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6 Nuorisotoiminnan ABC

1. Oppaan käyttöohje

Tämä opas toimii tukipilarina eränkäynnin, riistanhoidon ja metsästyksen opettamisessa lapsille 
ja nuorille. Se sisältää valmiita kokonaisuuksia, joista rakennat helposti ohjelman eräkerhoon ja 

-leirille. Sovella sisältöä osaamisesi, olosuhteiden ja ohjattavan ryhmän mukaan.
Tavoitteena on herättää lapsen ja nuoren kiinnostus eränkäyntiin, riistanhoitoon ja metsästykseen. 

On tärkeää tarjota positiivisia kokemuksia, jotta kiinnostus säilyy ja jopa kasvaa oppimisen myötä. 
Tekemällä oppimisen kautta opetetaan myös hyviä metsästäjätapoja ja luonnossa liikkumista.  

Hyvät metsästäjätavat

• turvallisuus

• riistan kunnioitus

• kestävä verotus

• riistanhoito

• saaliin hyödyntäminen

• tietojen ja taitojen kehittäminen

• hyvien suhteiden ylläpito maanomistajiin, metsästäjiin, 
asukkaisiin ja muihin luontoharrastajiin

• järjestäytyneeseen metsästysseuratoimintaan  
pyrkiminen

Opetuksen tavoitteet

• luonnontuntemus

• erätaitojen oppiminen

• riistanhoidon tuntemus

• tutustuminen metsästykseen ja sen eri muotoihin 

• turvallisten toimintatapojen oppiminen

• oikeaoppinen saaliin käsittely

Ikä

• Tehtäväkokonaisuudet sopivat 6–15-vuotiaille. Huomi-
oi rakennustehtävissä, että ajantarve vaihtelee paljon eri 
ikäluokkien välillä. 

Ajan tarve

• Kunkin tehtäväkokonaisuuden kohdalla näet arvioidun 
suoritusajan. Jonkin kokonaisuuden toteuttaminen saat-
taa vaatia useamman kerhokerran. Myös kerholaisten 
työkalujen käyttötaito vaikuttaa toteutukseen ja saattaa 
vaatia ennakkojärjestelyjä. Lyhyemmistä tehtävistä voit 
koota kerhokerralle monipuolisen ja vaihtelevan koko-
naisuuden. Laadi kokonaisuus, joka sopii käytettävissä 
olevaan aikaan. Jos ylimääräistä aikaa jää, hyödynnä se 
leikkien tai pelaten. 

Ennakkovalmistelut

• Lue tehtävä huolellisesti etukäteen, jotta tiedät, vaatiiko 
se ennakkovalmisteluja. Huomioi eri ikäluokkien osaa-
mistasot. Tehtävän alusta löydät listan materiaaleista ja 
tarvikkeista. Mikäli tehtävään kuuluu useampia teema-
tehtäviä, löydät niiden ennakkovalmistelut sekä materi-
aali- ja tarvikelistat kunkin teematehtävän yhteydestä. 

Ohjeet opettamiseen ja rakentamiseen

• Tehtäväkokonaisuudesta löydät myös opetusohjeet se-
kä rakennustehtävistä rakentamista helpottavat malliku-
vat. Opettamisessa olennaisinta on rauhallisuus ja lasten 
huomion kiinnittäminen opetettavaan asiaan. On tärke-
ää, että lapset ja nuoret pääsevät itse tekemään asioita 
ohjeistuksen jälkeen. Muista myös antaa kehittävää pa-
lautetta kerhokertojen aikana. 

• Älä epäröi pyytää apua, mikäli et koe osaavasi jotain asi-
aa kunnolla. Pyydä paikalle asiantunteva henkilö esimer-
kiksi metsästysseurasta tai joku ulkopuolinen asiantun-
tija. 

• Toiset tehtävät ovat pitkälti toiminnallisia, toiset koostu-
vat teoriasta ja metsästysohjeista. Sovella osaamistasi ja 
annettuja ideoita teoriapainotteisissa tehtävissä. Erilaiset 
muisti- ja korttipelit sopivat esimerkiksi riistalajien tun-
nistuksen opetteluun. Teoriaa on lisätty kokonaisuuksiin, 
koska sitä on hyvä sivuta toiminnallisen tehtävän ohessa. 

Turvallisuus

• Turvallisuutta ei voi korostaa liikaa. Sen huomioiminen 
jahtipäivinä sekä ammunta- ja asetehtävissä on erityisen 
tärkeää. Hyvällä ennakkosuunnittelulla voit ehkäistä on-
nettomuuksia. Isomman ryhmän jakaminen pienempiin 
apuohjaajien vetämiin ryhmiin on järkevää erityisesti 
ammunta- ja rakentelutehtävissä. Lasten ja nuorten kes-
kittymiskyky on lyhyt, joten erityistä huolellisuutta vaati-
vien tehtävien on oltava lyhytkestoisia. 
 



1. O
ppaan käyttöohje

Nuorisotoiminnan ABC 7

AKU AHLHOLM

Säännöt ja häiriökäyttäytyminen

• Suunnitelkaa ensimmäisellä kerralla kerhon säännöt, joi-
ta noudattamalla toimiminen on turvallista ja yhdessä 
tekeminen mukavaa. Tee oma hahmotelma etukäteen, 
mutta ota lapset ja nuoret mukaan sääntöjen suunnit-
teluun, että he ymmärtävät niiden tarkoituksen parem-
min. Suunnittele samalla kännyköiden käyttösäännöt. 
Varaudu siihen, että hankalia tilanteita tulee ja suunnit-
tele etukäteen, kuinka niissä toimitaan. Mieti keinoja lo-
pettaa toistuva häiriköinti ja puutu aina kiusaamiseen. 
Jos häirikkö ei varoituksista huolimatta muuta tapojaan, 
hänet on erotettava turvallisuuden takaamiseksi ja työ-
rauhan saavuttamiseksi. 

Tiedottaminen

• Kerää vanhempien yhteystiedot kerhon alkaessa, jotta 
voit tiedottaa heille kerhokerroista ja mahdollisista ohjel-
mamuutoksista. Tiedota myös jahtipäivistä hyvissä ajoin. 
Laita tiedotteeseen aika, metsästyspaikka, päivän ohjel-
ma ja lista tarvittavista varusteista. Muistuta myös mah-
dollisesta saaliin käsittelystä ja kerholaisten osallistumi-
sesta. Mainitse myös jahtipäivien säävarauksesta.
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Erä- ja metsästysretkillä voi sattua kaikenlaista. Onnettomuudet eivät ole poissuljettuja, vaikka 
osattaisiin varautua oikeilla varusteilla ja toimia rauhallisesti. Tämä tehtävä opettaa toimimaan 

onnettomuustilanteessa. Se opettaa antamaan ensiapua nyrjähtäneeseen nilkkaan, rannemurtumaan 
ja verenvuotoon sekä hälyttämään apua.

Välineet ja materiaalit

• sideharsorullia

• haavataitoksia

• kylmäpussit (voidaan 
myös käyttää kuvitteelli-
sena kylmäpussina muo-
vipussia, jonka sisään on 
laitettu paperipyyhkeitä)

• kolmioliina (tai 1 x 1 m 
lakanakangasta, josta 
voidaan leikata kolmio-
liina)

• kaulahuivi

Ennakkovalmistelut

• Tarkista ensiapulaukun sisältö ja hanki tarvittaessa puut-
tuvat tarvikkeet.

Nyrjähtänyt nilkka

1 Käykää läpi tilanteita, joissa nilkan nyrjähtäminen  
on mahdollista.

2 Mistä tiedät,  
että nilkka on nyrjähtänyt? 

• Nilkka on turvoksissa ja kipeä. Et pysty kävelemään jalal-
la normaalisti.

3 Nyrjähdyksen hoito: 

• Muista ”kolmen koon” -hoito (KYLMÄ, KOHO,  
KOMPRESSIO)

• Kohota jalkaa turvotuksen ja sisäisen verenvuodon estä-
miseksi.

• Purista loukkaantunutta kohtaa molemmin puolin käsillä.

• Paina kipeää kohtaa kylmäpussilla, jotta turvotus  
vähenisi. Kylmäpussia ei saa laittaa suoraan iholle palel-

tumisvaaran vuoksi. Laita ihon ja kylmäpussin väliin esi-
merkiksi pari kierrosta sideharsoa tai sukka. 

• Pidä kylmäpussia kipeytyneessä kohdassa 20–30 mi-
nuuttia. Voit kiinnittää sen nilkkaan kiertämällä pussin ja 
jalan ympärille sideharsoa.

• Tärkeintä on saada kylmää kipeytyneeseen kohtaan. 
Maastossa se voi olla esimerkiksi kylmää vettä tai lunta.

• Anna hoitoa parin tunnin välein vuorokauden ajan. Jos 
kipu ja turvotus eivät häviä, on hakeuduttava lääkäriin.

4 Laita kerholaiset opettelemaan nyrjähtäneen nilkan hoi-
toa pareittain.

5 Harjoitelkaa laittamaan jalka kohoasentoon, purista-
maan sitä ja painamaan kylmäpussilla. 

6 Sitokaa kylmäpussi  
sideharsolla jalkaan. 

Nosta jalka kohoasentoon, purista nilkkaa kädellä ja 
paina kylmäpussilla.

30 min

2a. Ensiapu

2. Erätaidot

PASI SAIRANEN
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2. Erätaidot

Murtunut ranne

1 Käykää läpi tilanteita,  
joissa murtumia voi tulla.

2 Mistä tiedät,  
että ranne on murtunut?

• Ranne on kipeä ja turvonnut. 

• Se ei liiku normaalisti, on arka ja ehkä virheasennossa 
terveeseen raajaan verrattuna.

3 Murtuneen  
ranteen ensiapu:

• Tue murtunutta rannetta omalla terveellä kädellä.

• Tue käsi kolmioliinalla vatsan päälle koukkuun.

• Toimita loukkaantunut lääkärihoitoon.

4 Laita kerholaiset harjoittelemaan murtuneen ranteen 
hoitoa pareittain.

5 Pyydä kerholaisia harjoittelemaan käden tukemista ja 
kantoliinan laittoa.

• Anna kerholaisten kokeilla kolmioliinan sitomista ensin 
omalle parille.

• Tarkista kolmioliinan sidonta ja anna tarvittaessa lisä-
ohjeita.

Aseta kolmioliinan pitkä sivu kehoa vasten niin, että 
pitkän sivun vastainen nurkka (”pyramidin huippu”) on 
kyynärpään alla. Sido sivukulmat niskan taakse ja tee 
”pyramidin kärkeen” vetosolmu, jolloin liinasta syntyy 
pussi. Pidä huoli, että potilaan mielestä käsi on hyvässä 
asennossa.

30 min

Nuoret harjoittelemassa painesiteen tekemistä. 

JUSSI PARTANEN

PASI SAIRANEN
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Verenvuoto

1 Käykää läpi tilanteita, joissa verenvuodon tyrehdyttämi-
nen tulee osata.

2 Verenvuodon tyrehdyttäminen: 

• Paina sormilla tai kämmenellä suoraan vuotokohtaan. 
Jos loukkaantunut pystyy, hän voi itse painaa vuotokoh-
taa.

• Mikäli haavassa on naula, puukko tai muu vieras esine, 
sitä ei yleensä saa poistaa ensiavun yhteydessä. Jos se 
vaikeuttaa hengittämistä, poista se välittömästi.

• Auta loukkaantunut tarvittaessa istumaan tai makuulle.

• Sido vuotokohta sidetarvikkeita apuna käyttäen. 

• Jos mukana ei ole sidetarpeita, sido vuotokohta tiukasti 
esimerkiksi huivilla.

• Jos verenvuoto on runsasta, tee paineside: 

• aseta haavalle suojaside sideharsosta, 

• Laita sen päälle 1–2 sideharsorullaa. 

• Kiinnitä suojaside ja paino painesiteeksi sitomalla ne tu-
kevasti huivilla tai sideharsolla. Paineside ei saa kiristää.

• Soita hätänumeroon, jos vuoto on runsasta. 

3 Laita kerholaiset harjoittelemaan pareittain kuvitellun 
verenvuodon sitomista huivilla tai sideharsoilla.

4 Harjoitelkaa tekemään  
myös paineside. 
 
 

Hätäilmoituksen  
tekeminen 

1 Opetelkaa  
tekemään hätäilmoitus.

2 Mihin numeroon  
hätäilmoitus tehdään? 

3 Mitä tietoja hätänumeroon soittaessa  
täytyy tietää?

• Osoite (mahdollisimman tarkka)

4 Hätäpuhelun  
eteneminen:

• Soita hätäpuhelu itse, jos pystyt.

• Kerro, mitä on tapahtunut.

• Kerro tarkka osoite ja kunta.

• Vastaa puhelimessa esitettäviin kysymyksiin.

• Toimi annettujen ohjeiden mukaan.

• Lopeta puhelu vasta luvan saatuasi.

30 min

15 min

Hätätilanteissa  
toimiminen

1 Edellä opetelluissa ensiaputehtävissä ei ole välitöntä 
hengenvaaraa (lukuun ottamatta runsasta verenvuo-
toa). Ensiavun antaminen on kuitenkin tärkeää, jotta pa-
raneminen alkaa välittömästi.

2 Harjoitelkaa seuraavaksi toimintaa hätätilanteissa. Jos 
potilas on loukkaantunut niin vakavasti, ettei häntä saa 
pois metsästä ilman lisäapua, on soitettava hätänume-
roon:

• Etsi paikka, jossa matkapuhelimesi toimii. Ellet saa yh-
teyttä operaattorisi verkkoon, irrota SIM-kortti ja ko-
keile uudelleen. Hätänumeroon soitto ei vaadi SIM-
korttia, ja puhelimesi käyttää minkä tahansa operaat-
torin verkkoa. 

• Toimi rauhallisesti.

3 Jos et saa yhteyttä  
hätänumeroon:

• Suojaa loukkaantunut niin, ettei hänellä ole vaaraa. Hy-
potermian riski on suuri

• Kun loukkaantunut on suojattu hyvin, voit hakea apua.

• Tee itsesi näkyväksi apua odotellessasi esimerkiksi huo-
mioliivillä ja hakeudu aukealle paikalle, josta sinut on 
helppo havaita.

• Voit antaa tajuissaan olevan loukkaantuneen olla hänelle 
mieluisimmassa asennossa.

• Loukkaantunutta ei saa siirtää, jos se ei ole välttämätöntä. 

15 min

112

Vinkit

√ Jos olet epävarma ensi-
aputaidoistasi, kysy apua 
esimerkiksi paikallisilta jär-
jestöiltä, kuten SPR ja VPK.

√ Askarrelkaa kolmioliinat 
leikkaamalla noin 1 x 1 m 
palat lakanakankaasta. 

√ Ensiaputaitojen opettami-
sen voi hoitaa myös rasti-
ratana, jos saatavilla on yli-
määräisiä ohjaajia. Isojen 
ryhmien kanssa rastirata 
on hyvä vaihtoehto.
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2. Erätaidot

Suunnistaminen on yksi tärkeimmistä luonnossa liikkujan taidoista. On osattava havainnoida 
ympärillä olevia maamerkkejä ja pystyttävä liikkumaan luonnossa kartan avulla. Suunnistustaito 

tuo turvallisuutta luonnossa liikkumiseen. Eränkäynnissä ja metsästyksessä käytettävät GPS-laitteet 
ovat helpottaneet suunnistamista ja paikannusta, mutta silti suunnistaminen kuuluu maastossa 
liikkujan perustaitoihin. Tavoitteena on oppia lukemaan karttaa ja harjoitella suunnistamista 
turvallisessa ympäristössä ohjaajan avulla.

Välineet ja materiaalit

• peruskartta kerhopaikan 
maastosta (mittakaava 
1:15 000)

• kartta kerhopaikan pi-
hasta (mittakaava 1:4 
000)

• erilaisia karttoja (tiekart-
ta, suunnistuskartta, la-
tukartta, peruskartta)

• kynä

• paperia

• tuloste karttamerkeis-
tä ja väreistä (esimerkiksi 
Suomen suunnistusliiton 
verkkosivuilta)

• kompassi

• karttojen suojukset

• muovitaskuja rastien sa-
desuojaksi

Ennakkovalmistelut

• Piirrä tai hanki kartta kerhopaikan piha-alueesta.

• Sijoita rasteja esimerkiksi rakennusten kulmiin. Rasteis-
sa (A5-paperi) on kirjain, joista oikeassa järjestyksessä ke-
räämällä tulee jokin suunnistukseen liittyvä sana (esim. 
RASTI).

• Merkitse rastien paikat piirtämääsi karttaan pisteellä ja 
numerolla. 

• Sijoita toiset rastit kerhopaikan lähiympäristöön, noin 
200–400 metrin päähän lähtöpisteestä, viuhkamuodos-
telmaan. Näihinkin voit kirjoittaa kirjaimen, joista muo-
dostuu uusi sana.

• Merkitse viuhkarastit karttoihin siten, että yhteen perus-
karttaan tulee vain 1–2 rastipistettä. Yhteensä karttoja, 
joissa näkyy esimerkiksi rastit 1 ja 2, tarvitaan kerholais-
ten lukumäärästä riippuen 3–4. 

• Muista suojata rastit muovilla, mikäli keli sitä vaatii.

• Tulosta kuvat karttamerkeistä ja väreistä niin, että jokai-
selle kerholaiselle on oma tuloste.

Karttamerkit ja -värit

1 Tutkikaa erilaisia karttoja ja pohtikaa niiden käyttötar-
koituksia (tiekartta, peruskartta, suunnistuskartta, vael-
luskartta, latukartta ym.)

2 Anna jokaisella kerholaiselle oma perus- tai suunnistus-
kartta.

3 Opiskelkaa karttojen symboliikkaa: mittakaava, käyrävä-
li, koordinaattiviivat.

4 Opiskelkaa yleisimmät karttamerkit ja -värit sekä niiden 
merkitykset.

5 Jaa kerholaiset 2–3 hengen ryhmiin. Anna jokaiselle ryh-
mälle oma tuloste karttamerkeistä ja -väreistä. Pyydä 
heitä miettimään ryhmissä merkkien ja -värien selitykset 
ja kirjoittamaan vastaukset paperille merkkien ja -värien 
viereen.

Kartan suuntaaminen

1 Anna jokaiselle kerholaiselle (piirretty) kartta  
piha-alueesta.

2 Harjoitelkaa kartan suuntaamista  
ja oman olinpaikan määrittämistä

• Kartan suuntaaminen on helpointa selkeiden maasto-
merkkien tai rakennusten avulla. 

• Suuntaa kartta maaston mukaisesti niin, että maaston 
oikeanpuoleiset kohteet ovat kartassa oikealla ja vasem-
manpuoleiset vasemmalla.

• Muista siirtää peukalo aina siihen kohtaan kartalla,  
missä sillä hetkellä olet.

3 Kävelkää yhdessä kerhoalueen pihassa ja harjoitelkaa 
kartan suuntaamista eri paikoissa. 

30 min

15 min
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2b. Suunnistus

PASI SAIRANEN
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Pihasuunnistus 

1 Jaa kerholaiset 2–3 hengen ryhmiin ja anna kaikille ryh-
mille kynä ja paperi sekä kartta piha-alueesta. Karttaan 
on merkitty numeroidut rastit sekä lähtö-/maalipiste.

2 Lähetä ryhmät matkaan pienillä väliajoilla, etteivät kaik-
ki ole yhtä aikaa samoilla rasteilla.

3 Pyydä kerholaisia käymään rastit numerojärjestyksessä 
läpi ja kirjoittamaan rastilta löytämänsä kirjain paperille.

4 Kun kaikki rastit on kierretty, kerholaiset suunnistavat 
maalirastille (joka voi olla sama kuin lähtörasti). Maalis-
sa he antavat kartan ja vastauspaperin ohjaajalle, joka 
tarkistaa, että kaikki rastit tuli kierrettyä.

5 Tarkoituksena ei ole kilpailla ryhmien kesken, vaan tär-
keintä on oppia lukemaan karttaa ja toimimaan ryhmäs-
sä.

Kompassin käyttö

1 Jaa kerholaisille  
kompassit ja kartat.

2 Opetelkaa kompassin käyttö  
ja suunnan ottaminen:

• Aseta kompassin reuna tarkasti lähtöpisteestä päätepis-
teeseen. 

• Käännä kompassin neularasiaa siten, että sen pohjavii-
vat kulkevat samansuuntaisesti kartan ja koordinaattivii-
vojen kanssa. 

Aseta kompassin reuna tarkasti lähtöpisteestä päätepisteeseen.

Käännä kompassin neularasia siten, että sen pohjaviivat kulke-
vat samansuuntaisesti kartan ja koordinaatti viivojen kanssa

Käänny, kunnes kompassin pohjois-
neula asettuu pohjoishaarukkaan. 
Pidä kompassi vaakasuorassa.

• Varmista, että kompassin pohjoishaarukka osoittaa kart-
tapohjoiseen (kartan yläreunaan).

• Ota kompassi käteesi vaakasuoraan asentoon. Käänny 
kunnes kompassin pohjoisneula asettuu pohjoishaaruk-
kaan. Käänny kokonaan, pelkkä käden kääntäminen ei 
riitä.

• Kun pohjoisnuoli on haarukassa, kompassin pohjan iso 
nuoli näyttää suunnan, johon lähdet. Ota kiintopiste 
kauempaa edestäpäin.

• Kierrä kiintopiste vuorotellen vasemmalta ja oikealta, jol-
loin suunta pysyy oikeana.

30 min

20 min

PASI SAIRANEN

PASI SAIRANEN

PASI SAIRANEN
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2. Erätaidot

Viuhkasuunnistus

1

2

3

45
6

Viuhkasuunnistus

1 Kerholaiset voivat toimia samoissa ryhmissä kuin edelli-
sessä tehtävässä.

2 Kerro kerholaisille  
viuhkasuunnistuksen säännöt:

• Lähetä ryhmät maastoon pienillä väliajoilla, jottei rasteil-
le synny ruuhkaa.

• Keskusrastilta (lähtöpisteeltä) lähdettäessä käydään ker-
rallaan vain samalla kartalla näkyvillä rasteilla (yhdestä 
kahteen rastia). Jos kartalla näkyy kaksi rastia, saa toisel-
le rastille mennä suoraan edelliseltä rastilta, ilman kes-
kusrastilla käymistä.

• Rastilla kerholaiset kirjoittavat ylös paperille rastissa lu-
kevan kirjaimen.

• Kun kartassa näkyvät rastit ovat löytyneet, palataan aina 
keskusrastille. Ryhmä palauttaa keskusrastille kartan ja 
saa uuden kartan, jossa on seuraavat rastit. 

3 Sinun on helppo seurata suunnistuksen etenemistä, kun 
kerholaiset käyvät välillä luonasi vaihtamassa kartan. 
Tarvittaessa, neuvo kerholaisia. Tarkoitus ei ole kilpailla.

4 Rastien paikat kannattaa sijoittaa kerholaisten taitota-
soon nähden sopiviin paikkoihin.

Sijoita viuhkasuunnistusrastit helpohkoihin paikkoihin, joissa 
on jokin selkeä kiintopiste.

Nuoret opettelemassa kompassin käyttöä. 

Vinkit

√ Suunnistustaitoihin kuuluu 
olennaisena osana ilman-
suunnan määrittäminen. 
Sen voi tehdä myös tark-
kailemalla luontoa. 

√ Hyödynnä ilmansuuntien 
arvioinnissa aurinkoa: Tal-
vella aurinko on idässä klo 
6 (kesällä klo 7), eteläs-
sä klo 12 (kesällä klo 13) ja 
lännessä klo 18.00 (kesäl-
lä klo 19). 
 
 

√ Muurahaiskekojen loivin 
sivu osoittaa etelään, ja ke-
ot ovat kivien eteläpuo-
lella.

√ Yksinäisessä puussa on 
eniten oksia etelän puo-
lella, ja ne ovat muita ok-
sia kookkaampia ja tuu-
heampia.

√ Jäkälät kasvavat kuusen ja 
kiven eteläpuolella.

√ Kivet ja puut sammaloitu-
vat enemmän ja korkeam-
malta pohjoispuolella.

• Ota suunta uudelleen, kun kulkusuuntasi muuttuu, esi-
merkiksi kierrettävän esteen vuoksi.

3 Harjoitelkaa suunnan ottamista peruskartalta. Anna ker-
holaisille jokin päätepiste (esim. tienristeys), johon hei-
dän tulee ottaa suunta olinpaikastaan. 

30 min

PASI SAIRANEN

JUSSI PARTANEN
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Puukon käyttö 

1 Käy kerholaisten kanssa yhdessä läpi, mitä tulee ottaa 
huomioon puukon käsittelyssä:

• Seiso tai istu paikallasi, kun käytät puukkoa.  

• Kun et käytä puukkoa, laita se tuppeen.

• Veistä aina itsestäsi poispäin. 

• Varo polviasi, kun veistelet istuessa.

• Pidä turvaväli kavereihin.

• Älä käytä puukkoa muuhun kuin veistelyyn.

• Puukon hamaraan ei saa lyödä vasaralla tai kirveellä.

• Puukonterän tulee olla terävä. Tylsällä puukolla veistel-
lessä sattuu helpommin onnettomuuksia.

• Jos annat puukon toiselle, ojenna puukko aina kahva 
edellä.

• Pidä ensiaputarvikkeet aina lähellä, kun veistelet.

2c. Tulenteko

30 min

Nuotio ja erätulilla istuminen ovat osa luonnossa liikkumista. On mukava pysähtyä evästauolle 
ja sytyttää nuotio makkaran paistoa tai lämmittelyä varten. Jotta saadaan tuli syttymään, 

tarvitaan sopivat polttopuut ja sytykkeet. Tätä varten on syytä osata myös puukon ja kirveen 
käyttö. Ne kuuluvat tärkeimpiin luonnossa liikkuja varusteisiin. Tavoitteena on opettaa turvallinen 
tulentekotapa ja harjaannuttaa puukon ja kirveen käsittelytaitoa.

Välineet ja materiaalit

• polttopuita

• tulitikut

• puukko

• kirves

• ensiapulaukku

• hiomakivi

• narua

• vesiämpäri

• makkarat

Ennakkovalmistelut

• Varmista, että kerhopaikalta löytyy jokin sopiva ja turval-
linen paikka harjoitella tulentekoa. Nuotion pohjaksi so-
pii parhaiten hiekka-alusta. 

• Varmista, että kirveen käsittelyn opetteluun löytyy tuke-
va hakkuutukki.

• Tee valmiiksi muutama nuotiopaikka, joissa alustana on 
hiekkaa ja aseta kullekin nuotiopaikalle maahan kaksi 
keppiä joiden väliin pingotat narun noin 50–60 cm kor-
keudelle. 

• Veisteltäväksi sopii parhaiten oksaton, pehmeä puu.

• Eläviä puita ei saa veistellä, eikä myöskään kaarnaa pui-
den kyljessä.

2 Harjoitelkaa puukon käyttöä yhdessä esimerkiksi vuole-
malla makkaratikut.

3 Harjaantuneemmat puukonkäyttäjät voivat tehdä tulen-
tekoa varten kiehisiä.

• Tee kiehisiä vuolemalla puusta suikaleita, jotka jäävät 
alaosistaan kiinni toisiinsa. Napsauta niput irti, kun kie-
hisen koko on riittävä tai alkuperäinen puu on liian leveä 
vuoltavaksi.

• Laita kerholaiset harjoittelemaan vuolemista pienistä 
pilkkeistä, joihin lastut voi jättää suoraan kiinni. Puuksi 
tähän sopii parhaiten kuiva mänty tai kuusi.    

Kiehiset helpottavat 
tulen sytyttämistä.

PASI SAIRANEN
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2. Erätaidot

Tulenteko 

1 Pohtikaa yhdessä,  
mikä on turvallinen tulentekopaikka. 

2 Miten  
tehdään nuotio? 

• Avotulen teko maastoon ja polttopuiden otto eivät ole 
jokamiehenoikeuksia. 

• Tulenteko ja polttopuiden otto on sallittu vain maan-
omistajan luvalla. 

• Maanomistajan lupaa ei tarvita merkityillä tulentekopai-
koilla.

• Varmista, ettei alueelle ole annettu metsäpalovaroitusta.

• Toimi niin, ettei tulenteosta jää jälkeäkään. Jos vanhaa 
nuotiopaikkaa ei löydy, valitse sopiva paikka, vaikkapa 
sora- tai hiekkamaapohjainen paikka, jossa sammutus-
vettä on lähellä.

• Hyviä nuotiopuita ovat kuiva koivu, mänty ja kuusi.

3 Tehkää yhdessä nuotio, jossa käytätte itse tekemiänne 
kiehisiä sytykkeinä ja polttopuina kirveenkäytön opette-
lussa hakkaamianne halkoja.

4 Kokeneemmat kerholaiset voivat tehdä oman nuotion. 
Muista kuitenkin valvoa puuhastelua!

5 Mikäli nuotion sytyttäminen käy helposti,  
ottakaa pieni kisa:

• Jaa kerholaiset pieniin ryhmiin.

• Asettukaa ennakkoon valmistelluille nuotiopaikoille.

40 min

Kirveen käyttö

1 Käy kerholaisten kanssa läpi  
kirveen turvallista käyttöä.

• Käytä teräsuojusta, kun kuljetat kirvestä.

• Varmistu, ettei kukaan ole lähelläsi hakatessasi kirveellä. 
Muista erityisesti selusta.

• Käytä alustana hakkuutukkia.

• Seiso tukevassa asennossa.

• Älä jätä kirvestä lojumaan maahan, vaan iske se hakkuu-
tukkiin.

• Pysy oksiessa aina eri puolella runkoa kuin oksittavat ok-
sat ja varmistu, että oksaan sattuessaan kirves suuntau-
tuu poispäin jaloista.

2 Harjoitelkaa halkojen hakkaamista sopivalla alustalla. 
Halkoja tarvitaan myöhemmin tulentekotehtävässä.

3 Tärkeintä on oppia turvallinen kirveen käsittely.

Ristikkonuotio on oiva nuotiotyyppi.

Nuotion voi sytyttää laittamalla kiehiset ristikkonuotion 
päälle, jolloin nuotio savuttaa vähemmän.

30 min

4 Opetelkaa puukon terän teroittaminen vesihionnal-
la: 

• Kasta hiomakiveä vedessä.

• Aseta hiomakivi terän lappeen suuntaisesti.

• Liippaa edestakaisilla liikkeillä, kunnes teräsuun vastak-
kaiselle puolelle syntyy kierre.

• Toista menetelmä toiselle puolelle. 

• Poista syntynyt kierre muuttamalla kulmaa hieman jyr-
kemmäksi.

ANNA GRENFORS

PASI SAIRANEN
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• Kerro säännöt: Tarkoituksena on sytyttää nuotio mahdol-
lisimman nopeasti ja saada keppien väliin viritetty naru 
palamaan nuotion avulla. Ryhmä, joka saa ensimmäise-
nä nuotion palamaan niin isolla liekillä, että naru palaa 
poikki, on voittaja.

• Anna kullekin ryhmälle tulitikut. Puut ja sytykkeet voivat 
olla kauempana nuotiopaikasta, ja ryhmien tulee ne itse 
hakea sieltä.

6 Nuotioiden palaessa ja hiilloksen parantuessa paistakaa 
makkarat nuotiolla. Jokainen saa paistaa makkaran itse 
tekemällään makkaratikulla.

7 Harjoitelkaa lopuksi  
nuotion sammutusta.

• Kohenna suuria kekäleitä.

• Siirrä polttamatta jääneet puut toisistaan erilleen niin, 
että ne sammuvat hiljalleen.

• Jos nuotio palaa tai savuaa vielä, kun olet lähdössä, sam-
muta se vedellä tai lumella.

• Varmista, että nuotio ei jää kytemään.

Vinkit

√ Opetelkaa teroittamaan 
kirves.

√ Harjoitelkaa tekemään eri-
laisia nuotiotyyppejä: ris-
tikko-, viuhka- ja keko-
nuotio. 
 

