdollista.
− Olen esittänyt toiveita, että joitakin
tapahtumia olisi myös täällä pohjoisempana, koska täälläkin on jäseniä. Kehittyvä Elintarvike -lehden lukemisesta on
ollut useinkin hyötyä työssäni. Sen kautta seuraan myös tuttujen ihmisten kuulumisia ja urakehitystä.

oppine n
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Oppia ja uutta ajateltavaa
Filosofian maisteri (FM) Ilona Ikonen
työskentelee tuotekehitysinsinöörinä
juomateollisuudessa. Työnantajana
on Olvi Oyj Iisalmessa. Ikonen liittyi
ETS:n ja Itä- ja Pohjois-Suomen
jaoston (IPSJ) jäseneksi jo opiskeluaikana, koska halusi saada
tietoa alueen elintarvikealasta
ja tutustua siellä toimiviin ihmisiin.
− Muutama vuosi IPSJ:n jäsenenä ja pian huomasin olevani mukana jaoston johtoryhmässä. Nyt toimin toista vuotta IPSJ:n sihteerinä, kertoo
Ikonen.
Seuran toiminnassa tärkeintä ovat olleet ystävät, tuttavat ja uudet kontaktit.
Tapahtumissa on päässyt tapaamaan
vanhoja ja uusia tuttuja ja jakamaan kokemuksia erilaisissa tehtävissä toimivien
kollegojen kanssa. Myös lähialueen vierailukohteet ovat tarjonneet oppia ja uutta ajateltavaa.
− Toiveeni alueen elintarvikealan ”löytämisestä” on toteutunut; mukana ollaan
ja mukavaa on! Itä- ja Pohjois-Suomen
jaosto on tärkeä linkki alueen elintarvikealan tutkimuksen parissa ja yrityksissä
toimivien välillä.

ETS:n sihteerit, taloudenhoitajat &
viestintä- ja talousassistentit
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Sihteerit
• DI B. Willberg 1947−1952
• FM Paul Ingelius 1953−1954
• FM Lisi Johansson 1955−1957
• FM Maila Laine 1958−1961
• FM A. Keränen 1962−1963
• TkL Saima Komulainen 1964−1967
• FM Raine Mäkinen 1968−1971
• MMM Heikki Korhonen 1972−1973
• DI Matti Vaheri 1974−1977
• TkT Kaisa Poutanen 1978−1980
• TkT Leena Mannonen 1981−1982
• TkT Helena Kautola 1983−1986
• TkT Päivi Javanainen 1987−1991
• TkT Katharina Stenholm 1992
• Annika Laurén 1993
• ETM Jorma Lamminmäki 1994
• DI Marina Järvinen 1995
• DI Tarja Rajalahti 1996−1998
• ETT Suvi Ryynänen 1999−2003
• ETT Pia Talvitie (ent. Kontula)
2004−2006
• ETT Tiina Ritvanen 2006−2007
• MMM Irma Ryynänen 2007−2009
• ETM Riikka Mononen 2009−2010
Taloudenhoitajat
• ETM Satu Pekkarinen (nyk. Räsänen)
2000−2004
• FM Soili Lampolahti (nyk. Vesanen)
2004−2008
• MMM Irma Ryynänen 2008−2009
• ETM Riikka Mononen 2009−2010
Viestintä- ja talousassistentit
• FM Anna Kojo 2010−2014
• ETM Terhi Virtanen 2014−2015
• FM Soili Vesanen 2015−2016
• ETM Laura Hyvärinen 2016
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Avainasioita yhteistyö
ja opiskelijoiden tukeminen
Elintarviketieteiden Seuran
kunniapuheenjohtaja Raija
Ahvenainen-Rantala
tähdentää, että elintarvikealalla tarvitaan laajaa
yhteistyötä enemmän kuin
ehkä koskaan aikaisemmin
ja opiskelijoille tukea kasvussa ammattilaisiksi.
– Pienen Suomen hyvät elintarvikkeet löytävät paikkansa tutkimuksella ja laajalla
yhteistyöllä. Food from Finland -vientiohjelman työtä pitää vahvistaa, mutta yritykset
voivat tehdä yhteistyötä myös kotimaassa:
kustannusrakenteen korjaamisessa on
mietinnän paikka, hän tiivistää.
Ahvenainen-Rantala harmittelee, että
suomalaiset kärsivät kateudesta ja ahneudesta. Vähempi ahneus, tarkempi fokus ja
yhteistyö sataisivat kaikkien laariin.
– ETS:n pitäisi tukea opiskelijoita ja jo
alalla olevia suuntautumaan tulevaisuuteen,
sillä ala on oikeasti kiinnostava ja antaa
mahdollisuuden tehdä suuria asioita ihmiskunnan hyväksi. Seuran pitää jatkossa tehdä yhteistyötä muun muassa muiden järjestöjen kanssa, hän tähdentää.
Kunniapuheenjohtaja iloitsee siitä, että
alalla käytetään raaka-aineet tarkkaan ja
hyödynnetään sivuvirtoja.
– Hera, kaura ja härkäpavut olivat ennen
eläinten ruokaa, nyt niistä tehdään trendikkäitä elintarvikkeita ihmisille. Kaura
saattaa olla jopa ruista terveellisempää.
Kaura ja härkäpapu ovat tulleet jäädäkseen. Pitää tutkia, miten niitä voisi hyödyntää paremmin.

Huomio myös prosessointiin
Raija Ahvenainen-Rantalaa harmittaa, että prosessointi on jäänyt syrjään, kun on
keskitytty enemmän raaka-aineisiin.
– Tässä on miettimisen paikka. Koulutuksen pitää olla etuottoisesti ajan hermol-
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Kuva: Pirjo Huhtakangas

Raija Ahvenainen-Rantalan lempielintarvikkeisiin kuuluvat kasvikset
raakana ja kypsänä sekä puolivalmiit pakasteet, kala ja broileri sekä
aamupuuro itse poimittujen pakastemarjojen ja pellavarouheen kanssa. Vieraille hän tekee kunnon karjalanpaistin.

