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KASVINSUOJELUSEURAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 3/2020 PÖYTÄKIRJA 

 

 

Aika  Keskiviikko 2.12.2020 klo 12-15 

Paikka  Videokokous 

 

Paikalla:  Anne Rahkonen, puheenjohtaja, Luke 

Vilma Kuosmanen, varapuheenjohtaja, MTK 

Juha Tuomola, sihteeri, Ruokavirasto 

Johanna Karhamo, toimistonhoitaja 

Anne Nissinen, Luke (Puutarhajaoston puheenjohtaja) 

Aino-Maija Alanko, Ruokavirasto 

Erja Huusela-Veistola, Luke 

Teemu Junttila, HY (opiskelijajäsen) 

Samuel Jussila, (viljelijäjäsen) 

Lotta Kaila, HY (poistui klo. 13.55) 

Minna Oravuo, Raisio 

Jussi Peltonen, Berner 

Ville Ruohonen, Luke 

Hanna Skogster, Puutarhaliitto 

Tiina Ylioja, Luke  

 

Estyneet:  Nelli Piekkari, Kasvinsuojelulehden toimittaja, Berner 

Marja Jalli, Luke (Peltokasvijaoston puheenjohtaja) 

Jouni Siltala, Oy Rentokil Initial Ab (KASELIn puheenjohtaja) 

Risto Kasanen, HY (Metsäsuojelujaoston puheenjohtaja) 

Marja-Leena Lahdenperä, Verdera Oy (Sanastojaoston puheenjohtaja) 

Marja Savonmäki, MMM 

Elina Seppä, Yara 

 

 

Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja (AR) avasi kokouksen klo 12.00, 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 2/2020 

pöytäkirja) 
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4. Kasvinsuojeluseuran taloustilanne 

 

Toimistonhoitaja (JK) esitteli vuoden seuran taloustilanteen. Tämänhetkinen tulos vastaa tulo- ja 

menoarviota, eli seuran tulos hieman alijäämäinen, noin 3300 € (Liite 2 – Ote seuran talouskirjanpidosta). 

Seuran kirjoja on myyty hieman enemmän kuin alkuvuodesta arvioitiin. 

 

 

5. Kasvinsuojelulehti 

 

Kasvinsuojelulehden viimeinen painettu numero (1/2020) on julkaistu. Tänä vuonna ei enää julkaista 

toista lehteä, koska kirjoituksia ei ole tarpeeksi. Ensi vuonna 2021 palataan vanhan rytmiin ja julkaistaan 

neljä Kasvinsuojelulehteä uudella sähköisellä alustalla.  

 

Lehden uusi julkaisualusta on rakenteilla. Lehden osoite tulee olemaan www.kasvinsuojelulehti.journal.fi.  

 

Sihteeri ja seuran verkkosivuvastaava JT ja Kasvinsuojelulehden toimittaja NP ovat käyneet TSV:n 

järjestämän ilmaisen koulutuksen liittyen journa.fi julkaisujärjestelmään. Lehden verkkosivujen 

rakentamiseksi journal.fi sivustolle tarvitaan TSV:n asiantuntija-apua. Ensimmäinen versio sivuista 

pyritään saamaan valmiiksi ennen ensimmäisen lehden (1/2021) julkaisemista.  

 

 

6. Ekesis Oy 

 

Hankkeen ”Sensorit toimimaan – kohdennetut sovellutukset ravinteille ja kasvinsuojeluaineille” 

viimeinen rahoituserä, noin 7700 € on saatu MMM:stä. Tästä erästä Pertti Rajalan omaisille maksettiin 

2500 € (Pertille maksamatta jäänyt palkkaerä). Rahoituserästä maksetaan Vilma Kuosmaselle 2500 € 

palkkio loppuraportin ja maksatushakemuksen tekemisestä.   

 

Ekesis päättämiskokous on myös pidetty ja prosessi Ekesis Oy:n lakkauttamiseksi käynnistynyt. 

Lakkauttamisesta tulee kustannuksia, jotka katetaan MMM:ltä saadusta rahoituserästä. Jäljelle jäävät 

Ekesis Oy:n varat käytetään velan lyhentämiseen Kasvinsuojeluseuralle.  