√ Tehkää sytykkeitä:

• Revi munakennosta kupit ir-
ti ja revi jokaisen kupin poh-
jalle sanomalehtipalasia

•  Sulata vanhoja kynttilänpät-
kiä ja kaada steariinia muna-
kuppeihin.

Harjoitelkaa tekemään erilaisia nuotiotyyppejä.

ANNA GRENFORS
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2. Erätaidot

2d. Ruokailu

Eväät ja retkiruoka on luonnossa liikkumisen parhaita puolia. Ruoka maistuu aina paremmalta 
retkellä. Ruokailu on tärkeää myös jaksamisen kannalta, ja hyvä retkiruoka onkin maukasta ja 

ravitsevaa. Tavoitteena on oppia retkiruokailussa huomioitavia asioita ja oppia valmistamaan helppo 
retkiruoka.

Välineet ja materiaalit

• tulitikut

• polttopuita

• puukko

• nuotiolle soveltuva kat-
tila

• paistinpannu/muurin-
pohjapannu

• kauha

• ruokailuvälineet

• lautanen

• muki

• folio

• leikkuulauta

• vettä (ruoanlaittoon  
soveltuvaa)

• tarkista resepteistä tar-
vittavat ruoka-aineet

Ennakkovalmistelut

• Hanki retkiruokaan vaadittavat elintarvikkeet

• Selvitä etukäteen, onko kerholaisilla ruoka-aineallergioi-
ta ja ohjeista heitä ottamaan omat ruokailuvälineet (syvä 
lautanen, muki, lusikka) mukaan. 

Retkiruoan suunnittelu 

1 Käykää yhdessä läpi retkiruokailussa huomioitavia asioi-
ta ja syitä, miksi näitä on syytä pohtia etukäteen:

• ruokailuolosuhteet

• ruokien kanssa kuljettavan matkan pituus

• ruoan määrä 

• hygienia (ruokien pilaantuminen ym.)

• tarpeelliset tarvikkeet

2 Miettikää ruoka, joka olisi mahdollista valmistaa nuoti-
olla maastossa. Voitte valmistaa itse suunnittelemanne 
ruoan tai jonkin tässä tehtävässä mainituista ruuista.

15 min

Retkiruoan valmistaminen  
nuotiolla

• Opeta leiriläisille ruoan valmistusta nuotiolla

Nuotioperunat:

1. Tee nuotio.
2. Pese perunat.
3. Tee perunoihin viilto ja kääri ne folioon.
4. Laita perunat nuotioon ja anna niiden kypsyä pehmeik-

si (noin 45min).
5. Perunat voi syödä voilla tai tuorejuustolla maustettuna.

Nuotionakki-kasviskeitto (4 annosta):

• 1 l vettä

• 1 lihaliemikuutio

• 3 rkl tomaattisosetta

• 1 rkl sokeria

• maustepippuria

• 250 g pakastekasviksia

• 1 dl pikamakaroneja

• 2 tl yrttimaustesekoitusta

• 8 nakkia

• suolaa 

1. Tee nuotio, jossa kaksi puuta on asetettu pitkittäin maa-
han ja tuli on sytytetty niiden väliin. Näin pystyt laitta-
maan kattilan suoraan puiden päälle. Tarvittaessa puiden 
päälle voi laittaa useamman kattilan. 

2. Laita vesi, lihaliemikuutio, tomaattisose, sokeri, mausteet 
ja pakastekasvikset kattilaan.

3. Siirrä kattila tulelle ja kuumenna. 
Pilko nakit.

4. Lisää makaronit ja keitä 5 minuuttia.
5. Lisää nakit ja mausteet.
6. Anna kiehua 5 minuuttia.
7. Nauttikaa hyvästä retkiruoasta nuotion äärellä.

1,5 h
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Retkiletut (8 lettua)

• 2,5 dl puolikarkeita vehnäjauhoja

• 1 dl maitojauhetta

• 1 tl suolaa, ripaus sokeria

• 5 dl vettä

• 2 kananmunaa

• Paistamiseen: öljyä tai margariinia 

1. Mittaa kuivat aineet kulhoon.
2. Lisää vesi hyvin sekoittaen.
3. Anna turvota 15 minuuttia.
4. Lisää kananmunat ja paista letut nuotiolla.

Käytä pyöreitä puita, jos kattila on tarkoitus laittaa suo-
raan puiden päälle. Tee tuli pyöreiden aluspuiden väliin 
käyttämällä kiehisiä ja pienempiä puita.

Nuotiolla riistaruoka maistuu vielä vähän paremmalle kuin kotona tehty.

Vinkit

√ Puolivalmisteiden käyttö helpottaa retkiruoan valmistusta.

√ Maastossa muovipussi (pakastepussi) on kätevä apu. Siinä voit 
sekoittaa raaka-aineet, ja sitä voi käyttää ruokailun jälkeen ros-
kapussina. 

√ Kuorittua pajunoksaa voi käyttää keittojen ja kastikkeiden se-
koittamiseen.

√ Puhdasta tuohta voi käyttää leikkuulautana tai lautasena.

√ Tuohesta saa myös kätevän kädensijan esimerkiksi kuumaan 
kahvipannuun.

AKU AHLHOLM

PASI SAIRANEN
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2. Erätaidot

Varusteiden valinnalla on merkitystä, kun on kyse luontoretkestä tai metsästyspäivästä. Hyvillä 
käyttötarkoitukseen sopivilla varusteilla voi parantaa merkittävästi luonnossa kulkemisen 

nautittavuutta ja turvallisuutta. Tärkeintä on varusteiden käytännöllisyys ja sopivuus niiden 
käyttäjälle. Tarkoituksena on opetella, miten pukeutua oikein ja mitä varusteita on hyvä olla mukana 
luontoon lähdettäessä. Tavoitteena on oppia myös, miten majoittautua luonnossa.

Välineet ja materiaalit

• metsästysretkelle/luon-
nossa liikkumiseen sopi-
vat vaatteet

• reppu

• kynä

• havuja (kysy maanomis-
tajalta lupa ottaa havu-
ja laavun rakentamiseen) 
tai pressu

• riukuja

• narua

• saha

• puukko

• kirves

• huomioliivi

• huomiopäähine

• naamiovälineitä: naa-
mioverkko, kasvomas-
kit ym.

• erilaisia retkivarusteita, 
myös turhia varusteita

Ennakkovalmistelut

• Tulosta netistä tai leikkaa lehdistä kuvia erilaisista ma-
joitteista.

Pukeutuminen

1 Miettikää yhdessä, mitkä ruumiinosat paleltuvat kylmäl-
lä ilmalla retkeiltäessä, ja kuinka niitä suojataan.

• sormet, varpaat, kasvot ym.

2 Mitä tulee ottaa huomioon sadesäällä liikuttaessa luon-
nossa?

• vedenpitävät vaatteet

• kevyet ja helposti vaihdettavat vaihtovaatteet.

3 Opetelkaa, miten kerrospukeutumisessa  
pitää huomioida:

• Aluskerros: siirtää kosteuden pois iholta ja pitää ihoa 
vasten olevan kerroksen kuivana. Materiaaliksi sopii par-
haiten tekninen keinokuitu tai villa.

• Välikerros: pitää kehon lämpimänä, ottaa vastaan alim-
man kerroksen siirtämän kosteuden ja siirtää sitä edel-
leen ulospäin. Materiaalina tulee välttää puuvillaa ja 
muita hitaasti kuivuvia materiaaleja. Sopivia materiaaleja 
ovat fleece ja villa.

• Kuorikerros: uloin kerros, joka suojaa tuulelta ja kosteu-
delta. Se siirtää myös ihon pinnalta haihtunutta kosteut-
ta kuoren ulkopuolelle. 

• Päähineet: Huomattava osa kehon lämmöstä haihtuu 
pään ja kaulan alueelta, joten asianmukainen päähine on 
välttämätön. 

4 Mitä tulee ottaa huomioon  
pukeutuessa metsälle?

• Metsästyskäyttöön sopii parhaiten kahisematon, hengit-
tävä ja vedenpitävä materiaali.

• Ota huomioon vuodenaikojen vaikutus pukeutumiseen 
ja maastovärikuosiin (lumipuku talvella ym.)

• Miten pukeutuminen eroaa lähdettäessä lintumetsälle ja 
hirvimetsälle?

• Naamioituminen: Tutustukaa erilaisiin naamiovaatteisiin.

5 Minkälaiset jalkineet sopivat metsästykseen  
ja luonnossa kulkemiseen?

• Hyvät retkijalkineet ovat tukevat ja säänmukaiset.

• Kenkien tulee olla sopivan kokoiset.

• Vaelluskengät ovat tukevat ja pitkillä matkoilla hyvä 
vaihtoehto. Tarkista kuitenkin niiden vedenpitävän kal-
von toimivuus.

• Kumisaapas on toimiva vaihtoehto, jos odotettavissa on 
vesisadetta ja märkiä maastoja. Laita kumisaappaaseen 
sopivat sukat, jottei hiertymiä pääse syntymään. 

Varusteet 

1 Pohtikaa yhdessä tarpeellisia varusteita  
esimerkiksi päivän metsästysretkelle.

• Vaatetus: aluskerros, välikerros, ulkokerros (sään mu-
kaan), sukat, päähine (pipo/lippalakki), hanskat, vaellus-
kengät/kumisaappaat.

• Muut varusteet: reppu, vaihtohanskat, vaihtosukat, juo-
mapullo, eväät, tulitikut (vedenpitävässä pakkauksessa), 
puukko, kartta, kompassi, talouspaperia, kännykkä, laas-
taria, kyypakkaus.

30 min

30 min

 Varusteet ja 
 majoitteet2d.
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Vinkit

√ Kiinnitä huomiota varus-
teiden:

• oikeaan kokoon: vaatteet, 
makuupussi, teltta

• kestävyyteen: varusteiden 
tulee kestää ehjänä koko 
retken

• keveyteen ja pieneen tilaan 
pakattavuuteen: ei kanneta 
turhia kiloja mukana

• monikäyttöisyyteen: vähen-
tää tavaroiden määrää, kun 
samalla varusteella voi hoi-
taa eri tehtäviä.

√ Opetelkaa tekemään muu-
tamia yleisimpiä solmuja ja 
köytöksiä laavun rakenta-
misen yhteydessä:

• paalusolmu

• jalussolmu

• ristiköytös

• pukkiköytös

2 Harjoitelkaa päivän metsästysretken varusteiden pak-
kaamista esimerkiksi pakkaamisleikin avulla:

• Levitä erilaisia retkeily-/metsästystavaroita pöydälle. Mu-
kana on myös turhia ja ylimääräisiä tavaroita. 

• Pyydä kerholaisia keräämään pareittain tarpeellisiksi ko-
kemiaan tavaroita reppuun. 

• Käykää repun sisältö lopuksi yhdessä läpi ja miettikää, 
mitkä tavaroista ovat tarpeellisia.

Majoittuminen ja  
laavun rakentaminen

1 Piirrä tai tulosta kuvia erilaisista majoitteista (teltta, laa-
vu, kota, erätoveri, loue ym.) 

2 Pyydä kerholaisia pohtimaan yhdessä majoitteiden ni-
miä ja kirjoittamaan ne kuviin.

3 Tehkää yhdessä kerhopaikan läheisyyteen laavu.  

• Etsikää sopiva paikka, mihin laavun voi pystyttää (kaksi 
puuta lähekkäin, tasainen alusta).

• Kiinnittäkää kahden puun väliin poikkipuu sekä kaksi 
puuta poikkipuusta vinottain kohti maata.

• Kiinnittämiseen kannattaa käyttää narua.

•  Katoksi käytetään havuja tai pressua tms. (Havujen ja 
puiden ottamiseen tarvitaan maanomistajan lupa!) 

• Tällainen havulaavu sopii hyvin hätämajoitteeksi. 

Havulaavun eteen voi asettaa poikkipuun, 
mikäli laavussa on tarkoitus yöpyä. 
Poikkipuu suojaa yöpyjiä tuulelta.

Teltasta nukut hyvin ja heräät pirteänä. 

1 h

ANNA GRENFORS

PASI SAIRANEN
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3a.  Talviruokinta

Riistanhoito on olennainen osa metsästystä, ja sen opettaminen kuuluu kiinteästi tulevien 
metsästäjien asenne- ja taitokasvatukseen. Riistan verotuksen ja hoidon tulee kulkea käsi 

kädessä. Riistaruokinnalla autetaan eläimiä selviämään talven yli ja parannetaan niiden tuottokykyä. 
Tämä tehtävä tutustuttaa erilaisiin talviruokintavaihtoehtoihin, herättää kiinnostusta riistanhoitoa 
kohtaan ja opettaa mieltämään riistanhoidon osaksi hyviä metsästäjätapoja. Ruokintakatoksen 
rakentaminen ja kerppujen teko ovat osa tehtävää.

Välineet ja materiaalit

• kartta, jossa näkyvät metsästysseuran vuokraamat maa-alueet

Talviruokinnassa  
huomioitavaa 

1 Tehtävässä esitellään pääasioita riistaeläinten talviruo-
kinnasta. Käy ne läpi kerholaisten kanssa. 

2 Miksi eläimiä ruokitaan? 

• Riistaruokinta on hyvä keino tarkkailla alueen riistaeläin-
kantoja.

• Antaa mahdollisuuden valikoivaan metsästykseen.

• Auttaa selviytymään talvesta, ja lisääntyminen parantuu.

• Ruokapaikan oikea sijoittelu vähentää maa- ja metsäta-
lous- sekä liikennevahinkoja. 

3 Miten ruokinta tapahtuu? 

• Sijoita ruokintapaikat alueille, joille eläimet hakeutuvat 
talveksi.

• Tarjoamalla ruokaa useissa paikoissa vältetään lajiensi-
säistä ja -välistä kilpailua.

• Tarvitset ruokintaan maanomistajan luvan.

• Ruokintapaikalta tulee olla hyvä näkyvyys ympäristöön, 
mutta lähellä on syytä olla suojapaikkoja.

• Aloita talviruokinta hyvissä ajoin ennen lumien tuloa. 
(Yleisimmin aloitetaan lokakuussa, mutta voit toki aloit-
taa jo aiemmin.)

• Jatka ruokintaa keväällä niin pitkään, kun eläimet ruokin-

tapaikkoja hyödyntävät.

• Yleisimmin ruokitaan pieniä hirvieläimiä ja jäniksiä.

• Nuolukivet toimivat myös osana riistan ruokintaa. Kivi si-
sältää suoloja, mineraaleja, hivenaineita ja vitamiineja.

4 Mitä kasveja ruokintaan käytetään? 

• Pääsääntö: tarjoa sitä, mitä on helposti saatavilla ja mikä 
ei missään vaiheessa pääse loppumaan.

• Älä anna eläimille viljaa yllättäen kesken talven. Tehokas 
ravinto yllättää niukkuuteen tottuneen elimistön ja saat-
taa vatsavaivojen lisäksi johtaa jopa kuolemaan.

• Viljalajikkeista eniten käytetään kauraa, mutta myös veh-
nä maistuu sorkkaeläimille.

• Käytetyimpiä riistapeltokasveja ovat: sokerijuurikkaat, 
porkkanat, perunat, punajuuret ja omenat.

• Nämä lajikkeet sisältävät runsaasti vettä, minkä vuoksi 
ne jäätyvät talvella. Siksi ne on hyvä pilkkoa pieniksi pa-
loiksi.

• Huomioi säilörehun annostelussa rehun pilaantuminen ja 
jaa sitä kerrallaan vain esimerkiksi viikon kestävä määrä.

• Talviruokintaan sopivat myös kesällä haavasta, koivus-
ta tai pajusta tehdyt kerput. Tee kerput kesäkuun lopulla, 
jolloin lehdissä on eniten vitamiineja, ja ne pysyvät par-
haiten kiinni oksissa.

5 Metsäjäniksen ja rusakon ruokinta: 

• Haapojen kaataminen on hyvä ja helppo keino, mutta 
tarvitsee maanomistajan luvan.

• Jänikset ja rusakot käyttävät myös sorkkaeläinten ruokin-
tapaikkoja ja samoja lajikkeita.

• Metsäisiin ympäristöihin voit viedä heinää, säilörehua, 
viljaa ja juureksia.

20 min

3. Riistanhoito
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6 Riistalintujen ruokinta: 

• Kiistelty toimenpide, koska se monesti houkuttelee pe-
tolintuja.

• Metsäkanalinnuista talvisin ruokitaan vain teeriä.

• Syötetään kauraa.

• Ruokintapaikka pitää tehdä niin, ettei kanahaukka pysty 
hyödyntämään sitä päivystyspaikkana.

• Jauhinkiviä on hyvä varata ruokintapaikalle, koska lintu-
jen on vaikea löytää niitä talvisin.

7 Suunnitelkaa, mitä riistaeläimiä olisi hyvä ruokkia? Mitä 
ruokintapaikalle viedään? Mihin ruokintapaikat olisi hy-
vä sijoittaa? Hyödyntäkää suunnittelussa seuran metsäs-
tysalueiden karttaa.

Kerppujen teko 1–2 h

Välineet ja materiaalit

• puukko

• saha

• oksasakset

• narua

• koivuja, haapoja tai pa-
juja

• karkeaa merisuolaa

Ennakkovalmistelut

1. Pyydä maanomistajalta lupa kerppuaineiden ottoon.
2. Kaada puut, joista oksat katkotaan.
3. Niputa oksat saunavastan tavoin. Sido oksat yhteen koi-

vun tai pajun oksasta tehdyllä siteellä.
4. Ripusta kerput kuivumaan varjoisaan ja ilmavaan tilaan 

narulle tai orrelle.
5. Säilytä kuivattuja kerppuja ilmavassa tilassa orsilla  

riippuen tai paperisäkeissä.
6. Voit parantaa säilyvyyttä laittamalla kerppujen päälle pa-

ri kourallista karkeaa merisuolaa.
7. Suunnitelkaa, mihin voitte viedä kerput syksyllä/talvella 

riistaeläimille.

Ruokintakatoksen  
rakentaminen 

Välineet ja materiaalit

• saha 

• akkuporakone

• vasara

• mittarulla

• vesivaneria (8 mm)

• maata vasten olevat  
50 x 100 mm lankut kyl-
lästettyä, lämpökäsitel-
tyä tai lehtikuusta

• jalat 50 x 100 mm  
lankkua

• kaukalon reunat noin  
22 x 50 rimaa

• kattoluukun rimat noin 
30 x 30 mm tai muuten 
soveltuvaa 

• saranat kattoluukkuun

• ruostumattomia 40 mm 
pitkiä ruuveja jalkoihin 
kiinnitettäviin osiin

• ruostumattomia 25 mm 
pitkiä ruuveja kaukalon 
rimoihin, ruuvataan le-
vynpuolelta (myös toi-
sen kattolevyn kiinnittä-
miseen)

• ruostumattomia, sovel-
tuvan pituisia ruuve-
ja kattoluukun rimojen 
kiinnitykseen

• Huom! Voit soveltaa mit-
toja käytettävissä olevien 
materiaalien mukaan.

4 h

Ennakkovalmistelut

• Jos haluat nopeuttaa rakentamista, sahaa osat valmiiksi.

• Voit jakaa kerholaiset pieniin ryhmiin, jotka sahaavat eri 
osia tai kiinnittävät niitä toisiinsa.

Rakentaminen

1 Sahaa kaikki osat valmiiksi.  

2 Kiinnitä katoksen jalat ristikkäin toisiinsa. Kiinnitä ristik-
käin olevat jalat maata vasten tulevaan lankkuun.

3 Kiinnitä katoksen päädyt jalkoihin. 

4 Ruuvaa kaukalon reunat kiinni kaukalon pohjaan.

5 Kiinnitä kaukalo jalkoihin. 

6 Kiinnitä katoksen sivut jalkoihin ja päätyihin. 

7 Ruuvaa rimat ja saranat kiinni kattolevyihin. Laita katto 
paikoilleen ja kiinnitä se ruuveilla.

8 Katoksen valmistuttua, miettikää sille sijoituspaikka. 
Käykää mahdollisuuksien mukaan viemässä katos yh-
dessä sopivaan paikkaan, jossa ruokinta syksyllä aloite-
taan (syys–lokakuussa).

Vinkit

√ Ota selvää, ovatko metsäs-
tysseurat kiinnostuneita 
ostamaan kerput riistaruo-
kintaa varten.

√ Nuolukivien vienti met-
sään toimii myös osana 
riistaruokinnan opetta-
mista.
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Ruokintakatoksen osat kannattaa tehdä valmiiksi rakentamisen jouduttamiseksi.

Ruokintakatos edestä ja sivulta.

135 cm

TUUKKA SEPPÄLÄ

TUUKKA SEPPÄLÄ
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Ruokintakatos on helppo täyttää avattavan katon kautta. Ruokintakatos on valmis siirrettäväksi ruokintapaikalle.

3b. Riistapelto

Riistapelto on hyvä ja kohtalaisen helppo keino saada ruokaa ja suojapaikkoja riistaeläimille. 
Suojakasvit ja ruokakasvit voidaan istuttaa omiksi vyöhykkeikseen. Tärkeintä on valita viljeltävä 

kasvi alueella elävän riistan mukaan. Tavoitteena on oppia riistapellon merkitys riistanhoidossa, 
pellon perustamisen vaiheet sekä osallistua riistapellon hoitoon.

Välineet ja materiaalit

• puutarhaharat

• harava

• ämpäreitä

• siemeniä  
(tarvittava määrä)

• siemenvakka

• apulantaa

Ennakkovalmistelut

• Sovi metsästysseuran kanssa ryhmän osallistumisesta 
riistapellon perustamiseen. Pellon olisi hyvä olla koneelli-
sesti muokattu ja rikkaruohojen torjuttu, jotta kerholais-
ten on helppo jatkaa seuraavaan työvaiheeseen. 

• Valitse kylvettävä riistapeltolajike metsästysseuran kans-
sa ja hanki siemenet.

• Käsiteltävän peltoalan tulee olla ryhmän koon mukaan 
mitoitettu. Kerholaiset voivat ottaa hoitaakseen pienen 
osan riistapellosta ja muun osan hoitaa metsästysseura.

135 cm
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Riistapellon perustamisen 
suunnittelu ja toteutus 

1 Käykää läpi riistapellon perustamisessa huomioitavia 
asioita ennen riistapellon tekoa.

2 Pohtikaa yhdessä,  
miksi riistapelto perustetaan?

• Se on kohtuullisen vaivaton keino tuottaa riistaeläimille 
lisäravintoa.

• Voidaan ohjata riistaeläimiä pois teiden ja taimikoiden 
läheisyydestä.

3 Mitä riistaeläimiä varten pelto perustetaan? (jänikset, 
hirvieläimet, karhu, linnut)

4 Mitä lajikkeita on hyvä suosia riistapelloilla?  

• Hirvet: rehukaali, rehurapsi, naattinauris, rehunauris, Hir-
vi-Diana-seos, turnipsi, rehuöljyretikka, rehujuurikas, 
kaura

• Valkohäntäpeurat: rehunauris, naattinauris, turnipsi, eri-
laiset riistapeltoseokset

• Jänikset: apila, rehukaali, sokerijuurikas, hirville ja peu-
roille maittavat kasvit

• Fasaanit ja kyyhkyt: maissi, herne, hunajakukka, erilaiset 
siemenseokset

• Muita satoisia lajeja: kaura, ohra, ruis ja vehnä

5 Mitä lajikkeita on tarkoitus kylvää pellolle, jonka perus-
tamisessa kerholaiset ovat mukana?

6 Miten saadaan paras lopputulos?  

• Perustamisen vaiheet: muokkaus, rikkaruohon torjunta, 
kylvö, kasvinsuojelu

• Siementä ei kylvetä liikaa

• Rikkakasvien torjunta

•  Tuholaisten torjunta

7 Perustakaa yhdessä riistapelto:  

• Heitelkää isoimmat kivet muokkauksen jäljiltä pois pel-
lolta.

• Haratkaa puutarhaharoilla peltopohja tasaiseksi.

• Jokainen kerholainen saa kylvää apulantaa pellolle käsin 
heittelemällä.

• Kylväkää eri kasvien siemeniä, jotka soveltuvat alueella 
eläville riistaeläimille ruoaksi ja suojaksi.

• Peittäkää siemenet kevyesti haravaa avuksi käyttäen.

8 Hyvä lisätehtävä on käydä lopuksi vierailemassa jo 
kasvussa olevalla riistapellolla, jolloin kerholaiset 
pääsevät näkemään, mitä heidänkin riistapelloltaan  
on odotettavissa.

2 h
Sadonkorjuu  
riistapellosta

1 Miettikää, mitä riistapellolle tehdään syksyllä. 

• Jos peltoon on kylvetty juureksia tai kesän jälkeen sinne 
on jäänyt naatteja, ne kannattaa kerätä talteen.

• Juuresten aumaaminen riistapellon reunaan jatkaa toi-
mintaa alueella pidempään, jopa ympäri vuoden. 

• Sato voidaan myös kuljettaa ruokintapaikoille syötäväksi 
tai varastoida välivarastoon.

2 Kerholaiset voivat mahdollisuuksien mukaan osallistua 
myös sadonkorjuutöihin.

2 h

Rehurapsi  maistuu hyvin riistapellosta  
esim. hirvelle. 

ERE GRENFORS

Vinkit

√ Huomioi maanomistajasi-
dokset, teetkö riistanhoi-
toa omalla maalla, seuran 
vuokramaalla vai metsäs-
täjän tai metsästämättö-
män maalla.

√ Huolehdi hyvistä yhteyk-
sistä maanomistajiin ja ky-
sy lupa toimiin sekä infor-
moi tapahtumista.
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Linnunpönttöjen teko kannattaa, koska kololinnuilla on luonnossa vähän pesimäpaikkoja. Pöntön 
mitat riippuvat siitä, mille lintulajille pönttö tehdään. Tärkeimmät mitat ovat lentoaukon 

halkaisija sekä lyhyemmän sisäsivun pituus. Tavoitteena on oppia rakentamaan telkänpönttö ja käydä 
asentamassa se oikealle paikalle. 

Välineet ja materiaalit

• 2–3 cm paksua höylää-
mätöntä lautaa

• n. 1 cm paksua filmi- eli 
vesivaneria

• 2–3 tuuman nauloja

• metallilankaa tai uv-suo-
jattua narua

• mittarulla

• kynä 

• suorakulma

• saha 

• puukko

• pora 

• vasara

Ennakkovalmistelut

• Voit helpottaa linnunpöntön rakentamista sahaamalla 
laudankappaleet sopivan pituisiksi.

Telkänpöntön  
rakentaminen 

1 Kerholaisten iästä riippuen sahaa laudat valmiiksi  
tai anna mitat, joiden mukaan he saavat itse mitata  
ja sahata osat. 

2 Sahaa ulkolaudat 55 cm mittaisiksi. 

3 Poraa etuseinään lentoaukko (halkaisija 11,5 cm).  
Siisti aukon reunat puukolla.

4 Poraa takaseinään kaksi pientä reikää  
ripustuslankaa varten.

5 Naulaa seinät yhteen siten, että laudan sydänpuoli  
jää ulospäin. Näin pönttö pysyy tiiviinä, vaikka puu  
kastuu ja kuivuu.

6 Sahaa pohja vesivanerista tai laudasta niin, että voit 
naulata sen pöntön sisälle. Tämä estää sadeveden 
valumisen pöntön lattialle.

7 Sahaa ulkokatto vesivanerista tai laudasta. Tee katosta 
suurempi niin, että siihen jää vähintään 2 cm räystäät 
eteen ja sivuille sekä pieni räystäs taakse.

8 Sahaa sisäkatoksi vesivanerin tai laudan pala, joka 
mahtuu reilusti pöntön sisälle ja naulaa se kiinni 
ulkokaton sisäpuolelle.

1,5 h

9 Lyö kaksi naulaa ylös pöntön sivuseiniin. Varmista katon 
pysyminen paikallaan naulojen ympärille kierrettävällä 
rautalangalla. Katon irrottaminen on helppoa pöntön 
siivoamista varten.

B B

D
C

B

A

Sisäkatto tekee pöntön katosta tiiviin.

Linnunpönttö valmiina ripustettavaksi puuhun.

EERO LUNNIKIVI

EERO LUNNIKIVI
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A:  55 cm

B:  22–24 cm

C:  11,5 cm

D:  14 cm

Pöntön ripustaminen

1 Ripustakaa pöntöt yhdessä sopiviin puihin. Mitä enem-
män pönttöjä alueella on, sitä todennäköisemmin linnut 
löytävät mieleisensä.

• Pönttöjä voi ripustaa 3–4 kpl rantakilometriä kohden.

• Ripusta telkänpönttö rannan tuntumaan.

• Kysy pöntön ripustamiseen maanomistajan lupa.

• Ilmansuunnalla ei ole väliä, mutta lentoaukko kannattaa 
suunnata siten, ettei pönttö ole pahimmassa keskipäivän 
paahteessa ja, että emot pääsevät esteettömästi lentä-
mään pöntölle.

• Ripusta telkänpönttö 1,5–3 metrin korkeudelle.

• Parasta ripustukseen on sinkitty rautalanka tai uv-suojat-
tu naru (tavalliset narut haurastuvat ulkona nopeasti).

• Älä naulaa pönttöä puuhun.

• Ripusta pöntöt niin, ettei puulle tai pöntölle aiheudu va-
hinkoa.

• Pujota ripustuslanka pöntön takaseinään porattujen rei-
kien läpi ja kiinnitä langan päät puuhun.

• Sido isot ja painavat pöntöt rungon vastakkaisilla puolil-
la oleviin oksiin lähelle oksantyveä. Isot pöntöt on syytä 
sitoa puuhun kiinni myös pöntön alaosasta. Rungon ja ri-
pustuslangan väliin kannattaa asettaa puukapuloita, joi-
ta voi poistaa sitä mukaa, kun puu kasvaa.

2 Seuratkaa, tuleeko pönttöön asukkaita ja huoltakaa pönt-
töä tarvittaessa keväisin ennen lintujen kevätmuuttoa.

30 min

Vinkit

√ Lautatarvikkeiden tulee olla hiomattomia ja maalaamattomia, 
jotta poikaset pääsevät kiipeämään kynsillään suuaukolle.

√ Älä laita pönttöön istumaortta, koska linnut eivät sitä tarvitse 
ja se helpottaa pesärosvojen pääsyä pöntölle. 

√ Lue lisää kolmiolaskennasta osoitteessa riistakolmiot.fi

√ Lentoaukkoon voi kiinnittää suojapellin turvaksi oravilta. Kiin-
nitä pelti tiukasti. Sen ja laudan väliin ei saa jäädä rakoa. Jos ra-
koja jää, ne tulee tukkia silikonilla tai akryylimassalla.

Nikkaroinnin tulosta.

55 cm

JUSSI PARTANEN

EERO LUNNIKIVI
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Riistanhoidon onnistumisen avain on suunnitelmallisuus. Jotta metsästystä voidaan harjoittaa 
kestävästi ja eettisesti, on tiedettävä mitä ja minkä verran riistaa on alueella. Pienriistan tarkka 

kannan arvioiminen on vaikeaa, mutta voidaan kuitenkin tarkkailla, onko riistan määrä vakaa, 
nousussa vai laskussa. Tässä voidaan hyödyntää riistakolmioita ja riistakolmiolaskentaa. Tavoitteena 
on opettaa kerholaiset tekemään havaintoja riistasta ja havainnollistaa kannanarvioinnissa käytettyjä 
keinoja.

Välineet ja materiaalit

• peruskartta ja sen kopio

• kompassi

• kynä

• viivoitin

• paperi

• kirjoitusalusta

• riistakamera 

Ennakkovalmistelut

• Laadi lomake, johon merkitsette riistakolmiolaskennassa 
tehdyt havainnot. Lomakkeessa tulee olla sarakkeet: ha-
vaintopaikka, riistalaji, sukupuoli ja poikasten määrä.

• Kysy maanomistajalta lupa ripustaa maastoon nauhoja 
laskentalinjojen merkitsemistä varten. Merkintänauho-
jen ripustaminen ei ole pakollista, mikäli ette aio toteut-
taa laskentaa uudelleen.

