
 

VIERASLAJIT VERKKOKOULUTUKSET 2021   

 

 

 

Martta-akatemiassa järjestetään vuonna 2021 kaksi vieraslajit - verkkokoulutusta.  

Molemmat koulutukset ovat kaksiosaisia ja sisällöltään samanlaisia. Valikoi sopivampi ajankohta ja 

ilmoittaudu mukaan. 

 
 
AIKA  PÄIVÄKOULUTUS:  I osa  ke 17.3.2021 klo 10-13 

II osa ke 24.3.2021 klo 10-13 
 

ILTAKOULUTUS: I osa  ke 17.3.2021 klo 17-20 
II osa ke 24.3.2021 klo 17-20 

 

PAIKKA:  Sähköinen oppimisalusta Martta-akatemia, https://moodle.mmg.fi/martat/  

OSALLISTUJAT: Marttayhdistysten puutarhamartat ja muut vapaaehtoiset.  
Suomen luonnonsuojeluliiton piirien ja paikallisyhdistysten vapaaehtoiset. 

 

TAVOITE:  Oppia ymmärtämään vieraslajien merkitys.  Oppia havainnoimaan, 

tunnistamaan, ilmoittamaan ja torjumaan vieraslajeja.  Oppia järjestämään 

vieraslajitapahtumia.   

HINTA Koulutus on osallistujille ilmainen. 

ILMOITTAUTUMINEN 8.3.2021 mennessä, tämän LINKIN kautta ( https://my.surveypal.com/Viekas-

LIFE--Vieraslajikoulutukset-2021-Martta-akatemia ). 

 Molempiin koulutuksiin otetaan enintään 50 osallistujaa. Ilmoittautuneille 

lähetetään lopullinen ohjelma ja tarkemmat ohjeet viikolla 10.  

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Marttaliitto ja Suomen Luonnonsuojeluliitto 

Viekas Finvasive LIFE -hanke /LIFE 17 NAT/FI/000528 FI 

LISÄTIEDOT Marttaliitto tiina.ikonen@martat.fi, p. 0503394262 

 Suomen Luonnonsuojeluliitto, markus.seppala@sll.fi, p. 044 3069 546 

OHJELMA Seuraavalla sivulla. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ohjelmaan. 

 

  

https://moodle.mmg.fi/martat/
https://my.surveypal.com/Viekas-LIFE--Vieraslajikoulutukset-2021-Martta-akatemia
https://my.surveypal.com/Viekas-LIFE--Vieraslajikoulutukset-2021-Martta-akatemia
https://my.surveypal.com/Viekas-LIFE--Vieraslajikoulutukset-2021-Martta-akatemia
mailto:tiina.ikonen@martat.fi
mailto:markus.seppala@sll.fi


 

VIERASLAJIT VERKKOKOULUTUKSET 2021   

 

 

OHJELMA 

OSA I ke 17.3.2021 

10-10.10 (17.00-17.10) Tervetuloa! Koulutuksen sisältö ja tavoitteet. 
 

10.10–11.30 (17.10–18.30) Perustietoa haitallisista vieraslajeista. Mitä haitalliset vieraslajit ovat ja mitä 
haittaa niistä on? Mitkä ovat haitallisten vieraslajien tärkeimmät leviämisreitit 
ja miten niitä tukitaan? Ilmaston lämpenemisen vaikutukset vieraslajien 
leviämiselle.  
Lainsäädäntö ja vieraslajit. Mistä löydän tietoa ja ajankohtaisia uutisia 
haitallisista vieraslajeista (vieraslajiportaali). Haitalliset vieraslajit: Lainsäädäntö, 
suositukset ja ohjeistukset kotipuutarhureille.  Markus Seppälä, Suomen 
Luonnonsuojeluliitto (SLL) 

  

11.30-11.50 (18.30-18.50) Tauko   

 
11.50–12.40 (18.50–19.40) Haitallisia vieraslajeja. Jättiputket, jättipalsami ja keltamajavankaali (hankkeen 

kohdelajit) sekä kurtturuusu ja komealupiini.  
Kotipuutarhurin keinot haitallisten vieraslajien ennaltaehkäisyyn, torjuntaan ja 
leviämisen estämiseen.  Tiina Ikonen, Marttaliitto 

   

12.40–13.00 (19.40–20.00) Päivän yhteenveto, tehtävänanto ja seuraavan kurssikerran esittely.  
Kysymyksiä ja keskustelua   

 

OSA II ke 24.3.2021 

10.00–10.10 (17.00–17.10)     Tervetuloa!  Edellisen kerran yhteenveto.  
   

10.10–10.40 (17.10–17.40) Vieraslajihavaintojen ilmoittaminen – tärkeää käytännön luonnonsuojelua.  
Mistä löydän haitallisia vieras(kasvi)lajeja (luonnosta ja laji.fi -palvelusta)?  
Vieraslajihavaintojen ilmoittaminen VieKas LIFE -mobiililomakkeella 
tai Naturalist –sovelluksella.  Markus Seppälä, SLL  

 

10.40-10.50 (17.40-17.50) Tauko 
 
10.50–11.45 (17.50–18.45) Vieraslajiaiheisen tapahtuman suunnittelu  

Erilaisten vieraslajitapahtumien esittely: kartoitustempaus, yhdistysilta, 
infotilaisuus vai kitkentätalkoot? Kohderyhmän valinta – vain jäsenille vai 
kaikille avoin tilaisuus?   
Kitkentätalkoot: kohdelajin ja talkookohteen valinta.    
Verkostoituminen ja yhteistyökumppanien löytäminen - muut toimijat. 
Tiina Ikonen, Marttaliitto ja Markus Seppälä, SLL  

 

11.45-12.00 (18.45-19.00) Tauko 
   

12.00–12.45 (19.00–19.45) VieKas LIFE -hankkeen tapahtumien järjestämisen tarkemmat ohjeet Martoilla 
ja Luonnonsuojeluliitolla. Jakaudutaan ryhmiin (martat ja muut) ja 
tutustutaan VieKas LIFE-tapahtumien järjestämisen muihin käytännön asioihin.  

   

12.45–13.00 (19.45–20.00) Kysymyksiä ja keskustelua. Kurssin päätös.       


