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KASVINSUOJELUSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2016  
 

Kasvinsuojeluseuran tarkoituksena on edistää kasvitautien, tuhoeläinten ja 
rikkakasvien tutkimista ja torjuntaa maassamme, toimia kasvinsuojelua 
harrastavien henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä sekä levittää 
kasvinsuojelusta tutkimukseen perustuvaa asiallista tietoa. Seura työskentelee 
tarkoituksensa hyväksi järjestämällä kokouksia ja retkeilyjä, toimittamalla 
julkaisuja ja toimimalla muilla näihin verrattavilla tavoilla.  

 
  Vuosi 2016 on seuran 85. toimintavuosi.  
 

Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura ja Tiedekustantajain 
liiton jäsen. 

 
Kunniapuheenjohtaja professori Eeva Tapio 
 
Kunniajäsenet Agronomi Tuula Hiltunen 
  Agronomi Risto Lallukka 
  FT Jorma Rautapää 
  Professori Anna-Liisa Varis 
  LuK Arja Vasarainen 
 
 
1. Hallinto ja sen toiminta  

  Seuran asioita hoitaa 15 henkinen hallitus sekä hallituksen valitsemat  
toimihenkilöt, joita ovat toiminnanjohtaja ja tiedotussihteeri. 
Toiminnanjohtajana toimii Pertti Rajala ja tiedotussihteerinä Marika Rastas. 
 
Hallitus 17.3.2016 saakka 
 

  Heikki Jalli, puheenjohtaja, Luke 
  Tapio Lahti, varapuheenjohtaja, Yara Oy  
  Lotta Kaila, sihteeri, Tukes 
  Asmo Saarinen, Berner Oy 
  Erja Huusela-Veistola, Luke 
  Anne Rahkonen, Luke 
  Juha Tuomola, Evira 
  Asko Hannukkala, Helsingin Yliopisto 
  Samuel Jussila, viljelijäjäsen 
  Anna Poimala, Metla 
  Vilma Kuosmanen, Pro Agria 
  Taina Sahin, MMM 
  Marika Rastas, Luke 
  Hanna Skogster, Puutarhaliitto Ry 
  Pertti Rajala, toiminnanjohtaja 
  Tero Hirvi, Fazer mylly 
  Sampo Muranen, opiskelijajäsen (Helsingin yliopisto) 
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2. Vuosikokous ja muut tilaisuudet 
 

2.1. Vuosikokous  
  Vuosikokous järjestetään 17.3.2016 Tieteiden talolla Helsingissä.  

 
Hallituksesta on erovuorossa Heikki Jalli, joka on toiminut seuran 
puheenjohtajana. 

 
2.2. Muut seuran tilaisuudet 
 

Kasvinsuojelupäivä 
Peltokasvijaosto järjesti kasvinsuojelupäivät 19.1.2016 Hämeenlinnassa. 
Tilaisuudessa oli 15 esitystä, joissa kerrottiin pellon rakenteesta, viljelyn 
äärioloista, aasianrunkojäärästä, herbisidien toimintatavoista tuulikulkeumasta, 
kasvinsuojelututkinnosta, syysohrasta, tuomikirvasta, luomu-tilakäynneistä 
sekä kasvinsuojeluaineiden uutuuksista. Tilaisuudessa oli 130 osallistujaa. 
 
Tuhoeläintorjuntapäivä 
Asunto- ja elintarvikehygienian jaosto (KASELI) järjestää 
tuholaistorjuntapäivän.  
 
Peltokasvijaoston kesäretki 
Peltokasvijaosto järjestää retken Itä-Uudellemaalle.  
 
Puutarhakasvijaoston kesäretki 
Puutarhajaosto järjestää yksipäiväisen retken Kymenlaaksoon. 
 
Syyspuinti 
Peltokasvijaosto järjestää osallistujille maksuttoman tilaisuuden Mustilassa, 
joissa kerrotaan menneen kesän kasvinsuojeluongelmista pelto- ja 
puutarhakasveilla. 

 
2.3. Seuran osallistuminen muihin tapahtumiin 
   

Seura osallistuu alla lueteltuihin tapahtumiin omalla osastolla. 
   
Alustavasti on sovittu, että seura osallistuu Okra-maatalousnäyttelyyn 6.-9.7. 
Oripäässä. Lisäksi alustavasti on sovittu, että seura osallistuu Ylistaron 
peltopäiville 29.7.2016. Seura on mukana Lepaan puutarhamessuilla 11.-
13.8.2016 Forestum oy:n osastolla. 

 
  Lisäksi toiminnanjohtaja toimii kouluttajana kasvinsuojelukoulutuksissa. 

