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KASVINSUOJELUSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 
 
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 2015 on seuran 84. 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 19.3.2015 saakka 
 
Heikki Jalli  puheenjohtaja, Luonnonvarakeskus (Luke) 
Tapio Lahti  varapuheenjohtaja, Yara Oyj 
Lotta Kaila  sihteeri, Tukes 
 
Asmo Saarinen Berner Oy 
Timo Mäki  Apetit Oy 
Erja Huusela-Veistola Luonnonvarakeskus (Luke) 
Anne Rahkonen Luonnonvarakeskus (Luke) 
Juha Tuomola Evira 
Asko Hannukkala Helsingin yliopisto 
Samuel Jussila viljelijäjäsen 
Peter Fritzen  FHS 
Anna Poimala Metla 
Vilma Kuosmanen ProAgria 
Taina Sahin  MMM 
Hanna Skogster Puutarhaliitto Ry 
 

  



    TOIMINTASUUNNITELMA  2 (4) 
 
 
    19.3.2015 
 

 

2. Vuosikokous ja muut tilaisuudet 
 

2.1. Vuosikokous Vuosikokous järjestetään 19.3.2015 Tieteiden talolla Helsingissä.  
 
Hallituksesta ovat erovuorossa: 

 Peter Frizen 

 Timo Mäki 
 
  Kokouksessa palkitaan ansiokkaita opinnäytetöitä 250 € ja/tai 500 €  
  stipendeillä. 

 
2.2. Muut seuran tilaisuudet 
 

Kasvinsuojelupäivä 
Peltokasvijärjestö järjesti kasvinsuojelupäivät 20.1.2015 Jokioisilla. 
Tilaisuudessa oli 12 esitystä, joissa kerrottiin viljojen hometoksiineista, 
öljykasvien ajankohtaisista asioista, ilmastonmuutoksen vaikutuksesta 
Suomen viljelyyn ja integroidusta kasvinsuojelusta. Tilaisuudessa oli 130 
osallistujaa. 
 
Tuhoeläintorjuntapäivä 
Asunto- ja elintarvikehygienian jaosto (KASELI) järjestää 
tuholaistorjuntapäivän.  
 
Peltokasvijaoston kesäretki 
Peltokasvijaosto järjestää retken Viroon.  
 
Puutarhakasvijaoston kesäretki 
Puutarhajaosto järjestää retken Kymenlaaksoon kesäkuussa. 
 
Syyspuinti 
Peltokasvijaosto järjestää osallistujille maksuttoman tilaisuuden, joissa 
kerrotaan menneen kesän kasvinsuojeluongelmista pelto- ja 
puutarhakasveilla. 

 
2.3. Seuran osallistuminen muihin tapahtumiin 
   

Seura osallistuu alla lueteltuihin messuihin ym. tapahtumiin omalla osastolla. 
 
  17.–19.4.2015 Tampereen puutarahanäyttely 
  24.-26.4.2015  Lahden puutarhanäyttely 
  9.7.2015  Västankvarnin peltopäivä, Inkoo 
  13.-15.8.2015  Lepaan puutarhanäyttely, Hattula 
 
  Lisäksi toiminnanjohtaja toimii kouluttajana kasvinsuojekoulutuksissa. 

 
3. Julkaisu- ja tiedotustoiminta  

 
Kasvinsuojelulehti 
Kasvinsuojelulehden 47. vuosikerta ilmestyy neljänä numerona vuoden 
aikana. Painosmäärä on noin 1 700 kappaletta. Lehti on jäsenten luettavissa 
myös seuran internetsivuilla. 
 
Kirjat 
Seura uudistaa rikkakasvioppaan kevääksi 2015. 
 
Seuran internetsivut 
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Seuran internetsivut ovat osoitteessa www.kasvinsuojeluseura.fi. Sivuilla 
esitellään seuran toimintaa, sen kautta voi ostaa seuran kirjoja ja jäsenet 
pääsevät hyödyntämään kasvinsuojelutietokantaa ja kasvinsuojelulehden 
arkistoa. Seuran internet-sivut uudistetaan vuoden aikana. 
 
Tiedottaminen 
Seura kertoo toiminnastaan alan ammattilehdissä ja maatilatalouden 
sähköisessä palvelukanavassa Farmitissa (www.farmit.net). 
 

4. Hankkeet ja projektit 
 

4.1.  IPM-Tietoalusta hanke Seura on osallistunut MTT:n hankkeeseen nimeltä Puutarhaviljelyn IPM- 
testipenkki ja integroidun torjunnan kehittäminen direktiivin 2009/128 EY 
kansallisentoimintasuunnitelman (NAP) mukaisesti (IPM-APU) (12.4.2011–
31.3.2014), jossa tuotettiin alustava versio IPM-portaaliksi. IPM-APU hanke 
päättyi seuran osalta vuonna 2013. 
 
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 2015. 

 
4.2.  Makujen maa -tv-ohjelma 

   
Mikäli tuotantoyhtiö saa rahoituksen kolmannelle tuotantokaudelle, on seura 
mukana ideoimassa uusia tiloja ja kuvauskohteita. 
 

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

 
Jaosto kokoontuu vuoden 2015 aikana 3-4 kertaa, joissa käsitellään 

ajankohtaisia tuhoeläintorjuntaan liittyviä asioita kuten tuhoeläintorjujien 

koulutusta ja tutkintoa, jyrsijämyrkkyjen käyttöön liittyvien ohjeiden muutoksia 

ja niistä tiedottamista, alan toimijoiden tavoittamista ja keskinäisen viestinnän 

tehostamista, tietoa resistensseistä ja mahdollisuudesta saada tietoa 

tuholaisten määristä ja myrkkyjen käytöistä alueellisesti. 

 

Jaosto järjestää vuosittaisen koulutus- / infopäivän alan toimijoille, 

viranomaisille ja asiasta kiinnostuneille. 

 

Useina vuosina toteutunutta koulutus- ja tutustumismatkaa johonkin sopivaan 

kohteeseen harkitaan myös vuonna 2015. 

 
5.2. Metsänsuojelujaosto  

Jaoston vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa on kokoontua vähintään kerran 
kuluvan vuoden aikana. 

 
 
5.3. Peltokasvijaosto  

  Jaosto järjestää kasvinsuojelupäivät 20.1.2015 Jokioisilla. Suunnitelmana on 
  järjestää kesäretki Viroon ja Kasvinsuojeluseuran Syyspuinti -tapahtuman 
  3.11.2015 Lahden seudulla.  

 
5.4. Puutarhajaosto  

  Jaosto järjestää retken Kymenlaaksoon kesäkuussa. 
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5.5.  Sanastojaosto   

Vuoden 2015 toimintasuunnitelmana on saattaa Virus- ja viroidinimistö 
lopulliseen muotoon ja tarkistuttaa se vielä virusasiantuntijoilla ennen 
julkaisemista. Nimistö aiotaan julkaista Kasvinsuojelulehden liitteenä ja Seuran 
nettisivuilla, jonne on myös tarkoitus koota kaikki aiemmat nimistöt/sanastot. 
 

5.6.  Kasvinsuojelupäivän suunnittelutyöryhmä 
 
Työryhmä järjesti 20.1.2015 kasvinsuojelupäivän ja kokoontuu vuoden lopussa 
suunnittelemaan vuoden 2016 kasvinsuojelupäivää. 
 

5.7. Seuran internetsivujen uudistamistyöryhmä 
 

Seuran uudet internetsivut julkaistaan. 


