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KASVINSUOJELSEURAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 1/2021 PÖYTÄKIRJA 

 

 

Aika  Perjantai 5.3.2021 klo 9-12 

Paikka  Videokokous 

 

Paikalla:  Anne Rahkonen, puheenjohtaja, Luke 

Vilma Kuosmanen, varapuheenjohtaja, MTK 

Juha Tuomola, sihteeri, Ruokavirasto 

Johanna Karhamo, toimistonhoitaja 

Nelli Piekkari, Kasvinsuojelulehden toimittaja, Berner 

Jouni Siltala, Oy Rentokil Initial Ab (KASELIn puheenjohtaja) 

Marja Jalli, Luke (Peltokasvijaoston puheenjohtaja) 

Annika Wickström, Ruokavirasto (Puutarhajaoston puheenjohtaja) (poistui 11.50) 

Marja-Leena Lahdenperä, Verdera Oy (Sanastojaoston puheenjohtaja) 

Minni Tapola, Bayer Oy (Peltokasvijaoston sihteeri) (poistui 11.35) 

Aino-Maija Alanko, Ruokavirasto (liittyi 9.35, poistui 11.55) 

Erja Huusela, Luke 

Teemu Junttila, HY (opiskelijajäsen) (poistui 11.55) 

Samuel Jussila, (viljelijäjäsen) (poistui 10.00) 

Minna Oravuo, Raisio (poistui 11.40) 

Jussi Peltonen, Berner (poistui 11.00) 

Elina Seppä, Yara 

Hanna Skogster, Puutarhaliitto 

Tiina Ylioja, Luke (liittyi 10.15, poistui 11.55)  

 

Estyneet:  Lotta Kaila, HY 

Risto Kasanen, HY (Metsäsuojelujaoston puheenjohtaja) 

Ville Ruohonen, Luke 

Marja Savonmäki, MMM 

 

 

Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja (AR) avasi kokouksen klo 09.00, joka poikkeustilanteen vuoksi järjestettiin 

videokokouksena. 

 

 

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

 

 

3. Edellinen kokous 

 

Sihteeri (JT) kävi lävitse edellisen kokouksen pöytäkirjan (Liite 1 Hallituksen kokouksen 3/2020 

pöytäkirja) 
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4. Kasvinsuojeluseuran taloustilanne ja tilinpäätös. 

 

Toimistonhoitaja (JK) esitteli seuran vuoden 2020 tilinpäätöksen (Liite 2 Kasvinsuojeluseuran vuoden 

2020 tilinpäätös) ja vuoden 2021 tulo- ja menoarvion (Liite 3 Tulo- ja menoarvio 2021). Tilinpäätös oli 

noin 1 900 € alijäämäinen ja se hyväksyttiin kokouksessa. Tulo- ja meno arvion mukaan seuran tulos 

vuonna 2021 tulee olemaan noin 2 000 € alijäämäinen. Arvio vielä tarkentuu riippuen siitä, pystytäänkö 

seuran kaavailemia tapahtumia järjestämään koronatilanteen vuoksi. Arvio vahvistetaan vielä seuran 

vuosikokouksessa.   

 

 

5. Kasvinsuojelulehti 

 

Lehden uudet sivut toimivat osoitteessa: https://kasvinsuojelulehti.journal.fi 

 

Kasvinsuojelulehdestä ilmestyy tänä vuonna neljä sähköistä numeroa seuraavan aikataulun mukaisesti: 

/2021 aineisto 28.2., ilmestyminen 15.3., 2/2021aineisto 31.3., ilmestyminen 19.4., 3/2021 aineisto 20.9., 

ilmestyminen 4.10., 4/2021 aineisto 22.11., ilmestyminen 13.12.  

 

Ohjeet käsikirjoituksen lähettämiseen liittyen on päivitetty seuran sivuille ja lähetetty jaostoille ja 

jäsenistölle uutiskirjeenä. 

 

Uudet sivut pyritään saamaan kuntoon ennen ensimmäisen numeron julkaisua 15.3. 

 

 

6. Kasvinsuojeluseuran vuoden 2021 tapahtumat 

 

• Peltokasvijaosto järjesti yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa 19.1.2021 

perinteisen Kasvinsuojelupäivän Teams-yhteydellä.  

• Peltokasvijaosto järjestää myös perinteisen Syyspuinnin marraskuun ensimmäisenä tiistaina.  

• Lisäksi, jos koronatilanne salli, peltokasvijaosto pyrkii järjestämään pienimuotoisen 

peltokierroksen kuten vuonna 2020.  

• Puutarhajaosto järjestää kesäretken yhdessä Livian opiskelijoiden kanssa elokuussa. 

• KASELI on järjestämässä loppuvuodesta Tuholaistorjuntapäivän, mikä todennäköisesti on 

suunniteltu pidettäväksi Tampereella.  