la, jotta valmistuneet ovat oikeasti valmiita ottamaan vastuuta. Se on haastavaa, kun
pitää ensin opetella perusasiat kahdessa
vuodessa. Seura voisi palvella opettajia ja
tuoda toimintaansa heitä ajatellen jotakin
uutta, poimia hiljaisia signaaleja ja hakea
vinkkejä ulkomailta, hän hoputtaa.
Uudet raaka-aineet tuovat uusia teknologia- ja turvallisuushaasteita. Kasviproteiinien lisäksi kiinnostavia raaka-aineita
ovat kananmuna ja kala, joka pitäisi hyödyntää kokonaan.
Kuluttajana Raija Ahvenainen-Rantala

välttää viimeiseen saakka soijaa, joka ei
kuulu mummon lihapulliin. Sen sijasta pitäisi käyttää kotimaisia proteiinilähteitä.
Hän arvostaa seuran edesmenneen kunniapuheenjohtajan, professori Kari Salmisen perintöä.
– Olisi oikeasti tärkeää tietää, mitä riskejä vaihtoesteröidyillä rasvoilla on ja voisiko niitä muokata terveellisemmiksi. Ylipäätään uusien raaka-aineiden ja menetelmien turvallisuus pitää miettiä tarkkaan.
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Kehittyvä Elintarvike -lehden toimittajat,
toimitussihteerit, toimituspäälliköt ja
päätoimittajat
Ruoka kiinnosti jo nuorena
Keskikoulun päätösvaiheessa Raija Ahvenainen-Rantala haaveili suurtalouskeittiön
emännän ammatista, mutta vanhemmat
toppuuttelivat: lähes kympin keskiarvolla
pitää mennä lukioon ja yliopistoon. Hän oli
etevä etenkin matemaattisissa aineissa ja
pääsi opiskelemaan matematiikkaa lukion
jälkeen Helsingin yliopistoon suoraan papereilla.
Parissa vuodessa Ahvenainen-Rantala
suoritti luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon, mutta liika teoreettisuus alkoi tökkiä. Hän pyrki Teknilliseen korkeakouluun.
Luk-tutkinnosta luettiin hyväksi 1,5 vuotta, joten diplomi-insinööriopinnot veivät
vain kolme ja puoli vuotta.
Diplomityön laboratorio-osuuden Ahvenainen-Rantala teki Valion Kalevankadun
laboratoriossa, jossa vallitsi rohkaiseva ja
kannustava yhteistyön ilmapiiri. Diplomityö käsitteli lysotsyymin eristämistä kananmunan valkuaisesta, jossa riittäisi tutkittavaa edelleen.

Tutkijan työssä oli imua
Ensimmäinen työpaikka DI-tutkinnon jälkeen löytyi VTT:ltä. Siellä oli auki kaksi pakkaustutkijan vakituista tehtävää, joista Raija Ahvenainen-Rantala sai toisen. Valiolla
oli tarjolla määräaikainen projekti, mikä
ratkaisi valinnan VTT:n hyväksi.
Ensimmäinen isompi hanke VTT:llä selvitti pakasteiden säilyvyyttä. Hankkeen
tuloksia esiteltiin kansainvälisesti: pakasteteknologia oli tuolloin in. Ensimmäinen,
iso oma hanke käsitteli suojakaasupakkaamista. Muita hankkeita oli lukuisia, kuten
pohjoismainen aseptisen pakkaamisen projekti ja mikroaaltopakkaukset.
Suojakaasupakkaamista käsitellyt väitöskirja valmistui vuonna 1989, minkä jälkeen
hänet nimitettiin jaostopäälliköksi. Ison
kaasualan yrityksen johtaja sanoi 1980-luvulla, ettei suojakaasua tulla koskaan käyttämään elintarvikkeissa, mutta toisin kävi.
1990-laman aikaan Ahvenainen-Rantalalla ja hänen työkavereillaan oli töitä kädet
täynnä: hankkeita, prosessien optimointia
teollisuuden kanssa ja yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Työt
koskivat niin lihaa, kalaa, kasviksia kuin
marjojakin sekä niiden prosessointia ja
pakkaamista.
– Koin työn imua ja iloa, ja työporukat
olivat innoissaan, hän tiivistää.

• Sirpa Sarlio-Lähteenkorva 1990−1992,
päätoimittaja-toimitussihteeri

• Kaija Mäkilä (nyk. Karjalainen) 1992−1995,
päätoimittaja-toimitussihteeri

• Päivikki Savola 1996−2000; 1996−1997
päätoimittaja-tiedotussihteeri, 1998−2000 päätoimittaja

• Marianne Boström-Kouri 1997−1999, toimittaja
• Pirjo Huhtakangas 2000−2004
toimittaja, 2005− toimituspäällikkö

• Raija Ahvenainen-Rantala 2001−2017, päätoimittaja
• Laila Seppä 2017 päätoimittaja
• Laura Hyvärinen 2017− toiminnanjohtaja-päätoimittaja

EU ja paluu perusasioihin
Kun Suomi oli siirtymässä EU:n jäseneksi,
VTT:n organisaatiota alettiin myllätä. Se
turhautti, koska organisaatiomuutokset
tuntuivat olevan itsetarkoitus. Myös toinen
asia alkoi kypsyttää: kaikki julkinen tutkimusraha laitettiin terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin, ja prosessit ja pakkaaminen
jäivät jalkoihin.
Raija Ahvenainen-Rantalan yksi osaamisalue olivat älypakkaukset, joissa olisi ollut
vielä paljon tehtävää. Yli 22 VTT-vuoden
aikana hänen valmistelemistaan julkisen
rahoituksen hankkeista vain yksi jäi toteutumatta. Nyt hellävarainen prosessointi,
lisäaineiden vähentäminen ja pakkaukset
kiinnostavat taas.
Nämä asiat ovat näkyneet myös päätoimittajavuosina 2001–2017 Kehittyvä Elintarvike -lehdessä. Lehden kehittäminen on
ollut Ahvenainen-Rantalan tavoitteena jo
ETS:n hallitusvuosista 1997−2000 lähtien,
ja se on kannattanut. Kun eläkkeelle jääminen 1.5.2017 alkoi häämöttää, myös toi-

ETS:n
kunniapuheenjohtajat
• MMT Fritz Niinivaara 1997−2010 †
• MMT Kari Salminen 2011−2016 †
• TkT Raija Ahvenainen-Rantala
2016−

nen toive toteutui: seura sai historiansa
ensimmäisen toiminnanjohtajan vuoden
2017 alussa.
– Toimitukselta on vaadittu myös sydäntä, sillä muuten lehti ei olisi kehittynyt.
Seuran vuosien 2013−2016 puheenjohtaja
Erkki Vasara puski läpi seuran strategiatyön, minkä ansiosta seuran toimintaa voidaan nyt kehittää.
Pirjo Huhtakangas

Raija Ahvenainen-Rantalan urapolku lyhyesti
• Luk 1975, DI 1979, TkT 1990
• Tutkijana, erikoistutkijana, johtavana tutkijana ja päällikkötehtävissä
VTT:llä 1980–2002

• Kehittyvä Elintarvike -lehden päätoimittaja 2001–2017
• ETS:n kunniajäsen vuodesta 2007 lähtien
• ETS:n kunniapuheenjohtajaksi lokakuussa 2016 alkaen
• Yli 350 tieteellistä julkaisua
• Suomalaisen Työn Liiton ja MTV3-kanavan Kultainen Avain 2000
-tunnustus puhtaan ruuantuotantoketjun uraauurtavasta
kehittämisestä vuonna 2000
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Onnittelemme

ONNEA
70 -VUOTIAALLE!

