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Perjantai 29.11.2A1D klo 10-13
Tisteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Amre Rahkoneir, puheenjohtajq tuke
Vilma Kuosmanen, varapuheenjohtaja MTK
Juha Tuomola, sihteeri, Ruokavirasto
Johanna Karhamo, toimistonhoitaja
Asko Hannukkala, HY / Luke, videoyhteydellä
Erja Huusela-Veistol4 Luke, videoyhteydellä
Lstta Kailq Tukes
Minna Oravuo, Raisio
Jussi Peltonen, Bsrner, videoyhteydellä
Hanna Skogster, Puutarhaliitto
TiinaYlioj4 Luke

Teemu Junttilq HY (opiskelijajäsen)
Samuel Jussila, (viljelijäjåisen)
Nelli Pi eL4<ari, Kasvinsuoj elulehden toimittaj a

Aino-Maii a Alanko, Ruokavirasto
Ville Ruohonen, Luke
Marja§avonmäki, MMM
Elina Ssppä Yara

Kokouksen avaåminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. I 0. 1 0

Esifyslfufan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hlviiksyttiin kokouksen työjärj estykseksi

Edellinen kokous

Sihteeri (JT) käyi lävitse sdellisen kokouksen pOytakirjan (Liite 1 edellissn kokouksen pöytäkirja)

Kasvinsuojeluseuran taloustilanne

l. Katsaus seuran taloustilanteeseen (Liite 2 yhteenveto taloustilanteestaja -arviosta)

Toimistonhoitaja (JK) esitteli seuran taloustilanteen ja vertailun Yuoden 2019 tulo- ja menoarvioon'

Tulos oli tulos aliiaamainen ja tulee olemaan aldiiituniiinen myös woden lopussa.

§2

§3

§4



§5

PÖYTÅKIzuA

29.11.2019

2. Vuoden 2020 tuio- ja menoarvio (Liite 2 yhteenveto taloustilanteesta ja -arviosta)

Toimistonhoitaja (jK) esitteli ruoden 2020 tuio- ja menoarvion. Arvio vuoden 2020 tuloksesta on
vahvasti alijämäinen. Hallitus linjasi, että vahvasti alijii?imäistä tulosarviota pitiä pyssä
parantamaan jo vuoden 2020 aikana. Seuran suurimmat menoerät ovat toimihenkilöiden paikat ja
palkkiot, sekä Kasvinsuoj el ulehden taitto-, painatrx- j a postituskulut.

Kasvinsuojelulehti

Seuran heikon taloustilanteen vuoksi hallitus piiätti, ettii Kasvinsuojelulehden painaminen
lopetetaan vuoden 202A aikana. Lehdestä ilmest1ry eniä yksi painettu versio keviä11ä2021 O-
2i2A20), jonkajälkeen seura siirryy pelkiiståiiin siihköiseen julkaisemiseen.

Hallitus nimesi föryhmiin pohtimaan seuran seihköistiijulkaisutoimintaa. Työryhmiiän kuuluvat
Neili Piekkari, Lotta Kaila, Anne Rahkonen ja Juha Tuomola. Työryhmä toimittaa seuraavaan
hallituksen kokoukseen konkreettisia ehdotuksia s?ihköisestä julkaisutoiminnasta.

Åjankohtaiset kasvinsuojeluohjeet -kirjan päivittäminen

AH esitteli alustavan suunnitelman Ajankohtaiset kasvinsuojeluohjeet -kirjan päivittämisestri (Liite
3 Ajankohtaiset kasvinsuojeluohjeet 2020).

Hallitus påiiitti, että Kasvinsuojelulehden uudistaminen on vuoden2020 prioriteetti ja Ajankohtaiset
kasvinsuojeluohjeet -kirjan uudistaminen siirlyy vuoteen202l. Asiaan on tarkoituspaiita syksyllä
2020. Lisåiksi hallitus kaipasi suunnitelmaan seuraavia selvennyksiä ja tiiydennyksiä:

o Tulisiko opas julkaista s?ihköisenii paineffuna vai molempina?
r Minkälainen on oppaan sisältö, jos se sähköinen, verrattuna siihen, että se julkaistaan

painettuna?
o Mitkä oyat oppaan painatuskustannukset suhteessa hyöfyyn?
r Voidaanko Luken sähköisiä alustoja kiiyltiiii seuran sähköisten julkaisujen tekemiseen?
r Miten siihköistä versiosta rahastetåan, vai onko se kaikille tai pelkåistiiän jäsenille avoin?
r Tarkempi tulo- ja menoarvio.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma

Sihteeri (JT) esitteli lT roden 2020 alustavan toimintasuururitelman, joka noudattaa påiäpiirteittäin
edeilisten vuosien suunnitelmaa. Merkittävä muutos edellisiin vuosiin verrattuna liittyy
Kasvinsuojelulehden painamisen lopettamiseen vuoden 2020 al.karra jasiirtyminen sähköiseen
julkaisemiseen. Toiminksuunnitelma tarkentuu vuoden 2020 ensimmäisessä hailituksen
kokouksessa.

Ekesis Oy

1. Hankkeen "Sensorit toimimaan - kohdennetut sovellufukset ravinteille ja
kasvinsuoj eluaineille" tilanne.

2. Pertti Rajalalle maksettavat korvaukset.
3. Ekesis Oy:n lopettaminen.
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VK esitteli Ekesis Oy:n ajankohtaiset asiat. Hankkeen "Sensorit toimimaan - kohdennetut

sovellutukset ravinteille ja kasvinsuojeluaineille" lopprnaportti on hyv?iksy§ MMM:n osalta
Maksatushakemuksesta puuttuu muutama tåiydennys, jonka jiilkeen hankkeen puutfllYa rahoitus,

noin 7 000 - I 000 €, voidaan maksaa MMM:n toimesta Ekesis Oy:lle. Tarvittavat tiiydennykset
teh&iiin l.uoden loppuun mennessä. Saatavalla rahoituksella Ekesis Oy lyhentiiii velkaansa

Kasvinsuojeluseuralle. Vilma Kuosmaselle maksetaan loppuraportin tekemisestä 2 500 €.

Perfti Rajalan perhe on esittiinyt toivee& että Ekesis Oy selvittliä jäikö Pertti Rajalalle mak§amatta

joitain hiinelle kuuluviapalkaojajapalkkioita vuodelta2018. YK selvittiiålasiaa.

Kun MMM:n rahoittama hanke saadaan lopullisesti valmiiksi Ekesis Oy;n toiminta aietaan alas,

§9 Kasvinsuojeluseurånuusikunniapuheenjohtajajauudetkunniajäsenet

Eeva Tapion poismenonjohdosta seuraan tulee valita uusi kunniapuheenjohtaja Samassa

yhteydessä tulee päilttiiii seuran uusista kunniajäsenistä.

Hallitus ehdotti uudeksi kunniapuheenjohtajaksi Risto Lallukkaa ja uusiksi kunniaj?iseniksi Pertti

Rsialaq Irmeli Martrrkulaa, Tuomo Tuovista, Kari TiilikkalaajaRisto Tahvosta.

Sihteeri (JT) selvittiiä Risto Lallukan halukkuuden kunniapuheer{ohtajaksi seuraavaan hallituksen

kokoukseen mennessä

§10 Jaostojen kuulumiset

1 Puutarhajaosto

Jaostolla suunnitteilla Kasvinsuojelulehden numero 2l2O2A. Alustavia aiheita porkkanakempin

maisemaekologinen malti ja Candidatus Liberibacter solanacearum haplotyyppi H'

Suunnitteilla on rnyös kesäretki yhdessä peltokasvijaoston kaassa.

Kasvinsuojelukilpailu opiskelijoille on ny§isellii?in liian työllis jfiestettiivä suhteessa sen tuomaan

hyötyyn. Jatkossa kilpailu voisi olla pelkkä nettikilpailu, josta ilmoitetaan Puutarha & kauppa -

lqhdessäja se jfiestettiiisiin jokatoinen vuosi. 
.

Jiisenistössä paljon vaihtuwuttq va*oja j,iseniä jättiiytynyt pois ja uusia jiiseniä tulossa tilalle.

