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Aika  Torstai 27.2.2020 klo 10-13 
Paikka  Luke Jokioinen, Planta, kokoushuone Makasiini (Tietotie 4, Jokioinen) 
 
Paikalla:  Anne Rahkonen, puheenjohtaja, Luke 

Juha Tuomola, sihteeri, Ruokavirasto, videoyhteydellä 
Johanna Karhamo, toimistonhoitaja, videoyhteydellä 
Nelli Piekkari, Kasvinsuojelulehden toimittaja, Berner, videoyhteydellä 
Jouni Siltala, Oy Rentokil Initial Ab (KASELIn puheenjohtaja) 
Anne Nissinen, Luke (Puutarhajaoston puheenjohtaja) 
Marja-Leena Lahdenperä, Verdera Oy (Sanastojaoston puheenjohtaja) 
Asko Hannukkala, HY / Luke 
Erja Huusela-Veistola, Luke 
Lotta Kaila, HY, videoyhteydellä 
Minna Oravuo, Raisio 
Jussi Peltonen, Berner 
Ville Ruohonen, Luke 
Marja Savonmäki, MMM, videoyhteydellä 
Elina Seppä, Yara 
Hanna Skogster, Puutarhaliitto 
Tiina Ylioja, Luke, videoyhteydellä 10.30 eteenpäin  
 

Estyneet:  Vilma Kuosmanen, varapuheenjohtaja, MTK 
Risto Kasanen, HY (Metsäsuojelujaoston puheenjohtaja) 
Marja Jalli, Luke (Peltokasvijaoston puheenjohtaja) 
Teemu Junttila, HY (opiskelijajäsen) 
Samuel Jussila, (viljelijäjäsen) 
Aino-Maija Alanko, Ruokavirasto 
  

 
 
Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaaminen 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen 10.05 

 
2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 
 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

 
3. Edellinen kokous 

 
Sihteeri (JT) kävi lävitse edellisen kokouksen pöytäkirjan (Liite 1 Hallituksen kokouksen 3/2019 
pöytäkirja) 

 
4. Kasvinsuojeluseuran taloustilanne 
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 4.1. Katsaus vuoden 2019 tulokseen (Liite 2 Kirjanpitoraportti 2019) 
 

Toimistonhoitaja (JK) esitteli vuoden 2019 tuloksen. Tulos vastaa hyvin vuoden 2019 tulo- ja 
menoarviota, eli seuran tulos vahvasti alijäämäinen. 

 
 4.2. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 
 

Toimistonhoitaja (JK) esitteli vuoden 2020 tulo- ja menoarvion. Tulo- ja menoarvio käsiteltiin JO 
hallituksen kokouksessa 3/2019, eikä se ole sen jälkeen muuttunut (Liite 3 Tulo- ja menoarvio 
vuodelle 2020). Arvio päivitetään sen jälkeen, kun tehdään päätös Kasvinsuojelulehden jatkosta. 

 
5. Kasvinsuojeluseuran tilinpäätös 2019 

 
Toimistonhoitaja (JK) esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen. (Liite 4 Kasvinsuojeluseuran vuoden 
2019 tilinpäätös). Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen. 

 
6. Kasvinsuojelulehti 

 
Kasvinsuojelulehdestä ilmestyy tänä vuonna enää yksi painettu numero 1-2/2020, minkä jälkeen 
siirrytään pelkästään sähköiseen julkaisemiseen. Edellisessä kokoussa perustettu työryhmä laati 
kaksi ehdotusta Kasvinsuojeluseuran sähköisestä julkaisemisesta ja esitteli ne hallitukselle (Liite 5 
Ehdotukset Kasvinsuojeluseuran sähköisestä julkaisemisesta).  
 
Hallitus päätti, että Kasvinsuojelulehden julkaisu siirretään journal.fi alustalle, mikä on 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ylläpitämä tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen 
tarkoitettu palvelu. Kasvinsuojeluseura on TSV:n jäsen ja palvelu olisi siten seuralle ilmainen.  
 