Hyvälle yhteistyökumppanille ja
elintarvikealan osaamisen kehittäjälle
lämpimät 70-vuotisonnittelut!

K-ryhmä onnittelee
Elintarviketieteiden Seuraa!

WWF ja K-ryhmä kutsuvat suomalaiset talkoisiin
arvokkaiden kalakantojemme pelastamiseksi.

Käännä katseesi pinnan alle: k-kalapolut.fi
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ratkaisuja korkeaa
hygieniatasoa
vaativiin kohteisiin

juhlivaa seuraa
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Maustepalvelu onnittelee
juhlivaa
Elintarviketieteiden Seuraa

ROIMASTI ONNEA

70-VUOTIAALLE!

Lämpimät onnittelumme
70-vuotiaalle
Elintarviketieteiden Seuralle!

Vastuullista suomalaista
elintarviketeollisuutta tukemassa:

www.roimaint.com

www.leipuriliitto.fi

Materiaalit ja koneet
elintarviketeollisuuteen

Onnittelemme 70-vuotiasta
Elintarviketieteiden Seuraa!

www.thomeko.fi

www.osterlund.com
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Yhteiskunnallista
vaikuttamista ja tiedonvaihtoa
Elintarviketieteiden Seura
astuu uudelle vuosikymmenelle ketterän ja pirteän
tuntuisena pienestä organisaatiosta huolimatta.
Toiminnan suola ovat
kymmenet vapaaehtoiset
elintarvikealan ammattilaiset eri puolella Suomea.

Kuva: Laura Hyvärinen

Elintarviketieteiden Seura r.y. (ETS, Finnish
Society of Food Science and Technology)
perustettiin vuonna 1947 Elintarviketutkijain seuraksi. Seuran nimi muutettiin Elintarviketieteiden Seura ry:ksi vuoden 1992
vuosikokouksessa, ja nimenmuutos rekisteröitiin kesäkuussa 1993.
Varhaisimmassa vaiheessa seuran päämääränä oli elintarvikealan metodiikan
kehittäminen ja asiantuntijalausuntojen
antaminen alan lainsäädäntö- ja valvontakysymyksissä. Ajan ja asioitten muuttuessa seurakin on muuttunut ja kehittynyt.

Tänä päivänä seura yhdistää elintarvikealan
ammattilaiset sekä edistää elintarvikealan
tutkimustiedon monipuolista soveltamista
käytäntöön.
Jäseniksi seuraan liittyi perustamishetkellä 19 henkilöä, pääasiassa kemistejä. Nyt
jäsenkunnassa on ammattilaisia ja opiskelijoita kaikilta eri elintarvikealan sektoreilta: eläinlääkäreistä teknologeihin ja kemisteistä biologeihin koko elintarvikeketjusta.
Jäseniä on ollut parhaimmillaan lähes
1 200, mutta suurten ikäluokkien jäädessä
eläkkeelle jäsenmäärä putosi alle tuhannen
vuoden 2016 alkupuolella. Aktiivisen jäsenkampanjoinnin myötä jäsenmäärä on lähtenyt hyvään kasvuun: nyt jäseniä on noin
tuhat. Lisäksi kannattajajäseniä on 40.

Henkilöt toiminnan varmistajana
Tiettävästi seurassa ei maksettu kellekään
palkkaa tai korvauksia 43 ensimmäisen toimintavuoden aikana. Pientä korvausta lienee kuitenkin maksettu hallituksen sihteereille ja seuran taloudenhoitajille.
Seuran hallituksiin, jaostojen toimintaan
ja lehden toimituskuntiin on osallistunut
vuosien saatossa lukematon määrä asian-

tuntijoita kauniilla kiitoksella ja kahvituksella.
Seuran monipuolisen toiminnan sujuvuudelle vapaaehtoisten henkilöitten merkitys
on ollut suuri ja tulee olemaan jatkossakin.
Myös jäsenet olivat aktiivisia varsinkin ensimmäisinä vuosikymmeninä. Seuran kokouksiin osallistuttiin runsaasti ja päinvastoin kuin nykyään, hallituksesta eroavat
jäsenet jouduttiin arpomaan.
Myös seuran kustantaman Kehittyvä Elintarvike -lehden asiantuntija-artikkelit ovat
28-vuotisen historian aikana syntyneet
pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin, tosin
päätoimittajan ja toimituspäällikön avustuksella ja sinnikkäällä editoinnilla. Lehdellä on myös joukko päteviä, vakituisia avustajia, joiden merkitys varsinkin ulkomaan
tuulahdusten osalta on korvaamaton.
Vuosituhannen vaihtuessa alkoi olla vaikeaa saada uusia jäseniä hallitukseen eroavien tilalle, syynä yleisesti lisääntynyt kiire
työpaikoilla. Työnantajat eivät ole antaneet
edistää yhteistä hyvää työajalla enää samaan malliin kuin menneinä vuosikymmeninä. Hienoinen käänne parempaan suuntaan tuntuu kuitenkin tapahtuneen vuonna
2016.
Seuran puheenjohtajilla ja myös kunniapuheenjohtajilla on vapaaehtoisuudesta
huolimatta ollut merkittävä osa seuran
imagon ylläpidossa. Varsinkin 2010-luvulla
puheenjohtajat ovat myös runsaasti työllistyneet toiminnan kasvaessa, monipuolistuessa ja muuttuessa yhä ammattimaisemmaksi. Lisäksi yleisen taloustilanteen
kiristyminen on vaatinut paljon pohdintaa.

