
PÖYTÄKIRJA 

 

Kasvinsuojeluseuran puutarhajaoston talvikokous 

Aika: maanantai 14.2. 2017 kello 10.00 – 13.30 

Paikka: Puutarhaliitto, Viljatie 4C 00700  Helsinki 

Osallistujat: Hanna Skogster, Heini Koskula, Fredrik Björklund, Jari Poutanen, Susann Rännäri, Tuija 

Tanska, Jussi Peltonen 

Ennen kokouksen alkua Hanna Skogster ja Tuija Tanska esitelmöivät Puutarhaliiton ja Hedelmän- ja 

marjanviljelijäin liiton toiminnasta.  

 

1. Kokouksen avaus 
Hanna Skogster avasi kokouksen kello 10:40 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Keskusteltiin tiedonkulusta eri jaostojen välillä. Jaostojen kokousten pöytäkirjojen 

toimittaminen Kasvinsuojeluseuran sihteerille katsottin tärkeäksi seuran tiedonkulun 

kannalta. 

 

3. Kasvinsuojelulehden nro 2 suunnittelu; puutarhajaoston vastuulla tehdä lehteen  

artikkeleita.  
Materiaalipäivä 27.3.2017. Tieto kirjoittajista ja juttujen pituuksista helmikuun loppuun 

mennessä Hannalle hanna.skogster@puutarhaliitto.fi.  

- Kirjoittajiksi ilmoittautuneita: 

o Anne Lemmetty ” Vadelman kitukasvuisuus voi johtua myös fytoplasmasta” 

o Isa Lindqvist ”Drosophila suzukii hedelmäkärpänen” 

o Tuija/ Hanna NJF- matkakertomus  

o Jari Poutanen tiedustelee Evirasta kirjoittajaa 

o Heini Koskula tai joku muu (virustaudit kasvihuonevihanneksilla) 

o Pääkirjoitus: Kasvinsuojeluneuvonnan tulevaisuus? (Tove Jern?) 

 

4. Kasvinsuojeluseuran sihteerin terveiset: 

- ”Viime hallituksen kokouksessa päätettiin seuran sisäisestä kyselystä koskien jaostoja. 

Jaostojen hallituksia pyydetään pohtimaan lyhyesti ensi kokouksissaan seuran ja oman 

jaoston tehtävät nyky-yhteiskunnassa ja mitkä ovat parhaat keinot saavuttaa ne.” 

o Pohdittiin puutarhajaoston roolia ja sitä miten profiilia voitaisiin nostaa ja 
rekrytoida uusia jäseniä.  

o Pohdittiin erilaisia sähköisiä järjestelmiä/ ryhmiä joissa ajankohtaista tietoa 
voitaisiin jakaa jaoston jäsenten välillä ja myös tiedottamiseen jäsenistölle. 
Vaihtoehtoina mm Linked-in ja Whatsupp 

o Hanna Skogster luki jäsenille lähetettävän kyselylomakkeen kysymykset 
Päätettiin palata tähän aiheeseen sen jälkeen, kun jäsenkyselyn tulokset ovat 
selvinneet. 
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5. Kasvinsuojeluainepäivitys; uudet ja päivitetyt rekisteröinnit sekä off-label- tilanne. 
Tuija Tanska kertoi Moventon tilanteesta. Fredrik Björklund kertoi että hedelmäpuusyövälle 

kaivataan ratkaisuja (Merpanille haettu hätälupaa). Mika Virtasella on tunnukset EU:n 

järjestelmään jossa hätälupia nykyään haetaan sähköisesti. Coragen:ille haettu hätälupaa. 

Fredrik kertoi että mansikan harmaahome on kasvava ja vakava ongelma. Resistenssi on 

tosiasia. 

 

6. Kesäretki 2017 Satakuntaan.  
- Päivämääräksi vahvistui torstai 8.6.2017. Vierailukohteiksi ehdotettiin seuraavia 

yrityksiä: 

o Räpin koetila (Susann Rännäri) 

o Satakunnan taimitukku (Luvia) (Heini Koskula) 

o Biolan (tutustuminen ja lounas) (Heini Koskula) 

o Agrifutura Porin tomaattiviljelmä (Heini Koskula) 

o Härkälän Puutarha (Heini Koskula) 

o Kasviskartano (Susann Rännäri) 

o Jussi Peltonen hoitaa vierailulahjat 

 

7. Ilmoitusasiat 
- Tuija Tanska kutsui yrityksiä talviluentopäiville 

-  

8. Muut asiat 
- Ei muita asioita 

 

9. Jaoston syyskokous 
- Alustavasti sovittin että syyskokous pidetään syys-lokakuussa Bernerin uusissa 

toimitiloissa Herttoniemessä 

Kokouksen päättäminen 

- Hanna Skogster päätti kokouksen 12:10 

 

Helsingissä 16.2.2017 

 

 

Jussi Peltonen Jussi    Hanna Skogster 

Jaoston sihteeri    Jaoston puheenjohtaja 