Lehden toimittaja koordinoi lehden julkaisemista samaan tapaan kuin nykyisinkin ja toimittajalle 
maksetaan tästä samansuuruinen korvaus kuin aikaisemminkin. Lehden ulkoasuna käytetään TSV:n 
ylläpitämää perusteemaa, jolloin lehden taitosta ei tarvitse erikseen maksaa vaan se sisältyy 
toimittajalle maksettavaan korvaukseen. Kirjoituspalkkioista luovutaan kokonaan. Lehden 
artikkeleille saadaan näkyvyyttä, kun ne listataan eri artikkelitietokantoihin ja niihin luodaan DOI-
tunnisteet. Artikkelit ovat vuoden verran näkyvillä vain seuran jäsenille minkä jälkeen ne avautuvat 
kaikille muillekin. 

 
Kasvinsuojelulehden toimittaja (NP) ja sihteeri (JT) työstävät Kasvinsuojelulehden julkaisualustaa 
ja verkkosivuja journal.fi alustalle. Vuoden 2020 aikana lehdestä ilmestyy yhden painetun numeron 
lisäksi vain yksi sähköinen numero, koska toimittajan työaikaa on varattu sähköisen julkaisualustan 
rakentamiselle. Sähköisen Kasvinsuojelulehden lisäksi seura pyrkii edistämään blogityyppisten 
kirjoitusten julkaisemista omilla nettisivuillaan. Edellisessä kokouksessa perustettu työryhmä 
hahmottelee tämän edistämistä, esimerkiksi jakamalla vastuuta blogien kirjoittamisesta jaostoille.  
 

 
7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

 
Toimintasuunnitelma käsiteltiin pääpiirteittäin hallituksen kokouksessa 3/2019, eikä siihen ole sen 
jälkeen tullut muutoksia. Suunnitelma noudattaa aiemmin vuosien suunnitelmia, ainoana erona 
Kasvinsuojelulehteen liittyvät muutokset.  
 
Peltokasvijaosto järjesti 14.1.2020 perinteisen Kasvinsuojelupäivän Hämeenlinnassa, HAMK:n 
kampuksella. Jaosto järjestää myös perinteisen Syyspuinnin marraskuun ensimmäisenä tiistaina. 
Lisäksi jaosto pyrkii järjestämään kesäretken, mahdollisesti yhteistyössä puutarhajaoston kanssa. 
 
KASELI on järjestämässä loppuvuodesta Tuholaistorjuntapäivän, mikä tänä vuonna on suunniteltu 
pidettäväksi Tampereella.  
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Kasvinsuojeluseuran vuosikokous järjestetään poikkeusolojen takia videokokouksena 30.3.2020 
klo 17-20.  
 

8. Ekesis Oy 
 

Hankkeen ”Sensorit toimimaan – kohdennetut sovellutukset ravinteille ja kasvinsuojeluaineille” 
loppuraportti on hyväksytty MMM:n osalta. Maksatushakemuksesta puuttuu muutama täydennys, 
jonka jälkeen hankkeen puuttuva rahoitus, noin 7 000 – 8 000 €, voidaan maksaa MMM:n toimesta 
Ekesis Oy:lle. Saatavalla rahoituksella Ekesis Oy lyhentää velkaansa Kasvinsuojeluseuralle. VK:lle 
maksetaan loppuraportin tekemisestä 2 500 €.  
 
Pertti Rajalan perhe on esittänyt toiveen, että Ekesis Oy selvittää jäikö Pertti Rajalalle maksamatta 
joitain hänelle kuuluvia palkkoja ja palkkioita vuodelta 2018. VK selvittää asiaa.    
 
Kun MMM:n rahoittama hanke saadaan lopullisesti valmiiksi Ekesis Oy:n toiminta ajetaan alas. 
 