Elintarviketieteiden Seuran hallitus
kokoustamassa Pasilan Huolintatalossa 21.8.2017. Ennen hallituksen
kokousta pidettiin jäsenhankintatyöpaja, johon osallistui myös
muun muassa jaostojen edustajia.
Kuvassa edessä hallituksen jäsenet
Oskar Laaksonen (vas.) ja Elina
Säde (oik.).
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Seuran ensimmäinen palkattu toimihenkilö oli lehden ensimmäinen osapäiväinen
päätoimittaja ja toimitussihteeri Sirpa
Sarlio-Lähteenkorva, joka muun työnsä ja opiskelunsa ohella potkaisi lehden
käyntiin vuonna 1990 silloisten puheenjohtajien DI Aimo Jussilan ja MMM Pekka
Jokimiehen kannustuksella.
Kaiken kaikkiaan seuran ja lehden toiminta ovat pyörineet pienellä palkatulla
joukolla 1990-luvulta lähtien. ETM Kaija
Mäkilä (nyk. Karjalainen) palveli seurassa
vuosina 1992−1995 lehden toimitussihteerinä ja päätoimittajana, MMM Päivikki
Savola vuosina 1996−2000 ja ETM Marianne Boström-Kouri toimittajana
vuosina 1997−2000.
Vuodesta 1997 lehden toimituksessa on
työskennellyt kaksi henkilöä, ensi alkuun
molemmat osapäiväisenä. Vuonna 2000 palkattiin Pirjo Huhtakangas kokopäiväiseksi toimittajaksi. Vuonna 2005 tehtävänimike
muuttui toimituspäälliköksi. Osapäiväisenä
päätoimittajana aloitti vuonna 2001 TkT
Raija Ahvenainen-Rantala. Molemmat
viimeksi mainitut henkilöt ovat osallistuneet
vahvasti lehden teon ohessa myös seuran
toiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen.
Ahvenainen-Rantala jäi eläkkeelle toukokuussa 2017. ETT, DI Laila Seppä hoiti
päätoimittajan tehtävää 1.5.-31.8.2017. Syyskuun 2017 alussa tehtävä siirtyi ETM, LuK
Laura Hyväriselle.
Vuonna 2008 sihteerin ja taloudenhoitajan luottamustehtävät yhdistettiin ja tehtävän hoitajasta tuli seuran osapäiväinen
toimihenkilö, jotta toimeen oli helpompi
saada osaava ja tehtävään sitoutunut henkilö. Yhdistettyä tehtävää hoiti ETM Irma
Ryynänen vuodet 2008−2009 ja ETM
Riikka Mononen 2009−2010. Vuonna
2010 nimike muutettiin viestintä- ja talousassistentiksi. Tätä tehtävää hoitaneet
henkilöt ovat olleet Anna Kojo
2010−2014, ETM Terhi Virtanen
2014−2015, ETM Soili Vesanen
2015−2016 ja ETM Laura Hyvärinen
syksy 2016.
Viime vuosina henkilöt ovat siis vaihtuneet varsin nopeasti johtuen työmarkkinatilanteista ja osittain myös alhaisesta
palkkauksesta. Useat henkilömuutokset
ovat aiheuttaneet lisätyötä lehden pitkäaikaisille toimihenkilöille.
Vuoden 2017 alusta seura palkkasi historiansa ensimmäisen osapäiväisen toiminnanjohtajan ETM Laura Hyvärisen, joka

Kuva: IPSJ:n kuva-arkisto

Vähän palkattua henkilöstöä

Jaostot järjestävät yhä ammattimaisempia seminaareja, jotka vetävät
hyvin kuulijoita. Itä- ja Pohjois-Suomen 10-vuotistaivalta juhlittiin seminaarilla Kuopiossa toukokuussa 2015. Seminaarin aiheen oli Gluteenittomuus – trendi vai erityisruokavalio.
hoitaa samoja tehtäviä kuin assistentit,
mutta myös kehittää seuran toimintaa.
Seuran ja lehden mittavaa toimintaa pyöritetään siis noin kahdella henkilötyövuodella vuosittain. Tämä ei onnistuisi ilman
hyvää verkostoa ja vastuullisia yhteistyökumppaneita.

Oma toimitila vasta vuonna 2000
Seuralla ei ollut vuosikymmeniin omaa toimitilaa. Syntynyttä kirjallista aineistoa säilytettiin sekä puheenjohtajien että sihteerien kotona ja työpaikoilla. Myös lehteä
tehtiin ensimmäiset kymmenen vuotta,
vuoteen 2000 asti pelkästään päätoimittajan ja toimittajan kotona tai työpaikalla.
Mainitusta vuodesta lähtien lehdellä oli
yksi pieni toimistohuone Pasilan Huolintatalossa Elintarviketeollisuusliiton tiloissa,
lähinnä toimituspäällikön käytössä.
Samassa huoneessa säilytettiin myös
suurin osa seuran kirjallisesta materiaalista aina vuoden 2013 kevääseen asti, jolloin

seuran assistentille vuokrattiin oma huone.
Kevättalvella 2013 toimituksen väki teki
mittavan seuran papereitten seulonnan ja
järjestelyn. Työn päätteeksi seuran arkisto
vuosilta 1947−2002 siirrettiin Länsi-Pasilasta Kansallisarkistoon toukokuussa 2013.
Huomattavaa on, että vaikka lehdellä on
jo 28. vuosikerta menossa, lehden päätoimittajalla ei ole koskaan ollut omaa työtilaa, vaan hän on tehnyt työnsä kotoa käsin
etänä. Tämä perinne jatkui syyskuun 2017
alkuun, jolloin toiminnanjohtajan ja päätoimittajan tehtävät yhdistettiin.
Elintarviketeollisuusliiton tilat ovat palvelleet hyvin seuran tarpeita. Vielä 1990-luvulla ja 2000-luvun alkuvuosina hallituksen
kokoukset pidettiin vuoronperään jäsenten
työpaikoilla, mutta vähitellen siirryttiin pysyvästi kokoustamaan Huolintatalossa,
jonne on helppo tulla eri suunnista Suomea. Nykyään siellä on myös hyvät mahdollisuudet etäkokoustamiseen, joten pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat henkilöt pääsevät kätevästi osallistumaan hallituksen kokouksiin.

Talous on aina puhuttanut
Koko 70-vuotisen toiminnan ajan eniten
ponnisteluja seuran hallituksille on aiheuttanut seuran talouden turvaaminen. Tosin
2000-luvun alussa Kehittyvä Elintarvike
-lehden onnistuneen ilmoitusmyynnin an- >

Seuran kustantaman Kehittyvä
Elintarvike -lehden tehtävänä on
tarjota uusinta asiantuntija- ja
tutkimustietoa eri teemoista,
visioida tulevaa ja herättää keskustelua.
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Kuva: Juhani Sibakov

Mentorointitapahtumat ovat kiinnostaneet elintarviketieteiden opiskelijoille. Helmikuussa 2015
Prosessitekninen jaosto järjesti mentorointitapahtuman Valion tutkimus- ja tuotekehitysyksikössä
Helsingin Pitäjänmäellä. ETM Alpo Martikainen
kertoo työstään opiskelijoille.