• Kasvinsuojeluseuran vuosikokous pidetään koronatilanteen vuoksi etäkokouksena 7.4.2021 klo 16-

19. 

 

 

7. Hallituksen kokoonpano 2021 

 

Kasvinsuojeluseuran hallituksesta on jäämässä pois Anne Rahkonen, Jussi Peltonen ja Ville Ruohonen. 

Lisäksi Asko Hannukkalan tilalle tarvitaan uusi jäsen. Työvaliokunnan ja hallituksen esitysten mukaisesti 

uusiksi jäseniksi ehdotettiin Minni Tapola (Bayer Oy ja peltokasvijaoston sihteeri), Janne Laine (Berner 

Oy), Marjo Hokka (Petla) ja Kalle Ohralahti (Luke). Viralliset valinnat tehdään seuran vuosikokouksessa. 

 

 

8. Kasvinsuojeluseuran viestintä 

 

Työvaliokunta ehdotuksen mukaisesti hallitus päätti, että vuoden 2021 aikana seura panostaa 

Kasvinsuojeluseuran tiedotuksen ja viestinnän kehittämiseen. Perinteisesti seuran asioista on tiedotettu 

Kasvinsuojelulehdessä, mutta muutakin viestintää tarvitaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja 

sähköisinä uutiskirjeinä. Seuralla on mahdollisuus lähettää uutiskirjeitä ja julkaista verkkosivuillaan 

https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/
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blogeja ja uutisia. Lisäksi seuralla on Twitter tili ja Kasvinsuojelulehdellä Facebook-tili, joilla 

molemmilla on yli 500 seuraajaa.  

 

Kokouksessa perustettiin viestinnän työryhmä, jota vetää Minni Tapola. Ryhmään kuuluvat myös Nelli 

Piekkari, Aino-Maija Alanko ja Juha Tuomola. Ryhmä laatii tiedotuksen tueksi vuosikellon tapahtumista 

ja muista viestittävistä asioista. Lisäksi ryhmä pohtii keinoja, joilla viestintää uutiskirjeinä ja sosiaalisessa 

mediassa voitaisiin tehostaa.  

 

 

9. Seuran varainhankinnan kehittäminen 

Seuran varainhankinta on pitkään perustunut jäsenmaksuihin ja kirjamyyntiin. Sekä jäsenmäärä että 

kirjamyynti pienenevät jatkuvasti, mistä syystä seura tarvitsee uusia ideoita varainhankintaan. Minni 

Tapola esitteli ideoita varainhankintaan: 

 

• Yritys- ja yhteisöjäsenten vuosimaksut.  Onko kaikki alan yritykset ja yhteisöt jo 

Kasvisuojeluseuran jäseniä? Tulisiko jäsenmaksut tarkastaa ja mahdollisesti porrastaa yrityksen 

tai yhdistyksen koon mukaan.  

• Uutiskirjeisiin ja Kasvinsuojelulehteen mainoksia.  

• Henkilöjäsenhankinnan tehostaminen. Säännonmukaisempaa viestintää seuran tapahtumista ja 

edistämistä asioista. Tehokkaampaa markkinointia alan tapahtumissa.  

• Kasvinsuojeluopintosarja opiskelijoille ja viljelijöille.  

• Uudet myyntiartikkelit, mukit t-paidat ym. Mahdollinen aloituspaketti uusille jäsenille.  

• Seuran jäsenille alennuksia alan tapahtumiin. 

• Maksulliset webinaarit. 

 

Hallitus päätti, että vuoden 2021 aikana päivitetään yritysten- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksut.  

 

 

10. Seuran lausunto Suomen kasvinterveyden ja kasvinterveystutkimuksen tilasta  

 

MMM:n ja Ruokaviraston kasvinterveysviranomaiset pyysivät Kasvinsuojeluseuralta lausuntoa ja 

kannanottoa kasvinterveyden tutkimuksen ja asiantuntijoiden osaamisen merkittävään vähenemiseen 

(Liite 4 Suuntaviivat lausuntoon kasvinterveydestä Suomessa). 

 

Marja Jalli koordinoi lausuntopyyntöä Hannu Kukkosen avustuksella. Hallitus päätti, että asian 

edistämiseksi järjestetään työpaja, johon kutsutaan edustajia kasvinsuojelun eri sektoreilta. Työpajun 

työotsikko on ”Askelmerkkejä kasvinsuojelun tulevaisuudelle” ja järjestetään 15.4. klo 9-12 Teams-

kokouksena.  

 

 

11. Ekesis Oy 

 

Yhtiö on selvitystilassa, minkä päätyttyä se lopetetaan. 

