
Kasvinsuojeluseuran puutarhajaoston talvikokous 2018 

Aika: keskiviikkona 7.2.2018 klo 12 – 14 

Paikka: Luke, Tietotie 4, 31600 Jokioinen 

Läsnäolijat: Isa Lindqvist, Annen Nissinen, Asmo Saarinen (KSS-hallituksen edustaja), Marja 

Aaltonen, Irene Karstedt, Erik Lindroos, Anne Lemmetty, Jari Poutanen, Sirkka Jaakkola ja Terhi 

Taulavuori ja Johanna Karhamo (Skypen kautta). Johanna Karhamo KSS:n toimistotyöntekijän 

roolissa.  

Puheenjohtaja: Hanna Skogster ja sihteeri: Heini Koskula 

 

PÖYTÄKIRJA 

1. Kokous avattiin 

2. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

3. Kasvinsuojelulehden nro 2 suunnittelu. Lehden artikkelit ovat puutarhajaoston vastuulla. 
Seuraavat artikkelit ovat työn alla: 

 Mirkka Soukainen: hevoskastanjan taudista 
 Anne Lemmetty ja Isa Lindqvist: ’Peto-saalisketjusta uusia luontaisia vihollisia 

tuholaisten torjuntaan marja- ja hedelmäkasveilla.’  
 Tuija Tanska ja Hanna Skogster: haastattelevat HML:n uutta toiminnanjohtaja 

Miika Ilomäkeä 
 

Lisäksi ehdotettiin seuraavia aiheita ja artikkeleita: 

 Henkilöhaastattelu: Kauppapuutarhaliiton uusi työntekijä Lassi Remes 
 Tuuli Haikonen: Hedelmäpuusyöpä (Irene Karlstedt kysyy) 
 Mansikan harmaahomeresistenssiin liittyvä juttukimara: Päivi Heino biologisesta 

torjunnasta, Päivi Parikka ja Matias Rönnqvist maailmalta kuuluneista 
resistenssitapaukisista. (Heini Koskula kysyy) 

 Katsaus kasvinsuojeluvalmsiteisiin (uudet valmisteet, hätäluvat, MinorUse 
valmisteet). Hanna Skogster kysyy Tuija Tanskaa 

 Kasvinsuojelukilpailu. Jari Poutanen, Sirkka Jaakkola, Heini Koskula, lehden 
toimittaja 

 Rikkakasvi –tunnistuskilpailun tulokset (Anne Nissinen) 
 Viher –riski-hanke (Jyri Uimonen, Hanna Skogster kysyy) 
 Retkimainos: Yleisesti todetaan, että järjestelyssä on retki Lohjan seudulle (mm. 

omena –kohteita) ja että tarkemmat yksityiskohdat myöhemmin seuran 
kotisivuilla 

 Porkkanan varastoinnista Asko Hannukkala (kuka kysyy? Anne Nissinen?) 
Kokouksen jälkeen saatiin vielä tarkennuksia: aineistopäivä on maanantai 12.3. ja lehti 
ilmestyy 17.4.2018 



 

4. Kasvinsuojeluosaaja- kilpailu: Puutarhajaosto järjestää opiskelijoille 
kasvinsuojeluaiheisen kilpailun. Työryhmä (Jari Poutanen, Sirkka Jaakkola ja Heini 
Koskula) on laatinut kysymysehdotuksia. Ehdotetut kysymykset jaettiin kaikille jaoston 
jäsenille kommentointia ja lisäkysymysten laadintaa varten (18.2. asti aikaa). Todettiin, 
että tässä vaiheessa kysymysten pitäisi olla sellaisessa muodossa, että niissä on valmiit 
vastausvaihtoehdot (ei esseevastauksia). Työryhmä ja seuran toimiston hoitaja laativat 
kyselyn valmiiksi, jonka jälkeen se lähetetään vielä jaostolle kommentoitavaksi. Lisäksi 
ehdotettiin, että kaikkiin kisaan osallistujat saavat 2 Kasvinsuojelulehden sähköistä 
numeroa veloituksetta (Johanna tarkistaa onko tämä mahdollista toteuttaa). Kysely 
koitetaan saada opiskelijoille tiedoksi ja teon alle opettajien kautta (esim. niin, että se 
kuuluisi osana opetukseen). Sihteerillä pitäisi olla lista oppilaitoksista, joiden kautta 
jakelu tapahtuu 

