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1. Alkusanat 

Luet parhaillaan VieKas LIFE -
hankkeen päivittyvää talkoo-opasta. 
Tällä hetkellä opas keskittyy pääosin 
jättipalsamintorjuntaan kitkentätal-
koilla, mutta ohjeita voi hyvin 
soveltaa myös muiden vieraskasvi-
talkoiden järjestämiseen.  

VieKas LIFE on Suomen luonnonsuo-
jeluliiton koordinoima jättiputkien, 
jättipalsamin ja keltamajavankaalin 
torjuntaan sekä kansalaisten 
vieraslajitietoisuuden lisäämiseen 
keskittyvä hanke, joka saa 
rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta. 
Lisätietoa hankkeesta saat 
vierailemalla hankkeen nettisivuilla 
(ks. kohta 8. Hyödyllisiä linkkejä). 

Olemme koonneet tähän ohjeeseen 
hyviä käytäntöjä liittyen vieras-
kasvien torjuntatalkoiden järjestä-
miseen. Ohje päivittyy sitä mukaa, 
kun kokemukset talkootoiminnasta 
karttuvat. Tavoitteenamme on ollut 
luoda selkeä ohjeistus, jonka avulla 
ensikertalainenkin pystyy helposti 
järjestämään onnistuneet vieras-
kasvien torjuntatalkoot. Samalla 
olemme halunneet sisällyttää 
ohjeeseen joitakin uusia vinkkejä ja 
ideoita kokeiltavaksi myös jo 
kokeneille talkoojärjestäjille. Tämä 
ohje päivittyy koko hankkeen ajan, 
ja otamme mielellämme vastaan 
palautetta ja kokemuksia ohjeeseen 
liittyen.  

Olemme pyrkineet suureen huo-
lellisuuteen ja harkintaan ohjeita 
laatiessamme, mutta kaikkia 
tilanteita ja ihmisryhmiä huomioivia 
ohjeistuksia on hankala laatia. 
Kehotammekin käyttämään tilanne-
kohtaista harkintaa ja oppaan 
soveltamista.  

Covid 19 -pandemian vuoksi oppaan 
liitteeksi on lisätty erillinen ohjeistus 
turvallisten talkoiden järjestä-
miseen. Muistathan kuitenkin aina 
tarkistaa talkoohetkellä voimassa 
olevat viranomaissuositukset ja -
määräykset ja toimia niiden 
mukaisesti. 

Kiitos että teet tärkeää luonnon-
suojelutyötä vieraskasvien 
torjunnan parissa! 

  

2.  Vieraskasvitalkoiden kohde 
ja ajankohta 

Hyvä talkookohde on: 

• hyvien kulkuyhteyksien 
varrella ja/tai lähellä asutusta 

• riittävän pienialainen tai 
helposti jaettavissa pienempiin 
osakasvustoihin niin, että 
näkyviä tuloksia on 
mahdollista saada aikaan jo 
yksien talkoiden aikana 

• ihmisille tärkeä ja tuttu 
esimerkiksi lähivirkistys-
kohteena 

• yleensä kaupungin tai kunnan 
omistamalla maalla, sillä 
kitkemiseen on aina 
kysyttävä maanomistajan 
lupa 

• turvallinen esimerkiksi muun 
liikenteen ja maaston 
näkökulmasta 

• huomioi, että vesistöt toimivat 
vieraskasvien siementen 
leviämisreittinä à ei kannata 
aloittaa kitkentää alajuoksulta, 
jos yläjuoksullakin on 
vieraskasvin kasvusto 
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Toisaalta etäälläkin oleva, 
haastavasti saavutettava ja 
torjuttava paikka voi olla sopiva 
talkookohde jollekin ryhmälle. 
Tällöin on hyvä osallistaa ja 
sitouttaa ryhmän jäsenet mukaan 
talkoiden järjestämiseen alusta 
alkaen.  

Talkoita on hyvä järjestää kesän 
mittaan useampia samalla kohteella. 
Tämä voi olla tarpeen alueen 
laajuuden vuoksi, ja lisäksi on 
tärkeää saada kitkettyä pois 
ensimmäisten talkoiden jälkeen 
itäneet tai huomaamatta jääneet 
yksilöt. Vähintään kolmet talkoot 
kesän mittaan, esimerkiksi kerran 
kuussa, on hyvä tavoite. Kahdetkin 
talkoot kesässä ovat tyhjää 
parempi. 