9. Eeva Tapio stipendi 
 

Eeva Tapio stipendien tarkoituksena on edistää kasvinsuojelun tieteellistä tutkimusta. Palkinnot 
myönnetään ensisijaisesti yliopistoissa ja korkeakouluissa laadituista korkeatasoisista 
opinnäytetöistä. Palkintoa myöntäessä seuran hallitus asettaa etusijalle sellaiset työt, joiden voidaan 
arvioida parhaiten edistävän käytännön kasvinsuojelua. Vuoden 2020 stipendihaun määräaikaan 
mennessä tuli kaksi hakemusta: 
 
Jaana Jukkala: Multiplex-RT-PCR-sovellusten kehittäminen kasvivirus diagnostiikkaa 
varten ja virusten tunnistaminen siRNA-analyysillä (Liitteet 6 ja 7) 
 
Lauri Lehtilä: Kauran (Avena sativa) punahomeinfektion kuvantaminen RGB- ja 
fluoresenssikameroin kansallisessa kasvien fenotyyppausinfrastruktuurissa (Liitteet 8 ja 9) 
 
Hallituksen jäsenistä AH tarkastaa Lauri Lehtilän työn ja antaa asiantuntijalausunnon siitä, 
ansaitseeko työ Eeva Tapio stipendin. Jaana Jukkalan työn arvioivaksi ehdotettiin Satu Latvalaa 
Lukesta. Sihteeri selvittää asiaa kokouksen jälkeen.  

 
10. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet 

 
Edellisessä hallituksen kokouksessa esitettiin, että Risto Lallukka nimitettäisiin seuran uudeksi 
kunniapuheenjohtajaksi ja Pertti Rajala, Irmeli Markkula, Tuomo Tuovinen, Kari Tiilikkala ja 
Risto Tahvonen seuran kunniajäseniksi. Metsänsuojelujaosto on myös ehdottanut Marja Poterista 
kunniajäsentä. 
 
Risto Lallukka ei ole suostuvainen seuran kunniapuheenjohtajaksi, vaan ehdottaa tehtävään Risto 
Tahvosta. Hallitus hyväksyi ehdotuksen. Viralliset nimitykset tapahtuu Kasvinsuojeluseuran 
vuosikokouksessa. 

  
11. Jaostojen kuulumiset 

 
11.1. KASELI 
 
Jaoston päätapahtuma eli tuholaistorjuntapäivä järjestettiin vuonna 2019 torstaina 14.11.2019 ja 
paikka oli TECHNOPOLIS kampus Espoon Otaniemessä. Tapahtuma sai ennätyssuuren osanoton. 
Tuholaistorjuntapäivä on vuonna 2020 suunniteltu pidettäväksi Tampereella. Alustava aika ja 
paikka on 12.11.2019 ja Vapriikki, mutta lopulliset päätökset ovat vielä tekemättä. 
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Jaoston kokouksia pidettiin vuonna 2019 neljä (4) kertaa – alkuvuonna, 15.4 (paikka: Tukes, Hki), 
14.8 (paikka: Berner, Hki) ja 20.9 (paikka: Tukes, Hki).Vuonna 2020 kokouksia on pidetty jo yksi 
(1) – 30.1. (paikka: Rentokil, Hki). Seuraava kokous: 29.4. (paikka: Anticimex, Hki). 
 
Otso Huitu (Luke) jättäytynyt pois jaoston toiminnasta 1.1.2020 alkaen. Hänen korvaajansa on 
etsinnässä. 
Jyrsijätorjunnan hyvän käytännön ohje julkaistiin tammikuussa 2020 ja se on tarkoitettu 
ammattimaista jyrsijätorjuntaa tekeville henkilöille eli tuholaistorjujille ja maanviljelijöille. Ohje 
tarjoaa tietoa jyrsijätorjunnasta myös jyrsijätorjuntapalveluita ostaville henkilöille ja valvontatyötä 
tekeville viranomaisille. 
 
Tämä on ensimmäinen Suomessa julkaistu jyrsijätorjunnan hyvän käytännön ohje ja se toteuttiin 
Kasvinsuojeluseuran ja Ympäristöministeriön rahoituksella. Tukes johti hanketta. KASELIn  
jäsenet osallistuivat aktiivisesti ohjeen kommentointiin. 

 
11.2. Peltokasvijaosto 

  
Peltokasvijaosto järjesti 14.1.2020 perinteisen Kasvinsuojelupäivän Hämeenlinnassa, HAMK:in 
kampuksella. Hyvin oli yleisöä, etäyhteydet toimivat hyvin. Jaosto järjestää perinteisen 
Syyspuinnin marraskuun ensimmäisenä tiistaina. Syyspuintipaikka päätetään jaoston maaliskuun 
kokouksessa. Lisäksi jaosto pyrkii järjestämään kesäretken yhteistyössä puutarhajaoston kanssa. 
 