Aikataulusuunnitelma 

 Jaoston voi kommentoida kysymyksiä 7.-18.2. 
 Kyselyn laatiminen 19.-25.2. 
 Kysely jaostolla kommentoitavana 26.2.-4.3. 
 Kysely opettajille (5.3.) 
 Kysely avoinna 5.3-30.4. 
 Finalistien valinta 1.-15.5. 
 Lepaan finaalin suunnittelu huhti-toukokuussa 
 Finaali 16.-18.8.2018. Finaali tulee olemaan tehtävärata tyyppinen ja siinä voi 

olla jo hankalampiakin kysymyksiä 
 

5. Kesä/ syysretki 2018 kohteet ja vastuutus.  

 Päätettiin järjestää loppukesästä - alkusyksystä retki Lohjan seudulle. Kulku olisi 
omilla autoilla. Retkipaikkaehdotuksia oli mm. Puutarha Tahvoset, Billnäs/Fiskars 
ruukkialueet. Wilenin Mikon ja Jorma Jaakkolan Fis Omenat Oy, FRUTICETUM –
hedelmälajipuisto. 
 

6. Ilmoitusasiat:  
 Asmo Saarinen ja Johanna Karhamo kertoivat KSS:n toimiston järjestelyistä Pertti 

Rajalan jäätyä pois seuran toiminnanjohtajan tehtävästä. Johanna hoitaa 
toimistolla juoksevia tehtäviä mm. kirjatilaukset, jäsen- ja asiakasrekisterin sekä 
varaston. Juha Tuomola hoitaa kirjanpidon sekä nettisivut.  

 Seuran arkisto on siivottu ja uusi varasto on Bernerin logistiikkakeskuksessa 
Viinikkalassa. Seuran myynnissä on enää seuraavat kirjat: Uusi rikkakasviopas; 
Taimituho-opas; Sisätilojen tuhoeläimet ja niiden torjunta; Kasvivirus- ja 
molekyylibiologinen sanasto; Kasvihuoneviljelmien tuhoeläimet ja niiden 
biologinen torjunta; Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita 

 



7. Muut asiat:  
 Keskusteltiin Kasvinsuojelu –päivistä: ohjelma oli ollut mielenkiintoinen, mutta 

Lepaalaisia opiskelijoita siellä ei juurikaan ollut ollut. Todettiin, että KS-päivät 
voivat olla opiskelijoille kalliit ja että seura voisi esim. päästää 2 vuoden 
opiskelijat edullisemmin tai veloituksetta kuuntelemaan näitä esitelmiä. 

 Jari Putanen kertoi, että Maa- ja metsätalousministeriö esittää Euroopan 
komissiolle etelänjauhiaisen suoja-alueoikeudesta luopumista. 

 Asmo Saarinen kertoi ”hätälupa” –valmisteista. Hätälupavalmisteet löytyvät 
kokonaisuudessaan: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-
kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/Hyvaksytyt-valmisteet/ 

 Anne Nissinen esitteli porkkanakemppiin ja sen levittämään liberibakteeri-
infektioon liittyvää tutkimushanketta. 

 
8. Syyskokouksen ajankohta ja paikka. Syyskokous pidetään Lepaalla. Tarkempi ajankohta 

varmistetaan myöhemmin. 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 

 

Heini Koskula       Hanna Skogster 

sihteeri       puheenjohtaja 