> siosta ja toisaalta alipalkattujen toimittajien

puurtamisen johdosta seuran pankkitilillä
oli niin paljon rahaa, että hallitus päätti sijoittaa sen tilintarkastajan neuvon mukaan.
Sijoituksesta tuli loppujen lopuksi murheenkryyni, koska maailman taloussuhdanteet heilahtelivat ja lisäksi sijoittajayhtiöt
myytiin aina eteenpäin. Sijoitus oli välillä
pahasti miinuksellakin. Lopulta sijoitus oli
kahdessa eri rahastossa Aviva investor
-pankin hallussa Luxemburgissa.
Seuran talouden ollessa laskusuunnassa
hallitus päätti vuonna 2015 kotiuttaa toisen
rahaston sijoituksen, kun rahasto lakkautettiin. Monien kiemuraisten mutkien ja
pätevän juristin avustuksella sijoitus saatiin
lopulta kotiutettua noin vuodessa. Vuoden
2016 alkupuolella hallitus päätti kotiuttaa
sijoituksen myös toisesta rahastosta. Siinäkin meni melkein vuosi. Rahat olivat
seuran tilillä vuoden 2016 lopussa. Voittoa
ei juurikaan tullut. Juristin kanta ymmär-

Kuva: ATJ:n kuva-arkisto

Jaostojen järjestämät ekskursiot yrityksiin täyttyvät
yleensä nopeasti. Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto vieraili marraskuussa 2012 Saarioisilla Sahalahdessa. jossa
tuotekehitysjohtaja Mirja Lonka esitteli yrityksen uutta
luovaa tilaa, Innolaa.

rettävästi oli, että pienen voittoa tavoittelemattoman ja pitkälti vapaaehtoistoimintaan perustuvan seuran ei kannata harjoittaa sijoitustoimintaa.
Pääosin seuran talous on koostunut jäsenmaksuista, kannattajajäsenmaksuista,
lehtitilaustuotoista ja ennen kaikkea lehden
ilmoitusmyyntituloista. Parhaimpina vuosina ilmoitustulot ovat olleet jopa 65−70
prosenttia seuran kaikista tuloista. Media-alan myllerryksestä ja digitalisaatiosta
johtuen ilmoitusmyyntitulot ovat laskeneet
jonkin verran. Taloudellisesti raskaimpana
vuonna 2015 ilmoitustulojen osuus oli noin
56 prosenttia. Vuonna 2016 tilanne oli jo
parempi, jolloin ilmoitusmyyntitulojen
osuus oli 58 prosenttia.
Ilmoitusmyynnin pienentymistä on korvattu apurahoilla ja seminaaritulojen lisäämisellä. On kuitenkin muistettava, että
jokainen apurahahanke on teetättänyt töitä henkilöresursseja lisäämättä. Hankkeit-

ETS:n toiminta pähkinänkuoressa
• Seurassa toimii viisi teemajaostoa, yksi aluejaosto ja yksi alueseura.
• Teemajaostot: Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto (ATJ), Elintarvikeanalytiikan jaosto (EAJ), Elintarvikehygienian jaosto (EHJ), Elintarvikealan
talous- ja markkinajaosto (ETMJ) ja Prosessitekninen jaosto (PTJ).
• Aluejaosto: ravitsemuspainotteinen Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto (IPSJ).
• Alueseura: Turun Elintarviketutkijain Seura ry (TETS).
• Näkyvimpiä toimintoja ovat seminaarit, ekskursiot ja kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä ammatti- ja tiedelehti Kehittyvä Elintarvike. Lehteä
tilataan myös ilman seuran jäsenyyttä.
• Vuosittain emoseura, ATJ ja TETS myöntävät stipendejä ansiokkaista
opinnäytetöistä.
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ten suunnittelussa on huomioitu työn tuoma hyöty seuralle ja lehdelle, esimerkiksi
jäsenien hankinnassa ja lehtitilausten määrän kasvattamisessa.
Toiminnanjohtajan palkkaamisen myötä
seuran toiminnan toivotaan laajenevan,
mikä varmistaa vakaamman talouden jatkossa.
Kaiken kaikkiaan on ilolla todettava, että seura ei kuitenkaan ole koskaan joutunut lomauttamaan työntekijöitään. Yksi
tärkein syy siihen lienee lehden toimihenkilöiden uurastus ja työpanos tunteja laskematta niin seuran kuin lehden hyväksi.
Raija Ahvenainen-Rantala
Lisätietoa seuran historiasta
• Ahvenainen-Rantala, R. 2014. Kurkistus
kulissien taakse. Pääkirjoitus. Kehittyvä
Elintarvike 6/2014, 3.
• Ahvenainen-Rantala, R. & Huhtakangas, P.
(toim.) 2007. Elintarviketieteiden Seuran
jäsenmatrikkeli 2007, Elintarviketieteiden
Seura r.y., s.1−36.
• Ahvenainen-Rantala, R. 2004. Lehden taival
syntyhetkestä murrosikään. Kehittyvä
Elintarvike 5/2004, s. 23.
• Ryynänen, Suvi (toim.), 2001. Historiikki
1947–2000. Jäsenmatrikkeli 2001.
Elintarviketieteiden Seura r.y., 114 s.
• Savola Päivikki, 1997.  Elintarviketieteiden
Seuran viisi vuosikymmentä – onko vesi
muuttunut viiniksi? Kehittyvä Elintarvike
4/1997, 53−59.
• Vuoden 2007 Kehittyvä Elintarvike -lehdet,
www.kehittyvaelintarvike.fi/Lehtiarkisto
• www.ets.fi
• www.kehittyvaelintarvike.fi
• Kansallisarkisto, Elintarviketieteiden Seuran
aineisto vuosilta 1947−2002
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Seuran kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö
• Mukana Kemian Päivien järjestelyissä vuodesta
1960.

• Suomen Tiedekustantajien liiton jäsen vuoden 2017
alusta.

• Elintarvikesymposiumin järjestäminen yhteistyössä
Kemian Päivien järjestäjien kanssa vuodesta 1963.

• International Union of Food Science and Technologyn (IUFoST) ja Institute of Food Technologists’in
(IFT) jäsen vuodesta 1970.

