
 
Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö on myöntänyt vuonna 2017 apurahoja seuraavasti: 

 
Aisala Heikki, Turun yliopisto. 4000 € tutkijavierailuun Japaniin. Tutkimuksen aihe:  
Suomalaisten metsäsienten aistinvaraiset ominaisuudet sekä taustalla oleva kemia.  
 
Beltrame Gabriele, Turun yliopisto. 5000 € väitöskirjatyöhön. Tutkimuksen aihe: 
Technologies for sustainable utilization and value addition of Finnish mushrooms. 
 
Elintarviketieteiden Seura. 2000 € Tutkimustiedon hyödyntäminen 
elintarviketeollisuudessa. Miten tiedettä käytetään hyväksi? -selvityksen tekemiseen.  
 
Erkkola Maijaliisa + työryhmä, Helsingin yliopisto. 12 000 € ravintodatan 
analysointiin. Tutkimuksen aihe: Päivitetyn ja uuden tiedon tuottaminen 
suomalaislasten ruuankäytöstä ja ravitsemuksesta.  
 
Hautsalo Ville, Helsingin yliopisto. 2240 € väitöskirjatyön näytteiden analysointiin. 
Tutkimuksen aihe: Kauralajikkeiden kestävyys Fusarium-sienten aiheuttamaa 
punahometta vastaan.   
 
Houttu Noora, Turun yliopisto. 2527 € tutkijavierailuun Southamptoniin. Tutkimuksen 
aihe: Gestational diabetes and nutrition – detection and regulation of early risk 
markers 
 
Iso-Touru Terhi, Luonnonvarakeskus. 1220 € tutkimustulosten esittelyyn 
kansainvälisessä kongressissa. Tutkimuksen aihe: Copy number variations and their 
overlaps with genomic regions associated to different traits in Finnish pig breeds. 
 
Keränen Essi, Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Kainuu ry. 3000 € 
analyysikustannuksiin. Tutkimuksen aihe: Tiettyjen luonnonmarjojen 
ravintoarvotietojen analysointi Fineli-tietokannan päivittämiseksi.  
 
Knaapila Antti, Helsingin yliopisto. 4000 € materiaalikuluihin. Tutkimuksen aihe: 
Elintarvikkeiden aromien herättämät mielikuvat ja niiden yhteensopivuus tuotteesta 
annettuun verbaaliseen ja visuaaliseen informaatioon. 
 
Kolehmainen Marjukka, Itä-Suomen yliopisto. 3000 € Konferenssin järjestämiseen. 
Konferenssin aihe: The Power of Rye – kansainvälinen rukiin tutkimukseen keskittyvä 
ravitsemus- ja elintarviketieteellinen kongressi. 
 
Konkol Yvonne, Turun yliopisto. 5000 € väitöskirjan edistämiseen. Tutkimuksen 
aihe: Suomalaisesta kuusesta saatavien sokeriyhdisteiden käyttö ravintokuituna ja 
niiden terveysvaikutukset. 
 
Korpela Riitta, Helsingin yliopisto. 4000 € konferenssin järjestämiseen. Konferenssin 
aihe: Nutrition Winter School 2018, teemana Breaking barriers, Gut, brain, bugs and 
beyod. 
 
Kukkola Mari, Luonnonvarakeskus. 1008 € osallistumiseen jatkokoulutukseen 
Ruotsissa. Tutkimuksen aihe: Ruokinnan ja prosessoinnin vaikutus maidon polaarisiin 
lipidiyhdisteisiin.  
 
Kulkarni Amruta, Turun yliopisto. 5000 € väitöskirjan työstämiseen. Tutkimuksen 
aihe: Role of stereospecificity of EPA and DHA – research towards enhanced omega-
3 status and promotion of neurological and cardiovascular health. 



 
Kumpulainen Tommi, Turun yliopisto. 500 € tutkimustulosten esittelyyn 
kongressissa USA:ssa. Tutkimuksen aihe. Arvopohjaisten tekijöiden merkitys 
elintarvikeketjussa ja mahdollisuudet hyödyntää niitä lisäarvon tuottajina.  
 
Kårlund Anna, Itä-Suomen yliopisto. 2200 € tutkijavaihtoon Norjaan. Tutkimuksen 
aihe: Mesimarjalajikkeiden aineenvaihduntatuotteiden profiilien eroaminen ja agro-
kemikaalialtistusten vaikutus em. profiileihin. 
 
Kähkönen Anni-Kaisa, Lappeenrannan tekninen yliopisto. 3000 € tutkijavierailuun 
Stanfordin yliopistoon. Tutkimuksen aihe: Vastuullisuus ja sen varmistaminen 
elintarviketeollisuuden hankintatoimessa ja toimitusketjussa. 
 
Lindblom Arto, Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu. 1000 € tutkijavierailuun 
Singaporeen. Tutkimuksen aihe: Digitalisoitumisen ja alustatalouden vaikutus kaupan 
alaan ja arvoketjuun.  
 
Lindblom Taru, Turun yliopisto. 4000 € tutkimuksen kansainväliseen osioon. 
Tutkimuksen aihe: Ruuankulutuksen yhteiskunnalliset merkitykset urbaaneissa 
kaupunkikulttuureissa: vertaileva tutkimus Japanin (Tokio) ja Suomen (Helsinki) 
välillä. 
 
Ma Xueying, Turun Yliopisto. 5000 € väitöskirjan viimeistelyyn. Tutkimuksen aihe:  
Key flavour compounds and their contribution to the quality of sea buckthorn. 
 
Moilanen Johanna, Turun yliopisto. 2000 € materiaalikuluihin. Tutkimuksen aihe:  
Ellagitanniinit kasviperäisissä elintarvikkeissa: koostumus ja aistittava laatu 
 
Niemi Jarkko, Luonnonvarakeskus. 2000 € tutkimushankkeeseen, joka aiheena on 
hyönteistuotannon edistäminen. 
 
Paavola Lauri, Aalto-yliopisto. 1200 € tutkimustulosten esittelyyn konferenssissa 
Kreikassa. Tutkimuksen aihe: The Role of Routines in Transformation.  
 
Peltola Rainer, Luonnonvarakeskus. 4000 € konferenssin järjestämiseen. 
Kongressin aihe: International Seminar, Non-Timber Forest Products and 
Bioeconomy (NTFO2017). 
 
Peltomaa Elina, Helsingin yliopisto. 3000 € transkriptomiikan tutkimuskuluihin. 
Tutkimuksen aihe: Nielulevien käyttö välttämättömien rasvahappojen tuotantoon – 
kuluapurahahakemus transkriptomiikan tutkimuksiin. 
 
Yan Xun, Helsingin yliopisto. 3000 € laboratoriokuluihin. Tutkimuksen aihe: 
Maitohappobakteerien in situ tuottamien eksopolysakkaridien (dekstraanit, fruktaanit) 
potentiaalinen käyttö elintarvikesovelluksissa. 
 
Yang Wei, Turun yliopisto. 900 € tutkimustulosten esittelyyn kongressissa 
Argentiinassa. Tutkimuksen aihe: Effects of Genetic and Environmental Factors on 
Proanthocyanidins in Sea Buckthorn 
 
 
 
 

 


