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Tiistai 11.6.2019 Ho l0-13
MTK, Simonkafu 6, 0tl1 00 Helsinki

Ånne Rahkoneu, puheenjohtaj4 Luke

Juha Tusmola sihteeri, Ruokavirasto
Johanna Karharno, toimistonhoitaj a

Nel1i Piek:kari, Kasvinsuojelulehden toimitt4ja
Aino-Maij a Alanko, Ruokavirasto
Asko Hannukkala, Iry / Luke, videoyhteydellä
Erja Huusela-Veistol4 Luke, videoyhteydellä
Teemu Junttilq IIY (opiskelijajäsen), videol*$eydellä
Lotta Kaila, Tukes poistui noin klo 12.00

Minna Oravuo, Raisio, videoyhteydellä, poistui noin klo 12'00

Ville Ruohonen, Luke, videoyhteydellä
Marja§avonmäki, MMM
Hanna Skogster, Puutarhaliitto

Vilma Kuosmanen, varapuheenjohtaja, MTK
Samuel Jussil4 (vilj elij äj åisen)

Jussi Peltonen, Berner
Elina Seppä Yara
Tiina Ylioja, Luke

Kokouksen arraaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 10.25

Esityslist*n hyvåksymiaeu kokouksen työjäriestykseksi

Esityslista hyrräks$tiin kokouksen työj ?irjestykseksi

Edellinen kokous

Sihteeri (JT) kävi lävitse edellisen kokouksen pOytiikirjan (Liite I - edellisen kokouksen

pöytäkirja)

Kasvinsuojeluseuran taloustilanne

1. Katsaus seuran taloustilanteeseen (Liite 2 - ote seuran talouskirjapidosta)
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Toimistonhoitaja (JK) esitteli seuran taloustiianteen ja verlailun vuoden tulo- ja menoarvioon.
Tulos vastaa hyvin arviota, eli seuran tulos negatiivinen ja fulee olemaan negatiivinen myös ltoden
lopussa.

2. Työvaliokunnan ehdotus seuran huonon taloustilanteen parantamiseksi :

Kasvinsuojeluseuran tulos on ollut monta wotta negatiivinen ja työvaliokunta ehdotti
perustettavaksi työryhmåin, joka koostuu hallituksen ja työvaliokunnan jäsenistä ja seuran
toimihenkilöistii jajoka laatii seuraavaan hallituksen kokoukseen ehdotuksia siitii, miten seuran
tulos voidaan kiiäntiiä positiiviseksi.

Hallitus priätti, että tytiryhmä perustaan ja että siihen kuuluvat Anne Rahkonen, Nelii Piekkari,
Johanna Karhamo ja Juha Tuomola. Työryhmän tehtävänä on muun muassa pohtia mitä nysisistä
kustaanuksista voitaisiin karsia ja mistä toiminnasta voitaisiin saada lisätuloja. Hallitus listasi
seuraavia asioita työryhmiin pohdittavaksi :

. Kasvinsuojelulehden taiton ja painatuksen kilpailuttaminen

. Kasvinsuojelulehden vaihtoehtoisten julkaisumenetelmien pohtiminen

. Kysely jiisenille seuran toiminnasta ja tulevaisuuden suunnasta
r Kasvinterveyden 2020 huomioiminen seuran toiminnassa
r Seuran avoimuus. niikyqys ja viestintä * missä on parannettavaa

Kasvinsuojeluseuran työpaj a

Hallituksen edellisessä kokoukseen sovittiin, että seuran jädeståä työpajan, missä pohditaan
Kasvinsuojeluseuran fulevaisuuden visiota, missiota ja strategiaa.

Kokouksessa päätettiin, ettii edellisessä kohdassa perustettu työryhmä pohtii tarkemmin työpajan
tarpeellisuutta, ajankohta, paikkaa ja sisiiltöä.

Kasvinsuojeluseura ja Ekesis Oy

Hankkeen "Sensorit toimimaan - kohdennetut sovellutukset ravinteille ja kasvinsuojeluaineille"
loppuraportti ei o1e vielä valmis, mutta Vilma.saattaa sen valmiiksi mäÅx'aaikaanmennessä.

Ekesis Oy:n tilinpätös on valmis (Liite 3 Ekesis Oy;n tilinprätös 2018), tulos on tappiollinen ja
yrilyksen toiminta olisi lopetettava. Kokouksessa påiätettiin että yritys lopetetaan sen jälkeen, kun
MMM :n rahoittama hanke saadaan lopullisesti valmiiksi.

Ajankohtaiset kasvinsuojeluohjeet -kirjan päivittäminen

Kirjan päivittåiminen ei ole edennyt ja edellisessä hallituksen kokouksessa sovittiin, että aiheesta
keskrrstellaan lisää tässä kokouksessa.

Kokouksessa päätettiin, ettåi perustettu työryhmä pohtii yhdessä kirjan päivittiimisestä vastaavan
iyöryhmän kanssa kirjan päivittänisen käytänflön asioista ja toimittaa seuraava€rn kokoukseen
ehdotuksen kirjan pävitfiimisestä, san aikataulusta ja kustannuksista.

Kasvinsuojeluseuran tuleya tilaisuudet

1 - Puutarhajaosto järjestiiä kesiiretken syyskuussa Tampereen seuduile.
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2. Peltokasvijaosto jfiestiiä kesåiretken 9.7 Låinsi-Uudellxnaall4 kohteina MalmSård Sjundeå ja

Viistankvarnin koetila.

Muut asiat

1. Anne Rahkonen on lupautunut Asmo Saarisen tilalle Kasvinsuojeluseuran edustajaksi NAP-

työpajaan.

2. Eeva Tapion poismenon johdosta seuraan tulee valita uusi kunniapuheenjohtaja. Samassa

yhteydessä tulisi myös pohtia tulisiko seurzuln valita uusia kunniajiiseniä.

Kokouksessa päiitettiin, ettåi sihteeri (JT) kyselee asiaan jaostojen karfiaaia asiaan palataan

seuraavassa hallituksen kokouksessa,

3. Kasvinsuojeluseuran uudet säiinnöt hyvuiksyttiin kokouksessa-

Seuraava hallituksen kokous

Pidetiiiin loppusyksystii 2019. Aika ja paikka sovitaan tarkemmin kesiin jälkeen.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja pliäti kokouksen klo. 1 3.00

I Edellisen kokouksen pö1t?iktrja

2 Ote seuran talouskirjapidosta
3 Ekesis Oy:n tilinpiiäös
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L&,n,, Pu//-
Anne Rahkonen, Kasvinsuojeluseura ry:n
hall ituksen puheenjohtaj a

Kasvinsuoieluseura ry:n


