
Kasvinsuojeluseuran puutarhajaoston talvikokous 2018 
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Paikka: Biotus Oy, Tiilenlyöjänkatu 5, Forssa 

Läsnäolijat: Anne Nissinen, Sakari Raiskio ja Heini koskula. Etäyhteyden päässä: Eliisa Malin, 

Niina Kangas, Sirkka Jaakkola, Maria Pero, Irene Karlstedt ja Marja Kallela 

Puheenjohtaja: Anne Nissinen ja sihteeri: Heini Koskula 

 

Pöytäkirja  

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 12:05.  Heini Koskula valittiin sihteeriksi, koska jaoston 
varsinainen sihteeri (Jussi Peltonen) ei päässyt osallistumaan kokoukseen. 
 

2. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta. 

3. Kasvinsuojelulehden nro 2 suunnittelu.  

 Jo ehdotetut aiheet 1) Uusi lainsäädäntö kasvihuoneille ja taimistoille (Jari 

Poutanen), 2) Hedelmäpuusyövästä (Irene Karlstedt) on jo kirjoittanut, Tuuli 

Haikosen ehdotus hedelmäpuusyövän epidemiologiasta sopisi jatkona tähän 

numeroon 3) Xylella -bakteerista (Mirkka Soukainen, Jari kysyy?) ja 4) Tuta absoluta 

(Irene Vänninen) 

 Näiden lisäksi ehdotettiin seuraavia aiheita 1) Ripsiäistorjunta mansikalla (Tuomas 

Kara, Heini kysyy) 2) Vuoden 2018 opiskelijakilpailusta juttu + buffi tämän vuoden 

kilpailusta (Irene, Heini, Sirkka) 3) Anne Lemmetyn nekrologi (Anne Nissinen 

tarkistaa Jallin Marjalta) 4) Lepaan oppilaiden tekemät hedelmäpuusyöpä aiheiset 

videot, niistä tiedottaminen (Sirkka) 5) REVI:n –loppuseminaariin liittyviä aiheita joko 

porkkananvarastotaudit tai viherlannoituskasvit Anne kysyy Asko Hannukkalaa 6) 

Ahvenanmaalla pidettävät ”Minimessut”, joku kooste (Irene kysyy Pernillaa) 

 

4. Kasvinsuojeluosaaja-kilpailu 

 Kaivetaan 2018 vuoden kilpailun osalta aikataulu ja käytetään sitä pohjana 
(hahmotelmaa: buffi seuraavaan KS-lehteen, kysymykset maaliskuun alkuun 
mennessä (kommentit niihin 8.3 mennessä) 

 2019: panostetaan mainontaan ja koitetaan saada lisää osallistujia (oppilaitoslistaus, 
Irene kaivaa FaceBook -linkkejä, joihin saisi mainosta, Niina Kangas laittaa 
akateemiseen Kasvintuotantokerhoon, kaiken kaikkiaan jakaa kilpailusanomaa sitten 
omilla/edustamansa yrityksen FaceBook –sivuilla, Marja Kallela lupasi jakaa 
mainoksen VOPU:n FaceBook-sivulla) 

 Heini kysyy vastaavat palkinnot kuin 2019 



 Keskusteltiin myös kilpailun ”Koko kansan versiosta”, jossa voisi testata 
kasvinsuojelutaitojaan. Tämä olisi nettipohjainen, ja siinä käytettäisiin samaa 
ennakkokyselyä kuin mitä opiskelijat ovat käyttäneet. Sirkka kysyy, jos tämän saisi 
esim. Lepaan oppilaitoksen näyttelypisteelle.  
 

5. Kesä/ syysretki 2018 kohteet ja vastuutus.  

 Kesäretki päätettiin järjestää Tampereen ympäristöön, viikolla 37 tai 38. 
i. Esim. kasvihuonekohteita on Kangasalla useita (Ali-Marttilan - , 

Honkasen-, Wääksyn – ja Virolan puutarhat. 
ii. Muita kohteita: Yrjölän tila, Pinsiön taimistot, Rönnvikin viinitila, Suttisen- 

ja Niittyseppälän tilat 
iii. Työryhmä, joka retkeä järjestää: Marja Kallela, Niina Kangas ja Sirkka 

Jaakkola 
 

6. Uuden jäsenen valinta 
 Uudeksi jäseneksi Anne Lemmetty-Kaukorannan tilalle valittiin Annika Wikström 

(SLF).  
 Irene Karlstedtin valmistuttua pohdittiin uutta opiskelijajäsentä, mutta päätettiin 

palata tähän Kasvinsuojeluosaajakilpailun jälkeen. Jos kilpailun yhteydessä 
ilmaantuisi kiinnostuneita.  
 

7. Ilmoitusasiat 
 Työpaja hedelmäpuusyövästä (12.2.2019, Tuuli Haikonen) 
 RVEVI -projektin loppuseminaari 2.4.2019, ilmoittaumislinkki auennut 

(https://www.lyyti.fi/reg/vihannesseminaari?fbclid=IwAR3SGvvCY4a4Q2R1340zZeG
a3RElmq7MA3wPibssCQ9DS2HcjKbl-i2tzbQ)  
 

8. Muut asiat 
 Ei muita asioita 

 
9. Syyskokouksen ajankohta ja paikka 

 Päätettiin pitää seuraava kokous retken yhteydessä 11.9.2019 
10. Kokous päättyi13:15, jonka jälkeen Heini esitteli Biotuksen historiaa ja toimintaa ja 

kierrätti paikallaolijat Biotuksen toimitiloissa. 

 

 

 

Anne Nissinen        Heini Koskula 

Puheenjohtaja        Sihteeri 

 



 

 