Miniriistakolmio

1 Miettikää yhdessä, mitä keinoja voidaan käyttää riistan 
havainnoimiseen ja kannanarviointiin? (näköhavainnot 
mm. riistakolmio, jälkihavainnot, rehun menekki ruokin-
tapaikalla, riistakamerat, RKTL:n saalistilastot)

2 Kerro riistakolmiosta ja sen käytöstä: 

• Riistakolmiot ovat pysyviä metsäriistakantojen seurantaa 
varten perustettuja laskentareittejä. 

• Yhden riistakolmion sivu on 4 km ja siten laskentalinjan 
kokonaispituus on 12 km.

•  Kesällä (1.–10.8) lasketaan kolmen hengen ryhmissä ka-
nalinnut kolmion sivuja pitkin ja talvella (15.1–28.2) työ-
pareittain kolmion sivun ylittävät riistanisäkkäiden jäljet.

• Laskenta suoritetaan yhden päivän aikana.

• Kesälaskennassa lasketaan kaikki metsäkanalinnut 
(metso, teeri, pyy ja riekko) sekä metsäjänis ja lehtokurp-
pa. Lisäksi kirjataan kaikki karhua koskevat havainnot: 
näköhavainnot, jäljet, jätökset, kynsimiset jne.

1,5 h

• Talvilaskennassa lasketaan metsäjänis, rusakko, orava, 
liito-orava, majava, piisami, susi, kettu, naali, supikoira, 
karhu, kärppä, lumikko, minkki, hilleri, näätä, ahma, mäy-
rä, saukko, ilves, villisika, valkohäntäpeura, hirvi, metsä-
peura ja metsäkauris.  
Lisäksi kirjataan ja merkitään kartalle linjalta tehdyt nä-
köhavainnot metsosta, teerestä, pyystä, riekosta, pelto-
pyystä, fasaanista, kanahaukasta ja korpista riippumatta 
siitä, kuinka kaukana laskentalinjasta ne on nähty. 

3 Perustakaa yhdessä miniriistakolmio. 

• Katsokaa peruskartasta sopiva alue. Ottakaa huomioon 
riistakolmion perustamisessa vaadittavat asiat mm. ve-
sistöjen ja soiden osalta.

• Piirtäkää karttaan kolmio, jonka kukin sivu on luonnossa 
0,5-1 km mittainen (huomioi kartan mittakaava). Lasken-
ta on nopeampi toteuttaa, mikäli sivun pituus on 0,5 km. 

• Suorittakaa kolmiolaskenta kesällä kesäohjeiden mu-
kaan ja mahdollisuuksien mukaan uudestaan talvella tal-
viohjeiden mukaan.

• Kirjatkaa havainnot oikean riistakolmiolaskennan tavoin: 
Jakakaa havainnot kahteen ryhmään: kirjatkaa 60 met-
rin levyiseltä pääkaistalta ja sen ulkopuolelta tehdyt ha-
vainnot eri sarakkeisiin. Samalle lomakkeen riville ei kir-
jata kahta havaintoa, vaan jokainen erillinen havainto 
tulee omalle rivilleen. Merkitkää tarkka havaintopaikka 
karttakopiolle juoksevalla numerolla, joka on sama kuin 
havaintolomakkeen rivinumero. Käyttäkää aikuisista lin-
nuista vakiintuneita tunnuksia: N = naaras, K = koiras, O 
= sukupuoli tuntematon. Merkitkää poikaslintu tunnuk-
sella P. Esimerkiksi metsopoikue eli koppelo ja neljä poi-
kasta merkitään: metso N + 4P.

• Merkitkää linjat maastoon ensimmäisellä kulkukerralla 
(maanomistajan luvalla) ripustamalla merkintänauhoja 
sopivin etäisyyksin. Näin riistakolmio lasketaan aina sa-
moja linjoja pitkin.

• Kulkekaa riistakolmio yhdessä niin, että ohjaaja huolehtii 
suunnasta, ja kerholaiset keskittyvät havainnointiin. Voit-
te myös harjoitella suunnistamista samalla kertaa, jolloin 
kerholaiset ottavat suunnan. Ohjaajalla on kuitenkin vas-
tuu suunnan oikeana pysymisestä.
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Vinkit

√ Voitte myös kulkea jo pe-
rustetun riistakolmion yh-
den sivun mitan, riippuen 
kerholaisten jaksamisesta.

√ Esittele riistakamerasta ai-
emmin saatuja riistaeläin-
kuvia tai videoita.

• Kerholaisille voi antaa pareittain 
omat lomakkeet, joihin he tekevät 
merkinnät havainnoista.  

4 Käykää riistakolmiolaskennan jäl-
keen yhdessä läpi havainnot ja 
tarkastelkaa havaintomääriä. Mi-
käli ei tullut yhtään havaintoa, 
miettikää, mistä se voisi johtua?

Ottakaa riista-
kolmion suun-
nittelussa huo-
mioon suuret 
vesistöt. 

Riistakamera

1 Tutustukaa riistakameroihin 

• Miksi riistakameroita käytetään riistanhoidossa? 

• Riistalajien havainnointi: lajit, määrät

• Mihin riistakameran saa laittaa kuvaamaan?

• Omaan metsään

• Toisen maalle laitettaessa on kysyttävä maanomistajan 
lupa

• Minkälainen riistakamera on? 

• Kamerassa on säänkestävä suojakotelo, salama, liiketun-
nistin sekä tehokas akku. 

• Kamerat ovat kooltaan noin 13 × 8 × 5 cm (Korkeus, le-
veys, syvyys). 

• Riistakameroita ohjataan kameran näytöltä (asetusten 
muuttaminen ja tallentuneiden kuvien katselu).

• Riistakameralla voidaan tallentaa liikkuvaa kuvaa tai still-
kuvia kameran muistikortille. Kuvaus toimii itsenäisesti, 
kun sen sensorit havaitsevat liikettä.

• Liiketunnistimen herkkyyden kantavuus on 10–15 met-
riä kameramallista riippuen.

• Kamera kuvaa ympäri vuorokauden. Hämärässä kame-
ra valottaa kohteen näkymättömällä infrapunasalamalla. 
Uusimmissa malleissa on ns. inframusta-salama, joka on 
ihmissilmälle täysin näkymätön. Kameraa on siis mahdo-
ton huomata pimeässä. 

• Pieni koko ja pitkä toiminta-aika paristojen voimin ovat 
riistakameran tärkeimpiä ominaisuuksia. 

2 Asentakaa riistakamera ruokintapisteelle, nuolukivelle 
tai riistaeläinten tiedossa olevalle kulkureitille. Seuratkaa 
kameran toimivuutta ja mitä riistaeläimiä kuvissa näkyy.

30 min

PASI SAIRANEN
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 Pienpetojen loukku-  
 ja rautapyynti

Pienpetopyynti on tärkeä riistanhoidollinen toimi. Sillä pyritään turvaamaan monien eläinlajien 
poikastuotto ja ehkäisemään tautien leviämistä. Pienpetoja metsästettäessä on huomioitava 

samat eettiset säännöt kuin muussakin metsästyksessä ja lisääntymisajan rauhoitus. Pyynti tulisi 
kohdistaa erityisesti vierasperäisten petojen eli supikoiran ja minkin pyyntiin, koska ne tuhoavat 
alkuperäislajistoamme. Usein nuoret metsästäjät aloittavat metsästämisen juuri loukkupyynnillä. 
Tehtävän tavoitteena on opettaa pienpetopyynnissä käytettyjä menetelmiä ja rakentaa 
pienpetoloukku.

Välineet ja materiaalit

• erilaisia loukkuja (KaNu, verkkoloukku, keinulautaloukku, 
Conibear-raudat, loukkuraudat ym.)

• syöttejä

Ennakkovalmistelut

• Hanki erilaisia loukkuja ja rautoja.

Loukut ja raudat  
sekä niillä pyytäminen

1 Aseta loukut pihamaalle niin, että kerholaiset  
voivat tutustua niihin itsekseen. 

2 Kerro kerholaisille loukkujen käytöstä  
ja niiden sijoittamisesta:

• Sijoita loukut ja raudat saaliseläinten kulkureittien varrel-
le ja naamioi ne vaarattoman näköisiksi.

• Eläimet liikkuvat öisin, joten tarkista loukut aamuisin, et-
tei eläin joudu olemaan loukussa pitkään.

• Kettu- ja supikoiraloukut: käytä KaNu-loukkua. Se 
kannattaa sijoittaa lähelle tiestöä niin, että se on helppo 
tarkistaa päivittäin (ojien varret, maatalojen pihapiirit ja 
luontaiset kulkureitit). 

• Minkkiloukut: käytä keinulautaloukkua. Sijoita se vesis-
töjen läheisyyteen (rantaviivat, puronvarret, siltojen alus-
tat, tierummut ym.). Voit tehostaa pyyntiä johteilla, esim. 
puunrungoilla, jotka ohjaavat minkin loukun suulle. Pu-
rojen, jokien ja järvien rantaviivaan pyydys tulisi asettaa 
poikittain, syötti kohti vettä.

• Näätäloukut: asenna puuhun tai kiven päälle. Nousu-
puut ym. johteet tehostavat näädän pyyntiä. 

• Heti tappavat raudat: soveltuvat näädän ja minkin 
pyyntiin. Raudat on sijoitettava suojaputkeen, ettei-
vät muut eläimet joudu pyyntilaitteeseen. Minkkiraudat 
kannattaa asettaa vesistöjen rannoille ja näätäloukut 

1 h

sankkoihin kuusikoihin, 1–2 m korkeuteen.  

• Syötit: Ketulle ja supikoirille kelpaavat kauriiden ja peu-
rojen päät sekä jänisten, lintujen ja hirvien teurasjätteet. 
Minkille syötiksi käy tuore kala ja perkuujätteet. Näädän 
loukuissa voidaan syöttinä käyttää sorkkaeläinten ja jä-
nisten teurasjätteitä, veri-/kananmunaseosta, metsäka-
nalintujen sisälmyksiä tai hunajaa. 

3 Opetelkaa yhdessä virittämään elävänä pyytävä louk-
ku. Jokainen kerholainen saa kokeilla itse virittää loukun 
pyyntikuntoon (KaNu-loukku tms.)

4 Säädösten ja lakipykälien opettelu sanasta sanaan ei ole 
tarpeen, mutta muista mainita ainakin nämä seikat:

• loukkupyyntiin tarvitaan metsästyskortti sekä metsästys-
oikeus tai -lupa kyseisellä alueella.

• Loukun ja muun pyyntilaitteen on oltava sellainen, että 
eläin mahtuu seisomaan ja makaamaan siinä luonnolli-
sessa asennossa vahingoittamatta itseään.

• Elävänä pyytävät loukut on lain mukaan tarkistettava vä-
hintään kerran vuorokaudessa.

• Näätä ja kärppä ovat rauhoitettuja 1.4.–31.10. Kettu, su-
pikoira, mäyrä, minkki ja hilleri ovat rauhoittamattomia 
ympäri vuoden. Kuitenkaan naarasta, jota saman vuoden 
jälkeläinen seuraa ei saa tappaa 1.5.–31.7.

Harjoitelkaa kokoamaan erilaisia loukkuja pienissä ryhmissä.

3e.

ANNA GRENFORS
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Vinkit

√ Voit tehdä loukun päälle kantokahvan, joka helpottaa kulje-
tusta pyyntipaikalle.

√ Loukkujen valmistuttua voitte viedä ne pyyntipaikoille, mikä-
li ajankohta on siihen sopiva.

√ Viritä kerhopäivää edeltävänä päivänä loukku pyytämään, 
niin voitte kerholaisten kanssa käydä yhdessä tarkastamassa, 
onko loukkuun saatu saalista.

√ Ota huomioon, että elävänä pyytävät loukut tulee tarkistaa 
kerran päivässä! Apuna loukkujen tarkistamisessa voidaan 
käyttää lähettävää riistakameraa.

Keinulautaloukun  
rakentaminen

Välineet ja materiaalit

• 20 cm:n levyistä lautaa 
seiniin (halutessasi voit 
valmistaa loukun myös 
filmivanerista)

• 10 cm:n levyistä lautaa 
kattoon ja lattiaan

• nauloja

• vahvaa rautalankaa

• 4 kpl sinkilöitä 

• minkkiverkkoa

• saha

• vasara

• pora

• katkaisupihdit

2 h

Ennakkovalmistelut

• Mikäli haluat jouduttaa loukun rakentamista, sahaa lau-
taosat valmiiksi.

Rakentaminen

1 Sahaa leveästä laudasta neljä 100 cm:n  
pituista kappaletta.

2 Sahaa kaksi kappaleista  
päistään viistoiksi.

3 Viiltojen tulee olla samansuuntaiset. Toisen pään korke-
uden tulee olla molemmissa kappaleissa 24 cm ja toisen 
pään korkeuden 16 cm. 

4 Poraa molempiin kappaleisiin pituussuunnassa keskelle 
ja korkeussuunnassa noin 10 cm:n korkeudelle reikä.

5 Kokoa kappaleista putki siten, että suorat kappaleet 
ovat vastakkain ja viistot kappaleet ovat samansuuntai-
sesti vastakkain.

6 Naulaa kappaleet kiinni toisiinsa siten, että putken ma-
talan pään suuaukosta tulee noin 10 cm leveä.

7 Valmista keinulauta 9 cm:n levyisestä laudasta. Sahaa 
siitä noin 80 cm pitkä kappale. Kiinnitä keinulautaan sin-
kilät, joiden läpi laudan akseli pujotetaan. 

8 Tee keinulaudalle akseli katkaisemalla sopivan mittai-
nen pala vahvasta rautalangasta. Kiinnitä rautalanka 
sinkilöillä keinulaudan pohjapuolelle niin, että se pitää 
keinulaudan lukittuna ylös saaliin mentyä loukkuun.

9 Aseta valmistamasi puuputki niin, että suorat kappaleet 
ovat pohjana ja kattona. Laita keinulauta puuputken si-
sälle, pujota akseli sivuseinien rei’istä ja sinkilöiden läpi. 

10 Kiinnitä nauloilla loukun korkeaan päähän pala  
 minkkiverkkoa. Verkonpalasen tulee täyttää  

 koko aukko.

F

D

A

C

B

E

Tee keinulautaloukun pohja ja keinulauta karheasta materiaa-
lista, jotta pyydettävän eläimen käpälät pitävät sen päällä.

Keinulautaloukun piirustukset (loukku lauenneena).

A:  100 cm
B:  24 cm
C:  16 cm
D:  80 cm
E:  10 cm
F:  45 cm

100 cm

EERO LUNNIKIVI

EERO LUNNIKIVI
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Vesilinnut ovat kiitollisia riistanhoidon kohteita; telkät löytävät uudet pöntöt nopeasti, ja 
ruokintapaikoilla käy keväällä paljon lintuja. Tavoitteena on oppia vesilintujen ruokinnan 

tärkeimmät seikat ja rakentaa ruokintalautta.

Vesilintujen ruokinta

1 Kerro, mitä tulee huomioida vesilintujen ruokinnassa: 

• Aloita ruokinta viimeistään, kun ensimmäiset telkät ovat 
ilmestyneet sulapaikkoihin.

• Ohra ja vehnä maistuvat parhaiten vesilinnuille.

• Varmista, että vilja on puhdasta.

• Sijoita ruokintalautta avoimella paikalla olevaan sulaan 
veteen: ojansuut, purot, joet, tulvapellot

• Jatka ruokintaa vähintään toukokuun loppuun, jonka jäl-
keen suurin osa linnuista on aloittanut pesinnän

2 Miettikää mihin sijoittaisitte ruokinta- ja lepolautan? Mi-
tä lajeja on odotettavissa vierailemaan lautalla? 

3 Viekää rakentamanne ruokintalautta sopivaan paikkaan 
niin, että lautan täyttö onnistuu maalta käsin ankkuroin-
tinarua hyödyntäen. 

30 min

Ruokintalautan  
rakentaminen

Välineet ja materiaalit

• vasara

• nauloja

• mittarulla

• saha

• puukko

• runko  
(2,5 x 10 cm lautaa)

• 2 kpl 100 cm

•  4 kpl 120 cm

• kansi  
(2,5 x 10 cm lautaa)

• 6 kpl 125 cm

• minkkiverkko  
(100 x 125 cm)

• kärpäsverkko  
(35 x 125 cm)

• routaeriste/styroksi 
(4 kpl: 30 x 120 cm)

• nailonnaru ankkurointiin 
(n. 200 cm)

• ruuvilenkki

2 h

Ennakkovalmistelut

• Voit nopeuttaa lautan rakentamista katkomalla laudat 
sopivan mittaisiksi.

Rakentaminen

1 Sahaa runkolaudat sopivan mittaisiksi. 

2 Naulaa laudat suorakaiteen muotoiseksi kehikoksi. 

3 Sahaa kannen osat sopivan mittaisiksi. 

4 Naulaa kansilaudat kehikon katoksi niin, että keskelle 
jää 30 cm aukko (laudat tulevat noin 35 cm molempiin 
reunoihin)

5 Käännä lautta ympäri ja aseta kellukkeet (routaeriste/
styroksi) pohjaan. Naulaa kellukkeet lauttaan. Voit myös 
naulata muutaman laudan kellukkeiden alle pidikkeeksi.

6 Kiinnitä kärpäsverkko lautan keskelle nauloilla ruokinta-
altaaksi. 

7 Kiinnitä koko pohjan alle minkkiverkko tukemaan kär-
päsverkkoa ja suojamaan lauttaa piisamin ja vesimyyrän 
tuhoilta.

8 Voit kiinnittää pohjaan muutaman riman varmistamaan 
verkon ja kellukkeiden paikallaan pysymistä.

9 Kiinnitä lautan reunaan ruuvilenkki, ja siihen ankkuroin-
tinaru.

Vinkit

√ Voit asentaa lautan lähei-
syyteen riistakameran laji-
en tarkkailua varten. 
 

√ Ruokintalautta toimii hy-
vänä lisäravinnon lähtee-
nä, mutta vesilintujen poi-
kueympäristöihin tulee 
kiinnittää huomiota.
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Laita ruokintalautan 
keskiosaan kärpäs-
verkkoa, johon vilja 
laitetaan vesilintujen 
syötäväksi

Routaeriste on kestä-
vämpi kellukemateri-
aali kuin styroksi. Se ei 
myöskään kelpaa vesi-
myyrille ja piisameille 
syötäväksi.

A:  120 cm

B:  100 cm

C:  35 cm

D:  30 cm

12
0 

cm
EERO LUNNIKIVI
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Jahtitorneja käytetään hirvieläinten metsästyksessä, koska ne lisäävät turvallisuutta. Tornista 
viistosti ammuttu riistalaukaus suuntautuu kohti maata, joten eläimen läpi mennyt tai ohiammuttu 

laukaus pysähtyy maahan. Toinen hyvä puoli on, ettei riistaeläin saa vainua korkealla tornissa 
odottavasta metsästäjästä. Myös näkyvyys on usein parempi kuin maan tasalla seistessä. Tehtävässä 
perehdytään jahtitornin käyttöön hirvieläinten metsästyksessä ja rakennetaan jahtitorni.

Välineet ja materiaalit

• kyniä • paperia

Jahtitornista metsästäminen  
ja jahtitornin suunnittelu

1 Kerholaisille voi olla epäselvää, miksi jahtitorneja käy-
tetään hirvieläinten metsästämisessä. Pohtikaa yhdes-
sä tornien hyötyjä: miksi jahtitorneja kannattaa käyttää 
hirvieläinten metsästämisessä? 

• Hirvijahti on yleensä seuruemetsästystä, joten jahtitornit 
lisäävät turvallisuutta.

• Näkyvyys paranee.

• Hirvieläin ei havaitse metsästäjää.

• Aseen saa usein tuettua laitaa vasten tukevan ampuma-
asennon saamiseksi.

2 Pyydä kerholaisia ideoimaan, millainen jahtitornin tuli-
si olla. He piirtävät suunnitelmansa paperille. Käykää pii-
rustukset yhdessä läpi.

3 Tutustukaa yhdessä rakennettavan jahtitornin piirustuk-
siin. 

20 min

Jahtitornin  
rakentaminen 

Välineet ja materiaalit

• rullamitta

• saha

• lautoja

• nauloja

• vasara

4 h

Ennakkovalmistelut ja huomioitavaa

• Selvitä metsästysseuralta, mihin jahtitorni sijoitetaan, ja 
onko torni järkevintä rakentaa suoraan sijoituspaikalle.

• Tulosta jahtitornin piirustukset.

• Hanki rakennusmateriaalit: tarpeeksi lautaa ja nauloja. 

• Suunnittele, minkälaisissa ryhmissä teette eri työvaiheet. 
Yhden jahtitornin seinän valmistamisen voi antaa 2–3 
hengen ryhmälle. Nuoremmilta kerholaisilta onnistuu ti-
kapuiden rakentaminen pienellä avustuksella.

• Vasaroita on hyvä olla useampia, jotta jokaiselle ryhmäl-
le on oma vasara. 

• Voit nopeuttaa rakentamista sahaamalla laudat valmiiksi 
sopivan pituisiksi.

• Mikäli rakennuspaikalle voi jättää keskeneräisen jahtitor-
nin varastoon, tornia ei tarvitse saada kerralla valmiiksi, 
vaan voitte jatkaa seuraavalla kerhokerralla.

Rakentaminen

1 Sahaa lankuista seuraavat kappaleet: 

• 4 kpl 3 metrin pituista kappaletta (nurkka/tukipuut)

• 8 kpl 2 metrin pituista kappaletta (poikkipuut)

• 4 kpl noin 4 metrin pituista kappaletta (tukiristikko)

2 Aseta 3 metrin pituiset lankut maahan pareittain. Lank-
kuparin lankkujen päiden etäisyyden tulee olla toisessa 
päässä 2 metriä ja toisessa päässä 1,5 metriä.

3 Lankkuparit kannattaa asettaa päällekkäin, jotta niistä 
saa symmetriset (etäisyydet samat).

4 Naulaa lankkuparit kiinni toisiinsa poikkilaudoilla niin, 
että aloitat poikkipuiden naulaamisen kapeammasta 
päästä. Ensimmäinen poikkipuu tulee aivan lankkupa-
rin päähän. Naulaa seuraava poikkipuu ensimmäisestä 
poikkipuusta puolen metrin päähän. Kolmas poikkipuu 
naulataan puolen metrin päähän edellisestä ja neljäs 
poikkipuu metrin päähän kolmannesta poikkilaudasta. 

5 Käännä lankkupari, johon poikkipuut on naulattu, ym-
päri.

6 Naulaa tukiristikko paikoilleen. Valmiina on hirvitornin 
kaksi seinää.
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Vinkit

√ Tornin rakentamiseen voi 
käyttää myös pieniläpimit-
taista rankapuuta. Muista 
veistää naulauksien koh-
dalta puu tasaiseksi.

√ Muista antaa kerholaisil-
le selkeät ohjeet ennen ra-
kentamista.

√ Pidä huoli, että jokainen 
kerholainen pääsee osallis-
tumaan rakentamiseen. 

√ Isossa ryhmässä toimiessa 
on syytä olla ylimääräinen 
ohjaaja, niin ohjaaminen 
on helpompaa, ja jokainen 
kerholainen saa apua tar-
vittaessa.

7 Käännä valmiit seinät kyljelleen niin, että kapenevat 
osat ovat samaan suuntaan.

8 Sahaa seuraavaksi tornin kolmanteen seinään tulevat 
laudat:

• 4 kpl 2 metrin pituista kappaletta (poikkipuut)

• 2 kpl 4 metrin pituista kappaletta (tukiristikko)

9 Mittaa kyljelleen nostettujen seinien väli niin, että kape-
ammasta päästä väli on 1,5 metriä ja leveämmästä pääs-
tä 2 metriä. 

10 Naulaa poikkipuut kiinni kolmanteen seinään  
 kohdan 6. mukaisesti.

11 Käännä torni ympäri niin, että avonainen sivu,  
 jossa ei vielä ole tukiristikkoa, tulee ylöspäin. 

12 Naulaa kolmannen sivun tukiristikko paikoilleen  
 kuvan mukaisesti. Jahtitornin seinät ovat valmiit. 

13 Mittaa lavan pituus ja sahaa tarvittava määrä lautoja.  

14 Naulaa lavalaudat poikkipuiden päälle. Lava tulee  
 noin kahden metrin korkeuteen.

15 Nostakaa jahtitorni pystyyn. 

16 Mittaa kuinka pitkät tikapuiden tulee olla (noin 2,5  
 metriä) ja sahaa tarvittavat osat, myös askelmalaudat. 

17 Naulaa askelmat kiinni pitkiin lautoihin.

Rakenna ensimmäisenä jahtitornin seinät.

Valmis jahtitorni on tukeva ja turvallinen.

Kiinnitä valmiit seinäkehikot toisiinsa.

A

D

C

B

D

A

C

B

A

D

B

C

A:  3 m

B:  n. 2 m

C:  1,5 m

D:  1 m

3 m

EERO LUNNIKIVI

EERO LUNNIKIVI

EERO LUNNIKIVIEERO LUNNIKIVI
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Koirat kuuluvat vahvasti suomalaiseen metsästykseen ja voivat olla innoittajina lapsen tai nuoren 
metsästysharrastuksen aloittamiseen. Koiraa voidaan käyttää apuna kaikkien riistaeläinten 

metsästyksessä, ja toimiva metsästyskoira on tärkeä osa jahdin onnistumista. Tavoitteena on oppia 
tuntemaan eri koirarotuja ja niiden käyttöä eri metsästysmuodoissa sekä GPS-paikantimien käyttöä.

Välineet ja materiaalit

• GPS-panta ja vastaanotin

• 2 kpl radiopuhelimia

• maastokartta

• erirotuisia metsästys-
koiria

Ennakkovalmistelut

• Pyydä seurasi jäseniä tuomaan metsästyskoiriaan ker-
hoiltaan. 

• Voit tiedustella koiria myös kennelpiiriltä tai paikallisilta 
rotuyhdistyksiltä.

• Varmista, että koirilla on hyvä luonne, koska yksi suurim-
mista viehätyksistä lapsen näkökulmasta on päästä silit-
tämään koiraa.

• Kysy, voivatko koiranohjaajat esitellä koiransa käyttöä 
työnäytöksellä, jotta kerholaisille voitaisiin havainnollis-
taa koiran metsästyskäyttöä.

• GPS-paikantimien toiminnan havainnoimisessa tarvitset 
toisen ohjaajan avuksesi. Pyydä avuksesi jotain ajokortil-
lista henkilöä.

• Pyydä metsästyskoirien koetoiminnassa mukana olevaa 
henkilöä kertomaan koetoiminnasta.

Koirien  
työskentelytavat

1 Miettikää yhdessä, minkä tyyppisiä koiria voidaan käyt-
tää metsästyksessä? Mikä koiran tarkoitus on metsästyk-
sessä?

2 Kerholaisilla voi olla omia kokemuksia koirista metsäs-
tyskäytössä. Käykää yhdessä läpi kokemuksia koiralla 
metsästämisestä.

3 Esittele  
metsästyskoiratyypit:

Ajavat koirat 

• Etsii riistan ja ajaa sitä haukkuen hajujälkeä pitkin. Koi-
ra pitää ajamalla riistan liikkeellä. Metsästäjä pyrkii ole-
maan passissa riistan oletetulla kulkureitillä.

• Riistalajit, joita metsästetään ajavalla koiralla: esim. met-
säjänis, rusakko, kettu ja ilves. Hirvieläintä saa ajattaa 
ainoastaan ajavalla koiralla, jonka säkäkorkeus on kor-
keintaan 28 cm. 

• Rotuja: esim. suomenajokoira, venäjänajokoira, amerikan-
kettukoira, dreeveri, beagle, mäyräkoira. Ryhmä FCI 6 ja 4.

Haukkuvat pystykorvaiset koirat

• Etsii riistan hajuaistinsa avulla. Pitää riistan paikallaan 
haukkumalla. Haukku kiinnittää riistan huomion, ja met-
sästäjä voi hiipiä ampumaetäisyydelle. Jos riista karkko-
aa, koira seuraa ja aloittaa haukun uudestaan vasta riis-
tan pysähdyttyä.

• Riistalajit esim. metsäkanalinnut, näätä, supikoira, ilves, 
hirvi, karhu.

• Rotuja: esim. suomenpystykorva, karjalankarhukoira, 
harmaa norjanhirvikoira, jämtlanninpystykorva, valkoi-
nen ruotsinhirvikoira ja laikat. Ryhmä FCI 5.

Seisovat koirat eli kanakoirat

• Etsii riistan hajuja. Riistan havaittuaan se pysähtyy pai-
kalleen seisomaan, ja riista painautuu maahan suojaan. 
Metsästäjä tulee paikalle ja ohjaa koiran ajamaan riistan 
liikkeelle. Kun riista lähtee pakenemaan, on koiran py-
sähdyttävä, jotta metsästäjä voi ampua riistan turvalli-
sesti. Koira saa noutaa riistan vasta käskystä.

30 min

4. Metsästys

4a. Metsästyskoirat
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• Riistalajit: mm. pelto- ja metsäkanalinnut, myös supikoira.

• Rotuja: esim. saksanseisojat, pointterit ja setterit. Ryh-
mä FCI 7.

Karkottavat ja ylösajavat koirat

• Ylösajavat koirat etsivät riistaa hyvin lähellä metsästä-
jää. Löydettyään riistan ne ajavat sen liikkeelle. Metsästä-
jä pyrkii ampumaan riistan tähän karkkoon. Karkottavilla 
koirilla on myös noutoviettiä.

• Riistalajit: esim. vesi-, pelto- ja metsäkanalinnut sekä ru-
sakko.

• Rotuja: esim. spanielit. Ryhmä FCI 8.

Noutavat koirat

• Koiran tehtävä on noutaa metsästäjän ampuma riista. 
Nouto-ominaisuuksia löytyy useista roduista, mutta var-
sinaiset noutajarodut on jalostettu toimimaan vaikeis-
sa olosuhteissa. Noutajat etsivät myös haavakot ja tuovat 
ne metsästäjälle.

• Riistalajit: esim. vesi-, pelto- ja metsäkanalinnut sekä 
kyyhky.

• Rotuja: mm. kultainen- ja labradorinnoutaja. Ryhmä FCI 8.

Luolakoirat

• Työskentelevät pienpetojen pesäluolastoissa ja raken-
nusten alla. Pyrkivät karkottamaan riistan aggressiivisel-
la haukkutyöskentelyllä metsästäjän ammuttavaksi. Aina 
tämä ei onnistu, ja metsästäjän on kaivettava riista esille. 
Kaivamiseen on oltava maanomistajan lupa, ja pesäluo-
lasto on metsästyksen jälkeen palautettava ennalleen.

• Riistalajit: esim. kettu, supikoira ja mäyrä.

• Rotuja: esim. terrierit ja mäyräkoirat. Ryhmä FCI 3 ja 4.

Koirakokeet

1 Valitse yksi koiratyyppi ja metsästysmuoto, jonka koe-
toiminnasta kerrot. Jos itselläsi ei ole kokemusta metsäs-
tyskoirien kokeista, voit pyytää paikalle henkilön, joka 
on perehtynyt asiaan. Tällainen henkilö osaa kertoa koe-
tilanteista ja värittää kertomusta omilla kokemuksillaan.

2 Kerro ainakin  
seuraavista asioista:

• Mitkä rodut voivat osallistua kyseiseen kokeeseen?

• Mitä ominaisuuksia kokeessa testataan?

• Miksi koiria käytetään kyseisessä kokeessa?

• Miten koetoimintaan pääsee mukaan?

Metsästyskoirien  
vierailu

1 Aloita metsästyskoirien vierailu kertomalla  
kerholaisille ohjeet koirien kanssa toimimiseen.

• Koiraan saa koskea vasta, kun koiranomistaja antaa sii-
hen luvan.

• Miten koiraa saa mennä rapsuttamaan? (esim. yksitellen, 
kyykistyen..)

2 Metsästyskoirat voidaan esitellä rastimuotoisesti:  
Jaa kerholaiset pieniin ryhmiin ja kierrätä ryhmiä  
koirarasteilla. 