• Suomen Kemian Seuran koordinatiivinen jäsen.
• Jäsenyys Tieteellisten seurain valtuuskunnassa.
• Edustus Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön hallituksessa 1960-luvulta lähtien.

• Kansallisen jäsen European Federation of Food
Science and Technology’ssä (EFFoST).

• Toimihenkilöt ovat osallistuneet Elintarvikepäivän
ohjelman suunnitteluun.

• Yhteydet Pohjoismaiden elintarviketieteellisiin sisarseuroihin sekä edustus Norjan ja Ruotsin elintarvikepäivillä.

• Edustus Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan järjestämässä Elintarviketalouden
Professional Development eli PD-koulutuksen lautakunnassa.

• Seura on The European Sensory Science Societyn
(E3S) perustajajäsen vuodesta 2011. E3S:n ja sen
ryhmien toiminnassa seuraa edustaa Aistinvaraisen
tutkimuksen jaoston jäseniä.

Seurassa vuodesta 2005
lähtien toteutettuja hankkeita
• Lehden lukijatutkimus 2005
• Jäsenmatrikkeli 2007
• Foodtec-palkinto 2007
• ETS:n 60-vuotisjuhla Kalastajatorpalla 2007
• ETS jäsenkysely 2008

Ei tietoakaan happanemisesta
Kaksikymmentä vuotta sitten Kehittyvä Elintarvike -lehden silloin päätoimittaja, MMM Päivikki Savola
totesi Elintarviketieteiden Seuran
50-vuotis-historiakatsauksessa seuran kypsyneen vuosien saatossa oikein säilytettynä täyteläiseksi. Samalla Savola esitti humoristisen toiveensa: ”Kunhan vain tulevat polvet
eivät päästä sitä happanemaan…”.
En yhtään ihmettele Savolan huolta, koska varsinkin vuosina 1998–
1999 silloisessa hallituksessa käytiin
monia keskusteluja ja oli suorastaan
pientä kädenvääntöä muun muassa
lehden tulevaisuudesta. Kaikki hallituksen jäsenet eivät oikein jaksaneet
uskoa lehden tarpeellisuuteen. Siksi
olisi haluttu jatkaa osa-aikaisilla toimittajilla ja alamittaisella palkkauksella. Onneksi järki voitti ja ymmärrettiin, että toimituksen ammattitaitoon kannattaa panostaa, jolloin
myös ilmoitusmyynti paranee.
Seuran täyttäessä 70 vuotta voi
ilolla todeta, että päätökset olivat

oikeita, eikä seura ole päässyt happanemaan.
Erityisen ilahtunut olen seuran aktivoitumisesta opiskelijoiden suuntaan. Viime vuosina on toteutettu
muun muassa useita opiskelijoiden
mentorointitapahtumia.
Seuralla on tällä hetkellä hyvät tulevaisuuden näkymät. Emoseuralla
on monia uusia ideoita kypsymässä
tulevaisuuden toiminnaksi. Jaostot
ovat aktiivisia ja jäsenet innostuneita. Kehittyvä Elintarvike -lehti on
hyvin seurannut aikaa, uudistunut
lukijakunnan toiveitten mukaan ja
on selvästi alansa vaikuttaja.
Seuran visio olla aktiivinen, elinvoimainen ja haluttu kohtaamispaikka elintarviketieteistä ja alan kehittämisestä kiinnostuneille on realistinen, joten ja kossakin on luvassa
leppoisaa ja stressitöntä, mutta ammatillista toimintaa niin opiskeli-joille kuin ammattilaisille!
Raija Ahvenainen-Rantala

• Get a Life – Maistuva ammatti
-esite opoille 2009
• Lehden kotisivut lehtiarkistoineen 2009
• Seuran sääntöuudistus 2011
(työ tehtiin 2010−2011)
• Lehden 20-vuotisjuhlaseminaari
Elintarviketieteillä
kilpailukykyä 2009
• Seuran 65-vuotisjuhlaseminaari
Elintarvikeyrittäjyyden
menestyksen avaimia 2012
• ETS jäsenkysely 2012
• Seuran aineiston 1947−2002
seulonta ja vienti Kansallisarkistoon 2012−2013
• Elintarvikeketju esittäytyy -erikoissivut Kehittyvä Elintarvike -lehden
numerossa 5/2014
• Opiskelijoiden Tulevaisuustreenit 2015
• Oikeaa tietoa kuluttajille
-kampanja ml. Ruoka- ja terveyskysely 2015
• Ruoka- ja terveyskyselyn jatko
2016
• Opiskelijoiden mentorointitapahtuma Tutkinnosta kansainvälistyville markkinoille 2016
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Ammatillista ja
henkilökohtaista hyötyä
Vuonna 2007 Elintarviketieteiden Seuran kunniajäseneksi kutsuttu elintarvikkeiden aistinvaraisen
laatututkimuksen professori
Hely Tuorila näkee seuran
tulevaisuuden hyvänä.

Kuva: Wilma Hurskainen

ETT Hely Tuorila muistelee liittyneensä
seuraan vuonna 1975. Hän on ollut aktiivinen ETS:n jäsen erityisesti Aistinvaraisen
tutkimuksen jaostossa (ATJ). Pisimmän
työuran (1983−2016) hän on tehnyt Helsingin yliopistossa aistinvaraisen arvioinnin
opetuksessa ja tutkimuksessa.
− Vuonna 1979 elintarviketeknologian
apulaisprofessori Rakel Kurkela (Raksu)
pani pystyyn aistinvaraisen suomenkielisen
sanaston toimituskunnan. Raksu oli jo tehnyt yhden sanaston vuonna 1972 yhdessä
psykologian laitoksen kanssa (julkaisija Elintarviketutkijain Seura), mutta piti sitä liian
teoreettisena. Se oli myös loppuunmyyty.
Olin toimituskunnan sihteeri. Syntyi laajempi ja suorasanaisempi sanasto Elintarviketutkijain Seuran julkaisemana. Sanastoryhmä teki työtä innostuneesti. Raksun
päätelmä oli, että on luotava pitempijänteinen yhteistyö alan toimijoiden välille. Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston (ATJ) perustamisesta ETS:ään päätettiin vuonna
1984, Tuorila kertoo.
Hely Tuorila oli ATJ:n sihteeri vuosina
1984−1986 ja puheenjohtaja vuosina
1990−1992.
Vuonna 2005 hän toimitti yhdessä ETT
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Hely Tuorilan mielestä tieteen
tuominen kaikkien seuraan kuuluvien lähelle on tärkeää – tehtiin
sitä maailmalla, kotimaassa tai
suomalaisin voimin ulkomailla.
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Elintarviketieteiden
Seura ry:n kunniajäsenet
Ulla Appelbyen kanssa aistinvaraisen
tutkimuksen oppikirjan Elintarvikkeiden
aistinvaraiset tutkimusmenetelmät. He
päättivät ohjata tekijänpalkkiot ETS:ään
aistinvaraisen stipendirahaston pesämunaksi.
− On hienoa nähdä, että nyt alalla
myönnetään stipendejä fiksuille nuorille
opiskelijoille, Tuorila iloitsee.
Hän oli mukana myös valmistelussa,
kun European Sensory Science Society
E3S perustettiin vuonna 2011. ETS on
yksi 12 perustajajäsenestä.