Jättipalsamin torjuntaa kannattaa 
tehdä ensisijaisesti touko-
kesäkuussa, sillä tämän jälkeen 
siemenet alkavat kypsyä ja  

riski niiden tahattomaan 
levittämiseen kasvaa. 
Nyrkkisääntönä Etelä-Suomessa 
talkoot voisi olla hyvä järjestää 
ennen heinäkuun puoltaväliä ja 
pohjoisemmassa Suomessa 
heinäkuun loppuun mennessä ennen 
siementen laajamittaista 
kypsymistä. Tässä kannattaa 
kuitenkin käyttää paikka- ja 
vuosikohtaista harkintaa, sillä eri 
vuosina jättipalsamin siemenet 
voivat kypsyä hieman eri aikaan. 

Tarvittaessa talkoita voi jatkaa jopa 
syyskuuhun, vaikka siemenet 
ovatkin jo kypsyneet. Tällöin 
talkoiden tavoitteena voi olla 
kasvuston leviämisen estäminen ja 
edellisistä talkoista huomaamatta 
jääneiden tai sen jälkeen itäneiden 
versojen poistaminen. Tällöin tulee 
kuitenkin huolehtia siitä, ettei 
talkoolaisten vaatteissa ja kengissä 
kulkeudu siemeniä talkooalueen 
ulkopuolelle (ks. 6.2.3: Yhteinen  

Kuva 1. Jättipalsamin taimia toukokuun 2019 lopussa. 
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puhdistus- ja poistumispiste). 
Talkoiden ajankohtaa miettiessä 
kannattaa miettiä myös niiden 
kohderyhmää.  

Päivätyössä käyviä ajatellen talkoot 
on järkevä sijoittaa arki-iltoihin ja 
viikonlopulle. On kuitenkin paljon 
ihmisiä ja ryhmiä, joilla voi olla intoa 
ja aikaa osallistua vaikkapa aamu-
päivätalkoisiin. Aikaa talkoille on 
hyvä varata 2-3 tuntia kohteen 
koosta riippuen. 

Mikäli mahdollista, haastattele 
ihmisiä ja erilaisia ryhmiä – 
selvitä heidän ajatuksiaan 
sopivasta kohteesta ja 
ajankohdasta. Saatko hyvän 
talkooporukan kasaan jo tällä 
tavalla? 

3. Tiedottaminen ja 
talkooporukan rekrytointi 

Talkoista tiedottaminen kannattaa 
suunnitella huolella ja aloittaa 
vähintään kaksi viikkoa ennen 
tapahtumaa. Hyvä olisi, jos kaikki 
kesän talkoot saisi sovittua jo 
alkukeväästä/kesästä, ja tieto koko 
kesän kaikista talkootapahtumista 
tavoittaisi ihmiset yhdellä kertaa. 
Tämän lisäksi talkoista on kuitenkin 
viestittävä vielä muutama päivä 
ennen tapahtumaa, jopa talkoiden 
alkaessa. Voit hyödyntää esim. 
Facebookin ajastettua 
julkaisutoimintoa, jolloin viestejä ei 
tarvitse erikseen muistaa julkaista 
talkoiden aloituskiireessä. Talkoot 
on kuitenkin mahdollista järjestää, 
tiedotus mukaan lukien, lyhyelläkin 
varoitusajalla, mikäli sopiva paikka 
ja talkooporukka löytyvät.  

Tiedottamisessa kannattaa 
hyödyntää henkilökohtaisia viestejä, 

maakunta- ja paikallislehtiä, 
alueellisia tapahtumakalentereita, 
alueen aktiivisia yhdistyksiä, 
mainosjulisteita tai jopa 
postilaatikoihin jaettavia mainoksia.  

 

Kuva 2. Esimerkki Instagram -
postauksesta. 

Paperimainoksissa voi samalla jakaa 
tietoa vaikkapa puutarhajätteen 
oikeasta käsittelystä. Jos jollekin 
paikalle järjestetään useampia 
talkoita kesän aikana, on paikalle 
pystytettävä kyltti tehokas tapa 
kertoa vieraslajien torjunnasta ja 
talkooajankohdista.  