• Koiranomistaja esittelee koiransa ja kertoo sen käytöstä 
metsästyksessä.

• Koiranomistaja voi kertoa koiransa koulutuksesta.

• Koiranomistaja voi kertoa myös mieleen jääneestä met-
sästysreissusta koiran kanssa.

3 Kerholaisten kierrettyä kaikki koirarastit voidaan koirien 
työnäytökset suorittaa siten, että kaikki kerholaiset ovat 
yleisönä yhtä aikaa.

Koiratutkat ja  
GPS-paikantimet

1 Esittele erilaisia koirien GPS-pantoja  
ja niiden toimintaa.

2 Miten GPS-paikantimia  
hyödynnetään metsästyksessä?

• Koiran ja muiden metsästäjien sijainti näkyy kartalla (li-
sää turvallisuutta, helpottaa koiran pois hakemista, met-
sästäjien sijainti näkyy, mikäli heillä on käytössä GPS-pai-
kannin.)

• Koiran etenemisnopeus (voidaan päätellä onko koira jäl-
jellä ja riistan perässä)

• Haukku ja haukkutiheys 

• Kartalla näkyvät metsästysmaiden rajat.

• Soittomahdollisuus koiran pantaan (voit kuunnella koi-
ran haukkua)

3 Tutustukaa paikantamiseen esimerkiksi laittamalla yksi 
tai useampia GPS-pantoja ohjaajan autoon. Ohjaaja ajaa 
lenkin lähialueella.  Leiriläiset seuraavat vastaanottimis-
ta etenemistä ja käyttävät hyödykseen myös maasto-
karttaa ja matkapuhelin- tai VHF-yhteyttä.

4 Autoilevalta ohjaajalta voidaan kysyä puhelimitse, min-
ne hän on pysähtynyt, katsoa maastokartalta ja tutkia 
kuinka tarkka tieto saadaan GPS:n avulla.

1 h

30 min

30 min
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Vinkit

√ Jos VHF-puhelimia ei ole saatavilla, voit käyttää myös PMR-
puhelimia. Ne ovat hankintahinnaltaan edullisia, eikä niiden 
käytöstä tarvitse maksaa vuosittaista radiolupaa.

√ Metsästyskoirista ja niiden käytöstä löytyy paljon tietoa rotu-
järjestöjen ja Kennelliiton verkkosivuilta.

5 On tärkeää, että jokainen kerholainen pääsee kokeile-
maan vastaanottimen käyttöä omalla vuorollaan ohjaa-
jan avustamana.

6 Mitä useampia GPS-pantoja ja vastaanottimia on käytös-
sä, sitä mielekkäämpää seuraaminen on kerholaisille.

7 Kerro paikantimen käytön eroista esimerkiksi ajaval-
la koiralla ja pysäyttävällä koiralla. Mitä havaintoja vas-
taanottimesta voi tehdä metsästyksen aikana?

Muista varmistaa, että vierailulle tulevalla koiralla on hyvä luonne.

JUSSI PARTANEN
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4b. Ajoketjumetsästys

Koirien käyttö metsästyksessä on yleistä ja helpottaa metsästämistä. Metsästys onnistuu toki myös 
ilman koiraa. Tavoitteena on opetella ajoketjumetsästyksen suunnittelu ja toteutus käytännössä.

Ajoketjumetsästys

1 Ajoketjumetsästyksen vaiheet voidaan opetella jahtipäi-
vän yhteydessä, ennen maastoon lähtöä. 

2 Miten ajoketjumetsästys eroaa koiralla metsästämises-
tä? Mitä riistalajeja voidaan metsästää?

3 Hirven  
ajoketjumetsästys

• Ajoketjumetsästys onnistuu, kun hirviä on paljon pienel-
lä alueella tai tiedetään, että hirviä on varmasti jollain 
alueella.

• Ajajat kulkevat tiheänä ketjuna metsästettävän alueen 
läpi 

• He ajavat hirvet kohti passimiehiä, jotka ovat asettautu-
neet paikoilleen hyvissä ajoin.

• Ajoketjun liikkeellelähtö voidaan sopia VHF-puhelimella.

• Edetään hitaasti.

• Ajajat pitävät ääntä (kalistimilla ym.)

• Ketju pysyy kasassa säännöllisillä vihellyksillä tai muilla 
merkkiäänillä.

• Ajajat pysähtyvät noin 400 metriä ennen passiketjua, ja 
yksi heistä ilmoittaa VHF-puhelimella ketjun sijainnin.

• Ketju voi lähteä liikkeelle, kun sijainti on ilmoitettu passi-
ketjulle.  Sijainnin ilmoittaminen on tärkeää, sillä ajoket-
jun suuntaan ei saa ampua tämän jälkeen.

4 Jäniksen  
ajoketjumetsästys

• Tapahtuu samalla lailla kuin hirven kohdalla, mutta on-
nistuu myös yhdellä ajajalla. 

• Pidetään ääntä kalistimilla ja räikillä.

• Jänikset pakenevat yleensä vastatuuleen, mikä tulee 
huomioida passipaikkojen suunnittelussa.

• Jäniksen ajoketjumetsästys onnistuu parhaiten, kun 
edellisenä päivänä on satanut lunta ja on vähän  
pakkasta.

• Ampujien tulee pysyä passipaikoillaan liikkumatta  
ja hiljaa.

Jahtipäivä: Jäniksen 
ajoketjumetsästys 

Välineet ja materiaalit

• kartta

• kompassi

• puukko

• tulitikut

• kalistimet

• haulikko + patruunat

• huomiovaatetus (vähin-
tään liivi ja päähine)

• VHF-puhelin

Ennakkovalmistelut

• Sovi metsästysseuran kanssa kerholaisten osallistumises-
ta jahtipäivään.

• Suunnittele, mihin kohteeseen metsästyspäivä suuntau-
tuu. Ota huomioon kerholaisten ikä ja kävelymatka pas-
sipaikoille. 

• Tiedota kerholaisia asianmukaisesta pukeutumisesta, ko-
koontumispaikasta ja -ajasta ajoissa kerhossa ja sähkö-
postilla vanhemmille. Laita tiedotteeseen maininta sää-
varauksesta: esimerkiksi mikäli pakkasta on metsästys-
päivänä yli -15 °C, niin jahtipäivä perutaan. Muistuta tie-
dotteessa myös asianmukaisesta pukeutumisesta sekä 
huomiovaatetuksesta.

• Jahtipäivän sopiva pituus on 2–3 tuntia, koska hiljaa ole-
minen passissa on lapsille vaikeaa ja keskittyminen her-
paantuu.

• Ota metsästyspäivän valmisteluissa huomioon, että ker-
holaiset ovat metsällä katselijoina ja kuuntelijoina.

• Jos kerholaisista jollain on metsästyskortti, hän voi osal-
listua metsästykseen, mutta vain aikuisen välittömässä 
valvonnassa. Kerhossa vastuu turvallisuudesta on ensisi-
jaisesti kerhon järjestäjällä.

• Kutsu mukaan tarvittava määrä avustajia (metsästäjiä), 
jotka pystyvät valvomaan kerholaisia ja kertomaan jah-
din kulusta.

20 min 3 h
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Metsälle

1 Jahtipäivä alkaa kaikkien osallistuvien metsästäjien 
metsästys- ja aselupien tarkastamisella.

2  Kerro jahtipäivän kulusta  
ja painota turvallisuusohjeita:

• Maastossa liikutaan vain metsästäjien ohjeiden mukaan. 

• Jos kerholaisella on oma ase, hänen tulee olla aikuisen 
valvonnassa ja toimia tämän ohjeiden mukaisesti.

3 Jos ryhmä on iso, jaa se noin kolmen hengen ryhmiin, 
jotta liikkuminen on helpompaa ja hiljaisempaa.

4 Ajajiksi voi lähteä kokeneemman metsästäjän mukaan 
muutama kerholainenkin.

5 Katsokaa kartasta passipaikat ja kunkin passimiehen 
ampumasektori.

6 Ajajat lähtevät seuraamaan tuoretta yöjälkeä kävellen, 
ja muut asettuvat passeihin sovituille paikoille.

7 Ajajat pitävät välillä ääntä kalistimilla tai huutelemalla. 
Jälkiä seurataan ja jänis yritetään saada liikkeelle päivä-
makuupaikastaan. Ajoa jatketaan niin kauan, että jänis 
saadaan ajettua passimiehen eteen sopivalle ampumae-
täisyydelle. Ajajien tulee pitää ääntä myös sen vuoksi, 
että passimiehet tietävät heidän sijaintinsa.

Huomiovaatteiden käyttö on tärkeää ajoketjumetsästyksessä. 

8 Ammuntatilanteissa tulee välttää haavakkoriskiä. Jäte-
tään ampumatta, jos tilanne ei ole otollinen. Näin kerho-
laiset oppivat, että riistalaukauksen tulee olla harkittu, 
ja ampumatta jättäminen ei ole häpeä.

9 Jos saalista saadaan, maastossa käydään läpi myös saa-
liin suolistaminen ja hyvien tapojen mukainen saaliin 
käsittely.

• Ennen suolistamista kysytään kerholaisilta, ketkä halua-
vat nähdä suolistamisen. Kaikkien ei sitä ole pakko jäädä 
seuraamaan, jos ei halua.

10 Ilman saalista jääminen ei tee metsästyspäivästä  
 epäonnistunutta. Metsästyspäivän päätteeksi on  

 tärkeää kysellä kerholaisilta, mikä oli hauskinta  
 ja mikä tylsintä päivässä. 

Vinkit

√ Hyödynnä ajoketjumetsästyksessä maanteiden lähellä sijait-
sevia metsästysalueita. Koiran kanssa metsästäminen on tur-
han riskialtista näillä alueilla.

JUSSI PARTANEN
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4c.  Pienpetojahti

Pienpetopyynti on tärkeää riistanhoitoa.  Loukku- ja rautapyynnin ohella pienpetoja voidaan 
metsästää muun muassa kyttäämällä ja luolametsästyksellä. Tavoitteena on tutustua erilaisiin 

pienpetojen metsästysmuotoihin.

Kyttääminen

1 Opetelkaa kyttäämisessä huomioitavia asioita. Käytä 
opettamisessa mielikuvitusta: vierailkaa kyttäyskojussa 
tai haaskalla.

2 Mitä riistaeläimiä  
voi pyytää kyttäämällä? 

• Kyttääminen haaskalta on sallittua pienpetopyynnissä, ei 
karhun metsästyksessä.

• Riistaeläimistä esimerkiksi kettua ja supikoiraa voi pyy-
tää haaskalta.

3 Kyttääminen haaskalta: 

• Tarkista haaskalta metsästämisen metsästysajat osoit-
teesta www.riista.fi.

• Haaskan perustamiseen tarvitaan maanomistajan lupa. 
Jos käytetään tuotantoeläinten jäännöksiä, tarvitaan lu-
pa myös eläinlääkintäviranomaiselta. Luonnonvarais-
ten eläinten teurasjätteiden käytöstä ei tarvitse ilmoit-
taa viranomaisille. Nautojen ja lampaiden ruhojen käyttö 
haaskana on kiellettyä.

• Haaskalta metsästävän varusteet ovat ase, patruunoita, 
kiikarit, taskulamppu, kello ja lämmin vaatetus.

• Haaska kannattaa asettaa aukealle paikalle, jotta haas-
kalle tulevan eläimen voi havaita hyvissä ajoin.

• Kyttäyspaikan tulisi sijaita sopivan ampumamatkan 
päässä haaskasta. Haulikolla ammuttaessa ampumamat-
kan tulisi olla noin 25 metriä ja luotiaseella etäisyyden 
tulisi olla 60–70 metriä.

• Haaskan teko kannattaa aloittaa sulan maan aikana. 
Maahan kaivetaan kuoppa, johon upotetaan teurasjät-
teitä. Ne peitetään niin, että päälle tulee 20–30 cm pak-
suinen maakerros. Esimerkiksi säkkeihin laitetut teuras-
jätteet sopivat hyvin. Muista merkitä säkkien paikat, että 
osaat palata samalle paikalle. Seuraavan kerran haaskalle 
palataan lumien tultua maahan. 

• Varsinainen päähaaska tehdään puolen metrin syvyy-
teen.

• Haaskaksi sopivat teurasjätteet, kalat ja liha.

• Jos isoja ruhoja käytetään haaskana, paloja kannattaa 

sitoa toisiinsa, jotta niitä olisi vaikeampi kuljettaa pois 
haaskapaikalta.

• Kuopan pohjalle kannattaa laittaa enemmän tavaraa, 
jonka päälle kasataan vuorotellen maata ja haaska-ainei-
ta. Haaskalle kannattaa laittaa esimerkiksi putki, jota pit-
kin voimakkaat hajut pääsevät nousemaan ja houkutte-
lemaan petoja paikalle.

• Haaskalla ei tule liikkua sen perustamisen jälkeen, kos-
ka turhien jälkien ja hajujen jättäminen karkottaa ketut 
haaskalta.

• Valitse sellainen kyttäyspaikka, josta ei kuulu ääntä haas-
kalle. Mikäli kyttäyspaikkana on koju, kiinnitä huomiota 
sen lämpötilaan ja huomaamattomuuteen sekä ampu-
ma-aukon suuntaan ja helppoon käytettävyyteen. 

• Paras aika kyttäämiselle on kuutamoilta ja -yö.

• Metsästys aloitetaan lumikelien tultua. Ihannelämpötila 
on 0 °C tuntumassa.

• Ammu vasta, kun eläin on sopivalla etäisyydellä kylki 
ampujaan päin.

• Hae saalis kyttäyksen päätyttyä. 

4 Miten kyttääminen haaskalta toteutetaan? Mikä olisi pa-
ras paikka haaskan perustamiseen? Milloin olisi paras ai-
ka kytätä? 

Luolametsästys

1 Kerro luolametsästyksestä  
ja siinä huomioitavista asioista.

2 Mitä eläimiä pyydetään luolista? 

• Maan alla asustavia tai sinne pakoon yrittäviä (supikoira, 
kettu, mäyrä)

3 Luolapyynti: 

• Tarvittavat välineet ovat haulikko, pienikaliiberinen lope-
tusase, saha, teräväkärkisiä lapioita, kirves, taskulamppu-
ja ja ensiaputarvikkeet.

30 min

20 min
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• Tehokkainta luolametsästys on 4–6 henkilön voimin. 2–3 
ihmistäkin voi joskus riittää.

• Käytetään pieniä, luolatyöskentelyyn jalostettuja koiria 
(kettuterrieri, saksanmetsästysterrieri, jackrusselinterrieri 
tai mäyräkoira).

• Tarvitaan maanomistajan lupa (kaivamiseen).

• Luolakoira etsii käytävissä lymyilevän eläimen ja pyrkii 
saamaan sen ulos luolasta.

• Tyypillisiä luolametsästyspaikkoja ovat eläinten pesäko-
lot, vanhojen rakennusten aluset, kivirauniot yms.

• Luolametsästys alkaa, kun on tieto tai epäilys, että eläin 
on mennyt luolaan.

• Tunnetuille ja oletetuille kulkuväylille laitetaan passit en-
nen koiran päästämistä maan alle.

• Koira tulee päästää maan alle niin nopeasti kuin mahdol-
lista, etenkin jos kyseessä on haavoittunut eläin.

• Jos luolassa on eläin, koira ilmaisee sen haukkumalla.

• On mahdollista, että eläin pakenee heti luolasta. Tämän 
vuoksi passimiesten tulee olla kulkuväylien suulla val-
miina.

• Koiran tulisi käydä ensimmäisten haukahduksien jälkeen 
ottamassa kontakti koiran ohjaajaan.

• Koiran ollessa poissa luolasta eläin saattaa yrittää poistua 
toista kulkureittiä pitkin.

• Jos saaliseläin poistuu luolasta, lähin passimies yrittää 
ampua sen haulikolla. Ampumaetäisyyden tulisi olla 10–
20 metriä. 

• Jos koira tai lapiomiesten kolistelu eivät saa eläintä pois 
luolasta, on ryhdyttävä kaivamaan käytävää haukun koh-
dalle.

• Kaivamisen loppuvaiheessa tulee varoa vahingoittamas-
ta koiraa.

• Jotkut koirat vetävät supikoiran ulos luolasta. Mäyrän 
kanssa koiran tulee olla varovainen, jotta välttyy vam-
moilta.

• Kun koira on saatu ampumalinjalta, saaliseläin lopete-
taan pienikaliiberisella lopetusaseella.

• Luolat tulee entisöidä hyvin, jotta jahtiin voidaan mennä 
uudestaan samalle luolalle. 

4 Pohtikaa yhdessä paikkoja, joissa voisi harjoittaa luola-
metsästystä? Onko lähiseudulla sopivia luolastoja? 

Supikoiran metsästys  
pysäyttävällä koiralla

1 Pohtikaa yhdessä, mitä koirarotuja voidaan käyttää 
pienpetojen metsästyksessä pysäyttävinä koirina? 

• saksanseisojat, suomenajokoira, harmaa norjanhirvi-
koira, suomenpystykorva, laikat jne.

2 Kerro pysäyttävällä koiralla  
metsästämisestä:

• Kierrellään hämärissä koiran kanssa supikoirien suosi-
mia paikkoja, kuten kaislikkorantoja, peltojen reunoja ja 
haaskapaikkojen ympäristöjä.

• Kun koira löytää supikoiran jäljen, se jäljittää pedon ja pi-
tää sen haukkumalla aloillaan, kunnes isäntä ehtii paikal-
le lopettamaan eläimen.

• Supikoira ei yleensä liiku koiran edellä pitkiä matkoja, 
vaan antautuu seisontahaukkuun tai piiloutuu luolaan 
tai rakennuksen alle.

• Ajokoirien etuna on, että ne pystyvät jäljittämään su-
pikoiran vanhastakin jäljestä. Myös loukkaantuneiden 
eläinten löytäminen onnistuu ajavilta koirilta hyvin.

• Varsinainen pysäyttävä koira pysyy lähempänä ohjaa-
jaansa, joten sen käyttö on turvallisempaa teiden lähei-
syydessä.

• Aseena metsästyksessä käytetään haulikkoa.

• Yritä saada koira kiinni ennen eläimen lopettamista, että 
se on turvallista.

Jahti: Supikoiran metsästys  
pysäyttävällä koiralla

Välineet ja materiaalit

• kartta

• kompassi

• puukko

• tulitikut

• haulikko + patruunat 

• huomiovaatetus (vähin-
tään liivi ja päähine) 

Ennakkovalmistelut

• Suunnittele, mihin kohteeseen metsästyspäivä suuntau-
tuu. Ota huomioon kerholaisten ikä ja yritä mahdolli-
suuksien mukaan valita helppokulkuinen maasto.

• Supikoiran metsästys pysäyttävällä koiralla sopii hyvin 
kerholaisten kanssa toteutettavaksi, koska supikoiria on 
monilla alueilla runsaasti, ja metsästysmuoto sisältää 
yleensä paljon tapahtumia. 

• Tiedota kerholaisia kokoontumispaikasta ja -ajasta ajois-
sa kerhossa ja sähköpostilla vanhemmille. Muistuta tie-
dotteessa myös asianmukaisesta pukeutumisesta ja huo-
miovaatetuksesta.

• Jahti kannattaa aloittaa iltahämärissä, jolloin supikoirat 
liikkuvat. Jahdin keston tulisi enimmillään olla kaksi tun-
tia, että kerholaisten mielenkiinto pysyy yllä. 

15 min

2 h
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Vinkit

√ Hyödyntäkää jahtipäivän saalis nylkemisen ja taanauksen 
opettelussa.

√ Lisätietoja löydät Luonnonturkisyhdistyksen verkkosivuilta.

√ Muista tarkistaa metsästysajat osoitteesta riista.fi

• Keinotekoiset valonlähteet ja kohteita valaisevat laitteet 
ovat metsästyksessä kiellettyjä, joten valitse ajankohta 
niin, että luonnonvalo riittää turvalliseen metsästykseen.

• Ota metsästyspäivän valmisteluissa huomioon, että ker-
holaiset ovat metsällä katselijoina ja kuuntelijoina. 

• Jos kerholaisista jollain on metsästyskortti, hän voi osal-
listua metsästykseen aikuisen välittömässä valvonnassa. 
Vastuu turvallisuudesta on ensisijaisesti kerhon järjestä-
jällä.

• Kutsu mukaan tarvittava määrä avustajia (metsästäjiä), 
jotka pystyvät valvomaan kerholaisia ja kertomaan jah-
din kulusta. 

• Kutsu mukaan metsästäjä tai koiranohjaaja pysäyttävän 
koiran kanssa, jos et itse omista tarkoitukseen soveltu-
vaa koiraa.

Metsälle

1 Jahtipäivä alkaa kaikkien osallistuvien metsästäjien 
metsästys- ja aselupien tarkastamisella.

2 Kerro kerholaisille jahtipäivän kulusta ja korosta turvalli-
suutta:

• Maastossa liikutaan vain metsästäjien ohjeiden mukaan. 
Ohjeet kannattaa kertoa mahdollisimman tarkkaan jo 
ennen maastoon lähtöä.

• Koiralle annetaan työskentelyrauha.

• Jos kerholaisella on oma ase, hänen tulee olla aikuisen 
valvonnassa ja toimia tämän ohjeiden mukaisesti.

• Ohjeiden tulee olla niin selkeitä, että niiden mukaan on 
helppoa toimia.

• Sopikaa, kuka toimii ampujana mahdollisessa ampuma-
tilanteessa.

3 Kiertäkää koiran kanssa supikoiran suosimia paikkoja, 
kuten peltojen reunoja ja haaskojen ympäristöjä.

4 Koirasta ja supikoirien määrästä riippuen saalis saattaa 
löytyä hyvinkin äkkiä. 

5 Koiran aloitettua haukun supikoira jää seisontahauk-
kuun, joten kiirettä haukulle ei ole.

6 Haukulle voi mennä isommallakin porukalla huoletta, 
koska supikoira ei yleensä haukussa ollessaan välitä ih-
misten läsnäolosta.

7 Ennen ampumista koiranohjaaja ottaa koiran kiinni, ja 
ampuja etsii turvallisen ampumapaikan. Tärkeintä on 
turvallisuus, joten jos sopivaa paikkaa ei tule, jätetään 
ampumatta. Näin kerholaiset oppivat, että riistalaukauk-
sen tulee olla harkittu, ja ampumatta jättäminen ei ole 
häpeä.

8 Jahti lopetetaan erätulilla. Nuotion ääressä kerrataan 
päivän kulkua, ja kerholaiset saavat kertoa kokemuksis-
taan. 

Supikoiran metsästys pysäyttävällä koiralla on suhteellisen helposti järjestää esim. kerhoiltana.

JUSSI PARTANEN
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Ajoketjumetsästys 

1 Kerro jäniksen  
ajoketjumetsästyksestä.

2 Mitkä tekijät  
mahdollistavat ajoketjumetsästyksen?

• Lumikeli

• Metsästysalueen tuntemus (tiedetään jänisten päiväle-
poalueet).

3 Kerro metsästyksen  
vaiheet:

• Etsitään tuoreet jäljet

Metsäjänis ja rusakko ovat metsästetyimpiä riistaeläimiä Suomessa. Niiden suuri lisääntymiskyky 
pitää kannan yleisesti elinvoimaisena, mutta metsäjänikselle tyypillistä ovat suuret 

kannanvaihtelut, joten se on osassa Suomea luokiteltu silmällä pidettäväksi lajiksi. 
Rusakko on syrjäyttänyt paikoin metsäjäniksen sen luontaisilla elinalueilla.  Metsästysmuodoista 

saa parhaan käsityksen osallistumalla jänisjahtiin, mutta eri muotojen perusperiaatteet voidaan 
käydä läpi teoriamuotoisesti. Tavoitteena on tutustua jäniksen metsästyksen eri muotoihin.

Jäniksen metsästys 

1 Kerro ensin jäniksen  
metsästyksestä yleisesti

• Metsäjänistä ja rusakkoa saa metsästää 1.9.–28(29).2.

2 Pohtikaa, miten jäniksenmetsästykseen  
on syytä valmistautua?

• Riistanhoitomaksu tulee olla maksettuna

• Ota selvää, millä metsästysseuran alueilla jänistä saa 
metsästää.

• Selvitä myös, onko seurallasi jäniksenmetsästystä koske-
via rajoituksia.

• Pakkaa reppu valmiiksi (puukko, tulitikut, kirves, GPS, lu-
vat jne.)

Metsästys  
jäljittämällä

1 Kerro jäniksen  
metsästämisestä jäljittämällä. 

2 Millaisella kelillä metsästys jäljittämällä  
onnistuu parhaiten?

• Lumikelillä, kun lunta ei ole liian paksusti ja sitä on sata-
nut aamuyöstä hieman lisää.

• Aamuyöllä sataneen lumen päälle ilmestyneet jäljet ker-
tovat, että päivämakuu on melko lähellä.

• Nuoskakeli

3 Jäljittämisen  
eteneminen:

• Jäljittäjän tulee kulkea hieman jälkien sivussa.

• Paluuperien ja sivuhyppyjen teko on jänikselle tyypillistä 
lähellä päivämakuuta.

• Jos jäljet hukkuvat, jäljittäjän kannattaa kulkea laajene-
vaa ympyrää sen kohdan ympärillä, jossa jäljet katosivat.

• Jäljittäjän on syytä olla tarkkana, koska jäniksen pako ta-
pahtuu yllättävästi.

• Jälkiä seurataan (lumen paksuudesta riippuen joko hiih-
täen tai kävellen)

• Muut asettuvat passeihin jäniksen oletetuille kulkurei-
teille (tarvitaan 2–5 metsästäjää).

• Ajaja antaa välillä ääntä, jotta passissa olijat pysyvät ta-
pahtumien tasalla.

• Odotetaan, että jänis kulkisi sopivalle ampumaetäisyy-
delle.

15 min

15 min

10 min

4d. Jänis- ja rusakkojahti
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Metsästys  
ajavalla koiralla 

1 Kerro jäniksen metsästämisestä  
ajavalla koiralla.

2 Koira etsii jäniksen yömakuun, karkottaa jäniksen  
liikkeelle ja ajaa jänistä haukkuen.

3 Ylösotto 

• Metsäjänikset suosivat makuupaikkoina hakkuualueita, 
soiden reunoja sekä vanhan ja uuden metsän rajamaita

• Rusakot suosivat makuupaikkoina peltojen keskellä ole-
via metsäsaarekkeita ja purojen reunoja.

• Koira löytää makuupaikan yleensä seuraamalla jäniksen 
yöllä jättämää jälkeä eli yöjälkeä.

• Koira karkottaa jäniksen makuulta liikkeelle.

4 Passipaikan  
valinta

• Kun koira on saanut jäniksen ylös, ja ajo on alkanut,  
metsästäjä asettuu passiin.

• Paikan tulee olla sellainen, että siinä on riittävästä  
ampuma-alaa.

• Hyvä passipaikka sijaitsee lähellä lähtöpaikkaa, josta jä-
nis lähti liikkeelle. Yleensä jänis palaa makuupaikalleen. 

• Hyviä passipaikkoja ovat polkujen risteykset, suon ja met-
sän rajamaat, sähkölinjat sekä pienet avohakkuualueet.

• Rusakko juoksee ajettuna teitä pitkin, joten hyvä passi-
paikka on tällöin peltotiellä.

• Passissa tulee olla hiljaa ja liikkumatta.

5 Ajon  
tapahtumat

• Jänis yrittää eksyttää koiraa ja palaa omia jälkiään takai-
sin eli tekee paluuperiä.

• Yleisiä ovat myös jäniksen tekemät pitkät hypyt sivulle eli 
sivuhypyt.

• Nuori jänis pysyy yleensä huonosti ajossa, koska se pii-
loutuu lyhyen ajon jälkeen.

• Metsästäjät osaavat tulkita koiransa äänestä paljon: esim. 
etäisyyden ajettavaan jänikseen. Jäniksen ja koiran etäi-
syys on tavallisesti parista minuutista 10 minuuttiin.

• Koira kertoo äänellään metsästäjälle, missä ajo kulkee.

• Yleensä koira antaa ääntä kiivaammin lähellä jänistä.

• Harvakseen haukkuva koira on epävarma jäljestä tai väli-
matka ajettavaan jänikseen on pitkä.

• Jos koira kadottaa jäniksen kulkujäljen, sitä kutsutaan 
hukaksi.

• Koiranohjaajan ei pitäisi puuttua hukan selvittämiseen, 
vaan koiran tulisi selvittää se itse.

Jahti: Jäniksen metsästys  
ajavalla koiralla 

Välineet ja materiaalit

• kartta

• kompassi

• puukko

• tulitikut

• nuotiopuut

• haulikko + patruunat

• huomiovaatetus (vähin-
tään liivi ja päähine)

• eväät

• GPS-paikannin ja vas-
taanotin

Ennakkovalmistelut

• Suunnittele, mihin kohteeseen metsästyspäivä suuntau-
tuu. Ota huomioon kerholaisten ikä ja kävelymatka pas-
sipaikoille. 

• Tiedota kerholaisia kokoontumispaikasta ja -ajasta ajois-
sa kerhossa ja sähköpostilla vanhemmille. Laita tiedot-
teeseen maininta säävarauksesta: esimerkiksi mikäli pak-
kasta on metsästyspäivänä yli -15 °C, niin jahtipäivä pe-
rutaan. Muistuta tiedotteessa myös asianmukaisesta pu-
keutumisesta ja huomiovaatetuksesta.

• Jahtipäivän sopiva pituus on 2–3 tuntia, koska hiljaa ole-
minen passissa on lapsille vaikeaa ja keskittyminen her-
paantuu.

• Huomioi metsästyspäivän valmisteluissa, että kerholaiset 
ovat metsällä katselijoina ja kuuntelijoina. 

• Jos kerholaisista jollain on metsästyskortti, hän saa osal-
listua metsästykseen aikuisen välittömässä valvonnas-
sa. Vastuu turvallisuudesta on ensisijaisesti kerhon jär-
jestäjällä.

• Kutsu mukaan tarvittava määrä avustajia (metsästäjiä), 
jotka pystyvät valvomaan kerholaisia ja kertomaan jah-
din kulusta.

• Kutsu mukaan metsästäjä tai koiranohjaaja ajokoiran 
kanssa.

Metsälle

1 Jahtipäivä alkaa kaikkien osallistuvien metsästäjien 
metsästys- ja aselupien tarkastamisella.

• Jänis saattaa tulla hyvinkin lähelle passissa seisovaa met-
sästäjää, jos tämä malttaa pysyä paikoillaan.

• Sopiva ampumamatka haulikolla on 20–35 metriä.
15 min

2 h
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Vinkit

√ Metsäjänis ja rusakko voivat risteytyä. Risteymät ovat lisään-
tymiskykyisiä.

√ Kalistimien käyttö ajoketjumetsästyksessä säästää äänijän-
teitä.

√ Muista tarkistaa metsästysajat osoitteessa riista.fi 

2 Kerro kerholaisille jahtipäivän kulku ja korosta turvalli-
suutta:

• Maastossa liikutaan vain metsästäjien ohjeiden mukaan. 
Ohjeet kannattaa kertoa mahdollisimman tarkkaan jo 
ennen maastoon lähtöä.

• Annetaan koiralle työskentelyrauha.

• Jos kerholaisella on oma ase, hänen tulee olla aikuisen 
valvonnassa ja toimia tämän ohjeiden mukaisesti.

• Ohjeiden tulee olla niin selkeitä, että niiden mukaan on 
helppoa toimia.

3 Jos ryhmä on iso, jaa se noin kolmen hengen ryhmiin, 
jotta liikkuminen on helpompaa ja hiljaisempaa.

4 Katsokaa maastoon lähdettäessä kartasta, mihin siellä 
on tarkoitus asettaa passit.

5 Koiranohjaaja päästää koiran metsään hakemaan yöjäl-
keä.

6 Koiran hakiessa jälkeä voidaan käydä kerholaisten kans-
sa läpi, miten koiran tulisi toimia ja mitä metsästäjä voi 
tulkita koiran äänestä.

