
PÖYTÄKIRJA 
 
 
Kasvinsuojeluseuran puutarhajaoston syyskokous 
 
Aika: 16.9.2015 kello 10–12.30 
Paikka: HL-Vihannes, Tuusula 
Läsnä: Sanna Hasila, Tuomo Tuovinen, Susann Rännäri, Jussi Peltonen, Jari Poutanen, Anne Nissinen, 
Timo Mäki, Hanna Skogster ja Tuija Tanska 
 
Kokouksen aluksi HL-Vihanneksen Heikki Lindström ja Jorma Lindström esittelivät lyhyesti yhtiön 
toimintaa. 
 

1. Puheenjohtaja Hanna Skogster avasi kokouksen. 
 

2. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

3. Toimintasuunnitelma 2016 
Keskusteltiin puutarhajaoston roolista.  Seuran hallitus on antanut jaostolle tehtäväksi 
järjestää koulutustilaisuuksia, jotta voitaisiin saada seuraan uusia nuoria jäseniä ja samalla 
lisätä puutarhajaoston tunnettuutta alan sisällä. Erillisen luentotilaisuuden järjestäminen ei 
saanut toistaiseksi kannatusta, koska alalla on jo runsaasti tilaisuuksia, joissa 
kasvinsuojeluaiheita käsitellään. Toimintaa on kuitenkin mahdollista esitellä muiden 
järjestämissä tilaisuuksissa sekä esimerkiksi Lepaan Puutarhatekniikka-päivillä. Näyttelyn 
yhteydessä voisi olla seminaari, jota opiskelijat olisivat mukana järjestämässä (esim. 
vieraslajiseminaari). Myös Kasvinsuojelulehteen yritetään saada erillinen puutarhanumero, 
esim. lehden vuotuinen numero 2, johon kirjoituksia voisivat tehdä jaoston jäsenten lisäksi 
alan opiskelijat. Lehti tarjoaisi näin opiskelijoille mahdollisuuden esitellä omaa 
erikoistumistyötään. Opiskelijoille voitaisiin myös tehdä samalla tarjous jäseneksi 
liittymisestä.  
Pitkän keskustelun jälkeen päätettiin perustaa työryhmä miettimään toiminnan 
kehittämistä. Työryhmään kuuluvat Hanna Skogster, Tuomo Tuovinen, Jussi Peltonen, Anne 
Nissinen ja Sirkka Jaakkola. 
 
Jatkossa laitetaan jaoston pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja tulevien kokousten 
ajankohdat Kasvinsuojeluseuran internet-sivuille, joita päivittää Juha Tuomola Evirasta. 
 
Kesäretki peruuntui vuodelta 2015, mutta se järjestetään vuonna 2016, suuntana 
Kymenlaakson puutarhaviljelmät sekä käynti Kotkan puistokohteissa. 
 

4. Puutarhajaoston jäsenten valinta vuosille 2016-2018 
Erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen Fredrik Björklund, Isa Lindqvist, Hanna Mononen, 
Anne Lemmetty, Terhi Taulavuori, Tuomo Tuovinen, Timo Mäki, Tuija Rosvall, Sanna Hasila ja 
Sakari Raiskio. Näistä Sakari Raiskiota ei tavoitettu virkavapaan vuoksi. Mikäli hän ei ole enää 
halukas jatkamaan, niin tilalle valitaan Heini Koskula, jolta oli ennen kokousta saatu 
suostumus. 
 

5. Muut asiat 
Tuomo Tuovinen ilmoitti löytäneensä kaksi uutta tuholaista Suomesta kauden aikana. Toinen 

on luumupistiäinen (Hoplocampa-suku, joko flava tai minuta), joka löytyi Kotkasta 



kotipuutarhan luumupuista. Kaarinasta pieneltä tyrnitarhalta on löytynyt vaarallinen 

kasvintuhooja tyrnin hedelmäkärpänen (Rhagoletis-suku). 

Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton Kaamosmarjapäivät pidetään 23.–24.11.Tampereella, 

Vihannes-, mansikan- ja omenanviljelijöiden Tammiristeily Turusta-Tukholmaan on 11.-

12.1.2016. 

 
6. Seuraava kokous päätettiin pitää 17.2. Lepaalla  

 
7. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.30 

 
 
 
 
 
Helsingissä  25.9.2015 
 
 
 
Hanna Skogster  Tuija Tanska 
puheenjohtaja  apukirjaaja sihteerin poissa ollessa 
 
 

 