Myös esimerkiksi YLE:lle ja 
paikallisradioihin kannattaa lähettää 
tiedote, jos kyseessä on isompi 
talkootapahtuma tai -kokonaisuus. 
Kuitenkin valtaosa talkoilijoista tulee 
paikalle henkilökohtaisesti 
sopimalla, eikä tekstareita, 
Whatsapp-viestejä ja puheluita 
kannata vältellä talkoista 
tiedottamisessa. 

Talkoista kannattaa tehdä FB-
tapahtuma, koska silloin talkoisiin 
kutsutut ihmiset saavat sitä kautta 
automaattisesti muistutuksia 
talkoista ja ne näkyvät myös  
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kutsuttujen ja osallistujien 
kavereille. Kutsuja kannattaa 
lähettää harkinnan mukaan myös 
suoraan yksityisviestillä ja jakaa 
tapahtumalinkkiä eri puolille. Ei 
kannata pelästyä, vaikka FB-
tapahtuma näyttäisi pieneltä, sillä se 
on kuitenkin hyvä väylä viime 
hetken talkoosijainnin 
tarkistamiseen!  

Facebookissa VieKas LIFE -sivu 
kannattaa aina pyytää talkoo-
tapahtuman rinnakkaisjärjestäjäksi, 
jolloin talkoot saavat laajempaa 
näkyvyyttä hankkeen viestinnän 
kautta. Muita Facebookissa sopivia 
sivuja ja ryhmiä tiedottamiselle ovat 
ainakin: 

• Vieraslajien torjuntajoukot 
• VieKas LIFE 
• SLL:n paikallisyhdistysten 

sivut 
• paikalliset 

puskaradio/tapahtumasivut 
• kunnan sivut 
• kaupunginosien omat sivut 

Parhaiten toimiva tiedotuskeino 
riippuu tilanteesta, mutta yleensä 
jonkin valmiiksi toimivan 
yhdistyksen mukaan saaminen 
talkoisiin on kustannustehokkainta 
markkinointia. Potentiaalisista 
yhteistyökumppaneita ovat monet 
erilaiset järjestöt, yhdistykset ja 
vaikkapa TYHY-porukat, myös 
luontopiirien ulkopuolella! Ole avoin 
uusille avauksille ja lähesty itsekin 
rohkeasti alueesi toimijoita.  

Jollekin kiinnostuneelle 
talkoisiin osallistuminen voi olla 
syystä tai toisesta mahdotonta. 
Olisiko hänellä kuitenkin 
mahdollisuus osallistua vaikkapa 
tiedottamiseen tai talkoo-
tarjoilujen järjestämiseen?  

 
Kuva 3. Esimerkki talkoopaikalle 
vietävästä mainoskyltistä. 

4. Tarvikkeiden hankinta 

Talkoolaiset tarvitsevat työskentelyä 
varten hyvät hanskat ja ne on 
tärkeä tarjota talkoojärjestäjän 
puolesta (vaikka moni voi silti 
käyttää omia hanskoja). Esimerkiksi 
Jyväskylässä kaupunki tarjoaa 
kaupungin maa-alueilta vieraslajeja 
kitkeville työhanskat, joita kaikki 
talkoojärjestäjät voivat hakea 
tarvitsemansa määrän kaupungin 
infopisteeltä. Siilinjärvellä kunta 
taas on myöntänyt muutaman 
kymmenen euron talkooavustuksia 
talkoojärjestäjille. Tällaiset 
mahdollisuudet on hyvä selvittää. 

Talkoiden ajankohdasta ja 
sijainnista riippuen voi olla tarpeen 
hankkia myös jätesäkkejä (ks. 
6.2.2: Siemenkotien huputus). 
Joissakin kohteissa viikate ja sirppi 
voivat olla oikein käytettynä 
tehokkaimpia torjuntavälineitä. 
Onko näitä mahdollisuutta lainata 
jostain? 
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Yleistarvikkeista mukaan on 
ehdottomasti varattava ensiapu-
pakkaus (sis. kyypakkaus), mutta 
harkinnan mukaan myös kynät, 
paperi, teippi, VieKas-esitteet sekä 
mahdolliset infokyltit ja pieni pöytä 
voivat olla tarpeellisia, riippuen 
tietysti mahdollisuuksista kuljettaa 
tarvikkeita talkoopaikalle.  