7 Odotellessa ajon alkua tai ajon jo alettua voitte kerho-
laisten kanssa tutustua GPS-paikantimen käyttöön ja 
seurata koiran hakua tai ajoa sen avulla.

8 Ajon alettua voitte tehdä nuotion ja odotella rauhassa 
haukun etenemistä.

9 Kun ajo on vakiintunut pienelle alueelle, siirtykää pas-
seihin pienissä ryhmissä.

10 Ammuntatilanteissa tulee välttää haavakkoriskiä.  
 Jätetään ampumatta, jos tilanne ei ole otollinen.  

 Näin kerholaiset oppivat, että riistalaukauksen tulee  
 olla harkittu, ja ampumatta jättäminen ei ole häpeä.

11 Jos saalistaa tulee, käykää maastossa läpi saaliin  
 suolistaminen ja hyviä tapojen mukainen käsittely.

• Ennen suolistamista kysy kerholaisilta, ketkä haluavat 
nähdä toimituksen. Kaikkien ei ole pakko jäädä seuraa-
maan sitä, jos ei halua.

12 Ilman saalista jääminen ei tee metsästyspäivästä  
 epäonnistunutta. Metsästyspäivän päätteeksi on  

 tärkeää kysyä kerholaisilta, mikä oli hauskinta  
 ja mikä tylsintä päivässä.

Saalis kruunaa jahtipäivän. Nuorille metsästäjän aluille on myös hyvä kertoa, että saaliittomia päiviäkin tulee.

SANNA KUMPULAINEN
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4e.  Kanalinnnustus

Metsäkanalinnuille tyypillistä on kannanvaihtelu. Vuotuisen saalismäärän tulee noudattaa 
kannanvaihteluita. Saalismäärää voidaan rajoittaa erilaisilla kiintiöillä, jotta kanalintukanta 

pysyisi elinvoimaisena. Tavoitteena on tutustua kanalinnustuksen eri muotoihin.

Kanalinnustus 

1 Kerro yleisesti kanalinnustuksesta. Voit esittää myös ky-
symyksiä kerholaisille, niin he pääsevät osallistumaan 
opetukseen.

2 Mitkä linnut luetaan  
kanalintuihin?

• metso, teeri, pyy, riekko, kiiruna, peltopyy, fasaani (joista 
peltopyy ja fasaani ovat peltokanalintuja)

3 Milloin kanalintuja  
voi metsästää?

• Tarkista metsästysajat osoitteesta www.riista.fi

4 Minkälaisissa elinympäristöissä  
voit tavata kanalintuja?

• Metso: Syksyisin runsasmarjaisissa metsissä. Talvisin van-
hoissa, mäntyvaltaisissa metsissä. 

• Teeri: syksyisin marjaisissa metsissä ja niiden lähiympä-
ristöissä.  Talvisin peltojen, teiden, hakkuuaukkojen ja 
rantojen reunuskoivikoissa. 

• Pyy: tiheissä, reheväkasvuisissa kuusimetsissä.

• Riekko: syksyisin mäntyrämeillä, harvoissa havumetsissä. 
Talvisin hakkuuaukkojen vesakoissa, suonlaitamilla.

• Kiiruna: tuntureiden puuttomilla lakialueilla.

• Peltopyy: laajoilla peltoalueilla ja peltojen reunatihei-
köissä.

• Fasaani: pelloilla, kylien lähistöllä, puistoissa.

Haukkuvalla koiralla  
metsästäminen 

1 Kerro haukkuvalla koiralla  
metsästämisestä:

• Perinteinen suomalainen metsästysmuoto

• Koira etenee maastossa ja karkottaa maasta linnun, jon-
ka sitten yrittää paikantaa. Tarkoituksena on, että lintu 

kiinnittää huomion haukkuvaan koiraan ja metsästäjä 
pääsee hiipimään ampumaetäisyydelle.

• Jos lintu karkottuu ennen laukausta, metsästäjän tulee 
pysyä paikallaan ja antaa koiran paikantaa lintu uudes-
taan.

• Alkusyksy ja lehtien varisemisen jälkeinen syksy ovat 
haukkuvalla koiralla metsästävälle parasta aikaa. 

• Tyyni ja tihkusateinen keli sopii hyvin metsästykseen.

• Varhainen aamu on paras vuorokaudenaika lähteä met-
sälle.

2 Mitä koiria käytetään  
haukkuvina lintukoirina?

• Suomessa yleisesti käytettyjä haukkuvia lintukoiria ovat 
suomenpystykorva ja pohjanpystykorva.

Seisovalla lintukoiralla 
metsästäminen 

1 Kerro seisovalla lintukoiralla  
metsästämisestä:

• Isäntä etenee rauhallisesti koiran liikkuessa etumaastos-
sa.

• Kun koira saa vainun maassa olevasta kanalinnusta, sen 
tulee jäädä paikalleen seisomaan sopivan etäisyyden 
päähän kanalinnusta.

• Koiran nenä osoittaa hajulähteen suuntaan. 

• Koiranohjaajan tullessa sopivan ampumaetäisyyden pää-
hän hän komentaa koiran etenemään, jolloin lintu tai lin-
nut karkottuvat. 

• Heti, kun lintu tai linnut karkottuvat, koiran tulee pysäh-
tyä paikoilleen.

• Koira saa lähteä noutamaan vasta ohjaajan luvalla.

• Jos metsästäjiä on useampia, he voivat koiran seisoes-
sa siirtyä sivummalle ja näin päästä ampumaan karkkoa-
van linnun.

• Seisovalla koiralla metsästettäessä paras aika on aamu- 
ja iltapäivä.

15 min

15 min

15 min
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2 Mitä koiria käytetään  
seisovina lintukoirina?

• saksanseisojat, setterit, weimarinseisoja, bretoni, unka-
rinvizsla yms.

Kuljeskelu-/ 
samoilumetsästys

1 Kerro kuljeskelu-/ 
samoilumetsästyksestä:

• Samoilumetsästyksessä metsästäjä lähtee yksinään met-
säkanalintujahtiin ja valitsee reittinsä riistalintujen olin-
paikkojen mukaan.

• Aseena käytetään yleensä haulikkoa, jolla ammutaan 
maasta ja puista karkoittuvia lintuja.

• Samoilu kannattaa suunnata erilaisille reuna-alueille, 
joilla metsäkanalinnut viihtyvät syksyisin (metsien, vesis-
töjen, peltojen reunat). Myös mäkien laet ja rinteet ovat 
hyviä kohteita.

• Samoilumetsästys onnistuu kelillä kuin kelillä. Pakkasella 
linnut kuulevat askeleet kaukaa, joten niiden yllättämi-
nen on vaikeaa.

• Metsässä tulee edetä rauhallisesti välillä pysähdellen.

2 Suunnitelkaa karttaa apuna käyttäen hyvä samoilureitti. 
Mitä kannattaa ottaa huomioon reitin suunnittelussa?

Latvalinnustus 

1 Mitä lintuja on mahdollista saada saaliiksi latvalinnus-
tuksessa? (teeri ja metso)

2 Kerro  
latvalinnustuksesta:

• Latvalinnustuksessa pyritään ampumaan puiden latvoi-
hin laskeutuneita metsäkanalintuja.

• Teerien parveutuminen tapahtuu syys—lokakuun vaih-
teessa.

• Parveutumispaikkoja ovat suon ja pellon reunat sekä 
muusta maastosta selvästi korkeammalla olevat paikat.

• Parveutumispuut ovat yleensä joka vuosi samat. Ne ovat 
yleensä suuria koivuja ja mäntyjä.

• Alkusyksyn sumuinen ja tihkusateinen sää sekä pikku 
pakkanen sopivat hyvin latvalinnustukseen.

• Suunnittele ampumapaikka niin, että siitä on sopiva am-
pumamatka parveutumispuille.

• Aseena latvalinnustuksessa käytetään yleensä kivääriä.

Kuvastaminen  
ja houkuttelu 

1 Kerro kuvastamisesta  
ja houkuttelusta:

• Kuvien käyttö on hyvä keino houkutella teeriä.

• Paras kuvastusaika on aikaisin aamulla, joten siirry pas-
siin aamuhämärissä.

• Hyviä kuvastuspaikkoja ovat teeren luontaiset kokoontu-
mispaikat, esimerkiksi suonlaidat, suosaarekkeet, vesistö-
jen varret ja peltojen reunat.

• Passipaikan kannattaa olla suojaisa, josta on kuitenkin 
helppo ampua. Passipaikan naamioimisessa apuna voi 
käyttää pieniä puita ja naamioverkkoa.

• Metsästäjän kannattaa kiinnittää huomiota myös itsensä 
naamiointiin.

• Aseta 1–5 teeren kuvaa sopivan ampumamatkan päähän 
passipaikasta.

• Aseta kuvat puihin tai riukujen päihin, joiden avulla osa 
kuvista saadaan nostettua korkeammalle. Voit asettaa 
osan kuvista myös maahan.

• Kuvien vieressä on hyvä olla vapaita puita, joihin teeret 
voivat laskeutua. Varmista, että ne ovat sopivalla ampu-
maetäisyydellä.

• Teeret eivät aina laskeudu kuville, joten varaudu ampu-
maan myös lentoon.

• Voit tehostaa kuvien käyttöä houkutuspillillä tai suulla 
suhauttamalla. Suulla suhauttaminen on teerien äänte-
lyn matkimista. 

• Ammu kuvilta tasapuolisesti naaraita ja uroksia. Pidä saa-
lismäärät kestävällä tasolla.

2 Tutustukaa kuviin ja niiden asetteluun. Harjoitelkaa 
myös houkutuspillin käyttöä tai tekemään itse kanalin-
tujen houkuttelussa käytettyä suhautteluääntä. 

Kanalintujen metsästys  
seisovalla lintukoiralla 

Välineet ja materiaalit

• kartta metsästysalueista

• kompassi

• säänmukainen vaatetus

• puukko

• koiranohjaajalla/metsästäjällä ase ja patruunat

2 h

20 min

10 min

10 min
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Vinkit

√ Kerro jahtipäivän yhteydessä kanalintujen elinympäristöjen 
hoidosta.

√ Ota jahtipäivän saaliista talteen pyrstö, siivet ja sulkia. Niitä 
voi hyödyntää riistalintuihin tutustuttaessa.

√ Muista tarkistaa metsästysajat osoitteesta riista.fi

Ennakkovalmistelut

• Huomioi metsästyspäivän valmisteluissa, että kerholaiset 
ovat metsällä katselijoina ja kuuntelijoina. 

• Jos kerholaisista jollain on metsästyskortti, hän saa osal-
listua metsästykseen aikuisen välittömässä valvonnas-
sa. Vastuu turvallisuudesta on ensisijaisesti kerhon jär-
jestäjällä.

• Tiedota kerholaisia asianmukaisesta pukeutumisesta, ko-
koontumispaikasta ja -ajasta ajoissa kerhossa ja sähkö-
postilla vanhemmille. 

• Kutsu mukaan tarvittava määrä avustajia (metsästäjiä), 
jotka pystyvät valvomaan kerholaisia ja kertomaan jah-
din kulusta. 

Metsälle

1 Jahtipäivä alkaa kaikkien osallistuvien metsästäjien 
metsästys- ja aselupien tarkastamisella.

2 Kerro kerholaisille jahtipäivän kulusta ja korosta turvalli-
suuden tärkeyttä:

• Liikutaan vain metsästäjien ohjeiden mukaan. Ohjeet 
kannattaa kertoa mahdollisimman tarkkaan jo ennen 
maastoon lähtöä.

• Annetaan koiralle työskentelyrauha.

• Jos kerholaisella on oma ase, hänen tulee olla aikuisen 
valvonnassa ja toimia tämän ohjeiden mukaisesti.

• Ohjeiden tulee olla niin selkeitä, että niiden mukaan on 
helppoa toimia.

3 Jos ryhmä on iso, jaa se noin neljän hengen ryhmiin, jot-
ta liikkuminen metsässä on helpompaa ja hiljaisempaa.

4 Kanalinnustuspäivä voi koostua haukkuvalla tai seiso-
valla koiralla metsästämisestä.

5 Molemmissa tapauksissa on tärkeää näyttää ja kertoa 
lapsille koiran maastotyöskentelystä. 

6 Maastoon lähdettäessä  
katsotaan kartasta metsästysalue.

7 Seisovan koiran haistaessa kanalinnun ja jähmettyessä 
seisontaan, tulee lapsien liikkua metsästäjän taustalla, 
jotta ampuminen on tilanteen tullen mahdollista ja tur-
vallista.

8 Ammuntatilanteissa tulee välttää haavakkoriskiä. Jäte-
tään ampumatta, jos tilanne ei ole otollinen. Näin kerho-
laiset oppivat, että riistalaukauksen tulee olla harkittu ja 
ampumatta jättäminen ei ole häpeä.

9 Jos saalista tulee, käykää maastossa läpi myös saaliin 
suolistaminen.

10 Mikäli kanalintu haavoittuu, tulee kerholaisille  
 kertoa kuinka tilanteessa toimitaan. Koira yleensä  

 löytää haavoittuneet eläimet, mutta kerholaisille  
 tulee osoittaa, että haavoittunutta eläintä tulee aina  
 etsiä maastosta, ja metsästäjä voi selvitä hommasta  
 myös ilman koiraa.

Urosteeri eli ukkoteeri haavassa.

JUSSI PARTANEN

11 Jahtipäivä lopetetaan erätulilla kertaamalla  
 päivän tapahtumat.
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Vinkit
√ Voit rakentaa pyypillin 

myös metson tai hanhen 
kyynärsulasta.

√ Käy kuuntelemassa pyyn 
ääninäyte sivulla luonto-
portti.fi

Metsäkanalintuihin kuuluvaa pyytä voidaan metsästää pillillä houkuttelemalla. Pillillä matkitaan 
koiraspyyn ääntä, joka ilmoittaa oman alueensa rajat kilpailijoille. Yleensä saaliiksi päätyy siis re-

viiriään puolustava koiras. Tavoitteena on opetella pyyn pillittämisen niksit ja rakentaa oma pyypilli.

Välineet ja materiaalit

• ohutta peltiä (jota voi 
muotoilla/taitella)

• sakset tai mattoveitsi

• kyniä

• paperia

Ennakkovalmistelut

• Leikkaa ohuesta pellistä suorakaiteen muotoisia 7 x 3 cm 
paloja, joista kerholaisten on helppo muotoilla pilliin tar-
vittava pala.

• Voit myös tehdä paperista mallikappaleen, jota mallina 
käyttäen kerholaiset voivat itse leikata pellistä tarvitta-
van palan.

Pyyn pillitys

1 Kerro pyyn metsästämisestä ja milloin pyytä kannattaa 
lähteä pillittämään. 

• Tarkista metsästysaika osoitteesta www.riista.fi.

• Tyynellä kelillä pillin ääni kantaa kauemmaksi ja pyyn 
vastauksen suunnan kuulee paremmin.

2 Mihin kannattaa  
mennä pillittämään?

Pyypillin  
rakentaminen 

1 Leikkaa  
ohuesta pellistä pala.

2 Taita  
puhallusaukko.

3 Rullaa pillin pitkä osa pyöreäksi kammioksi kynää tai 
muuta pyöreää esinettä apuna käyttäen. 

4 Viritä ääni muuttamalla kammion  
ja puhallusaukon etäisyyttä.

5 Peitä kylkiin jäävät reiät  
peukalolla ja etusormella ja puhalla.

6 Voit valmistaa erikokoisia pillejä ja kokeilla mikä soi  
parhaiten. Pieni pilli soi yleensä suurta paremmin. 

Pyypilli voi olla vaikea saada soimaan. Tehkää eri
kokoisia pillejä ja kokeilkaa, mikä niistä soi parhaiten.

• kuusikot, tiheät metsät

• sekametsät
• reunusmetsät

• puronvarret

3 Pillitys: 

• Vihellä ensiksi yksi pidempi vihellys, jonka jälkeen muu-
tamia lyhyitä vihellyksiä (”tiii-tiii-titi-titi”).

• Pillitystä kannattaa tehdä 2–3 sekunnin mittaisena sarja-
na. Toista uudestaan 30 sekunnin kuluttua. 

• Kun vastaus tulee vaimeana kaukaa eikä toistu muu-
tamaan minuuttiin, voi siirtyä ääntä kohden ja kutsua 
uudelleen.

• Reviirikoiras voi siirtyä pillittäjän taakse ja lähestyä maa-
ta pitkin. 

4 Harjoitelkaa pillittämistä  
viheltämällä

• Vihellys voi olla vaimea, koska se houkuttelee uteliaita 
nuoria pyitä.

15 min

1 h

4f. Pyypilli

PASI SAIRANEN
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4g. Vesilinnnustus

Vesilinnustuskauden alku on yksi metsästyskauden odotetuimmista päivistä. Monet 
sorsastusvedet ovat aloituspäivänä täynnä metsästäjiä. Metsästettävät vesilinnut jaotellaan 

hanhiin, puolisukeltajiin, kokosukeltajiin ja koskeloihin. Tavoitteena on tutustua vesilinnustuksessa 
käytettyihin metsästysmuotoihin.

Vesilinnustus 

1 Kerro kerholaisille perusasioita vesilinnustuksesta tai 
käykää asiat läpi tietovisan avulla.

2 Mitä vesilintuja kerholaiset tietävät? (heinä- eli sinisorsa, 
telkkä, tavi, haapana, jouhisorsa, tukkasotka, tukkakos-
kelo, metsähanhi ym.)

3 Milloin saa  
metsästää vesilintuja? 

• Tarkista metsästysajat osoitteesta www.riista.fi

• Rauhoitukset kannattaa tarkistaa kuntakohtaisesti.

4 Mitä asetta  
vesilinnustuksessa käytetään? 

• Haulikkoa, pienoiskivääriä ja metsästysjousta

Passipaikalta ja kulkien/ 
kahlaten metsästäminen

1 Kerro passipaikalta  
metsästämisestä:

• Passipaikalta metsästäminen tarkoittaa, että metsästä-
jä pysyttelee paikallaan, odottaen lintujen lentävän sopi-
valta ampumaetäisyydeltä.

• Vesilinnut noudattavat yleensä samoja lentoreittejä: ne 
kulkevat yleensä vesialueiden välisiä salmia, kannaksia, 
jokiuomia ja kaislikkosaarekkeita pitkin.

• Vesilinnut laskeutuvat mielellään ruokailemaan tyyniin 
lahtiin ja jokisuistoihin.

• Passipaikan valintaan kannattaa käyttää aikaa jo ennen 
sorsastuksen aloitusta, tarkkailemalla lintujen lentoreit-
tejä.

• Mene passiin aikaisin aamulla tai illan suussa. Aamulento 
ajoittuu auringonnousun jälkeisiin 3–4 tuntiin (passissa 
kannattaa olla klo 4–6:sta aina klo 10–12 saakka). Iltalen-

to ajoittuu hämärtymisestä pimeän tuloon saakka.

• Aseta ennen passiin asettumista houkutuskuvat ja hoida 
naamiointi ajoissa kuntoon.

• Houkuttelussa voi käyttää apuna kaaveita ja pilliä.

• Vesilinnut havaitsevat passittajan hahmon, liikkeen ja 
värikkäät yksityiskohdat jo kaukaa. Naamioinnissa kan-
nattaa käyttää apuna luonnosta löytyviä piilopaikkoja ja 
naamioverkkoa. 

•  Tehokkainta kaaveiden käyttö on myöhemmin syksyllä, 
kun vesilinnut alkavat parveutua 

Kaaveet kannattaa asettaa U tai V muotoon. Asettakaa kuvat riit
tävän etäälle toisistaan, jolloin pienempikin kaaveiden määrä näyt
tää isommalta ryhmältä.

10 min

10 min

JUSSI PARTANEN
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2 Kerro vesilintujen metsästämisestä  
kulkien ja kahlaten:

• Vesilintuja voi muiden riistalintujen tavoin metsästää 
myös hiljaa kulkien. Vesistöjen rannat ja jokisuistot ovat 
hyviä paikkoja kulkea ja ajaa liikkeelle vesilintuja.

• Kulkien ja kahlaten metsästettäessä tarkoituksena on 
saada vesilinnut lentoon ja ampua lentoon.

• Kulkien ja kahlaten metsästäminen on tehokasta, jos toi-
nen metsästäjä kulkee rantaa pitkin ja toinen kahlaa ran-
tavedessä. 

• Kahlaaminen onnistuu kovapohjaisilla vesistöillä. Tärkeät 
varusteet ovat kahluuhousut tai -saappaat.

• Vaarana kaikilla vesistöillä ovat pehmeäpohjaiset silmäk-
keet, joihin voi jäädä kiinni. Voit varautua niihin laitta-
malla jalkoihin lumikengät tai sukset, joiden avulla paino 
jakautuu isommalle alalle.

• Koiran käyttäminen on lähes välttämätöntä. Koira saa 
karkotettua sellaisiakin lintuja, jotka muuten jäisivät kais-
likkoon lymyämään. Koiran avulla löydät myös haavoit-
tuneet ja kuolleet linnut. Niiden noutaminen onnistuu 
koiralta vaikeistakin paikoista, joihin metsästäjän voi olla 
lähes mahdoton päästä. 

Vesillä  
metsästäminen 

1 Kerro vesilintujen metsästämisestä  
veneestä:

• Kulkuvälineenä voi käyttää soutuvenettä tai kanoottia.

• Näiden avulla voit liikkua pehmeäpohjaisissa paikoissa, 
joissa kahlaaminen ei onnistu.

• Venettä tai kanoottia apuna käyttäen saadaan linnut sii-
villeen kaislikoista.

• Vene tai kanootti kannattaa naamioida, koska lentävät 
linnut huomaavat jo kaukaa maastosta erottuvan ve-
neen. Hyödynnä naamiointiverkkoa.

• Vesillä voi olla muitakin metsästäjiä. Merkitä vene sitä 
varten esimerkiksi huomiovärisellä viirillä.  

• Mikäli samalla sorsastusvesistöllä on useampia venekun-
tia, kannattaa tehtäviä vuorotella. Osa jää passiin odot-
tamaan karkottuneiden lintujen ylilentoa, ja toiset kiertä-
vät veneillä rantavesiä.

• Hyvään vesilintuveneeseen mahtuu kaksi metsästäjää ja 
koira. Toinen keskittyy metsästykseen, ja toinen huolehtii 
veneen etenemisestä.

Kiinnittäkää huomiota tuulen suuntaan ja sen vaikutukseen kuvien asettelussa.

10 min

JUSSI PARTANEN
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√ Tutustukaa sorsastuksessa 
käytettyihin houkutusku-
viin ja sorsapilleihin. 

√ Muista tarkistaa metsäs-
tysajat osoitteessa riista.fi 

Jahtipäivä:  
Vesilinnustus 

Välineet ja materiaalit

• kartta

• kompassi

• puukko 

• tulitikut

• haulikko + patruunat

• huomiovaatetus (vähin-
tään liivi ja päähine)

Ennakkovalmistelut ja huomioitavaa

• Suunnittele, mihin kohteeseen metsästyspäivä suuntau-
tuu. Ota huomioon kerholaisten ikä ja kävelymatka pas-
sipaikoille. 

• Jahtipäivä sopiva pituus on 2–3 tuntia, koska hiljaa ole-
minen passissa on lapsille vaikeaa ja keskittyminen her-
paantuu passissa ollessa. 

• Ota metsästyspäivän valmisteluissa huomioon, että ker-
holaiset ovat metsällä katselijoina ja kuuntelijoina. 

• Jos kerholaisista jollain on metsästyskortti, hän voi osal-
listua metsästykseen aikuisen välittömässä valvonnassa. 
Vastuu turvallisuudesta on ensisijaisesti kerhon järjestä-
jällä.

• Tiedota kerholaisia asianmukaisesta pukeutumisesta, ko-
koontumispaikasta ja -ajasta ajoissa kerhossa ja sähkö-
postilla. 

• Kutsu mukaan tarvittava määrä avustajia (metsästäjiä), 
jotka pystyvät valvomaan kerholaisia ja kertomaan jah-
din kulusta. Jos ryhmä tarvitsee jakaa pienempiin ryh-
miin, jokaisessa pienemmässä ryhmässä tulee olla oma 
valvoja.

• Kutsu mukaan metsästäjä tai koiran ohjaaja, joka on har-
rastanut vesilinnustusta koiransa kanssa.

Metsälle

1 Jahtipäivä alkaa kaikkien osallistuvien metsästäjien 
metsästys- ja aselupien tarkastamisella.

2 Kerro kerholaisille jahtipäivän kulusta  
ja korosta turvallisuutta:

• Maastossa liikutaan vain metsästäjien ohjeiden mukaan. 
Ohjeet kannattaa kertoa mahdollisimman tarkkaan jo 
ennen maastoon lähtöä.

• Koiralle annetaan työskentelyrauha.

• Jos kerholaisella on oma ase, hänen tulee olla aikuisen 
valvonnassa ja toimia tämän ohjeiden mukaisesti.

• Ohjeiden tulee olla selkeitä.

3 Jos ryhmä on iso, jaa se noin kolmen hengen ryhmiin, 
jotta liikkuminen on helpompaa ja hiljaisempaa.

4 Hyvä metsästysmuoto vesilinnustukseen tutustumiseen 
on passipaikalta metsästäminen eli aamu- tai iltalennol-
ta metsästäminen. 

5 Katsokaa kartasta,  
mihin passit on tarkoitus asettaa.

6 Siirtykää ennalta suunniteltuihin  
passeihin ryhmissä. 

7 Kerholaiset jäävät varsinaisesta passipaikasta hieman 
kauemmaksi turvallisuuden takaamiseksi.

8 Sitten vain odotetaan,  
hiljaa ja liikkumatta.

9 Ammuntatilanteissa tulee välttää haavakkoriskiä. Jäte-
tään ampumatta, jos tilanne ei ole otollinen. Näin kerho-
laiset oppivat, että riistalaukauksen tulee olla harkittu, 
ja ampumatta jättäminen ei ole häpeä.

10 Mikäli lintu haavoittuu, kerro kerholaisille kuinka  
 tilanteessa toimitaan. Koira yleensä löytää haavoittu- 

 neet eläimet, mutta kerholaisille tulee näyttää, että  
 haavoittunutta eläintä on etsittävä maastosta.

11 Koiraa käytetään  
 lintujen noutamiseen. 

12 Jos saatte saalista, käykää maastossa läpi  
 myös saaliin suolistaminen.

13 Jahtipäivä lopetetaan erätulilla. Nuotion ääressä  
 kerrataan päivän kulkua, ja kerholaiset  

 saavat kertoa kokemuksistaan.

• Matalissa vesistöissä ja runsaan kasvuston seassa souta-
minen on vaihdettava sauvomiseen. Eli venettä työnne-
tään pitkällä riu’ulla. 

• Veneestä tai kanootista metsästettäessä ei milloinkaan 
saa ampua kanssametsästäjän yli tai sivuitse! Istuma-
paikkojen vaihto tulee tehdä mahdollisimman varovasti. 

• Koira on veneestä metsästettäessäkin hyvä apulainen 
haavoittuneiden ja kuolleiden lintujen noutamisessa. 
Koiran kanssa metsästettäessä kannattaa suosia venettä, 
koska kanootti on liian kiikkerä.

2 Kysy kerholaisilta oleellisia kysymyksiä vesilintujen met-
sästysmuodoista: mitä on otettava huomioon passipai-
kalta, kulkien/kahlaten tai vesillä metsästämisessä? Voit 
myös pitää tietovisan, jossa ryhmittäin vastataan vas-
tausvaihtoehdot sisältäviin kysymyksiin. Näin tulee ker-
rattua tärkeimpiä asioita.

2 h
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4h. Hirvenmetsästys

Hirvieläinkantojen koolla on suuri merkitys metsästysharrastukselle, liikennevahingoille 
sekä metsätaloudelle aiheutuneille vahingoille. Hirvieläinten metsästys on luvanvaraista ja 

tarkasti säädeltyä toimintaa. Suomessa metsästettäviä hirvieläimiä ovat hirvi, kuusi-, metsä-, ja 
valkohäntäpeura sekä metsäkauris. Tehtävässä perehdytään hirvieläinten metsästyksen vaatimuksiin, 
tapoihin ja osallistutaan hirvenmetsästykseen.

Välineet ja materiaalit

• mittarulla

• kynä 

• paperia

• ampumatauluja

• paksua, erottuvaa narua

• etäisyysmittari

Ennakkovalmistelut

• Mittaa eripituisia etäisyyksiä (20–200 m) kerhopaikan  
pihaan.

• Aseta ampumataulu paikalle, johon etäisyyttä arvioi-
daan.

• Merkkaa arviointipaikat selkeästi ja numeroi ne.

Hirvenmetsästyksen  
aloittaminen 

1 Kerro, miten hirvenmetsästyksen  
voi aloittaa: 

• Metsästyskortti tulee olla suoritettuna

• Ampumakoe tulee olla suoritettu ja voimassa 

• Edellyttää yleensä metsästysseuraan tai valtion mailla 
metsästävään seurueeseen liittymisen.

2 Kerro  
ampumakokeesta:

• Eri kokeet metsäkauriille, hirvelle/peuralle ja karhulle

• Ampumakokeessa on käytettävä omaa asetta tai asetta, 
johon on rinnakkaislupa. 

• Alle 15-vuotiaat voivat suorittaa kokeen 18 vuotta täyttä-
neen aseella, aseenhaltijan välittömässä valvonnassa.

• Kokeessa käytettävän ase- ja patruunayhdistelmän tulee 
vastata metsästysasetuksessa kyseisille eläimille vaadit-
tuja teholuokkia.

• Hirvi- ja peurakokeessa ammutaan paikallaan olevaan 
pyöreään maalikuvioon, jonka halkaisija on 23 cm. Hir-
vi- ja peurakokeen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa 
myös metsäkauriin metsästykseen.

• Kokeessa ammutaan 4 laukausta, joiden ampumiseen on 
aikaa 90 sekuntia ensimmäisestä laukauksesta laskettuna.

10 min

Koirien käyttö  
hirvenmetsästyksessä

1 Kerro, mitä metsästysmuotoja käytetään hirvenmetsäs-
tyksessä?

• Pysäyttävällä koiralla metsästäminen

• Ajoketjumetsästys

• Houkuttelu

2 Mitä koiria käytetään  
hirvenmetsästyksessä?

• harmaa norjanhirvikoira, karjalankarhukoira, jämtlannin-
pystykorva, suomenpystykorva, laikat, valkoinen ruotsin-
hirvikoira, yms.

3 Kerro koiran tehtävästä  
hirvenmetsästyksessä:

• Koiran tulee hakulenkin aikana etsiä hirvi ja alkaa hauk-
kua sitä. 

• Tätä kutsutaan löytöhaukuksi, ja se kertoo koiranohjaa-
jalle, että hirvi on löytynyt.

• Hirvi ei välttämättä jää löytöhaukkuun, vaan voi karkota.

• Karkon tullessa, koiran tulisi lähteä seuraamaan hirveä ja 
pyrkiä pysäyttämään se.

• Seisontahaukuksi kutsutaan sitä, kun koira saa hirven py-
sähtymään ja haukkuu sitä.

• Mikäli hirvet eivät ole tietoisia metsästäjien läsnäolosta, 
ne pysyvät yleensä koiran haukussa paikallaan. 

• Koira voi haukkua hirveä useita tunteja paikallaan, jollei 
häiriötekijöitä ilmene. 

• Hirvi voi myös liikkua pikkuhiljaa haukussa eteenpäin. 
Tällöin kyse on siirtyvästä haukusta, jossa koira kuiten-
kin pyrkii koko ajan pysäyttämään hirven tai paimenta-
maan sitä.

4 Kerro metsästäjien tehtävistä metsästettäessä hirviä  
pysäyttävällä koiralla:

• Yleinen tapa on, että alue ympäröidään passiketjulla, ja 
koiranohjaaja lähtee koiran kanssa etsimään hirviä. 

• Passimiesten tehtävänä on odottaa rauhassa haukun al-
kua.

10 min
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Sydän

Keuhkot

Pötsi

• Mikäli koira löytää hirven ja aloittaa seisontahaukun, ei 
ole syytä kiirehtiä haukulle, vaan koiran kannattaa antaa 
haukkua rauhassa. Samalla voi suunnitella huolella, mis-
tä suunnasta haukkua kannattaa lähteä lähestymään.