 

 

7. Kasvinsuojeluseuran toimintasuunnitelma 2021 

 

• Kasvinsuojelupäivä järjestetään 19.1. Teams-yhteistyössä HAMK:n kanssa webinaarina. 

Peltokasvijaosto on esittänyt, että tapahtuma olisi kaikille ilmainen ja toivoi tähän esitykseen 

hallituksen näkemystä. Hallitus esitti, että tapahtuma olisi ilmainen jäsenistölle, mutta maksullinen 

muille.  

• Tuhoeläintorjuntapäivä alustavasti sovittu järjestettävän 18.3.2021. 

• Seuran vuosikokous pidetään maaliskuussa 2021, tilanteen mukaan joko etäkokouksena tai Tieteiden 

talolla. 

• Peltokasvijaoston kesäretki suunnitteille Hauholle ja Hämeeseen vuoden 2020 suunnitelman 

mukaisesti. 

• Puutarhajaoston kesäretki 2021 toteutetaan yhdessä Livian opiskelijoiden kanssa.  

• Syyspuinti järjestetään perinteen mukaisesti marraskuussa 

• Hallitus kokoontuu kolmesti vuoden 2021 aikana 

 

Hallitus esitti myös, että Kasvinsuojeluseuran tulisi vuoden 2021 aikana tosissaan alkaa miettimään 

rooliaan kasvinsuojelualalla nyt ja erityisesti tulevaisuudessa.  

 

  

8. Jaostojen kuulumiset 

http://www.kasvinsuojelulehti.journal.fi/
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Peltokasvijaosto 

  

• Syyspuinti järjestettiin yhteistyössä SEAMK:in kanssa 3.11. webinaarina. Parhaimmillaan oli reilusti 

yli 200 osallistujaa.  

• Jaoston entiset toimihenkilöt jatkavat ja uutena jäsenenä Marjo Serenius (Petla). 

 

Metsänsuojelujaosto 

 

• Jaosto kokoontuu 17.12.2020. Kokous järjestetään etäkokouksena. Kokous on eri toimijoiden välinen 

tiedotus- ja tiedonvaihtokanava. Vuotuinen metsätuhoraportti, metsä- ja metsätuholain uudistukset ja 

niiden arviointi eri viranomaisten yhteistyönä sekä vieras- ja tulokaslajeihin liittyvät projektit ovat 

ajankohtaisia aiheita. 

 

Puutarhajaosto 

 

• Jaosto järjesti kesäretken 20.8.2020 Hämeenlinnan ympäristössä, kohteina Latmännen Agron 

koetilalla Hauholla, Marjatila Luomuakin ja Rönnvikin viinitila Laitikkalassa. 

• Syyskokous järjestettiin 26.10.2020.  

• Puutarhajaosto panostaa toiminnassaan jatkossa kasvinsuojeluvisaan, kesäretkeen ja 

Kasvinsuojelulehden numeroon 2. 

• Jaoston puheenjohtajaksi kaudelle 2021-2022 valittiin Annika Wickström (Ruokavirasto) ja 

sihteeriksi Hanna Skogster (Puutarhaliitto). Uutena jäsenenä jaostossa on Kirsi Mäkinen (HAMK).  

 

 

9. Muut asiat 

 

MMM:n ja Ruokaviraston kasvinterveysviranomaiset ovat pyytäneet Kasvinsuojeluseuralta lausuntoa ja 

kannanottoa kasvinterveyden tutkimuksen, asiantuntijoiden osaamisen merkittävään vähenemiseen. Asiaa 

käsiteltiin edellisessä hallituksen kokouksessa 2/2020. Marja Jalli koordinoi lausuntopyyntöä Hannu 

Kukkosen avustuksella. 

 

 

10. Seuraava hallituksen kokous 

 

Seuraava kokous pidetään etäkokouksena helmi-maalikuiden taitteessa. 

 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.40 
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LIITTEET (3 kpl) 1 Hallituksen kokouksen 2/2020 pöytäkirja 

  2 Ote seuran talouskirjapidosta 

  3 Tulo- ja menoarvio 2021 

   

 

 

Helsingissä 2.12.2020 

 

 

 

________________________________                        _______________________________ 

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

hallituksen puheenjohtaja   sihteeri 

  


