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Mikä kasvinterveysvuosi 2020?
• YK:n julistama, Suomen aloitteesta

• Ilmaston muutos edistää 
kasvintuhoojien leviämistä uusille 
alueille

• Nälänhätä
• Satotappiot
• Metsätalous kärsii
 Arvion mukaan 40% sadosta 
tuhoutuu kasvintuhoojien vuoksi

• Kasvinterveyden suojelu on paljon 
tehokkaampaa kuin tuhoojien 
hävittäminen



Kasvinterveyden tietoisuuden lisääminen-
hanke
• Projektiryhmä: KATE: Aino-Maija Alanko, Marjut 

Suurshoho, Kim Tilli, Paula Lilja. Ulla Oksanen, Esa Poutanen, 
Kati Lankinen, Taija Vuori, Hanne Rajanen, Tuula Mäki-Valkama, 
Annika Wickström, Siemenyksikkö: Toni Valo, Viestintä: Päivi 
Leppämäki, Mirja Kallio, MMM: Mervi Laitinen

• 2019: Toimijat (kasvinterveyslainsäädännön 
uudistus)

• 2020: Kansalaiset (koululaiset, matkustajat, 
puutarhaharrastajat)

• 2021: Neuvojat

• Viestinnän koordinointi

• Kasvinterveyskysely (lähtötason kartoittaminen)

• Taustalla EU-komission Awareness raising –
strategia, MMM viestintäsuunnitelma

• Kasvinterveysvuosi 2020 osa hanketta



Kasvinterveystietoisuuden tason aloituskysely 
kansalaisille 02/2020
• Otos 1000 yli 18v suomalaista, 

YouGov
• 85% oli kuullut tai tunnisti 

koloradonkuoriaisen, 
aasianrunkojäärän taas n. kolmannes

• 15% tiesi, minne 
karanteenituhoojista tulee ilmoittaa

• Yli puolet tiesi, että on olemassa 
rajoituksia esim. tuliaistuonnille EU:n 
ulkopuolelta

• Kysely toistetaan alkuvuodesta 2021



Lapset

• Oppitunti ala- ja yläasteikäisille
• Ruokaviraston verkkokoulutusalustalle
• Palautetta pyydetty opettajilta
• Jatkojalostaminen Educassa

• Värityskuvia
• Puuhavihko lapsille
• Tuhooja ystäväkirja
• Tulossa: Räyhä Rouskuttaja –sarjakuva

Kuva: Marsa Pihlaja

Kuvat: Jani Virta



”
Palautetta

” Aihepiiri sopi hyvin sadonkorjuuteemaan. Hyvää valistusta pienillekin lapsille”
”Teidän sisällöntuotanto on tosi hyvällä mallilla. Räyhä on mun suosikki”



Nuoret

• Tubettajayhteistyö ollut keskusteluissa vuosia
• Suosituimmilla tubettajilla satoja tuhansia 

seuraajia
• Tubettajayhteistyö Julia Ahosen kanssa 

(https://juliahonen.com/) 
• Seuraajat 

• Instagram 143 000 (@juliahonen)
• Youtube: 60 700

• Julkaisut 16.9.
• Instagramissa 3425 tykkäystä
• Youtubessa 3800 katselukertaa

Kuva: Julia Ahonen



Puutarhaharrastajat

• Lähiömutsi –blogiyhteistyö
• Kasvituliaiset
• Puinen pakkausmateriaali

• Ruokaviraston blogeja
• Lehtikirjoituksia
• Tuhoojaesittelyt Youtubeen
• Tulossa esite – kotipuutarhurin muistilista Kuva: Hanne Valtari

Muut kuvat:
A-M Alanko



Blogiyhteistyön vaikuttavuus

• Lähiömutsi (https://lahiomutsi.fi/)
• Blogi: 55 000 uniikkia lukijaa kuukaudessa
• Facebook: 6600 seuraajaa
• Instagram: 11 300
• Molemmat blogipostaukset julkaisukuukautensa top 

5 luetuimmissa
• Helmikuun postauksessa 15 127 uniikkia lukijaa

• Facebook 8267
• Instagram 5359, 
• Instagram stories 2856

• Ruokavirasto:
• Instagram: 1761 seuraajaa
• Facebook: 5680 tykkääjää, 5998 seuraajaa
• Twitter: 2587

Kuvat: A-M Alanko



Sosiaalinen media

• Kasvinterveyskuvahaaste
• Ötökkäkuvakisa
• Pipoarvonta
• Videot
• Karanteenituhoojaesittelyt
• Tulossa joulukukkakuvahaaste 