• Seurueen kesken sovitaan, kuka haukulle menee.

• Haukkua tulee lähestyä tuulen alapuolelta ja muutenkin 
huomaamattomasti. Koiran haukku peittää monet pie-
net äänet, joten eteneminen kannattaa tehdä haukun ai-
kana.

• Kun hirvi on näkyvissä, tulee ensimmäisenä tunnistaa, 
onko kyseessä naaras, uros, aikuinen vai vasa. 

• Ennen ampumista tulee vielä varmistaa, että koira ei ole 
vaaravyöhykkeellä, ja että ampumasuunta on muuten-
kin turvallinen.

• Passimiesten tehtävä on varmistaa kauempaa, ettei hirvi 
pääse passiketjusta läpi, mikäli haukulle pääsy ei onnistu, 
ja hirvi lähtee liikkeelle. 

Riistalaukaus ja  
kaadolla toimiminen

1 Kerro riistalaukauksesta ja mihin hirveä ammutaan. Voit 
havainnollistaa asiaa näyttämällä hirvieläimen ampu-
makokeessa käytettyä taulua.

• Varminta on ampua suoraan sivulta lavan taakse sydä-
men ja keuhkojen alueelle.

• Suoraan sivulta ammuttuna osuma-alue on suurin. 

2 Toiminta  
kaatolaukauksen jälkeen:

• Seuraa hirven käyttäytymistä kaatolaukauksen jälkeen.

• Mikäli hirvi on vielä elossa kaadolle mentäessä, lopeta se 
ampumalla sitä niskaan.

• Varmista ennen lopetuslaukausta, että koira on piipun 
takana ja mielellään kytkettynä.

• Koira voi kaadolla olla saaliin suhteen omistushaluinen ja 
käyttäytyä arvaamattomasti metsästäjiä kohtaan, joten 
on syytä olla varuillaan kaadolle mentäessä.

• Suorita pistäminen mahdollisimman nopeasti kaatolau-
kauksen jälkeen. Tee rinta-aukon kohdalle, ruhon kes-

kiviivaan noin 10 cm mittainen ihoviilto. Katkaise 
sen jälkeen sydämen suuret verisuonet rinta-

ontelon etuosasta.

• Suolistaminen suoritetaan myös 
yleensä metsässä. 

3 Kaadolle  
 saapuminen:

• Passimiehet saavat 
poistua passeista vasta 

metsästyksen johtajan 
luvalla.

• Kaadolle saa-
vuttua kuuluu hyviin 
tapoihin onnitella 
ampujaa kaadosta.

• Kaadolta ei 
lähdetä ennen kuin 
on selvää, miten kaa-
dettu riista kuljete-

taan lahtivajalle.

10 min

Kun hirvi on täysin sivut
tain ampujaan, osumapin

taala on 100 %. Kun ampu
makulma muuttuu, osumapin

taala pienenee. Ampujan katso
essa hirveä suoraan tai lähes suo

raan peräpeiliin osumapintaalasta 
näkyy enää 0–10 %. Silloin on odotetta
va hirven kääntymistä sivuttain, vaikka 

se olisi kuinka lähellä.
PASI SAIRANEN
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Vinkit

√ Jahtipäivän yhteydessä voitte tutustua myös hirvenmetsäs-
tykseen pysäyttävällä koiralla.

√ Ainoastaan pysäyttävällä hirvikoiralla metsästykseen pereh-
tyminen voi tuntua lapsista tylsältä, koska paikallaan seisos-
kelussa aika tuntuu pitkältä. 

√ Muista tarkistaa metsästysajat osoitteesta riista.fi 

Matkan arvioiminen

1 Hirvenmetsästykseen kuuluu olennaisena osana matkan 
arvioiminen. On tiedettävä, kuinka pitkä matka ammut-
tavaan kohteeseen on. Harjoitelkaa matkan arviointia:

• Tee ulos 3–5 rastia, joissa pitää arvioida etäisyys mitta-
pisteeltä kohteeseen.

• Rastien kannattaa olla erilaisia: etäisyydet eripituisia, 
maastonmuodot vaihtelevia ja mahdollisuuksien mu-
kaan myös valon määrä erilainen.

• Laita arviointipaikalle jokin merkki, että kaikki kerholai-
set arvioivat matkan samasta pisteestä.

• Numeroi arviointipaikat.

• Arviointikohde voi olla ampumataulu, nauhalla merkitty 
puu tai jokin muu selkeästi erottuva kohde. 

• Kerholaiset merkitsevät paperiin arviointipaikan nume-
ron ja oman arvion kohteen etäisyydestä.

• Kerholaisten kierrettyä kaikki arviointipisteet käydään 
yhdessä läpi oikeat etäisyydet ja vinkkejä, miten arviointi 
kannattaa suorittaa. 

2 Pohtikaa yhdessä, mitkä asiat  
vaikeuttavat matkan arviointia:

• Matka arvioidaan usein liian lyhyeksi vesistöjen, tasai-
sen pellon tai aaltoilevan maaston yli. Matka arvioidaan 
liian lyhyeksi myös, jos kohde erottuu taustasta hyvin, tai 
kohde on kirkkaasti valaistu. Myös ylä- ja alamäkeen etäi-
syyttä arvioitaessa matka aliarvioidaan usein. 

• Ylipitkäksi matka arvioidaan virtaavaa vettä tai suoraa 
tietä pitkin sekä sumussa, vastavalossa ja peitteisessä 
maastossa.

• Passiin mentäessä kannattaa mitata etäisyys askelmital-
la muutamiin kohteisiin, niin etäisyyden arviointi on hel-
pompaa.

• Askel on jokaisella eripituinen, joten on hyvä tietää kuin-
ka monta askelta mahtuu 10 metrin matkalle.

• Mitatkaa nyt yhdessä, kuinka monta askelta mahtuu 10 
metrin matkalle kullakin kerholaisella. 

3 Voitte myös tutustua etäisyysmittariin ja siihen, kuinka 
sitä käytetään.

Jahtipäivä: Hirven- 
metsästys ajoketjulla

Välineet ja materiaalit

• kartta

• kompassi

• puukko

• tulitikut

• kivääri + patruunat

• metsästysvaatetus: huo-
mioliivi ja -päähine 
(oranssit)

Ennakkovalmistelut ja huomioitavaa

• Suunnittele, mihin kohteeseen metsästyspäivä suuntau-
tuu. Ota huomioon kerholaisten ikä ja ajoketjun etene-
mismatka sekä kävelymatkat passipaikoille. 

• Jahtipäivä sopiva pituus on 2–3 tuntia, koska hiljaa ole-
minen passissa on lapsille vaikeaa ja keskittyminen her-
paantuu.

• Huomioi metsästyspäivän valmisteluissa, että kerholaiset 
ovat metsällä katselijoina ja kuuntelijoina. 

• Jos jollain kerholaisista on metsästyskortti ja ampuma-
koe suoritettuina, hän voi osallistua metsästykseen aikui-
sen välittömässä valvonnassa. Vastuu turvallisuudesta on 
ensisijaisesti kerhon järjestäjällä.

• Tiedota kerholaisia asianmukaisesta pukeutumisesta, ko-
koontumispaikasta ja -ajasta ajoissa kerhossa ja sähkö-
postilla. 

• Kutsu mukaan tarvittava määrä avustajia (metsästäjiä), 
jotka pystyvät valvomaan kerholaisia ja kertomaan jah-
din kulusta.

• Muista, että jahtipäivän tehtävä on antaa kerholaisilla 
uusia kokemuksia ja mahdollisuus päästä tutustumaan 
oikeaan metsästykseen. Saaliin saaminen ei ole itsetar-
koitus, vaan hieno lisä päivään.

Metsälle

1 Jahtipäivä alkaa kaikkien osallistuvien metsästäjien 
metsästys- ja aselupien tarkastamisella.

2 Kerholaisille kerrotaan jahtipäivän kulku ja korostetaan 
turvallisuutta:

• Metsästyksen johtaja toivottaa kaikki tervetulleiksi met-
sästyspäivään ja antaa ohjeet metsästykseen.

• Maastossa kerholaiset liikkuvat metsästäjän mukana, ja 
tämä voi täydentää ohjeita maastossa.

• Jos kerholaisella on oma ase, hänen tulee olla aikuisen 
valvonnassa ja toimia tämän antamien ohjeiden mukai-
sesti.

• Ohjeiden tulee olla niin selkeitä, että niiden mukaan on 
helppoa toimia.

2–3 h30 min
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3 Hirvenmetsästykseen perehtyminen on mielekästä teh-
dä ajoketjulla metsästämisen kautta:

• Jaetaan kerholaiset 2–4 hengen ryhmiin.

• Osa ryhmistä voi olla passiketjussa ja osa ajoketjussa. 
Tässä voidaan kysyä kerholaisten mielipidettä, kumpaan 
haluavat osallistua.

• Suunnitellaan yhdessä kerholaisten kanssa reitti, mistä 
lähdetään ja mihin kuljetaan.

• Katsokaa reitti kartasta. Suunnitelkaa reitti niin, että 
maastossa olisi helppo kulkea ja matka pysyisi kohtuulli-
sen lyhyenä.

• Katsokaa kartalta myös passimiesten paikat ja kohta, jo-
hon ajoketju pysähtyy.

• Ajoketju koostuu pienistä ryhmistä. Ryhmän mukana on 
aina yksi metsästäjä, joka pitää huolen siitä, että suunta 
pysyy oikeana.

• Ajomiehillä ei ole aseita mukana.

• Ajoketjun liikkeelle lähtö voidaan sopia VHF-puhelimella.

• Ajoketju etenee hitaasti

• Kerholaiset saavat pitää ääntä esimerkiksi kalistimilla tai 
huutelemalla.

• Ajajat pysähtyvät noin 400 metriä ennen passiketjua, ja 
yksi heistä ilmoittaa VHF-puhelimella ketjun sijainnin.

• Ketju voi lähteä liikkeelle, kun sijainti on ilmoitettu passi-
ketjulle.  Sijainnin ilmoittaminen on tärkeää, sillä ajoket-
jun suuntaan ei saa ampua tämän jälkeen.

• Passissa mukana olevien kerholaisten on pysyttävä am-
pujan selän takana mahdollisen ampumatilanteen vuok-
si. Passissa oleville on korostettava hiljaa olemista ja pai-
kallaan pysymistä. 

• Passimiehet noudattavat äärimmäistä varovaisuutta am-
muntatilanteissa. Ajoketjua kohti ei ammuta.

•  Ammuntatilanteissa tulee välttää haavakkoriskiä. Jäte-
tään ampumatta, jos tilanne ei ole otollinen. Näin kerho-
laiset oppivat, että riistalaukauksen tulee olla harkittu, ja 
ampumatta jättäminen ei ole häpeä.

4 Jos saalista saadaan, maastossa käydään läpi myös saa-
liin suolistaminen.

• Ennen suolistamista kysytään kerholaisilta, ketkä halua-
vat nähdä suolistamisen. Kaikkien ei sitä ole pakko jäädä 
seuraamaan, jos ei halua.

5 Jahtipäivä lopetetaan erätulilla. Nuotion ääressä kerra-
taan päivän kulkua, ja kerholaiset saavat kertoa koke-
muksistaan.

Hirven ajoketjumetsästykseen osallistuminen on nuorelle paitsi jännittävää, mutta myös hyvää liikuntaa.

HANNU HUTTU
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Metsäkauriin ja  
valkohäntäpeuran metsästys4i.

Metsäkauriskanta keskittyy Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomeen. Valkohäntäpeurakanta on levittäytynyt 
Etelä- ja Länsi-Suomen lisäksi myös keskemmälle Suomeen, ja levinneisyyden äärilaita 

kulkee Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Karjalan kautta kulkevalla linjalla. Molemmat 
lajit elävät peltojen lähistöllä. Valkohäntäpeuran metsästys vaatii pyyntiluvan, mutta metsäkauriin 
metsästäminen ei. Tehtävä opettaa metsäkauriin ja valkohäntäpeuran metsästyksessä huomioitavia 
asioita sekä erilaisia metsästysmuotoja.

Metsäkauriin metsäs- 
tyksen aloittaminen 

1 Tutustukaa metsäkauriin metsästykseen ja siihen,  
miten sen voi aloittaa?

• Tarvitset metsästysoikeuden alueelle, jossa aiot 
metsästää (metsästysseuran jäsenyys)

• Tarvitset voimassaolevan metsästyskortin

• Sinun täytyy suorittaa ampumakoe (3 vuoden välein), 
mikäli metsästät metsäkaurista kiväärillä.

• Voit ampua metsäkaurista myös haulikolla ja jousella. 
Tällöin ampumakoetta ei vaadita.

2 Milloin metsäkaurista  
saa metsästää?

• Tarkista metsästysajat osoitteesta www.rista.fi.

3 Mitä metsästysmuotoja  
metsäkauriin metsästämiseen käytetään?

• hiivintämetsästys

• kyttääminen

• ajoketjumetsästys

• ajavalla koiralla metsästys

Valkohäntäpeuran metsäs- 
tyksen aloittaminen 

1 Tutustukaa valkohäntäpeuran metsästämiseen ja siihen, 
miten sen voi aloittaa?

• Tarvitset metsästysoikeuden alueelle, jossa aiot 
metsästää (metsästysseuran jäsenyys)

• Tarvitset voimassaolevan metsästyskortin

• Sinun täytyy suorittaa ampumakoe (3 vuoden välein)

• Pyyntilupa (Suomen riistakeskuksen myöntämä)

• Metsästyksessä tulee olla vastuullinen johtaja

• Metsästysalueen tulee olla vähintään 500 hehtaarin ko-
koinen yhtenäinen alue.

2 Milloin valkohäntäpeuraa  
saa metsästää?

• Tarkista metsästysajat osoitteesta www.riista.fi.

3 Mitä metsästysmuotoja valkohäntäpeuran  
metsästämiseen käytetään?

• kyttääminen

• ajoketjumetsästys

• ajavalla koiralla metsästys

Metsästys ajavalla koiralla  
ja kyttäämällä 

1 Kerro metsästyksestä  
ajavalla koiralla

• Ajavaa koiraa saa käyttää kauriin ja valkohäntäpeuran 
metsästyksessä 28.9.–31.1.

• Ajavan koiran kanssa voi metsästää yksinkin, mutta te-
hokkaampaa se on seuruemetsästyksenä.

• Ajavan koiran säkäkorkeus saa olla korkeintaan 28 cm.

• Metsästys onnistuu hyvin pienelläkin alueella.

• Passiketju muodostetaan kauriin tai valkohäntäpeuran 
kulkureiteille huomioiden tuulen suunta.

• Koira ja koiranohjaaja kulkevat läpi alueen, jolla eläimen 
oletetaan oleilevan.

• Usein kauriit ja valkohäntäpeurat oleskelevat päivisin 
kuusi- ja mäntytiheikköjen reunalla.

• Koiran ajossa eläin alkaa mutkitella ja saattaa hakeutua 
takaisin lähtöpaikalleen.  Metsäkauris ja valkohäntäpeu-
ra voivat tehdä paluuperiä jäniksen tapaan sekä liikkua 
pienellä alueella.

• Hyviä passipaikkoja ovat kummut, koska kauriit hakeutu-
vat niille kuuntelemaan.

10 min

10 min

15 min
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Vinkit

√ Huomioi maanomistaja-
sidokset, teetkö riistanhoi-
toa omalla maalla, seuran 
vuokramaalla vai metsäs-
täjän tai metsästämättö-
män maalla.

√ Huolehdi hyvistä yhteyk-
sistä maanomistajiin ja ky-
sy lupa toimiin sekä infor-
moi tapahtumista.

• Aseena valkohäntäpeuran metsästyksessä käytetään 
kivääriä tai haulikon täyteisiä. Metsäkauriita saa 
metsästää haulikolla tai kiväärillä. 

• Metsäkauriin metsästyksessä ampumatilanne voi tulla ai-
van yllättäen, joten ampuminen vaatii erityistä tarkkuutta.

2 Kerro metsästyksestä  
kyttäämällä

• Kyttäystä harjoitetaan yleensä kauriiden ja peurojen 
ruokintapaikalla.

• Kiipeä mahdollisuuksien mukaan jahtitorniin tai -kojuun 
pienentääksesi mahdollisuutta tulla peurojen havaitse-
maksi.

• Kojun tulee olla sopivalla ampumaetäisyydellä ruokin-
tapaikasta.

• Mene ajoissa kojuun ennen kuin kauriin tai peurat saa-
puvat ruokintapaikalle.

• Odottele hiljaa.

• Kauriiden tai peurojen saavuttua ruokintapaikalle ammu 
tarkka laukaus lavan taakse. Kyttäysjahti antaa mahdol-
lisuuden valikoivaan metsästykseen.

• Kaadon jälkeen saalis käsitellään kuten hirvikin.

• Aseena valkohäntäpeuran tai kauriin kyttäysjahdissa 
käytetään yleensä kivääriä.

Jahti: Valkohäntäpeuran  
metsästys kyttäämällä 

Välineet ja materiaalit

• kuulosuojaimet

• lämpimät vaatteet
• kivääri + patruunat

• puukko

Ennakkovalmistelut ja huomioitavaa

• Suunnittele jahtipäivälle kohde. Löytyykö lähistöltä 
sopivia kyttäyskojuja? Yhteen kojuun mahtuu yleensä 
1–2 lasta ja aikuinen. Kyttäysjahti saattaa olla vaikea to-
teuttaa, jos ryhmä on suuri. 

• Kyttäämiseen on syytä varata aikaa noin 2–3 tuntia. 
Lapsille hiljaa oleminen voi olla vaikeaa, mutta tämä on 
hyvä tapa harjoitella sitä.

• Ota metsästyspäivän valmisteluissa huomioon, että ker-
holaiset ovat metsällä katselijoina ja kuuntelijoina.

• Jos jollain kerholaisista on metsästyskortti ja ampuma-
koe suoritettuina, hän voi osallistua metsästykseen ai-
kuisen välittömässä valvonnassa. Vastuu turvallisuudesta 
on ensisijaisesti kerhon järjestäjällä.

• Tiedota kerholaisia asianmukaisesta pukeutumisesta, ko-
koontumispaikasta ja -ajasta ajoissa kerhossa ja sähkö-
postilla. 

• Kutsu mukaan avustajia (metsästäjiä), jos kojuja on use-
ampia kuin yksi.

• Muista, että jahtipäivän tehtävä on antaa kerholaisilla 
uusia kokemuksia ja mahdollisuus päästä tutustumaan 
oikeaan metsästykseen. Saaliin saaminen ei ole itsetar-
koitus, vaan hieno lisä päivään.

Metsälle

1 Jahtipäivä alkaa kaikkien osallistuvien metsästäjien 
metsästys- ja aselupien tarkastamisella.

2 Kerro kerholaisille jahtipäivän kulusta ja korosta turvalli-
suuden tärkeyttä:

• Metsästyksen johtaja toivottaa kaikki tervetulleiksi 
metsästyspäivään ja antaa ohjeet metsästykseen.

• Kyttäyskojussa toimitaan ohjaajan ohjeiden mukaisesti.

• Jos kerholaisella on oma ase, hänen tulee olla aikuisen 
valvonnassa ja toimia tämän antamien ohjeiden mu-
kaisesti.

3 Valkohäntäpeuran metsästäminen  
kyttäämällä:

• Kerholaiset lähtevät pareittain ohjaajan kanssa kojulle. 
Jos kojuja on vain yksi, on mietittävä, toteutetaanko 
metsästys useampana iltana niin, että kaikki kerholaiset 
pääsevät vuorollaan kyttäämään.

• Kojussa tulee olla paikallaan ja mahdollisimman hiljaa.

• Valkohäntäpeuraa odotellessa voidaan tehdä havaintoja 
muistakin riistaeläimistä.

• Ammuntatilanteissa tulee välttää haavakkoriskiä. 
Jätetään ampumatta, jos tilanne ei ole otollinen. Näin 
kerholaiset oppivat, että riistalaukauksen tulee olla 
harkittu, ja ampumatta jättäminen ei ole häpeä.

4 Jos saalista saadaan, maastossa opetellaan myös pistä-
minen ja suolistaminen.

• Ennen suolistamista kysytään kerholaisilta, ketkä halua-
vat nähdä suolistamisen. Kaikkien ei sitä ole pakko jäädä 
seuraamaan, jos ei halua.

5 Jahtipäivä lopetetaan erätulilla. Nuotion ääressä ker-
rataan päivän kulkua, ja kerholaiset saavat kertoa, mikä 
kyttäämällä metsästämisessä oli kivaa ja mikä ei.

2 h
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Metsästykseen kuuluu luonnosta nauttimisen lisäksi olennaisena osana saaliin saaminen. Saalista 
ei tule hankkia ellei sille ole tarvetta, sitä ei hyödynnetä järkevästi tai sen hankkimiselle ei 

ole riistanhoidollista tavoitetta. Kaadon jälkeen saalis tulee käsitellä mahdollisimman pian, koska 
tällä pystytään vaikuttamaan lihan laatuun. Tämän tehtävän tarkoituksena on opettaa kerholaisille 
jäniksen esikäsittely, pakastaminen ja siihen kuuluva hygienia sekä saaliin kunnioittaminen. 

Välineet ja materiaalit

• puukko

• veitsi

• narua

• esiliinat

• leikkuulauta

• pahvia

• käsiteltävät jänikset

• kertakäyttökäsineet

• pakastuspusseja

• pussinsulkijoita

• tussi (vedenkestävä)

Ennakkovalmistelut

• Hanki jäniksiä, joita voidaan käyttää avaamisen havain-
nollistamiseen. 

• Ota huomioon kerholaisten ikä ja puukonkäsittelytaidot 
ja suunnittele toteutus sen mukaisesti (esim. tehdäänkö 
työvaiheet yhdessä vai ryhmittäin).

Suolistaminen

1 Opeta jäniksen esikäsittelyn vaiheet. Tarkoituksena on 
poistaa vatsaontelosta kaikki sisäelimet, koska osassa 
niistä on lihaa pilaavia bakteereita. 

• Tyhjennä ensin eläimen virtsarakko painamalla alavatsaa 
häntää kohden. Kun rakko on tyhjä, virtsaa ei pääse valu-
maan vatsaonteloon rakon rikkoutuessa. 

• Tee viilto alavatsasta rintalastaan ja poista sen kautta si-
säelimet. 

• Tämän jälkeen voit halutessasi halkaista lantioluun ja 
poistaa sen sisällä olevan peräsuolen.

Riiputus

1 Opeta miksi, miten ja missä  
jänis kannattaa riiputtaa.

• Lihan laatu paranee, ja liha mureutuu.

• Rikkiammutut ja nuoret eläimet voi laittaa ruoaksi ilman 
riiputtamista pian ampumisen jälkeen, ennen kuolon-
kankeutta.

• Jänikset riiputetaan nahka päällä lihan kuivumisen estä-
miseksi.

• Suojaa eläin hyönteisiltä esimerkiksi väljällä harsopus-
silla.

• Aseta eläin riippumaan niin, että ruumiinonteloihin ker-
tyvä neste pääsee valumaan pois.

• Riiputusaika riippuu olosuhteista, joissa riiputus tapah-
tuu.

• Voit antaa sydämen ja keuhkot palkkioksi koiralle. 

• Aseta eläin maahan mahalleen rintakehä koholle niin, et-
tä loput verestä valuu pois.

• Laita lopuksi vatsaonteloon havuja, jotta jäähtyminen on 
tasaista. 

2 Havainnollista avaamista oikealla riistaeläimellä,  
jos mahdollista.

3 Selitä eläintä avatessasi, mitä elimiä sisällä on  
ja mitä niistä voi hyödyntää.

15 min

20 min

5. Saaliin käsittely

5a.  Jäniksen käsittely
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5. Saaliin käsittely

Nylkeminen 

1 Nylkekää jänis yhdessä tai jos mahdollista,  
anna kerholaisten nylkeä jänis pienissä ryhmissä:

• Aloita etujaloista katkaisemalla puukolla nahka  
poikki nivelistä. 

• Viillä nahka auki takajalkojen nilkoista.

• Viillä nilkoista reiden sisäpintaa pitkin nahka auki avonai-
seen vatsaan.

• Katkaise häntä juuresta ja etujalat ranteiden nivelistä.

• Kiinnitä jänis takajaloista naruun tai kinnerpuuhun.

• Vedä nahka varovasti käsin irti takajaloista kaulaan asti.

• Irrota pää ylimmän niskanikaman kohdalta.

2 Muistakaa hygienia, jälkien siivoaminen  
ja jätteiden hävittäminen.

1. Katkaise nahka etujaloista nivelten kohdalta. 
2. Katkaise seuraavaksi nahka takajaloista ja viillä nahka auki. 
3. Seuraavaksi katkaise häntä. 
4. Vedä nahka irti kintuista varoen nahkan repeytymistä. 
5. Vedä nahka tuppeen pään yli ja katkaise kaula.

• Riiputustilassa tulisi olla hyvä ilmanvaihto ja lämpötila 
0–4 °C, niin nopeaa pilaantumisvaaraa ei ole.

• Hyvissä olosuhteissa nuorta eläintä riiputetaan muuta-
ma päivä, aikuista jopa viikko.

2 Laittakaa aiemmin suolistettu jänis riippumaan sopi-
vaan paikkaan edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti.

1

2

3 4

5

40 min

PASI SAIRANEN
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√ Lihan laatuun vaikuttavat 
ampumaetäisyys ja -suun-
ta: 20 metrin päästä kyl-
keen ammuttaessa syötä-
vään lihaan tulee vähiten 
vaurioita.

√ Käytä käsittelyssä terävää 
puukkoa.

√ Valmistakaa lihoista myö-
hemmin herkullista riista-
ruokaa.

Paloittelu 

1 Opeta paloittelemaan jänis niin,  
että luut tulevat mukaan:

• Irrota jalat solisluun kanssa.

• Leikkaa lonkkaluut irti selkärangasta.

• Käännä lapaa irti rinnan päältä ja viillä veitsellä lavat irti 
luiden kanssa.

• Leikkaa puukolla kylkiluut poikki läheltä selkärankaa, 
niin että ulkofilee säilyy ehjänä.

• Leikkaa selkäranka kahdesta kuuteen osaan.

2 Voit myös opettaa paloittelemaan jäniksen niin,  
ettei paloihin jää luita:

• Poista sisäfileet.

• Irrota jalat ruhosta.

• Poista jaloista suoliluut ja paistien sisältä reisiluu.

• Seuraavaksi irrota sisä-, paahto-, kulma- ja ulkopaisti.

• Irrota sääriluun ympäriltä potkalihat.

• Irrota lavoista lapaluut.

• Irrota selkärangan molemmin puolin kulkevat ulkofileet.

• Poista ulkofileen pinnalta paksuimmat kalvon.

3 Kerholaisille paras tapa oppia paloittelu, on  
päästä itse paloittelemaan. Paloittelun voi  
tehdä yksin tai pareittain, riippuen nyljettyjen  
jänisten määrästä.

Lihan pakastaminen 

1 Opeta, mitä riistalihojen pakastamisessa  
on otettava huomioon:

• Pakasta mahdollisimman patakuntoisena. Se  
nopeuttaa pakastumista.

• Pakasta lihat vakuumipusseissa tai pakastukseen  
tarkoitetuissa pusseissa. Ne pysyvät ehjinä, eivätkä  
ne päästä lihan pilaantumista edistävää ilmaa  
pakkaukseen.

• Pakasta vain ilmattomia pakkauksia, ettei lihan  
pintaan huurru säilyvyyttä heikentävää kosteutta.

• Jäähdytä lihapaketit ennen pakastamista ulkona  
pakkasilmassa tai jääkaapissa. Pakasta vain pakastimen 
ohjeiden mukainen määrä kerralla.

• Mitä nopeammin liha pakastuu, sitä mehukkaampana 
tuote säilyy.

2 Pussittakaa aiemmin paloitellut  
jäniksen lihat.

3 Kirjoittakaa pakkauksiin riistalajin nimi  
ja pakastuspäivänmäärä.

4 Laittakaa pakkaukset  
pakastimeen.

20 min

45 min

AKU AHLHOLM

Riistankäsittely on tärkeä taito, jotta arvosaaliista saadaan maitta-
vaa murkinaa. 
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5. Saaliin käsittely

5b. Riistalinnun käsittely

Saalis tulee käsitellä mahdollisimman pian kaadon jälkeen lihan laadun säilyttämiseksi. Tehtävän 
tarkoituksena on opettaa kerholaisille oikea riistalinnun esikäsittely, pakastaminen, siihen 

kuuluva hygienia sekä saaliin kunnioittaminen.

Välineet ja materiaalit

• puukko

• veitsi

• narua

• esiliinat

• pahvia

• leikkuulauta

• kertakäyttökäsineet

• pakastuspusseja

• pussinsulkijoita

• tussi (vedenkestävä)

• riistalinnut

Ennakkovalmistelut

• Hanki riistalintuja avaamisen havainnollistamiseen ja 
nylkemiseen/kynimiseen. 

• Tiedustele esimerkiksi fasaaneja riistatarhalta. Soita tar-
halle ja kerro, kuinka monta fasaania tarvitset. Sulata pa-
kastetut ja nylkemättömät fasaanit sitten, kun niitä tar-
vitaan. 

• Ota huomioon kerholaisten ikä ja puukonkäsittelytaidot 
ja suunnittele toteutus sen mukaisesti (esim. tehdäänkö 
työvaiheet yhdessä vai ryhmittäin).

Pistäminen  
ja suolistaminen

1 Kerholaisia kiinnostaa, mitä saaliille pitää tehdä sen jäl-
keen, kun se on ammuttu. Kerro saaliinkäsittelyn vai-
heista ja havainnollista ne riistalinnulla.

2 Pistäminen: Vaikuttaa lihan laatuun ja säilyvyyteen. Riis-
talintu pistetään katkaisemalla puukolla henki- ja ruoka-
torvi nokan alapuolelta, jolloin myös kaulassa olevat isot 
verisuonet katkeavat. Tämän jälkeen lintua roikotetaan 
jaloista pää alaspäin, jotta veri valuu pois. Jos lintu on 
kuollut heti laukauksen jälkeen, pistosta ei ole juuri hyö-
tyä. 

3 Suolistaminen: Tarkoituksena on poistaa vatsaontelos-
ta kaikki sisäelimet, koska osassa niistä on lihaa pilaavia 
bakteereita. 

• Tee peräpäähän viilto ja poista sisäelimet sen kautta.

• Suolista huolellisesti, jotta kaikki rintaontelossa olevat 
elimet tulevat poistetuiksi.

• Kaulan tyvessä, selkärangan molemmin puolin olevat 
keuhkot ja lantioluiden välissä sijaitsevat munuaiset jää-
vät usein huomaamatta.

• Ota talteen ruoaksi kelpaavat maksa, sydän ja kivipiira.

• Laita lopuksi vatsaonteloon havuja, jotta jäähtyminen on 
tasaista.

4 Kerro eläintä avatessasi, mitä elimiä sisällä on ja mitä 
niistä voi hyödyntää. Korosta hygienian tärkeyttä riistan 
käsittelyssä.

Riiputus

1 Opeta miksi, miten ja missä riistalinnut  
kannattaa riiputtaa.

• Lihan laatu paranee, ja liha mureutuu.

• Nuoret linnut voi valmistaa ruoaksi ilman riiputtamista 
pian ampumisen jälkeen, mutta ennen kuolonkankeutta. 
Myös rikkiammuttu lintu siistitään ja valmistetaan ruoak-
si mahdollisimman nopeasti ilman riiputtamista.

• Metsä- ja peltokanalinnut riiputetaan höyhenineen. Se 
estää pinnan limoittumisen ja lihan kuivumisen. Vesilin-
nuista puolisukeltajasorsat riiputetaan kynittynä ja sukel-
tajasorsat nyljettynä.

• Suojaa alkusyksystä riiputettavat linnut hyönteisiltä väl-
jällä harsopussilla.

• Ripusta linnut kaulasta, että ruumiinonteloihin kertyvä 
neste pääsee valumaan pois.