• FM Antti Ahlbäck †

Tärkeä yhdysside

• FM Tapio Salo †

Tuorilalle seura on ollut tärkeä sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti. Erityinen ilonaihe on, että ETS:n kautta
aistinvarainen tutkimus on tullut monella tavoin näkyviin. Se on ollut tärkeää
sekä opetuksen että tutkimuksen kannalta. Aktiiviset ATJ:n jäsenet tulivat tutuiksi ja hyviksi kavereiksi erityisesti
jaoston alkutaipaleella.
− ATJ on ollut kotimaisena verkostona
aivan keskeinen ammatillisesti. Erityisen
palkitsevaa on ollut nähdä, kuinka ATJ:n
vuosiseminaari on vakiinnuttanut paikkansa tämän alan kehityksen ja trendien
heijastajana. Mukavaa, kun idulle saadut
asiat kukoistavat ja uudet ihmiset huolehtivat asioista, yksi toisensa jälkeen
ottaa vastuun kannettavakseen, Tuorila
toteaa.
Hänen mielestään myös Kehittyvä Elintarvike -lehti on vuodesta 1990 lähtien
ollut valtavan tärkeä yhdysside.
− Se on alalla toimivien voimannäyte,
merkki siitä, että elintarvikeala on tärkeä
ja ollaan samassa veneessä: meille kaikille uskoa ja identiteettiä vahvistava
voima! Kun on selvitty niin vaikeista
ajoista kuin 1990-luvun alkupuoli, niin
tulevaisuus näyttää hyvältä. Lehdestä voi
seurata vielä nyt eläkkeellä ollessakin,
mistä puhutaan ja ketkä puhuvat. Ajatellen 30−40 vuoden takaista aikaa on
uskomatonta, että sellainen lehti on,
Tuorila summaa.

• TkT Raija Ahvenainen-Rantala
• MMM Seppo Heiskanen
• MMT Pekka Koivistoinen †
• ELT Hannu Korkeala
• TkT Rakel Kurkela †
• MML Jarmo Laaksonheimo †
• FT Pekka Linko †
• TkT Yrjö Mälkki
• MMT Kari Salminen †
• FM Väinö Salminen †
• FM Carl-Gustav Spåre

Turun Elintarviketutkijain Seura ry:n
kunniajäsenet

• ETT Hely Tuorila

• FT Reino Linko †
• MML Jarmo Laaksonheimo †
• FT Rainer Huopalahti
• FT Jukka Kaitaranta
• FT Heikki Kallio

Kannattajajäsenet
Ammeraal Beltech Oy

Givaudan Finland

Orkla Foods Finland Oy

Apetit Ruoka Oy

HKScan Finland Oy

Oy R. Österlund Ab

Atria Suomi Oy

Hosmed Oy

Pakkasmarja Oy

Berner Oy

If Vahinkovakuutus Oy

Polttimo Oy

Bonne Juomat Oy

Kauppamyllyjen Yhdistys ry Ravintoraisio Oy

Caldic Finland Oy

Kesko Oyj

Roima Intelligence Inc

Condite Oy
(TETS:n kannattajajäsen)

KiiltoClean Oy

Roquette Nordica Oy

Kronfågel Oy

Saarioinen Oy

Elintarviketeollisuusliitto ry Labo Line Oy
Elixi Oil Oy
Leipurin Oy

Sensorcell Oy

Eurofins Scientific
Finland Oy

Makery Oy

Thomeko Oy

Malvern Panalytical

Vaasan Oy

Fazer Leipomot Oy
FinnSnack Oy

Sinebrychoff Oy Ab

Mtech Digital Solutions Oy Vaisala Oyj
Nokeval Oy

Valio Oy

Raija Ahvenainen-Rantala
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Seura on tukeva verkosto
Elintarviketieteiden Seuran varapuheenjohtaja
Erkki Vasara pitää seuraa
tukevana elintarvikealan
verkostona.

Kuva: Pirjo Huhtakangas

− Hyvät verkostot, kuten ETS auttavat,
vaikka työtilanteet muuttuvat. Erityisesti
opiskelujen loppuvaiheessa oleville nuorille seuran toimintaan osallistuminen on
hyvä väylä työllistyä, hän tiivistää.
Erkki Vasara valmistui Viikistä elintarviketieteiden maisteriksi vuonna 1995 pääaineenaan maitoteknologia. Hän muistelee
liittyneensä seuran jäseneksi kohta valmistumisensa jälkeen aloittaessaan työuraansa MTT:llä (nykyisin Luke) Jokioisilla.
Seuran toimintaan Vasara tutustui varsinaisesti osaamiskeskusohjelman kautta
2000-luvun alkuvuosina, kun hän oli mukana Kehittyvä Elintarvike -lehden toimituskunnassa. Vasara työskenteli tuolloin
ELOn valtakunnallisen verkoston toiminnanjohtajana. Lehden toimituskunnan jäsenenä hän aloitti vuoden 2003 alussa,
mutta oli jo sitä ennen mukana toimituskunnan ideointipalavereissa teemoista
riippuen.