29.11.
• Kuvaa seitsemän joulukukkaa 
 jokaisen kategorian 
parhaalle palkinto



Kasvikeskiviikko

• Viimeisin julkaisu 4.11., 213 katsojaa (loppuun asti), Facebook 55



Alan opiskelijat ja opettajat

• Luentopyyntöjä tulee alan 
oppilaitoksista

• Toimijoiden verkkokoulutuksen 
päivittäminen puutarha-alan 
opiskelijoille

• Yhteistyö VIPU:n kanssa
• Videoklipit (Youtube myös 

tiedonhakukanava)

Kuva: Pixabay



Tapahtumat

• Matkamessut

• Educa

• Kevätmessut

• Turun puutarhamessut

• Farmari

• Lepaa

• ICE –konferenssi

• Luonnon monimuotoisuus-tapahtuma Oodi 

• Metsätieteenpäivät 20.10.2020

• Kasvinterveys-webinaari yhdessä Luke:n ja MMM:n kanssa 19.11. tervetuloa seuraamaan

• Mahdollisesti aasianrunkojäärätapauksen lopettajaiset tammikuussa 2021

• IYPH2020 loppukonferenssi Helsingissä kesäkuun lopussa 2021

Kuvat: A-M Alanko



Mihin taas ehdimme panostaa?

• Kansalaisviestintä
• Yksinkertaistettua tietoa tuhoojista
• Ohjeita kotipuutarhureille
• Asiantuntijablogit Ruokaviraston 

sivuilla
• Sosiaalinen media

• Julkaisujen mainostaminen
• Tuhoojaesittelyt
• Kuvakisat/haasteet

• Videot
• Materiaalia lapsille



Miten minä voin jatkaa kasvinterveyden 
tietoisuuden lisäämistä?
• Auta meitä saamaan näkyvyyttä

• Hashtagit:
• Suomeksi: #kasvinterveys #kasvinterveys2020
• Ruotsiksi #växthälsa #växthälsa2020
• Englanniksi #planthealth #IYPH2020
• #hyönteishotellit2020

• Tykkää, jaa, kommentoi

• Julkaisut @ruokavirasto; Facebook, Instagram, Twitter

• Tulossa lisää videoita Ruokaviraston Youtube-kanavalle: 
https://www.youtube.com/channel/UCDS1cWm5tlmC8YsWk2v93fA/featured

• Kerro muutamalle ystävällesi kasvinterveydestä, esim. 
• Mitä kasveja saat tuoda tuliaisina EU:n ulkopuolelta?
• Kannattaako ruokaperunoita istuttaa kasvimaalle?
• Oletko kuullut, että Vantaalla on kaadettu lehtipuita aasianrunkojäärän takia?

https://creativecommons.org/
licenses/by-nc/3.0/

https://www.youtube.com/channel/UCDS1cWm5tlmC8YsWk2v93fA/featured


Lisätietoa

• www.kasvinterveys.fi Kasvinterveys tutuksi –
sivusto

• https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/kasvintuotanto/kasvinterv
eys/kasvinterveys-tutuksi/lataa-opetusaineistoa/

• www.hyonteishotellit.fi

• http://www.fao.org/plant-health-2020

• https://lahiomutsi.fi/2020/03/31/lavakaulusten-mukana-
puutarhaan-saattaa-tulla-kasvintuhoojia/

• https://lahiomutsi.fi/2020/02/12/suojele-luontoa-ala-tuo-
ulkomaantuliaisena-vahingossa-kasvipopoa/

• https://www.youtube.com/watch?v=7i3STxLqV0o&t=405s

http://www.kasvinterveys.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/kasvintuotanto/kasvinterveys/kasvinterveys-tutuksi/lataa-opetusaineistoa/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/kasvintuotanto/kasvinterveys/kasvinterveys-tutuksi/lataa-opetusaineistoa/
http://www.hyonteishotellit.fi/
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://lahiomutsi.fi/2020/03/31/lavakaulusten-mukana-puutarhaan-saattaa-tulla-kasvintuhoojia/
https://lahiomutsi.fi/2020/02/12/suojele-luontoa-ala-tuo-ulkomaantuliaisena-vahingossa-kasvipopoa/
https://www.youtube.com/watch?v=7i3STxLqV0o&t=405s


Lisätietoa
Aino-maija.alanko@ruokavirasto.fi

www.kasvinterveys.fi

Kiitokset!
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