Luonnonsuojeluliiton talkoissa on 
voimassa talkoovakuutus, kun 
osallistujista kerätään nimitiedot ja 
syntymävuodet listaan. Jos siis 
talkoolaisella esimerkiksi nyrjähtää 
nilkka talkoissa, ja hänen nimensä 
ja syntymävuotensa löytyy listasta, 
korvaa SLL:n vakuutus hoitokulut.  

Huomioithan, että tietosuojalain-
säädännön vuoksi listassa tulee 
kertoa, mihin tietoja käytetään ja 
hävittää asianmukaisesti talkoiden 
jälkeen.  

Talkootarjoilut ovat tärkeä osa 
tapahtuman yhteishengen ja 
motivaation luomista. Tarjottavana 
voi olla yksinkertaisesti mehua ja 
välipalakeksejä, mutta vain taivas 
on ylärajana. Muista myös mukit ja 
käsipyyhepaperi. Yleisimmät ruoka-
aineallergiat ja erityisruokavaliot on 
hyvä huomioida eväitä hankittaessa, 
vaikkei niistä tarkkaa tietoa 
olisikaan. Varsinkin kuumalla ilmalla 
on erittäin tärkeä huolehtia 
riittävästä juomisesta. 

Ennakkoilmoittautuminen 
nettilomakkeella on yksi tapa 
haarukoida tarvittavien 
talkootarjottavien määrää, mutta 
sekään ei välttämättä vastaa 
lopullista tilannetta. Talkoiden 
onnistumisen kannalta 
ennakkoilmoittautumista ei lisäksi 
kannata vaatia, sillä monelle 
talkoisiin osallistuminen voi olla 

Kuva 4. Esimerkki osallistujalistasta (SLL:n talkoot). 
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hetken mielijohteesta, fiiliksestä tai 
säästä riippuvaista. Valitsemalla 
tarjottavaksi talkookertojen yli 
huoneenlämmössä säilyviä tuotteita 
voi helpoiten välttyä yli- ja 
alimitoituksen ongelmilta. 

Talkoot voivat olla 
konkreettinen tukikohde 
erilaisille lahjoittajille ja 
sponsoreille. Kysele rohkeasti 
lähialueen yrityksiä mukaan, 
esimerkiksi hyvät talkooeväät 
voivat olla marketin 
näkökulmasta pieni ja helppo 
panostus. 

5. Muuta huomioitavaa ennen 
talkoita 

Mitä jos talkoiden järjestäjä 
sairastuu? Onko etukäteen mietitty 
varamiehitystä? 

Katso etukäteen, missä tarkkaan 
ottaen torjuntaa kannattaa tehdä. 
Kartoita koko esiintymäalue, ja mieti 
pystyykö talkoiden aikana 
torjumaan koko esiintymää vai 
tulisiko aloittaa jostakin 
pienemmästä reuna-alueesta.  

Pienimuotoisen riskiarvion teko voi 
olla tarpeen: Mitkä ovat 
tyypillisimmät haaverit, joita 
talkoissa voi sattua? Talkoopaikalle 
voisi tehdä lomakkeen, jossa 
lyhyesti tiedot toiminnasta 
hätätapauksissa (112) sekä 
talkoopaikan koordinaatit ja 
talkoojärjestäjän puhelinnumero. 

Halutaanko talkoiden ohessa tehdä 
kansalaistiedettä, ja ilmoittaa 
vieraslajihavainnot sekä suoritetut 
torjuntatoimenpiteet 
Luonnontieteellisen keskusmuseon 
Laji.fi -palveluun? Tai onko 
kyseisessä kunnassa oma 
vieraslajihavaintolomake, tai 

kerätäänkö kunnassa tietoa 
pidetyistä talkoista? 

 

Kuva 5. Esimerkki turvallisuus-
asiakirjaksi talkoisiin. 

6. Talkootapahtuman aikana 

Ota talkoolaiset ystävällisesti 
vastaan, tervehdi ja esittäydy. Tuo 
esiin, että kaikki osallistujat ovat 
tärkeitä ja tervetulleita, juttele ja 
kysele. Talkoot on hyvä aloittaa 
lyhyellä puheenvuorolla, jossa 
vähintäänkin talkoiden järjestäjä 
(vielä kertaalleen) esittäytyy. Myös 
muiden osallistujien nimikierros voi 
olla paikallaan.  