Talous korostuu vetovastuussa
Tiiviimmin seura on tullut tutuksi hallitustyöskentelyn kautta. Vasara on ollut ETS:n
hallituksessa vuodesta 2010 lähtien, puheenjohtajana vuodet 2013−2015 ja varapuheenjohtajana vuodesta 2016 alkaen.
− Seura on antanut tosi hyvän verkoston ja lehden, mutta seuran talouden
kanssa tahkoaminen on rasittanut. Talous
korostuu erityisesti vetovastuussa. Taloudellisesti hyvät vuodet ovat ilmeisesti takanapäin. Aikaisemmin hallituksessa oli
helpompaa, kun lehden ilmoitusmyynti
piti seuran taloutta pystyssä. Ilmoitusmyynti ei ole romahtanut, mutta toiminnan kustannukset ovat kasvaneet, ja toiminta on muuttunut harrastuksesta liiketoiminnaksi, hän kuvaa tilannetta.
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ETS:n varapuheenjohtaja Erkki Vasara laittaisi paukut seurassa sisällöllisesti lehteen, mutta kaikki rakentuu talouden varaan: rahoitusta pitää
saada useammasta eri lähteestä.
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Tutkimustiedon välittäjä
Vasaran mukaan seuran tehtävä on edelleen
olla yhteyssiteenä tutkimuksen ja elinkeinoelämän välillä ja lehden välittää kentälle tutkimustietoa suomeksi. Suomen kieli ei saa olla satavuotinen kokeilu, kuten professori Anu Kantola kirjoitti kolumnissaan Helsingin Sanomissa
9.5.2017. Se on arvokysymys: Vieraalla kielellä
asian merkitys muuttuu helposti toiseksi, koska
kielet ovat kulttuurisidonnaisia.
− Näen lehdellä tulevaisuutta, mutta se kulminoituu ilmoitusmyyntiin ja siihen, miten lehti pystytään digitaloisoimaan. Se vaatii rahaa. Jos siinä
onnistutaan, pystytään palvelemaan paremmin
erityisesti elintarvikealan opetusta yliopistoissa
ja ammattikorkeakouluissa, Vasara summaa.
Hän laittaisi paukut seurassa sisällöllisesti lehteen, mutta kaikki rakentuu talouden varaan.
– Rahoitusta pitää saada useammasta kanavasta. Tässä esimerkiksi jaostojen teemaseminaarit ovat keskeisessä asemassa. Hallituksen
ja toiminnanjohtaja-päätoimittajan tehtävänä on
tasapainottaa taloutta, jotta seuralla on rahaa
investoida tuleviin uudistuksiin.

Elintarvikealalla paljon tutkittavaa
Erkki Vasara näkee elintarvikealalla paljon tutkimuksen arvoisia asioita. Teollisuudessa kasvisbuumi jatkuu, proteiinikysymykset sekä suolan ja sokerin määrän vähentäminen kiinnostavat. Myös vastuullisuuskysymykset ja kuluttajan
parempi ymmärtäminen ovat vahvoja teemoja:
ihmiset odottavat tuotteilta terveellisyyttä,
helppoutta ja vastuullisuutta.
− Tulevaisuudessa rasvan vaikutuksia pitäisi
taas tutkia. Nyt keskustelua ovat hallinneet proteiinit. Tulevaisuutta voivat olla kasvien käyttö
ylipäätään, kaura ja erikoisviljat, kuten kvinoa
ja tattari. Härkäpavun rinnalle tulee uutena kasviproteiinilähteenä lupiini. Myös A2-maito on
kiinnostava tutkimuskohde. Sitä on nyt myynnissä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Joidenkin tutkimusten mukaan Kaseiini A2:ta sisältävä maito aiheuttaa vähemmän vatsaoireita.
Sitä tuottavat alkuperäkarjojen lehmät, kuten
Suomessa kyytöt.
Pirjo Huhtakangas
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ETS:n puheenjohtajat
• FT Jyry Tikka 1947−1952
• DI Kauko Laine 1953
• FM Väinö Salminen 1954−1958
• FM Aarne Rahiala 1959−1962
• FM Antti Ahlbäck 1963
• FM Tapio Salo 1964
• MMT Fritz Niinivaara 1965−1966
• TkT Matti Linko 1967−1968
• MMT Pekka Koivistoinen 1969−1970
• MMT Kari Salminen 1971−1973
• MMT Jorma Laine 1974
• MML Matti Varesmaa 1975
• FM Carl-Gustaf Spåre 1976−1977
• FT Jukka Kaitaranta 1978
• ELL Pentti Sippo 1979
• TkL Paula Nybergh 1980
• FL Esko Pajunen 1981−1982
• TkT Matti Harju 1983
• DI Kari Hyrkäs 1984−1986
• MMM Pirjo Merimaa 1987
• DI, MKT Aimo Jussila 1988−1989
• MMM Pekka Jokimies 1990−1991
• FM Jukka Oravainen 1992
• MMM Heikki Kerojoki 1993−1994
• DI Helena Härkönen 1995−1996
• MMM Mauri Yli-Kyyny 1997
• FT Merja Leino 1998−1999
• ETM Kati Randell 2000
• DI Matti Kalervo 2001−2003
• FT Mari Hakala (nyk. Sandell) 2004
• ETM Markus Luhtala 2005−2007
• FT, ETL Jarmo Heinonen 2008−2009
• MMM Heikki Manner 2010−2011
• FT Eila Järvenpää 2012
• ETM Erkki Vasara 2013−2016
• ETM Elisa Piesala 2016
• KtaO Taru Karikoski 2017−
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Yksi kumppani kaikkiin tarpeisiisi

Turvallinen valinta elintarviketeollisuuden
mittausratkaisuihin
Endress+Hauser on elintarviketeollisuuden luotettu kumppani. Toimitamme
mittausratkaisuja elintarvikeprosessin turvallisuuden ja luotettavuuden yhä
tiukentuviin vaatimuksiin.
Ratkaisumme auttavat kasvattamaan kustannustehokkuutta ja lisäämään tuottavuutta. Tarjontaamme kuuluvat kaikki liitynnät, materiaalit, pinnoitteet ja
erityiskäsittelyt, joita prosessissasi vaaditaan. Lisäksi meillä on tarjota kaikki
tarpeellinen kentänhallintaan liittyvä osaaminen, työkalut ja tietopalvelut.
Sovellukset:
CIP-pesut, pastörointi ja aseptiset käyttökohteet, liuoksen pitoisuus, säiliöiden pinnankorkeus (siilot, prosessi- ja varastosäiliöt), kiinteät massat ja nesteet, varastojen seuranta ja inline-laatumittaukset. Tuotevalikoimastamme löytyvät kaikki tarvitsemasi
instrumentit.
Vuosikymmenten kokemuksella autamme asiakkaitamme nostamaan tehokkuutta ja
tuotantoa sekä minimoimaan tuotehävikkiä.

Endress+Hauser Oy
Robert Huberin tie 3 B
01510 Vantaa
Puhelin 020 1103 600

kari.kylavainio@fi.endress.com
www.fi.endress.com