 
11.3. Puutarhajaosto 
 
Puutarhajaosto pyrkii järjestämään yhteisen kesäretken peltokasvijaoston kanssa.  
 
Jaosto luopuu kasvinsuojeluosaajakilpailusta puutarhaopiskelijoille, koska se on työläs järjestää ja 
opiskelijoita on vaikea houkutella mukaan kilpailuun.   
 
11.3. Metsäsuojelujaosto 
 
Metsänsuojelujaosto kokoontui kerran vuoden 2019 aikana 11.12. Viikissä yliopiston, Luken ja 
Syken Kokoustamo-tilassa. Jäsenistöä oli paikalla ja etäyhteydellä 11 henkeä eri organisaatioista 
(HY, Luke, Metsähallitus, MMM, MTK, Ruokavirasto, Tukes ja UPM Metsä). Kokouksessa 
käsiteltiin ajankohtaisia asioita, kuten Luken koostama Metsätuhoraportti 2018, MMM:n tilaama 
metsä- ja metsätuholain arviointiraportti, urea-valmiste juurikäävän torjunnassa ja sen meneillään 
oleva EU-arviointi sekä Kasvinterveysvuoteen liittyviä tapahtumia.  
 
Metsänsuojelujaostossa on tällä hetkellä 16 jäsentä, mikä on neljä vähemmän kuin vuonna 2019. 
 
Vuonna 2020 metsänsuojelujaosto kokoontuu vähintään kerran edellisvuosien tapaan. 
 
11.4. Sanastojaosto 

 
Sanastojaosto sai ankeroisnimistön valmiiksi joulukuussa 2019 ja se on julkaistu KSS:n 
nettisivuilla.  
 
Uusia hankkeita ei ole tällä hetkellä tiedossa, mutta jonkin verran on ilmennyt tarvetta aiempien 
sanastojen ja nimistöjen päivittämiseen. Näiden osalta ei ole kuitenkaan suunnitteilla mitään 
systemaattista läpikäyntiä, vaan lisäyksiä ja muutoksia tehdään yksittäistapauksien pohjalta, 
esimerkkinä äskettäin virusnimistöön lisätty suomenkielinen nimi ToBRFV:lle (tomato brown 
rugose fruit virus).  
 
Kasvinsuojelutermeistä ja kasvitautien nimistä tulee jaostolle aika ajoin kysymyksiä, jotka on 
käsitelty jaostolaisten kesken sähköpostitse ja vastaukset on pystytty antamaan viikon sisällä. 
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12. Muut asiat

Hallitus hyväksyi Patentti- ja rekisterihallituksen korjausehdotukset Kasvinsuojeluseuran 
sääntöihin (Liite 10 Korjausehdotukset KSS sääntöihin). 

Kansainvälinen kasvinterveysvuosi 2020 tulisi näkyä myös Kasvinsuojeluseuran toiminnassa. Sitä 
tulisi tuoda esiin seuran tapahtumissa sekä nettisivuilla. 

13. Seuraava hallituksen kokous

Järjestetään touko-kesäkuun vaihteessa Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla. 

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12:50 

LIITTEET (10 kpl) 1 Hallituksen kokouksen 3/2019 pöytäkirja 
2 Kirjanpitoraportti 2019 
3 Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 
4 Kasvinsuojeluseuran vuoden 2019 tilinpäätös 
5 Ehdotukset Kasvinsuojeluseuran sähköisestä julkaisemisesta 
6 Jaana Jukkalan Pro gradun arviointilomake 
7 Jaana Jukkalan Pro gradu 
8 Lauri Lehtilän Pro gradun arviointilomake 
9 Lauri Lehtilän Pro gradu 
10 Korjausehdotukset KSS sääntöihin 

Helsingissä ______.______2020 

________________________________          _______________________________ 
Anne Rahkonen, Kasvinsuojeluseura ry:n Juha Tuomola, Kasvinsuojeluseura ry:n 
hallituksen puheenjohtaja  sihteeri 
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