Puheenvuorossa käydään läpi 
ainakin talkooalue, torjuttavan lajin 
tunnistaminen (ja se, voiko lajia 
sekoittaa vahingossa johonkin 
toiseen), lajin tehokas ja 
oikeanlainen torjunta. Lisäksi on 
hyvä tuoda esille käytännön asiat, 
kuten mahdolliset turvallisuus-
tekijät, tavat välttää siementen 
tahatonta levittämistä sekä se missä 
ja monelta evästauko pidetään.  

Muista laskea osallistujien määrä. 
Jos alue on laaja, on syytä sopia 
siitä, käyvätkö talkoista kesken 
kaiken pois lähtevät ilmoittau-
tumassa järjestäjälle. SLL:n 
talkoissa tässä kohtaa tulee 
kierrättää nimilistaa vakuutuksia 
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varten, ja kertoa selkeästi, miksi 
näin tehdään. 

Kaikki talkoisiin haluavat eivät 
välttämättä ennätä yhteiseen 
aloitukseen, joten on hyvä 
valmistautua ottamaan uusia ihmisiä 
vastaan pitkin talkoita. Mikäli ei itse 
pysty päivystämään talkoiden 
aloituspaikan lähettyvillä koko 
aikaa, on hyvä varautua 
kyltillä/lapulla, joka ohjaa uudet 
tulijat oikealle kitkentäpaikalle 
tarvittavan ohjeistuksen kera. Oma 
puhelinnumero on hyvä lisätä 
näkyville. 

Talkoiden vetäjän tehtävänä on 
näyttää kitkemisessä esimerkkiä, 
ohjata kitkemistä mielekkäille 
alueille ja pitää yllä hyvää 
talkoohenkeä. 

Huomioi kuitenkin, että osa 
osallistujista voi haluta kitkeä 
omassa rauhassa ja hyvä 
talkoohenki syntyy ennen kaikkea 
hyväksyvästä ilmapiiristä. 
Talkooeväiden esille laitto ja 
aikataulusta huolehtiminen kuuluvat 
myös vetäjälle. Varaudu 
vastailemaan ohikulkijoiden 
kyselyihin sekä talkoolaisilta 
nouseviin kysymyksiin.  

6.1 Valokuvaaminen 

Voit ottaa tapahtumasta valokuvia 
hyödynnettäväksi somessa ja 
tiedotuksessa, kunhan ennen 
kuvaamista kysyt osallistujilta 
(suullisen) luvan valokuvien 
ottamiseen ja kerrot mihin valokuvia 
tullaan käyttämään. Näin heillä, 
jotka eivät halua valokuvissa 
esiintyä, on mahdollisuus jättäytyä  

kuvista pois. Suotavaa on ottaa 
pääasiassa yleiskuvia ja välttää 

lasten ja kasvolähikuvien 
kuvaamista.  

6.2 Jättipalsamin torjunnasta 
tarkemmin 

6.2.1 Jättipalsamijätteen käsittely  

Kitketyt jättipalsamit kasataan 
suuremmiksi kasoiksi mätänemään 
talkookohteelle. Tällöin vältytään 
turhalta kuljettamiselta kuitenkin 
niin, että kitkettyjen kasvien 
uudelleen juurtumisen riski on pieni. 
Varmuuden vuoksi kasoja voidaan 
myös talloa, jolloin uudelleen 
juurtumisen riski pienenee 
entisestään. Suurelle talkoo-
kohteelle, jota on tarkoitus kitkeä 
monta vuotta, voi halutessaan 
pystyttää kasvijätteen 
kompostointikehikon (kuva 6). 