2, KASELI

Jaosto on tiinä ruonna pitiinyt neljä sisiiistii kokousta ja jfiestänyt perinteisen

tuhol aistorj untapiiiviin:

r Kokous, 9.1.2019,1JPM (rlk0
r Kokous, 15.4.2019, Tukes (IIki)
o Kokous, 14.8.2019, Berner (FIki)
r Kokous, 20.9.2019, Tukes (Hki)
o Tuholaistorjuntapiiivii, l4.ll-20l9,Technopolis (Espoo)

Jaoston uusia jåiseniä ovat Pia Kaakkurivaara (Transmeri) ja Sami lrhtonen (Antitec)" Sami

vaiittiin jaoston sihteeriksi 1 5.4.2019 alkaen.
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Akuuttina tarpeena jaostolla on ohjelmisto tapahtumien ja kokousten ny§aikaiseen ja
tehokkaaseert jrirjestämiseen esim. Lyyti (https:l/www.lyyti.com/fi/). Demo o§elmistostapidetiiiin
etäyhteydellä 3.12.2019 klo 10-11. Lisätietoja Sarni Lehtoselta

3, Metsiinsuojelujaosto

Jaosto on pitiinyt vuonna 201I yhden kokouksen I L12,2018ja vuonna 2019 tarkoitus olisi
jä{estiiii yksi kokous I 1.12.2A§.

Uusiajäseniä jaostossa ovat Jukka Hujala (MTK) ja Marja Suonpäii (Tukes).

4. Sanastojaosto

Sanastojaoston työstilmä ankeroisnimistö on osoittautunut erittiiin haasteelliseksi monestakin syystii
ja on viiviis§,nyt alkuperiiissuunnitelmastaan. Lajilista joka lopuksi on äydennetty
englanninkielisillä nimillii on kuitenkin ryt valmis. Ankeroisnimistöä varten laaditaan vielä
muutamia selityksiä sisältiivä lyhyt saate joulukuun puoliväliin mennesså! minkä jälkeen nimistö on
valmis j ulkaistavaksi.

Hallitus esitti, että ankeroisnimistö tulisi julkaista ainakin seuran nettisivuilla ja ettii nimistö tulisi
saattaa tiedoksi myös Suomen Lajitietokeskukseen.

Sanastojaoston muu toiminta on koostunut kasvinsuojelutennejä ja kasvitautien nimiä koskeviin
§selyihin vastaamisesta.

5. Peltokasvijaosto

Peltokasvijaosto on kokoonturut vuoden 201 9 ail<ana 3 kertaa. Lisäksi jaosto jfiesti seuran
kesåiretken ja Syyspuinti-tapahtuman. Jaosto on j?irjestiimiissä perinteisen Kasvinsuojelupiiiviin
14.1.2020 Hiimeenlinnass4 FIAMK:n kampuksella.

Marja Jalli (Luke) toimii peltokasvijaoston uutena puheenjohtaja.

§lf Muut asiat

L Kopioston valtakirja (Liite 4 Kopiosto valtakirja)

Hallituksen puheenjohtaja (AR) allekirjoitti Kopioston valtakirjan, jolla annetaan valtuus
Suomen tiedekustantajien liitto ry:lle tekijånoikeuksien hallinnointiin ja valvonkan.

2. ISHS:n Suomenjäsetryyden maksaminen (240€) jatkossakin ja uuden edustajan etsiminen §ell
Briinniiksen tilalle?

Hallitus pä?itti, ettei uutta edlstajaa etsisi, eikä seura eniiä maksa ISHS:n Suomen jiisenyyttii.

3. Hallituksen kanta puhujakorvauksiin ja etäyhteysosallistujien osallistumismaksuihin

Hallitus påätti, ettei puhujakorvauksia piiiisiiiintöisesti makseta, paitsi tapauskohtaisesti.
Etiiyhteysosallistujien osallistumismaksut piiäletäiin niin ikiiiin tapauskohtaisesti.
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Lotta Kaila siirtyy Tukesista viiliaikaisesti Helsingin yliopistoon väitöskirjatutkijaksi, mutla
jatkaa edelleen Kasvinsuojeluseuran hallituksessa.

Jaostojen puheenjohtajat påätettiin jatkossa kutsua mukaan hallituksen kokouksiin.

Seuraava Lallituksen kokous

Jåirjestetiiåin helmikuussa Jokioisiss4 Luken toimipistees§ä

Kokouksen päättiiminen

Puheenjohtaja piätti kokouksen 1 3.20

I Edellisen kokouksen ptlytiikirj a

2 Yhteenveto taloustilanteesta ja -arviosta
3 Ajankohtaiset kasvinsuojeluohjeet 2020
4 Kopiosto valtakirja
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ttelsingissa I L . I t.zots

Anne Rahkonen, Kasvirisuoj eluseura ry:n