• Riiputusaika riippuu olosuhteista, joissa riiputus tapah-
tuu sekä riiputettavan linnun lajista ja iästä.

• Riiputustilassa tulisi olla hyvä ilmanvaihto ja lämpötila 
0–4 °C. Tällöin nopeaa pilaantumisvaaraa ei ole.

• Riiputettava lintu ei saa jäätyä (raakakypsyminen keskey-
tyy).

• Hyvissä olosuhteissa vesilintuja riiputetaan muutama 
päivä, rasvattomia kanalintuja jopa viikko.

2 Laittakaa aiemmin suolistetut linnut riippumaan asian-
mukaiseen paikkaan annettujen ohjeiden mukaisesti. 

15 min

20 min
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Vinkit

√ Pistäminen ja suolistaminen tulisi 
opettaa heti linnun ampumisen jäl-
keen, joten voit jättää ne metsästys-
päivän yhteyteen.

√ Riistalinnun käsittelyä voi harjoitella 
myös pakastetuilla linnuilla. Tällöin lin-
tu on syytä pakastaa välittömästi am-
pumisen jälkeen.

√ Voit opettaa nylkemisen tai kynimisen 
suolistetuilla ja riiputetuilla linnuilla. 
Samalla onnistuu myös paloittelun ja 
pakastamisen opettaminen.

Nylkeminen

1 Näytä, miten riistalintu nyljetään  
ja kerro samalla työvaiheista:

• Katkaise kaula pistämiskohdasta.

• Katkaise jalat ja siivet nivelistä.

• Viillä nahka auki rintaa pitkin suolistusaukosta kaulaan.

• Kanalinnuilta ja kyyhkyiltä nahka irtoaa rintapuolelta 
parhaiten sormilla nahkaa työntäen.

• Selkäpuolta nyljettäessä apuna voi käyttää puukkoa. 

• Irrota kaulakuopassa oleva kupu vetämällä se pois sormin.

2 Harjoitelkaa riistalinnun nylkemistä pienissä ryhmissä 
niin, että jokaisella ryhmällä on oma riistalintu.

3 Muistakaa hygienia, jälkien siivoaminen  
ja jätteiden hävittäminen.

Kyniminen

1 Näytä, miten riistalintu kynitään  
ja kerro samalla työvaiheista:

• Etene pyrstön juuresta kaulaan ja siitä siipiin, aina kyy-
närniveliin saakka.

• Nypi sulat ja höyhenet irti nahasta ”vastakarvaan”.

• Tiukasti kiinni olevat höyhenet ja höyhentupet irtoavat 
helpoiten pihdeillä.

• Katkaise jalat ja siivet nivelistä.

• Polta nahkaan jääneet untuvat karrelle esimerkiksi nuo-
tiolla.

• Katkaise kaula pistämiskohdasta.

• Huuhdo lintu kylmällä vedellä.

2 Harjoitelkaa kynimään jokin riistalintu pienissä ryh missä 
niin, että jokaisella ryhmällä on oma riistalintu.

3 Muistakaa hygienia, jälkien siivoaminen  
ja jätteiden hävittäminen

Paloittelu

1 Opeta  
riistalinnun paloittelu:

• Irrota koivet ruhosta nivelten kohdalta ja katkaise koipi-
reisipala nivelten yhtymäkohdasta.

• Halkaise rintalasta puukolla pituussuunnassa kahtia.

• Leikkaa selkäranka irti kylkiä pitkin ja säästä se ja kaula 
riistaliemen valmistukseen.

• Leikkaa rintapala vinosti kahtia niin, että siipi jää toiseen 
palaan.

2 Riistalinnun paloittelun  
voi tehdä yksin tai pareittain. 

Pakastaminen

1 Valmistelkaa riistalinnut  
pakastusta varten:

• Leikkaa haulien repimät isot verihyytymät ja puhdista 
lintu muutenkin.

• Puhdista sydän ja maksa.

• Leikkaa kivipiira auki puukolla, tyhjennä sen sisusta ja 
huuhdo puhtaaksi kylmällä vedellä.

• Pakkaa sisäelimet tuorekelmuun ja laita ne linnun kanssa 
pakastepussiin.

2 Pussittakaa aiemmin paloitellut  
riistalinnun lihat.

3 Kirjoittakaa pakkauksiin riistalajin nimi  
ja pakastuspäivänmäärä.

4 Laittakaa pakkaukset  
pakastimeen. 

• Huom! Kun otat linnun pakastimesta ruoanvalmistusta 
varten, sulata sitä jääkaapissa vuorokauden ajan. Hidas 
sulattaminen säilyttää lihaskudoksen ehjänä.

20 min

30 min

30 min

30 min
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5c.  Supikoiran nylkeminen

Supikoira on Suomen metsästetyimpiä pienpetoja. Sitä pyydetään useimmiten loukuilla ja luolista 
koiran avulla. Elävänä pyytävät loukut tulee tarkistaa päivittäin. Luolapyynnissä tärkeintä on 

hyvä luolakoira. Supikoiran turkki voidaan hyödyntää myöhempää käyttöä tai myyntiä varten. 
Tämän vuoksi on syytä hallita nahan käsittely. Tehtävä opettaa supikoiran nylkemisen sekä turkin 
taanauksen ja taanalaudan tekemisen.

Välineet ja materiaalit

• puukko

• nastoja

• nauloja

• sahanpuruja

• sanomalehtiä

• supikoiria nylkemistä ja 
taanaamista varten.

• kaavin

• taanalautoja (mikäli ette 
itse rakenna niitä)

Ennakkovalmistelut

• Hanki supikoiria nylkemistä ja taanausta varten.

• Anna kerholaisille ennakkoon tiedote, jossa käy ilmi, että 
ohjelmassa on supikoiran nylkemisen harjoittelua ja oh-
jeista laittamaan vaatteet, joiden likaantuminen ei haittaa. 

Supikoiran  
nylkeminen 

1 Supikoiran nylkeminen on helpoin oppia, kun pääsee it-
se nylkemään. Ennen kuin päästät kerholaiset nylkemään, 
näytä miten se tapahtuu ja kerro samalla työvaiheista.

2 Nylkemisen  
työvaiheet:

• Halkaise takajalan iso polkuantura ja jatka viiltoa jalan ta-
kareunaa pitkin peräaukon alareunaan.

• Työnnä puukko häntäruotoon noin 10 sentin päässä perä-
aukosta ja halkaise häntänahkaa kohti peräaukkoa. Kään-
nä ennen peräaukkoa vasemmalle ja kierrä se toiselta puo-
lelta. Nahkaan muodostuu kolmion muotoinen kappale.

• Nylje häntää noin 10 cm matkalta. Nylje loppu tuppeen eli 
vedä nahka häntäruodon päältä käsin. Varmista, että hän-
nän kalvot ovat katkaistu. Halkaise häntä kärkeen asti ja 
poista kaikki rasva myös häntänahasta. 

• Nylje nahkaa rauhallisesti.

• Puruta pintaa huolellisesti hienolla lehtipuun sahanpurul-
la sitä mukaa kuin nahkaa paljastuu. Puru imee rasvaa it-
seensä, ja nahkaa on helpompi käsitellä.

• Nylje etujalat tuppeen ja katkaise ne mahdollisimman al-
haalta. Älä ota etujalkoihin kynsiä.

Aloita kolmioviillon viiltäminen 10 cm peräaukosta 
hännän kärkeä kohti. 

• Pyri ottamaan silmäluomet mukaan nahkaan. Voit helpot-
taa työtä työntämällä sormen korvasta nahan alle ja leik-
kaamalla silmän ympäri puukolla kallonsuuntaisesti.

• Älä leikkaa nenää irti puukolla. Nenärustot lähtevät par-
haiten irti vetämällä.

• Kun nahka on nyljetty, käännä se ja tarkista, ettei turkissa 
ole veritahroja. Pese mahdolliset tahrat kylmällä tai haale-
alla vedellä.

• Nylje korvat tuppeen työntämällä sormia korvaruston 
väliin vähän matkaa, sitten peukalo toiselle puolelle ja 
käännä.

3 Laita kerholaiset nylkemään supikoira pareittain  
tai pienissä ryhmissä.

45 min

PASI SAIRANEN
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Supikoiran nahkan taanauksen eri työvaiheita.

Supikoiran taanaus

1 Opeta nahan käsittely  
ja asetus taanalaudalle:

• Hakkaa laudan kärkeen naula, joka pujotetaan eläimen 
sieraimen läpi. Näin nahka pysyy kaavittaessa paikallaan.

45 min
• Kaavi nahkaa yläosasta alkaen ja poista samalla korvien 

rustot. Lisää nahan pintaan sahanpurua.

• Avaa huulet.

• Kaavi kyljet, vatsa, jalat ja viimeiseksi niska.

• Laita nahka säkkiin, jossa on sahanpuruja. Pyörittele voi-
makkaasti muutamia kertoja. 

• Anna nahan tekeytyä säkissä purun kanssa noin viisi mi-
nuuttia. Puru tarttuu nahkaan ja imee itseensä rasvaa.

MIIRA SIPILÄINEN
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Taanalaudan  
rakentaminen 

Välineet ja materiaalit

• 10 mm paksua lautaa

• saha
• mittarulla

• hiekkapaperia

30 min

Vinkit

√ Nahan kaavintaan saat hyvän apuvälineen katkaisemalla käsisa-
hasta terän niin, että jäljelle jää kahva ja 3–4 cm pitkä osa terää. 

√ Kaavintavälineiden valmistus voi olla yksi tehtävä supikoiran 
nylkemisen opettelun yhteydessä.

Ennakkovalmistelut

• Hanki taanattavan riistaeläimen taanaamiseen soveltu-
van levyistä lautaa (ks. taulukko).

Rakentaminen

1 Anna kerholaisten sahata laudasta taanattavan turkin 
mittojen mukainen kappale.

2 Ohjeista kerholaisia muotoilemaan taanalaudan pää ja 
hiomaan terävät kulman pois.

3 Tuuletusreikien ja -kourujen teko taanalautaan parantaa 
kuivumista. Niiden teko on melko työlästä, mutta tämä 
vaihe voidaan jättää pois.

• Ravista ja tee jälkikaavinta.

• Korjaa mahdolliset kaavinnassa aiheutuneet vauriot 
ompelemalla.

• Käännä nahka karvapuoli ylöspäin ja tarkista, ettei siinä 
ole veritahroja. Jos on, pese ne vedellä ja kuivaa purulla.

• Käännä nahka ympäri ja laita vielä kerran purupussiin.

• Aseta nahka kuivauslaudalle.

• Aseta ensimmäinen nasta hännän keskikohdalle siten, 
että nasta toimii samalla nahan pituusmerkkinä. Laita  
tämän lisäksi kaksi nastaa ensimmäisen nastan kummal-
lekin puolelle.

• Levitä häntä tyvestä mahdollisimman leveäksi neljällä 
nastalla ja kiinnitä loppu pahvilla.

• Nahan tulee olla myös vatsapuolelta samanpituinen. 
Laita yksi nasta samalle tasolle selkäpuolen kanssa ja yk-
si 5 cm sen yläpuolelle ettei nahka leviä tarpeettomasti. 

• Tarkka nastoitus on tärkeää, jotta sivu- eli petsikarva pysyy 
mahdollisimman hyvänä eikä harvene nahan kuivuessa. 

• Jalkojen nastoituksessa voit kiinnittää jalkojen nahat 
hiukan päällekkäin.

• Kiinnitä alaleuka nastalla.

2 Kerholaiset voivat tehdä taanauksen  
samoissa ryhmissä kuin nylkemisenkin.

Tee taanalauta taanattavan turkin mittojen mukaan sopivan pituiseksi ja levyiseksi. 
Tuuletusaukot voivat olla porakoneella tehtyjä yksittäisiä reikiä.

Pituus Supi  Kettu  Näätä Minkkiuros Minkkinaaras

0 cm 3 cm 3 cm 1,5 cm 1,5 cm  1,5 cm

10 cm 8,5 cm 8,5 cm 5,8 cm 5,8 cm  4,5 cm

15 cm 6,5 cm  5,5 cm

20 cm 11,5 cm 11,5 cm 6,7 cm 6,7 cm 5,0 cm

28 cm 13,5 cm 11,5 cm 7,5 cm

30 cm 13,5 cm 12,0 cm 7,0 cm 7,0 cm 5,5 cm

40 cm 15,0 cm 12,5 cm 8,0 cm 8,0 cm 6,0 cm

50 cm 16,5 cm 13,0 cm 8,6 cm 8,6 cm 6,5 cm

60 cm 17,0 cm 13,5 cm 9,5 cm 9,5 cm 7,0 cm

70 cm 17,0 cm 14,0 cm 10,0 cm 10,0 cm

80 cm 17,0 cm 14,0 cm 10,0 cm 10,0 cm

100 cm 19,0 cm 10,0 cm

108 cm 11,5 cm

Taanan leveydet eri pituuksilta
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 6. Riistaeläimet

6a.  Suurpedot

Suomessa eläviä suurpetoja ovat karhu, susi, ilves ja ahma. Suurpedot ovat ravintoketjun huipulla, 
eli niillä ei ole luontaisia vihollisia luonnossa. Ne ovat kaikki rauhoitettuja, mutta niitä voidaan 

metsästää poikkeusluvilla, poikkeuslupaehtojen täyttyessä. Tehtävän tavoitteena on tutustua 
suurpetoihin, niiden elinympäristöihin sekä suurpetojen ja ihmisten välisiin suhteisiin.

Välineet ja materiaalit

• paperia

• kyniä

• kuvia suurpedoista

• kuvia suurpetojen  
jättämistä jäljistä,  
jätöksistä yms.

Yleistietoa  
suurpedoista

Karhu

1 Karhulla on kansantarinoissa monia kutsumanimiä.  
Pohtikaa, mitä muita nimiä tiedätte?

• nalle, otso, mesikämmen, mettä, metsä, otava, mörkö, 
kouvo, metsän kultainen omena

2 Minkälaisissa elinympäristöissä  
karhut viihtyvät?

• Tiheät sekametsät ja metsät, joissa hirvetkin viihtyvät

• Vanhat havumetsät, joissa on muurahaiskekoja, toukkia 
ja kuoriaisia

3 Mitä ravintoa karhu  
käyttää elääkseen?

• Keväällä lisääntymisaikana ja syksyllä ennen talviunille 
menoa ravinto koostuu lihasta: haaskat, sorkkaeläimet, 
jänikset, kanalinnut ja pienpedot.

• Pääasiassa ravinto koostuu kuitenkin kasveista: vihreät 
kasvinosat, juuret, marjat. 

• Myös hyönteiset ja toukat kuuluvat karhun ravintoon.

4 Montako pentua  
karhu synnyttää?

• Karhu synnyttää keväällä pesään yleensä 1–4 pentua 

Ennakkovalmistelut

• Tulosta kuvia suurpedoista, niiden jäljistä ja jätöksistä, yms.

• Valmistele tietovisa suurpedoista.

30 min
5 Miten karhu viettää  

talven?

• Karhu menee talviunilleen syys–marraskuussa ja herää 
maalis–toukokuussa.

6 Mistä voi huomata, että karhu asuu tai on  
liikkunut alueella?

• isot käpälänjäljet maastossa, hajotettu muurahaispesä, 
rikottu kanto, raapimisjäljet puunrungoilla , talvipesä 
(vaikea löytää), uloste ja saalis

Karhun metsästys

1 Miten pääsen  
karhumetsälle?

• Metsästyskortti tulee olla suoritettuna

• Karhunmetsästys vaatii ampumakokeen suorittamista 

• Pyöreän osuma-alueen halkaisija on 17 cm

• 75 metrin ampumaetäisyys

• neljä laukausta 90 sekunnissa laskettuna ensimmäisestä 
laukauksesta

2 Milloin karhua  
metsästetään?

• Karhun metsästys on luvanvaraista. (Lupia myönnetään 
riistanhoitoyhdistyksille.) Poikkeusluvan hakijana voi ol-
la henkilö tai metsästysseura. Lupahakemus löytyy osoit-
teesta http://riista.fi/wp-content/uploads/2013/04/Suur-
pedon_metsastysluvan_valtakirja.pdf 

• Tarkista metsästysaika osoitteesta www.riista.fi
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3 Miten karhua  
metsästetään?

• Karhuja seurataan jo ennen metsästyskauden alkua.

• Karhuja metsästetään yleensä pysäyttävien koirien avulla.

• Metsästys pyritään aloittamaan laskemalla koira tuoreel-
le jäljelle, kun metsästäjät ovat asettuneet passeihin ole-
tetuilla karhun kulkureiteille.

• Jos karhu pysähtyy koiran haukkuun, koiranohjaaja voi 
yrittää hiipiä haukulle.

• Yleensä karhu ei kuitenkaan pysähdy haukkuun, vaan 
lähtee siirtymään. Silloin passissa olevien metsästäjien 
on oltava tarkkana.

• Karhua ei saa ajaa pois pesältään, eikä ampua pesältä. 
Ravintoon liittyvää houkutinta ei myöskään saa käyttää 
apuna metsästyksessä.

Karhun kohtaaminen

1 Onko karhu ihmisille  
vaarallinen?

• Karhu pyrkii välttämään ihmisen kohtaamista.

• Vihainen karhu heiluttelee päätään puolelta toiselle ja 
urahtelee. Neljällä jalalla seisova vihainen karhu pitää 
korvia luimussa, ja sillä on niskakarvat pystyssä. Se voi 
varoittaa nousemalla takajaloilleen ja karjumalla.

• Karhu on arvaamaton, mikäli se on tappamansa saaliin 
ääressä ruokailemassa.

• Emokarhu suojelee pentuja, joten sen käytös on arvaa-
matonta.

• Haavoitettuna karhu on vaarallinen.

2 Miten toimin, jos kohtaan  
metsässä karhun?

• Karhu pyrkii välttämään ihmistä, mutta joskus karhu ei 
välttämättä huomaa tuulen alapuolelta lähestyvää ihmistä.

• Peräänny rauhallisesta ja puhu samanaikaisesti hiljaa.

• Älä huuda tai ääntele voimakkaasti, koska karhu tulkit-
see sen vihamielisyydeksi.

• Älä katso karhua silmiin.

• Puuhun karkuun kiipeäminen ei auta, koska karhu on ih-
mistä parempi kiipeilijä.

• Jos karhu hyökkää, heittäydy mahallesi, suojaa päätä ja 
niskaa käsillä, ole liikkumatta. Pakoon ei kannata juosta, 
koska karhu on nopeampi. 
 

Susi

1 Mitä nimiä kerholaiset  
tietävät sudelle?

• Hukka

2 Mikä on tyypillistä  
suden elintavoille?

• Susilauma on tavallisesti perheyhteisö, joka muodostuu 
parista (nk. alfapari) ja sen jälkikasvusta. 

• Yleensä laumassa on keskimäärin seitsemän sutta. (Mää-
rä vaihtelee ravintotilanteen ym. mukaan kolmesta aina 
toiselle kymmenelle.)

3 Mitä ravintoa  
susi käyttää?

• myyrät, sopulit, jänikset, linnut, peurat, poro ja hirvi. 

• Sudet saalistavat laumana.

• Ei yleensä peitä haaskaa eikä palaa uudelleen samalle 
haaskalle.

4 Montako pentua  
susi synnyttää?

• Naaras synnyttää tavallisimmin 3–6 pentua.

Karhu
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 5 Mistä voi havaita, että susi asuu tai  
on liikkunut alueella?

• makuupaikat (aina muuta maastoa korkeammalla)

• suden pesäkolot (vaikeita havaita)

• uloste

• virtsamerkit

• saalis (haaska)

Suden metsästys

1 Milloin susia  
metsästetään?

• Sudenmetsästys on luvanvaraista (poikkeuslupa).

• Tarkista metsästysaika osoitteesta www.riista.fi.

2 Miten susia  
metsästetään?

• Suden metsästys onnistuu lähinnä lumikelillä.

• Selvitä jälkien perusteella, mihin sudet ovat asettuneet 
päiväksi.

• Kierrä sudet tarpeeksi suureen kierrokseen.

• Varmista, että sudet ovat kierretyllä alueella.

• Alueen ympäri lähdetään kiertämään lippusiimaa  
kahdessa eri porukassa, kumpikin omiin suuntiinsa.

• Metsästäjät asettuvat passiin kierroksen sisäpuolelle,  
lähelle siiman vartta niin, ettei susi joudu metsästäjän ja 
siiman väliin.

• Ajomies lähtee hiljalleen liikkeelle tuulen päältä ja laittaa 
sudet liikkeelle. Ajomies seuraa tuoreita jälkiä ja pitää su-
det liikkeellä.

• Metsästäjien tulee odottaa passissa liikkumatta. Sutta 
ammutaan vasta, kun se on sopivan ampumamatkan 
päässä.

• Suden metsästyksessä aseena käytetään kivääriä.

Suden kohtaaminen

1 Miten toimin, jos  
kohtaan suden?

• Sudet pyrkivät välttämään ihmistä.

• Jos kohtaat suden, eikä se lähde karkuun, se on  
todennäköisesti sairas tai puolustaa poikasiaan.

• Pyri poistumaan uhkaavasta tilanteesta.  
Muista, että susi on villieläin ja suurpeto.

• Vältä juoksemista. Jos et pääse muuten  
poistumaan tilanteesta, kiipeä johonkin  
korkealle, kiven tai rakennuksen päälle.

• Jos et pääse heti poistumaan tilanteesta, 
 vältä suoraa kontaktia suteen ja pysy rauhallisena.

• Tärkeintä on yrittää poistua tilanteesta tai saada susi jät-
tämään sinut rauhaan.

• Jos susi käy kiinni, huuda lujaa ja heiluta käsiä.

• Pyrkimyksenä on pelottaa susi tai saada se luopumaan 
hyökkäyksestä.

Ilves

1 Minkälaisessa ympäristössä  
ilves elää?

• tiheissä ja vaikeakulkuisissa metsissä

• louhikkorinteissä ja synkissä korpimaastoissa

2 Mitä ravintoa ilves  
käyttää elääkseen?

• tarvitsee päivittäin noin kilon lihaa

• jänikset, kanalinnut, pikkujyrsijät, metsäkauriit,  
  valkohäntäpeurat ja jopa pienpedot

3 Montako pentua  
ilves synnyttää?

• 2–3 poikasta

4 Mistä voi huomata että ilves asuu tai on  
liikkunut alueella?

• pyöreät tassun jäljet

• uloste

• saalis

Ilveksen metsästys

1 Milloin ilveksiä  
metsästetään?

• Ilveksen metsästys on luvanvaraista (poikkeuslupa)

• Tarkista metsästysaika osoitteesta www.riista.fi.

2 Miten ilveksiä  
metsästetään?

• Metsästys onnistuu vain lumikelillä.

• Ilveksiä tulee tarkkailla jo ennen metsästyksen alkua.

• Ilves paikannetaan jälkien perusteella. Passit asetetaan 
alueen ympärille.

• Metsästyksessä voi käyttää ajokoiraa tai ajomiestä. Ajo-
koirista ilveksen perään lähtevät tyypillisesti ne koirat, 
jotka ajavat myös kettua. Myös pystykorvaisia, suurriis-
tan metsästyksessä käytettäviä koiria voi käyttää ilveksen 
metsästyksessä.

• Nopea koira voi ajaa ilveksen puuhun.

• Ilveksellä on erinomainen kuuloaisti. Metsästäjien tulee 
olla passissa hiljaa.

• Ilveksen metsästyksessä käytetään yleensä haulikkoa.

Vinkit

√ Lisää tietoa suurpedoista saat osoitteesta www.suurpedot.fi
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Ahma

1 Minkälaisessa ympäristössä  
ahma elää?

• tunturipaljakoilla ja erämaissa

• avosoilla

• Etelä-Suomessa se elää nuoremmissa metsissä  
ja käyttää aluskasvillisuutta suojautumiseen.

2 Mitä ravintoa  
ahma käyttää?

• poroja ja metsäpeuroja

• pikkunisäkkäitä, sammakkoeläimiä, marjoja ja  
lintuja sekä niiden munia

3 Montako pentua  
ahma synnyttää?

• Ahma synnyttää 2–4 pentua.

4 Mistä voi havaita, että ahma asuu tai on  
kulkenut alueella?

• kynnen jäljet puidenrungoilla

• uloste

• haaska

5 Metsästetäänkö  
ahmoja?

• Ahma on kokonaan rauhoitettu  
(opasta kirjoitettaessa 2014). 

• Kantaa yritetään kasvattaa. 

Suurpetojen jälkien  
tunnistus ja tietovisa

• Opeta tunnistamaan suurpetojen käyntijälkiä, ulosteita, 
raapimisjälkiä ym.

• Parhaiten jälkiin tutustuu maastossa.  Tehkää retki esi-
merkiksi karhun vanhalle talvipesälle tai johonkin muu-
hun paikkaan, jossa jälkiin voi tutustua luonnollisessa 
ympäristössä.

• Jos maastoon lähtö ei ole mahdollista, tutustukaa jälkiin 
kerhotiloissa. Tulosta suurpetojen käyntijälkiä (valokuvia) 
sekä ulosteen ja raapimisjälkien kuvia paperille.

• Aseta paperit eri puolille kerhotilaa niin, että kerholaiset 
voivat kulkea vapaasti ja tutustua jälkiin. 

• Älä kirjoita papereihin jälkien jättäjiä, vaan anna kerho-
laisten pohtia yhdessä, mikä on kunkin eläimen jälki.

• Voit myös pitää leikkimielisen tietovisan jäljistä

• Suurpetoihin liittyvät asiat kiinnostavat varmasti kerho-
laisia, koska ihmisiä karttelevia petoja pääsee harvoin 
näkemään. Pohtikaa, mitä suurpetoja lähialueella voi 
elää ja kuinka toimia, jos kohtaa esimerkiksi karhun met-
sässä?

• Tee edellä läpikäydyistä suurpetoasioista tietovisa, jos-
sa kysymykseen on annettu vastausvaihtoehtoja. Tieto-
visaan voi liittää kuvia, joissa näkyy esimerkiksi jonkin 
suurpedon korvat, häntä tai pesä yms.

40 min

Ilves Ahma
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 6b. Pienpedot

Riistaeläinlajeihin kuuluvia pienpetoja ovat kettu, supikoira, mäyrä, kärppä, hilleri, saukko, 
näätä ja minkki. Ennen niitä pyydettiin arvokkaiden turkiksien vuoksi, nykyään lähinnä 

riistanhoidollisista syistä. Tavoitteena on tutustua pienpetolajeihin, niiden elinympäristöihin  
ja elintapoihin.

Välineet ja materiaalit

• kuvia pienpedoista • täytettyjä pienpetoja

Ennakkovalmistelut

• Hanki kuvia pienpedoista.

• Tiedustele mahdollisuutta lainata metsästysseuran  
jäseniltä täytettyjä eläimiä tai yritä järjestää vierailu  
kouluun, jossa on täytettyjä eläimiä.

• Pyydä pienpetojen turkiksia lainaan  
metsästysseuran jäseniltä. 
 
 

Pienpetoihin  
tutustuminen

1 Mitä pienpetoja kerholaiset tietävät? (kettu,  
supikoira, mäyrä, kärppä, hilleri, saukko, näätä  
ja minkki) Tiedustele kerholaisilta, ovatko he  
nähneet pienpetoja luonnossa ja jos ovat, niin missä.

2 Aloittakaa tutustumalla pienpetojen kuviin  
ja elintapoihin.

3 Pelkkä kuvien katselu on lasten mielestä tylsää. Tee pien-
petoihin tutustumisesta mielenkiintoisempaa lainaamal-
la täytettyjä eläimiä metsästysseuran jäseniltä tai järjestä-
mällä vierailu paikkaan, jossa esillä on täytettyjä eläimiä 
(koulut tai opistot).Tutustukaa pienpetojen käyntijälkiin. 

4 Pienpetoihin tutustumista voidaan jatkaa  
arvuutteluleikillä ja ulkona juoksuleikillä:

Arvuutteluleikki

• Yksi kerholaisista menee hetkeksi toiseen huoneeseen.

• Muut sopivat pienpedon, josta toisessa huoneessa ollut 
kerholainen esittää kysymyksiä.

• Kun pienpeto on sovittu, kerholainen saa tulla esittä-
mään kysymyksiä.

• Kysymyksiin pitää pystyä vastaamaan ”kyllä” tai ”ei”.

• Kysyjä esittää kysymyksiä niin kauan, että pystyy arvaa-
maan pienpedon.

40 min

Juoksuleikki

• Tee maahan kaksi viivaa noin 30 metrin päähän toisistaan.

• Alueen koko kannattaa rajata osallistujien määrän mukaan.

• Yksi kerholainen asettuu viivojen väliin kiinniottajaksi.

• Muut kerholaiset asettuvat toiselle viivalle seisomaan.

• Kuiskaa muiden kerholaisten korvaan jonkin pienpedon 
nimi. Lajeja kannattaa ottaa kerrallaan vain 2–4, riippuen 
kerholaisten määrästä. 

• Valitse pienpedoista esimerkiksi minkki ja supikoira ja 
kuiskaa niiden nimet viivalla seisovien kerholaisten kor-
vaan. Peli toimii parhaiten, kun vähintään neljälle kuiska-
taan saman lajin nimi.

• Keskellä oleva kerholainen huutaa jommankumman 
pienpedon nimen.  Jos kerholainen huutaa ”minkki”, kaik-
kien minkkien tulee lähteä juoksemaan toiselle viivalle.

• Keskellä oleva kerholainen yrittää pyydystää niin monta 
minkkiä kuin mahdollista. 

• Lajien nimiä ei kannata huutaa vuorotellen, vaan mieli-
valtaisesti niin, että kerholaiset joutuvat olemaan koko 
ajan tarkkana. 

• Kiinnijääneet kerholaiset voivat mennä keskelle autta-
maan kiinniottamisessa.

• Peli loppuu, kun kaikki kerholaiset ovat jääneet kiinni.

• Peliä voidaan toistaa vaihtamalla lajien nimiä ja kiinniottajaa. 

Täytetyt eläimet, kallot ja nahat kiinnostavat lapsia aivan  
eri tavalla kuin pelkät kuvat.

JUSSI PARTANEN
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Pienpetojen  
turkikset

• Pienpetoja on varsinkin ennen pyydetty lähinnä turkiksi-
en takia, joten turkiksiin tutustuminen on hyvä lisä pien-
petoihin perehtymisessä.

• Kerhoiltaan voi yrittää hankkia pienpetojen turkiksia 
metsästysseuran jäseniltä.

• Aseta turkikset esille ja laita viereen paperi, jossa on joku 
kysymys tai vihje siitä, mikä eläin saattaisi olla kyseessä.

• Anna kerholaisten rauhassa tutustua turkiksiin. 

• Vihjeet helpottavat arvaamista ja lisäävät kiinnostusta.

• Käykää lopuksi yhdessä läpi turkikset. Samalla voit ker-
toa vinkkejä, mistä kyseinen eläin on helppo tunnistaa 
(esimerkiksi kärpällä musta hännänpää).  
 
 

Yleistietoa  
pienpedoista

Kettu

1 Minkälaisissa elinympäristöissä  
kettu asuu?

• Sopeutuvana eläimenä kettu voi asua metsissä,  
viljelyalueilla ja asutuksen lähellä.

• Tekee pesän mäyrän luoliin, kallionhalkeamiin,  
latojen tai autiotalojen alle.

2 Mitä kettu käyttää  
ravinnokseen?

• kaikkiruokainen

20 min

20 min

• hiiret, myyrät, linnut, marjat, selkärangattomat 
sekä jätteet

3 Montako pentua  
kettu synnyttää?

• Kettu synnyttää keväällä 1–10 pentua (keskimäärin 5).

4 Miten kettua 
 metsästetään?

• Ketunpyynti tapahtuu haaskaa apuna käyttäen, ajokoi-
ralla, luolakoiralla, jalkanarulla, loukuilla tai lippusiimalla 
sekä houkuttelemalla.  