 

 

12. Jaostojen kuulumiset 

 

KASELI 

 

Kaseli kokoontui vuonna 2020 neljä kertaa:  

 

• Kokous, 3.2.2020, Rentokil Initial Oy (Hki) 
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• Kokous, 29.4.2020, Google Meet etäkokous 

• Kokous, 1.9.2020, Google Meet etäkokous 

• Kokous, 24.11.2020, Teams etäkokous 

 

Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita kuten tuholaistorjuntayritysten toiminta poikkeusaikana, alan 

toimijoiden järjestäytyminen, paperitoukkien kiihtyvä esiintyminen Suomessa, uudentyyppiset 

jyrsijämyrkyt ja alfakloraloosin ympäristövaikutukset. 

  

Perinteistä vuosittain pidettyä tuholaistorjuntapäivää ei pidetty vuonna 2020 koronaviruspandemian ja 

siitä aiheutuvien kokousrajoitusten vuoksi. Tapahtuma siirrettiin keväälle 2021, josta jälleen syksylle 

2021. Suomen tilanteiden kehittyessä tehdään uusi siirtopäätös ajoissa ennen kesää, mikäli niin 

suositellaan tehdä.  

  

Vuosi 2021 tullaan pitämään myös 4-5 kokousta, joita pidetään etäkokousmenetelmiä käyttäen niin kauan 

kun suositellaan. 

 

Uusia jäseniä: Tuomas Aivelo (Helsingin yliopisto) alkaen 29.4.2020. 

 

Peltokasvijaosto 

  

Peltokasvijaosto järjesti yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa 19.1.2021 

perinteisen Kasvinsuojelupäivän Teams-yhteydellä. Päivä sujui hyvin, tekninen toteutus toimi ja 

viljelijöitä oli runsain mitoin kuulemassa esityksiä. Osallistuja oli 280-350 hlö:n välillä. Päivä oli 

osallistujille ilmainen, mutta vapaaehtoisia kannatusmaksuja kerättiin 250 €. Jatkossa päiviä järjestetään 

mahdollisesti seminaarin ja webinaarin yhdistelmänä, jolloin olisi parempi mahdollisuus osallistua ympäri 

Suomea etänä. Tämä olisi positiivista näkyvyyttä viljelijöiden suuntaan ja parempaa palvelua jäsenille. 

 

Peltokasvijaostolla ei ole tällä hetkellä kesäretkisuunnitelmia, mutta mikäli valtakunnan koronatilanne 

mahdollistaa, jaosto järjestää pienimuotoisen peltokierroksen kuten edellisenä vuonna. 

 

Puutarhajaosto 

 

Jaoston kevätkokous pidetään maaliskuussa. Jaosto panostaa vuonna 2021 toiminnassaan 

kasvinsuojeluvisaan, kesäretkeen ja Kasvinsuojelulehden numeroon 2/2021.  

 

Kesäretki toteutetaan yhdessä Livian opiskelijoiden kanssa. Elokuu olisi hyvä ajankohta opiskelijoiden 

lukuvuoden kiireiden kannalta. Varaudutaan noin 10 opiskelijan ryhmään, opiskelijat tulevat retkelle 

Livian pikkubussilla. 

 

Sanastojaosto 

 

Sanastojaoston on pohtinut sieni- ja bakteeritautien nimistön mahdollista päivittämistä ja kaipaa 

hallituksen mielipidettä päivittämisen tarpeellisuudesta. Vuonna 2011 valmistuneessa nimistössä 

keskityttiin vain tärkeimpiin viljelykasveihin ja toisaalta joihinkin nimiin, jotka olivat täysin uusia. 

Laajentaminen useampiin kasveihin tarkoittaisi varsin isoa nimistöhanketta, joka kestäisi kauan. Toisaalta 

monet nimikysymykset vaativat nopeaa reagointia. 

 

Hallitus kannattaa nimistön päivittämistä. Nimistön päivittäminen aloitetaan tämän vuoden aikana.  

 

 

13. Muut asiat 

 

Päivi Parikka ja Bengt Lindqvist ovat tehneet pitkän uran kasvinsuojelun parissa ja hiljattain jääneet 

eläkkeelle. Hallitus ehdotti, että Päivi Parikalle myönnettäisiin vuosikokouksessa Kasvinsuojeluseuran 

kunniajäsenyys ja Bengt Lindqvistille Martti Markkula -mitali. 
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14. Seuraava hallituksen kokous 

 

Seuraava kokous pidetään etäkokouksena kesäkuussa. 

 

 

15. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.15 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET (3 kpl) 1 Hallituksen kokouksen 3/2020 pöytäkirja 

  2 Kasvinsuojeluseuran vuoden 2020 tilinpäätös  

  3 Tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 

  4 Suuntaviivat lausuntoon kasvinterveydestä Suomessa   

 

 

Helsingissä  5.3.2021 

 

 

 

________________________________                        _______________________________ 

Anne Rahkonen, Kasvinsuojeluseura ry:n  Juha Tuomola, Kasvinsuojeluseura ry:n 

hallituksen puheenjohtaja   sihteeri 

  