6.2.2 Siemenkotien huputus: 

Loppukesällä jättipalsamin jo 
siementäessä kasveja voidaan 
kitkeä huputtamalla. Tällöin kypsien 
poksahtelevien siementen 
sinkoutuminen ympäriinsä estetään 
asettamalla kukinto varovasti 
jätesäkkiin, jonka jälkeen kasvi 
voidaan turvallisesti kitkeä irti 
maasta. Siemeniä sisältävä 
jättipalsamijäte voidaan hävittää 
sekajätteen mukana, mutta 
useimmilla kohteilla jäte voidaan 
myös mädättää kasoissa 
suhteellisen turvallisesti. Varsinkin 
silloin kun kasvia torjutaan vasta 
ensimmäistä vuotta, ei haittaa, 
vaikka mädätyskasoista päätyisi 
torjunta-alueelle joitakin siemeniä, 
joita siellä olisi joka tapauksessa. 
Kasoihin kerätyistä kasveista 
siemenet putoavat rajatulle alueelle, 
ja kyseinen alue voidaan tarkastaa 
seuraavana torjuntavuonna. 
Kuitenkin tulee olla varovainen, ettei 
esim. käytettyjen jätesäkkien  
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käsittelyssä leviä siemeniä sellaisille 
alueille, joissa kasvia ei ennestään 
ole. 

6.2.3 Yhteinen puhdistus- ja 

poistumispiste:  

Jättipalsamin jo siementäessä 
syystalkoissa on syytä perustaa 
talkooalueen reunaan yksi yhteinen 
puhdistus- ja poistumispiste, jonka 
kautta kaikki talkoolaiset poistuvat 
talkooalueelta ja jossa vaatteet ja 
kengät puhdistetaan siemenistä 
huolellisesti. Pisteessä vaatteiden 
poimut tarkistetaan ja putsataan, 
kengät otetaan pois, ravistetaan 
kengät ja sukat ja putsataan 

kenkien pohjat mudasta ja 
siemenistä. 

6.2.4 Kohde virtaavan veden 

rannalla: 

Jos kohde sijaitsee (virtaavan) 
veden äärellä, kannattaa 
jättipalsamin torjunta aloittaa 
yläjuoksulta, sillä kasvin siemenet 
kulkeutuvat vedessä tehokkaasti. 
Tällöin kitkentä alajuoksulla voi olla 
turhaa, jos yläjuoksulta kulkeutuu 
alueelle koko ajan uusia siemeniä. 

6.3 Oheistoiminta 

Jos talkoisiin haluaa vielä jotakin 
erityisen viekasta, voi miettiä, 
saisiko paikalle vaikka paikallisen 

Kuva 6. Lappeenrannassa on kokeiltu pystyttää jättipalsamijätteen kompos-
tointikehikoita, jotka kannustavat ohikulkijoita vieraslajin kitkentään. Kehikon 
kylkeen on helppo kiinnittää esim. talkoomainoksia ja vieraskasvien 
torjuntaohjeita. 



 11 

pelimannin soittamaan, lapsille 
omaa tekemistä, kiinnostavan 
paikallisen henkilön paikalle 
kertomaan omasta erityisalastaan 
tms. Myös median saaminen 
mukaan talkoisiin toisi niille niiden 
ansaitsemaa näkyvyyttä. 

7. Talkoiden jälkeen 

Talkoiden jälkeen kiitä talkoolaisia 
antamastaan ajasta, ja osoittaa mitä 
talkoissa on saatu aikaan. Mikäli 
seuraavien talkoiden ajankohta on 
jo päätetty, kutsu talkoolaiset 
mukaan jatkamaan hyvin aloitettua 
työtä. Jos seuraavien talkoiden 
ajankohta on avoinna, on 
mahdollista kysyä talkoolaisten 
mielipiteitä sopivasta ajankohdasta. 

Julkaise talkoista ottamiasi kuvia 
(VieKas) somessa (huom. 
valokuvausohjeet) ja kehu aktiivisia 
talkoolaisia ja työn jälkeä. Mikäli 
mahdollista voit muistaa talkoolaisia 
esim. jollakin symbolisella lahjalla 
tai järjestää kiitostapahtuman 
kaikille kitkijöille talkookesän 
jälkeen. 

TÄRKEÄÄ: VieKas -talkoista ja 
muista vieraslajitapahtumista tulee 
aina täyttää seurantalomake 
osoitteessa: 

https://my.surveypal.com/app/form
?_d=0&_sid=1426725425&_k=zZcl
RPxHuKG_WLUjnMHtYIrmPXhEg2dL
Dt25J9RCEO8Vq8jEAuuyeJ9FQXC6d
Kai 
 
Lomakkeen avulla seuraamme ja 
raportoimme tavoittamiemme 
ihmisten määrää. 