 
3. Julkaisu- ja tiedotustoiminta  

 
Kasvinsuojelulehti 
Kasvinsuojelulehden 49. vuosikerta ilmestyy neljänä numerona vuoden 
aikana. Painosmäärä on noin 1 500 kappaletta. Lehti on jäsenten luettavissa 
myös seuran internetsivuilla. 
 
Kirjat 
Seura uudistaa rikkakasvioppaan vuonna 2016. 
 
Seuran internetsivut 
Seuran internetsivut ovat osoitteessa www.kasvinsuojeluseura.fi. Sivuilla 
esitellään seuran toimintaa, välitetään kasvinsuojeluun liittyviä uutisia ja 
tiedotetaan alan tapahtumista. Lisäksi sivujen kautta voi ostaa seuran kirjoja ja 
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jäsenet pääsevät hyödyntämään kasvinsuojelutietokantaa ja 
kasvinsuojelulehden arkistoa.  
 
Kasvinsuojeluseuran nettisivujen päivittämisestä ja jäsenrekisterin ylläpidosta 
vuonna 2016 vastaa Juha Tuomola.   
 
Tiedottaminen 
Seura kertoo toiminnastaan alan ammattilehdissä ja maatilatalouden 
sähköisessä palvelukanavassa Farmitissa (www.farmit.net). Lisäksi seura 
välittää tietoa toiminnastaan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa ja 
Twitterissä. 
 

4. Hankkeet ja projektit 
 

4.1.  IPM-Tietoalusta hanke  
Seura perusti vuonna 2014 kehitysyhtiön (Ekesis Oy), joka tekee valmiiksi ja 
kaupallistaa hankkeessa aloitetun IPM-portaalin. Ekesis Oy jatkaa portaalin ja 
tietoalustan kehitystyötä ja hakee rahoitusta yhteistyökumppaneiden kanssa 
vuonna 2016. 
 
Ekesis Oy on mukana ICT-Agri (Eranet) hankkeessa peltosensoreiden datan 
hyödyntäminen täsmäviljelyssä ja kasvinsuojelussa. 

 
5. Jaostojen ja työryhmien toiminta 
 
5.1. Asunto- ja elintarvikehygienian jaosto (KASELI) 

Jaoston vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa on kokoontua vähintään kerran 
kuluvan vuoden aikana. 

 
5.2. Metsänsuojelujaosto 

Jaoston vuoden 2016 suunnitelmassa on kokoontua kevättalvella Eviraan, 
jossa samalla olisi mahdollisuus tutustua karanteenituholaisen vaatimaan 
selvitys- ja viranomaistyöhön aarianrunkojäärään liittyen. Jaostossa on myös 
keskusteltu osallistumisesta marraskuun Metsäpäiville. 

 
5.3. Peltokasvijaosto 

Jaosto kokoontuu kahdesti vuodessa syys- ja kevätkokoukseen.  
Jaosto ideoi Kasvinsuojelupäivän 19.1.2016 Hämeenlinnassa. Perinteinen 
kesäretki tehdään kotimaassa, kohteena Itä-Uusimaa. Kasvinsuojeluseuran 
Syyspuinti –tapahtuma järjestetään 1.11.2016 Mustialassa. Peltokasvijaosto 
tuottaa aineistoa Kasvinsuojelulehden kolmanteen numeroon. 

   
5.4. Puutarhajaosto 

Yksipäiväinen kesäretki tehdään kesäkuun alkupuolella Kymenlaaksoon, jossa 
tutustaan hedelmä- ja marjatiloihin sekä kasvihuoneyrityksiin. Jaoston jäsenet 
kirjoittavat/pyytävät kirjoituksia Kasvinsuojelulehden puutarhateemaan. 
Vuoden aikana pidetään kaksi kokousta. 

 
 
5.5. Sanastojaosto 

Vuoden 2016 toimintasuunnitelma on osin avoin, koska Virus- ja 
viroidinimistön äskettäin valmistuttua ei ole toistaiseksi noussut esiin mitään 
isompia sanasto- tai nimistöhankkeita. Sen sijaan on ilmennyt tarve antaa 
suosituksia moniin kasvinsuojelualan yksittäisiin termeihin, kasvitautien nimiin 
ym. Pyrimme kokoamaan yhteen meille esitetyt kysymykset, antamaan 
termeille ja nimille suositukset sekä tiedottamaan niistä Kasvinsuojelu-
lehdessä. 
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5.6. Opiskelijajaosto 

Vuoden 2016 toimintasuunnitelmana on avata Facebookissa kasvinsuojeluun 
liittyvä keskustelufoorumi. Tavoitteena on lisätä alan opiskelijoiden 
verkostoitumista. 

 

 