8. Hyödyllisiä linkkejä 

www.viekas.laji.fi  - 
Vieraslajihavaintojen ja tehtyjen 
torjuntatoimien ilmoituslomake  

www.sll.fi/viekas-life - Hankesivut 

www.vieraslajit.fi – Tietoa 
vieraslajeista 

Facebook, Instagram, Twitter: 
@viekaslife 

9. Viralliset hanketiedot 

VieKas LIFE, ”Finvasive LIFE” 

(LIFE17 NAT/FI/000528) 

Awareness building, surveying and 
controlling invasive alien species 
(IAS) in Finland -LIFE+ 

Koordinaattori: Suomen 
luonnonsuojeluliitto 

Hankkeen kesto: 8/2018–12/2023 

Hankkeen budjetti: 2 473 531 
euroa, josta 60 % on EU LIFE -
rahoitusta. 

LIFE on Euroopan unionin 
rahoitusjärjestelmä, jonka 
tarkoituksena on kehittää yhteistä 
ympäristöpolitiikkaa ja 
lainsäädäntöä tukemalla 
luonnonsuojelu- ja 
ympäristöhankkeita eri puolilla 
Eurooppaa.  

Tämän ohjeen sisältö ja hankkeen 
viestintä edustaa ainoastaan VieKas 
LIFE -hankkeen näkemyksiä. 
EASME/Euroopan komissio ei ole 
vastuussa ohjeen sisältämän 
informaation mahdollisesta 
käytöstä. 

 



 
 
LIITE 1   

OHJEITA KORONAVIRUKSEN LEVIÄMISEN EHKÄISEMISEKSI 
VIERASLAJITALKOISSA  

VieKas LIFE -hankkeessa järjestetään kesäisin vuosina 2019-2023 jättipalsamin 
torjuntatalkoita. Vallitsevassa koronavirustilanteessa jokaisen torjuntatalkoisiin 
osallistuvan tulisi huomioida Suomen hallituksen antamat koronaohjeet. 
Riskiryhmäläisten ei suositella osallistuvan yleisötapahtumiin. 
  

Kun tulet talkoisiin 

• Huolehdithan, että sinulla ei ole flunssan kaltaisia oireita kuten päänsärkyä, 
nuhaa, yskää tai kurkkukipua.  

• Pese kädet ennen lähtöä kotona huolellisesti ja mikäli mahdollista, ota omat 
käsineet mukaan.  

• Talkoissa emme kättele, vaan tervehdimme toisiamme hyvän etäisyyden päästä. 
• Noudatamme hallituksen suosittelemia turvavälejä.  
• Työskentelemme pienryhmissä ja vältämme lähikontaktia meille vieraiden 

ihmisten kanssa.  
• Emme kokoonnu ryhmäkuviin.  
• Mikäli talkoissa kerätään osallistujalista, vain talkoiden vetäjä kirjoittaa 

talkoolaisten nimet osallistujalistaan (lista ei kierrä talkoolaisilla). 
 

Maastossa 

• Yhteiskäytössä olevia työkäsineitä ei käytetä. Talkoolaisille annetaan 
käyttämättömät käsineet, jotka käytön jälkeen hävitetään tai saa viedä kotiin.  

• Mikäli käytössä on työkaluja, vain yksi talkoolainen käyttää yhtä työkalua 
tapahtuman aikana. Emme siis kierrätä työkaluja talkoolaiselta toiselle.  

• Yskimme ja aivastamme kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laitamme nenäliinan heti 
roskiin. Jos meillä ei ole nenäliinaa, yskimme tai aivastamme hihaan, emme 
käsiin. 

• Yskimisen tai aivastamisen jälkeen käytämme käsidesiä.  
• Emme koskettele silmiä, nenää tai suuta.  
• Ennen evästaukoa pesemme kädet huolellisesti (mikäli maastossa mahdollista) ja 

käytämme käsidesiä.  
• Kontaktien välttämiseksi, evästauolla talkoiden vetäjä jakaa kahvit ja tarjottavat 

talkoolaisille.  
• Käytämme kasvomaskeja, mikäli viranomaisten vallitseva ohjeistus niin 

ulkotiloissa ohjaa toimimaan  
 

Talkoiden jälkeen  

• Pese kädet kotona vedellä ja saippualla huolellisesti, ainakin 20 sekunnin ajan. 
• Mikäli saat flunssan kaltaisia oireita, ilmoita siitä talkoiden järjestäjälle.  

 

Lähde: thl.fi 