Supikoira

1 Minkälaisissa elinympäristöissä  
supikoira asuu?

• lehtomaiset metsät

• vesistöjen rantavyöhykkeet, peltojen laidat, niityt ja  
niiden reunametsät

• Supikoiran pesä voi olla vanha mäyrän- tai ketunluola.  
Se voi sijaita myös heinäladon tai muun rakennuksen  
alla.

2 Mitä supikoira käyttää  
ravinnokseen?

• maassa pesivien lintujen munia, hiiriä, sammakoita, 
hyönteisiä, matoja, teurasjätteitä ja kuolleita eläimiä

• kesällä ja syksyllä myös marjoja ja viljaa

3 Montako pentua  
supikoira synnyttää?

• Supikoira synnyttää toukokuussa 6–8 poikasta.

4 Miten supikoiraa  
pyydetään?

• Sitä pyydetään lähinnä loukuilla ja luolista.  
Supikoiraa voidaan pyytää myös pysäyttävällä koiralla 
sekä haaskalta kyttäämällä ja houkuttelemalla.

Kettu Supikoira
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Mäyrä

1 Minkälaisissa elinympäristöissä  
mäyrä asuu?

• Mäyrä kulkee mielellään ojanpohjia, polkuja ja  
peltojen pientareita pitkin.

• Se kaivaa luolansa hiekkarinteisiin, ladon alle,  
louhikkoon, kannokkoon tai kiven alle.

2  Mitä mäyrä käyttää  
ravinnokseen?

• kastemadot, pikkunisäkkäät, hyönteiset, kasvit,  
matelijat, kaura

3 Montako pentua  
mäyrä synnyttää?

• Mäyrä synnyttää kevättalvella 2–3 poikasta

4 Miten mäyrää  
pyydetään?

• Mäyrää pyydetään luolakoirilla ja jonkin verran loukuilla. 
Metsästyksessä käytetään myös pysäyttäviä koiria. 

Kärppä

1 Minkälaisessa elinympäristössä  
kärppä asuu?

• rantapöheiköt, pensaikot ja jokivarret

• asutuksen lähistöllä ojissa, kiviaidoissa, kellareissa

2 Mitä kärppä käyttää  
ravinnokseen?

• myyriä, metsäkanalintujen poikasia, kaloja, hyönteisiä  
ja sammakoita

3 Montako pentua  
kärppä synnyttää?

• Kärppä synnyttää toukokuussa 3–8 poikasta.

4 Miten kärppää  
pyydetään?

• Kärppien pyynti on vähäistä. Jonkin verran pyydetään 
raudoilla ja loukuilla. 
 

Hilleri

1 Minkälaisessa elinympäristössä  
hilleri asuu?

• rannoilla, hakkuuaukoilla ja pelloilla

2 Mitä hilleri käyttää  
ravinnokseen?

• myyriä, hiiriä, rottia, kaloja, sammakoita, sisiliskoja  
ja käärmeitä

3 Montako pentua  
hilleri synnyttää?

• Hilleri synnyttää toukokuun lopulla 3–10 poikasta

• Pesä sijaitsee kannokossa, kivikossa, ontossa puussa tai 
puunjuurakon alla

4 Miten hilleriä  
pyydetään?

• Hillereiden metsästys on varsin vähäistä.

• Joitakin yksilöitä saadaan minkkiloukuilla. 

Mäyrä

Kärppä

Hilleri
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Saukko

1 Minkälaisessa elinympäristössä  
saukko asuu?

• virtaavien vesien äärellä

2 Mitä saukko käyttää  
ravinnokseen?

• kalaa, pikkunisäkkäitä, lintuja, rapuja, sammakoita  
ja simpukoita

3 Montako pentua  
saukko synnyttää?

• Saukko synnyttää 1–5 poikasta.

• Kaikki saukot synnyttävät maalle, usein luolaan.

4 Miten saukkoa  
pyydetään?

• Saukko on rauhoitettu kokonaan.

• Joitakin pyyntilupia myönnetään sellaisten yksilöiden 
pyyntiin, jotka tekevät tuhoja esimerkiksi kalanviljelylai-
toksilla. 

Minkki

1 Minkälaisessa elinympäristössä  
minkki asuu?

• vesistöjen äärellä

2 Mitä minkki käyttää  
ravinnokseen?

• munia, lintuja, kaloja, pikkunisäkkäitä, rapuja ja  
simpukoita, liskoja ja hyönteisiä

3 Montako pentua  
minkki synnyttää?

• Minkki synnyttää huhtikuun lopulla tai toukokuussa  
5–6 poikasta.

• Minkin pesä sijaitsee yleensä rantatörmässä,  
rakennuksen alla tai kivilouhikossa.

4 Miten minkkiä  
pyydetään?

• Minkkiä pyydetään riistanhoidollisista syistä. Se on tän-
ne tuotu, Suomen luontoon kuulumaton vieraspeto Poh-
jois-Amerikasta.

• Pyynnissä käytetään elävänä pyytäviä loukkuja ja heti 
tappavia rautoja.

• Voidaan pyytää myös kyttäämällä virtapaikkojen ja mui-
den vesistöjen äärellä. 

Näätä

1 Minkälaisessa elinympäristössä  
näätä asuu?

• vanhat havumetsät, joissa on kolopuita ja juurakoita

• hakkuuaukkojen lähialueet

2 Mitä näätä käyttää  
ravinnokseen?

• oravia, metsäkanalintuja, lintujen munia, hyönteisiä, 
myyriä, rottia, hiiriä ja marjoja

3 Montako pentua  
näätä synnyttää?

• Näätä synnyttää maalis–toukokuussa 3–5 poikasta

• Pesä sijaitsee yleensä puunkolossa, pesäpöntössä tai jos-
sain rakennuksesta löytyvässä suojaisassa paikassa.

4 Miten näätää  
pyydetään?

• Näätää metsästetään koiran avulla tai jäljittämällä.

• Yleisimmin käytetään pystykorvaisia rotuja.

• Jäljittäminen tapahtuu yleensä hiihtämällä. Jäljitys voi olla 
haastavaa, koska näätä etenee puusta toiseen hyppimällä.

• Näätää voidaan pyytää myös raudoilla.

Saukko

Minkki

Näätä
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Riistalinnuiksi luetaan Suomessa kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, heinäsorsa, tavi, haapana, 
jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukkasotka, haahka, alli, telkkä, tukkakoskelo, isokoskelo, 

riekko, kiiruna, pyy, teeri, metso, peltopyy, fasaani, nokikana, lehtokurppa ja sepelkyyhky. Tämä on 
saalismäärällä mitattuna suurin riistaryhmä. Tavoitteena on tutustua eniten metsästettyihin lintuihin ja 
niiden tuntomerkkeihin.

Välineet ja materiaalit

• kuvia vesilinnuista ja 
metsäkanalinnuista

• kuvia linnuista, joissa 
näkyy jokin lajille tyypil-
linen tuntomerkki  
(teeren pyrstö, heinä- 
sorsan sininen siipipeili)

• mahdollisimman  
monen eri vesilinnun ja 
metsäkanalinnun  
höyheniä sekä sulkia.

• metsäkanalintujen  
siipiä ja pyrstöjä

6c. Riistalinnut

Vesilinnut

1 Vesilintujen tunnistamiseen riittää ennen metsästäjätut-
kintoa muutaman eniten metsästetyn vesilinnun tunnis-
taminen. Tunnistamisen harjoittelu kannattaa aloittaa 
heinäsorsasta, tavista, telkästä sekä haapanasta.

2 Laita esille heinäsorsan, tavin, telkän sekä haapanan ku-
vat. Kerro, mitkä linnut kuvissa esiintyvät. Anna kerho-
laisten katsoa kuvia ja kysy hetken kuluttua, miten hei-
näsorsan erottaa tavista jne. Kun kerholaiset itse keksi-
vät kuvien perusteella eroja lintujen välillä, ne jäävät pa-
remmin mieleen.

Ennakkovalmistelut

• Pyydä metsästäjiltä lainaan täytettyjä lintuja (jos mah-
dollista).

• Hanki vesilintujen ja metsäkanalintujen sulkia ja höyheniä. 

• Hanki metsäkanalintujen siipiä ja pyrstöjä. 
 

30 min 3 Näytä kerholaisille edellä opetelluista vesilinnuista ku-
via, joissa näkyy vain jokin osa linnusta. Kerholaiset yrit-
tävät arvata, mikä lintu on kyseessä.

4 Voitte pelata ”mikä lintu puuttuu” -peliä. Käännä lintu-
jen kuvat väärinpäin pöydälle niin, että kerholaiset eivät 
näe kuvia. Ota kuvista yksi pois. Käännä sitten loput ku-
vat oikeinpäin ja pyydä kerholaisia keksimään mahdol-
lisimman nopeasti, mikä lintu puuttuu joukosta. Voitte 
sopia, että lintulajin nimen saa sanoa heti, kun puuttu-
van linnun keksii tai, että käsi nostetaan ylös vastauksen 
tietämisen merkiksi.

5 Ota mukaan muutaman vesilinnun kuva lisää (esimer-
kiksi haahka, isokoskelo, jouhisorsa sekä tukkasotka). 
Tuntomerkkien opettelun jälkeen voit ottaa nämä neljä 
uutta lintulajia mukaan ”mikä lintu puuttuu” -peliin.

TEEMU SIMENIUS
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Heinäsorsa

• Maailman yleisin sorsalintu

• Sinisorsa-nimensä heinäsorsa on saanut kirkkaan sini-
sestä siipipeilistään, joka kuuluu molempien sukupuo-
lien pukuun.

• Elinympäristö: viettää aikaa mieluiten rehevissä lammis-
sa ja järvissä

• Ravinto: selkärangattomat, kasvit, heinä, siemenet

• Heinäsorsa on ensimmäisiä Suomeen muuttavia lintuja, ja 
se saattaa munia ensimmäisen kerran jo huhtikuun alussa. 

• Suurin syy pesintöjen epäonnistumiseen ovat pienpedot.

Telkkä

• Koiraan juhlapuku on helposti tunnistettavan mustaval-
koinen, ja sillä on valkea täplä poskessa. Naaras on vaa-
timattoman harmaankirjava, ja sillä on ruskea pää. Mo-
lemmilla on pistävän keltainen silmä.

• Elinympäristö: ei ole tarkka pesimäjärvestä, kaikenlaiset 
järvet kelpaavat.

• Ravinto: veden selkärangattomat, sudenkorennon ja ve-
siperhosen toukkia sekä nilviäisiä.

• Telkkä on kolopesijä. Se munii yleensä esimerkiksi vanhaan 
palokärjen koloon tai sille asetettuun telkänpönttöön.

Haapana

• Koiraan juhlapuku on komean harmaankirjava, ja siihen 
kuuluu punertavanruskea pää, kellertävä otsa sekä val-
kea vatsa. Naaraankin alapuoli on vaalea, mutta muutoin 
sen väritys on vaatimattoman harmaanruskea.

• Elinympäristö: viihtyy parhaiten rehevissä, kortteisissa 
vesistöissä

• Ravinto: laiduntaa vihannoilla rantaniityillä, mutta syö 
muninnan aikana pääasiassa veden selkärangattomia. 

• Pesä on tavallisesti rantakasvillisuuden suojassa veden 
läheisyydessä, mutta toisinaan pesiä voi löytyä pitkänkin 
matkan päästä rannasta.

Tavi

• Pieni, harmaanruskea puolisukeltajasorsa, jonka höy-
henpukua peittää tiheä kuviointi. Lähietäisyydeltä näkyy 
myös vihreä siipipeili. 

• Elinympäristö: ojanpientareen lätäköt, metsälammet, 
tulvavedet tai suohetteiköt. Myös uudet vesistöt esimer-
kiksi majavan tulva-altaat kelpaavat taville.

• Ravinto: selkärangattomat, kuten vesikirput ja surviais-
sääsken toukat. Talvisaikaan se siirtyy kasvipainotteisem-
paan ravintoon, kuten siemeniin.

• Naaras pesii maalle, joskus yllättävänkin kauas vedestä ja 
munii pesään 8–11 munaa.

Heinäsorsa

Tavi

Telkkä

Haapana
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• 
Metsäkanalinnut

1 Suomessa eläviä metsäkanalintuja ovat metso, teeri, 
pyy, kiiruna sekä riekko. Näistä saalismääriltään merkit-
tävimpiä ovat metso, teeri ja pyy. 

2 Harjoitelkaa metsäkanalintujen tunnistamista samoin 
kuin vesilintujen kohdalla. Myös samantyylisiä arvuutte-
luleikkejä voi pelata.

3 Täytettyihin lintuihin tutustuminen on myös mielenkiin-
toista, mikäli niitä saa lainaan metsästysseuran jäseniltä.

4 Tutustukaa metsäkanalintujen siipiin ja pyrstöihin. Ope-
telkaa arvioimaan metsäkanalinnun ikä siivistä:

• Nuorella teerellä ja metsolla siiven kaksi ensimmäistä kä-
sisulkaa ovat teräväpäisiä. Lisäksi sulan kärki on väriltään 
haalea ja täplikäs.

• Vanhoilla linnuilla sulkien kärjet ovat pyöreämpiä ja väri-
tys on vahvempi.

5 Mikäli metsäkanalinnut ja vesilinnut ovat jo tulleet ker-
holaisille tutuiksi kuvien katselun ja erilaisten tunnistus-
leikkien avulla, voitte pelata sulkientunnistuspeliä:

1. Laita pöydälle sulkia.
2. Pyydä kerholaisia etsimään kasasta esimerkiksi teeren 

sulka tai mitä valikoimassa sattuu olemaan. 
3. Sulkia tutkimalla voitte käydä läpi lajien tuntomerkkejä 

ja keskinäisiä eroja. Apuna voi samalla käyttää kuvia tai 
täytettyjä eläimiä.

4. Jos kerholaisia on paljon ja sulkia näytetään yhtä aikaa 
kaikille, sulkakasoja pitäisi olla useita. 

5. Jos ryhmä on suuri, voitte tutustua sulkiin yhdessä ja kat-
sella niistä tuntomerkkejä ilman kisailua. 

Pyy

• Suomen pienin metsäkanalintu

• Tuntomerkit: höyhenpuku on ruskean- ja valkeankirjava, 
ja päätä koristaa pieni töyhtö.

• Elinympäristö: rehevät, tiheät sekametsät, joissa on pal-
jon aluskasvillisuutta

• Ravinto: marjoja, siemeniä ja ruohokasveja. Talvella ra-
vinto koostuu lepän ja koivun urvuista sekä silmuista.

• Pyyn pesä on rakennettu suojaiseen paikkaan esimerkik-
si kannon kupeeseen tai pensaikkoon. 

Teeri

• Elinympäristö: sekametsät, suoalueet ja puustoiset hak-
kuuaukot

• Ravinto: kesäravinto painottuu kasvikunnan  
tuotteisiin, kuten versoihin, silmuihin, marjoihin  
ja jopa sieniin. Talvella tärkeintä ravintoa ovat  
koivun urvut. 

• Teerille ominaista on yhteissoidin, jonka paikka voi  
säilyä vuodesta toiseen samana. Soidinpaikka on  
avoimessa maastossa, usein aapasuolla. Se voi  
olla myös esimerkiksi niityllä, jäällä tai pellolla.

• Naaras tekee suojaisaan paikkaan pesän, joka voi  
sijaita miltei millaisessa maastossa hyvänsä. Pesiä  
voi olla hakkuuaukoissa, nuorissa sekametsissä ja  
varttuneimmissakin männiköissä. Yhteistä paikoille  
on pesän piiloutuminen tehokkaasti kasvuston, kannon  
tai vaikkapa mättään suojaan.

30 min

PyyTeeri
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Metso

• Tuntomerkit: vanhalla koiraalla on vaalea luunvärinen 
”homenokka”. Naarasmetso eli koppelo on koirasta yli 
puolet kevyempi. Sillä on ruskeankirjava suojaväri, josta 
erottuu lämpimän punaruskea rinta.

• Elinympäristö: erämaiden ja vanhojen metsien tunnus-
lintu. Naaraat hakovat nuorissa, tiheämmissä metsiköis-
sä, ja koiraat hakeutuvat usein esimerkiksi vanhempaa 
puuta kasvaville kankaille.

• Ravinto: silmuja, kukintoja ja marjoja. Talvisin ravintona 
ovat männynneulaset. 

• Metsolla on teeren tapaan ryhmäsoidin. Paikkauskollisi-
na lintuina ne pitävät kiinni hyvästä soidinpaikasta. Soi-
dinta vaikeuttaa, mikäli alueella tehdään voimakkaita 
metsänkäsittelyitä.

• Poikaskuolleisuus on suurta, ja poikasista aikuisiksi vart-
tuu vain muutama prosentti. Syinä voivat petojen lisäksi 
olla taudit, epäsuosiolliset säät tai ravinnon puute. 
 

Tarkkailuretki  
maastoon

Tarvittavat materiaalit ja välineet

• lämpimät ulkovaatteet

• kiikarit

• kynä ja paperia

• retkijakkara tai 
 istuinalusta

• (eväät)

Ennakkovalmistelut

• Ota selvää, mistä löytyy teeren soidinpaikka tai hyvä lin-
tuvesistö, jossa on mahdollisuus nähdä lintuja. (Retken 
onnistuminen riippuu vuodenajasta.)

• Tiedota kerholaisia asianmukaisesta pukeutumisesta, 
kokoontumispaikasta ja -ajasta ajoissa. 

• Maastoretken pituus voi olla 1,5–2 tuntia, riippuen ker-
holaisten iästä ja keskittymiskyvystä.

• Retkeen voi yhdistää makkaranpaistoa tai eväitten syön-
tiä maastossa.

Maastossa:

1 Asettukaa tarkkailupaikalle, josta on hyvä näköyhteys 
esimerkiksi suolle, johon teeret saattavat tulla soitimel-
le. Teerien soidinta tulisi mennä tarkkailemaan aikaisin 
aamulla, joten sen toteuttaminen kerholaisten kanssa 
voi olla hankalaa. Hyvä vaihtoehto on mennä tarkkaile-
maan vesilintuja ennen niiden syysmuuttoa. 

2 Kirjatkaa ylös paperille kaikki ääni- ja  
näköhavainnot.

1–2 h

3 Voitte myöhemmin käydä havainnot yhdessä läpi ja tut-
kia, oliko havainnoissa tuntemattomia lajeja tai ääniä.

4 Retki voi päättyä makkaranpaistoon tai  
eväitten syöntiin.

Riekko

Metso
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 6d. Hirvieläimet

Hirvieläimille tyypillinen tuntomerkki on sarvet, jotka useimmilla lajeilla 
kasvavat vain uroksille. Suurin osa hirvieläimistä elää sukupuolten 

kesken jakautuneissa ryhmissä, naaraat ovat yleensä vasojen kanssa, 
ja urokset liikuskelevat yksin tai omassa ryhmässään. Suomessa 
hirvieläimiin luetaan kuuluvaksi hirvi, valkohäntäpeura, 
metsäpeura, kuusipeura, saksanhirvi ja 
japaninpeura. Tavoitteena on tutustua Suomessa 
eniten metsästettyihin hirvieläimiin ja niiden 
elinympäristöihin sekä opetella tunnistamaan  
niiden jälkiä ja jätöksiä.

Välineet ja materiaalit

• Kuvia hirvieläimistä ja niiden jäljistä (hirvi, metsäkauris, 
valkohäntäpeura, metsäpeura ja kuusipeura)

Ennakkovalmistelut:

• Hanki kuvia eri hirvieläimistä ja niiden jäljistä. Hyviä ku-
via löydät esimerkiksi Metso-leiri -materiaaleista.

• Hanki myös hirvieläimistä kuvia, joissa näkyy vain osa 
eläimestä, esimerkiksi häntä tai sorkka. Voit leikata koko-
naisesta hirvieläimen kuvasta osan, josta eläimen kuiten-
kin pystyy tunnistamaan. 

Hirvieläinten 
tunnistaminen 

1 Opetelkaa tunnistamaan eri hirvieläimet.  
Käytä opettamiseen erilaisia kuvia.

2 Opetelkaa erilaiset  
tuntomerkit:

• väritys

• sarvet

• jäljet

3 Näytä kerholaisille hirvieläinten kuvia, joissa näkyy vain 
jokin osa eläimestä. Pyydä heitä arvaamaan, mikä eläin 
on kyseessä.

4 Tutustukaa hirvieläinten  
elinympäristöihin.

30 min

Metsäkauris

1 Minkälaisissa elinympäristöissä  
metsäkauris asuu?

• Talvella kauris viihtyy metsän suojissa, missä lumipeite 
on vähäisempi.

• pellot

• metsät

2 Mitä metsäkauris käyttää  
ravinnokseen?

• Talvella metsäkauriit syövät varpuja, naavaa ja jäkälää.

• Kesällä ruokavalio koostuu marjanvarvuista, terhoista, 
silmuista ja juureksista. Metsäkauris käyttää kesällä ra-
vinnokseen vain kasvien helpoimmin sulavia ja mauk-
kaimpia osia.

3 Montako vasaa metsäkauris  
synnyttää?

• Metsäkauris synnyttää touko-kesäkuussa 2–3 vasaa.

4 Miten uroksen ja naaraan erottaa  
toisistaan?

• Uroskauriilla on sarvet.

• Uroskauriin peräpeili on munuaisenmuotoinen.

• Naaraalla on vaalean peräkuvion alaosassa karvatupsu, 
joka erottuu myös sivultapäin katsottuna.

Metsäkauris
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Hirvi

1 Minkälaisissa elinympäristöissä  
hirvi asuu?

• Hirven elinympäristö vaihtelee vuodenaikojen mukaan. 
Se siirtyy keväällä kesälaitumille ja syystalvella takaisin 
talvilaitumille. 

• Ravinto vaikuttaa paljon elinympäristön valintaan.

• Kesällä hirvi viihtyy soiden läheisyydessä ja talvella vähä-
lumisilla alueilla, taimikoiden läheisyydessä.

2 Mitä hirvi käyttää  
ravinnokseen?

• Hirven ravinto vaihtelee vuodenaikojen mukaan

• Talvella hirvi syö hangen pinnalle ulottuvia puu-, pensas- 
ja varpukasveja: pihlajaa, katajaa ja tarpeen tullen myös 
männynneulasia.

• Kesällä hirvi syö lähes kaikkia vihreitä kasveja. Erityistä 
herkkua ovat suo- ja vesikasvit.

• Talvella aikuinen hirvi tarvitsee 10–12 kg rehua, kesällä 
jopa 40 kg.

3 Montako vasaa hirvi  
synnyttää?

• Hirvi synnyttää huhti–toukokuussa 1–2 vasaa

• Synnytyspaikka on usein suojainen ja peitteinen metsikkö 

4 Miten uroksen, naaraan ja vasan  
erottaa toisistaan?

• Sarvet kasvavat vain uroshirville.

• Uroksen eturuumis on massiivinen ja pää lyhyempi kuin 
naaraalla

• Uroksella parta on pidempi ja leveämpi kuin naaraalla.

• Peräpeilistä naaraan erottaa siitä, että valkea kiila ulottuu 
jalkovälistä peräaukkoon asti.

• Vasan pää on yleensä kolmiomainen ja selvästi lyhempi 
kuin aikuisella naaraalla.

• Vasat eivät yleensä liiku yksin, vaan mukana on emä. 
 

Valkohäntäpeura

1 Minkälaisissa elinympäristöissä  
valkohäntäpeura asuu?

• pelloilla

• sekametsissä, joissa on suojaavaa pensaikkoa

2 Mitä valkohäntäpeura  
käyttää ravinnokseen?

• ruohoa, heinää

• lehtiä

• marjoja

3 Montako vasaa valkohäntäpeura  
synnyttää?

• Valkohäntäpeura synnyttää toukokuussa 2–4 vasaa (ne-
loset harvinaisuus)

4 Miten uroksen ja naaraan erottaa 
toisistaan?

• Uroksilla on sarvet

• Naaras on urosta hieman pienempi

Hirvi

Valkohäntäpeura
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Metsäpeura

1 Minkälaisissa elinympäristöissä  
metsäpeura asuu?

• Rehevillä soilla

• Talvisin aavoilla järvenjäillä

2 Mitä metsäpeura käyttää  
ravinnokseen?

• pääravinto jäkälä

• korvasienet

• suokasvit

• versot, juuret, sarat ja heinät

3 Montako vasaa metsäpeura  
synnyttää?

• Toukokuun lopulla metsäpeura synnyttää yhden vasan. 

Kuusipeura

1 Minkälaisessa elinympäristössä  
kuusipeura asuu?

• Niittymäisillä metsäalueilla

• Esiintyy vain eteläisessä Suomessa

2 Mitä kuusipeura käyttää  
ravinnokseen?

• ruohoa ja heiniä

• tarvitsee talviruokintaa selvitäkseen talvesta

3 Montako vasaa kuusipeura  
synnyttää?

• Tavallisesti naaras synnyttää toukokuussa yhden vasan. 

 

Kipsivalos  
eläimen jäljestä

Välineet ja materiaalit

• kipsiä (eli kalsiumsul-
faattia)

• vettä

• astia (kipsin sekoitta-
mista varten)

• kehikoita (pahvia,  
muovia, puuta)

• jauhosihti

• rautalankaa tai  
katiskaverkkoa

Ennakkovalmistelut

• Hanki valoksen tekoon tarvittavat välineet

• Etsi hyviä paikkoja, joista voitte kerholaisten kanssa läh-
teä etsimään valoksentekoon sopivia eläinten jälkiä. 

Kipsivaloksen tekeminen

1 Yksittäisestä eläimen jäljestä voi tehdä kipsivaloksen, 
mikäli löytyy paikka, jossa on paljon selkeitä jälkipai-
nanteita. (Jokaiselle kerholaiselle tulee olla oma jälki.)

2 Jokainen kerholainen valitsee yhden selkeän jäljen va-
loksen tekemistä varten ja poistaa siitä ylimääräiset ros-
kat. Maahan painuneiden heinien ja tikkujen kannattaa 
antaa olla paikallaan.

3 Jälki ympäröidään kehikolla painamalla kehikko maata 
vasten.

4 Sekoita kipsi astiassa melko löysäksi velliksi siten, ettei 
siihen jää paakkuja. (Apuna voi käyttää jauhosihtiä.)

5 Kerholaiset saavat kukin vuorollaan kaataa kipsin 
omaan muottiinsa aloittaen jäljen keskeltä. Kipsikerrok-
sen tulee olla noin 1,5–2,0 cm paksu.

6 Kipsin sisään voi laittaa rautalangan pätkiä tai katiska-
verkkoa vahvikkeeksi, mutta se ei ole välttämätöntä.

7 Noin puolen tunnin päästä valoksen voi nostaa varovasti 
pois.

8 Jäljestä on nyt saatu negatiivivalos. Negatiivin avulla 
voidaan tehdä jälkiä muovailuvahaan tai askartelumas-
saan

1–2 h

Kuusipeura

Metsäpeura
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6e.  Metsäjänis ja rusakko

Jänis on suosituimpia riistanisäkkäitämme. Suomessa esiintyy luonnonvaraisena kaksi jänisten 
heimoon kuuluvaa lajia: metsäjänis ja rusakko. Lisäksi villikaniinia tavataan pääkaupunkiseudulla. 

Metsäjänis ja rusakko muistuttavat ulkomuodoltaan toisiaan. Tavoitteena on tutustua 
metsäjänikseen ja rusakkoon sekä oppia erottamaan ne toisistaan.

Välineet ja materiaalit

• kuvia metsäjäniksestä ja rusakosta sekä niiden jäljistä

Ennakkovalmistelut

• Hanki kuvia metsäjäniksestä ja rusakosta sekä niiden jäl-
jistä. Hyviä kuvia löydät esimerkiksi Metso-leirin materi-
aaleista.

• Hanki myös kuvia, joissa näkyy vain osa eläimestä  
– esimerkiksi häntä tai korvat.  

• Teematehtävät

Tunnistaminen

1 Käytä tunnistamisen opettamisessa kuvia (hirvieläinten 
tunnistamistehtävän tapaan, ks. tehtävä 6D)

2 Anna kerholaisten keksiä eroavaisuuksia metsäjäniksen 
ja rusakon kuvista. Omien havaintojen tekeminen tehos-
taa oppimista.

Metsäjänis

1 Miten tunnistan  
metsäjäniksen?

• Turkin väri ja tiheys vaihtelevat vuodenajan mukaan: ke-
sällä ruskeaa eläintä on vaikea erottaa maastosta, kun 
taas talvella se sulautuu valkoisena lumimaisemaan.

•  Lumikenkämäiset, leveät käpälät mahdollistavat vaivat-
toman liikkumisen hangella.

2 Minkälaisessa elinympäristössä  
metsäjänis asuu?

• Pedoilta riittävästi suojaa antavat ja paljon ravintoa tarjo-
avat alueet, nuoret lehti- ja sekametsät. 

3 Mitä metsäjänis syö? 

• Lämpimään aikaan metsäjänis syö ruohoja ja heiniä, syk-
syisin varpuja. Talvisin se siirtyy syömään puiden ja pen-
saiden (lähinnä haavan ja pajun) kuorta, urpuja ja versoja.

30 min

Rusakko

1 Miten tunnistan  
rusakon?

• turkin väri on talvella vain hieman vaaleampi kuin kesällä

• kapeat takakäpälät, jotka uppoavat hankeen (toisin kuin 
metsäjäniksen lumikenkäjalat)

2 Minkälaisessa elinympäristössä  
rusakko asuu?

• peltoalueilla

• kaupungeissa ja asutuskeskuksissa

3 Mitä rusakko syö? 

• heinää, ruohoa ja muita viherkasveja

• sydäntalvella turvautuu puiden oksiin, kun ei pysty enää 
kaivamaan ravintoa lumen alta

• Mitä eroa on rusakolla ja metsäjäniksellä? 

• Rusakko on lähes kaksi kertaa metsäjäniksen kokoinen.

• Rusakon häntä on pitkulaisempi.

• Rusakolla on pidemmät korvat.

• Rusakon silmät ovat väriltään kellertävät, metsäjäniksen 
silmät ovat tummat.

• Rusakolla ei ole lumijalkaa, joten sen jälki on kapeampi 
kuin metsäjäniksen.

Metsäpeura

Rusakko
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K
arh

u
  

(U
rsus arctos)

Karhun jälkiä näkee harvoin lum
ella, 

sillä karhut ovat usein jo talvipesässä 

ensilum
ien tultua. Viim

eisiltä kevät

hangilta voit joskus löytää vasta  

heränneen karhun jäljen. Jäljessä  

näkyy viisi varvasta. M
atolla näet  

karhun käynnin ohuella lum
ella. 

U
pottavassa lum

essa se helpottaa 

kulkuaan astum
alla takajalan etu

jalan jälkeen. Saalistaessaan karhu 

liikkuu syvässä lum
essa loikalla.

Su
si (Canis lupus)

Susi on laum
aeläin, m

utta esim
erkiksi sopivaa 

elinpiiriä etsivä nuori yksilö voi liikkua yksin. Suden 

jäljen sekoittaa helposti suuren koiran jälkeen. 

Jäljessä on koiraeläinten tapaan neljä varvasta. 

M
atolla näet suden hitaan ravin. Ravi voi olla 

m
yös nopeaa vinoravia, jolloin jälkikuvio hiem

an 

m
uuttuu. M

uita kulkutapoja ovat laukka ja syvässä 

lum
essa tai saalistuksessa loikka.

A
h
m
a  

(G
ulo gulo)

Ahm
a on pienin suurpetom

m
e, m

utta sillä 

on yllättävän suuret tassut. Kevätauringon 

sulattam
an jäljen voi jopa sekoittaa karhun 

jälkeen. Jäljessä on näätäeläinten tapaan vii

si varvasta. M
atolla näkem

äsi kulkutapa on 

m
atkalaukka. M

uita kulkutapoja ovat ravi ja 

näätäeläim
ille tyypillinen pariloikka. 

Ilves (Lynx lynx)

Ilveksen jäljen paras tuntom
erkki on 

sen pyöreys. Jäljessä ei yleensä näy 

kynsiä, sillä ilves pystyy vetäm
ään ne 

tassun sisään. Jäljessä on kissaeläim
ille 

tapaan neljä varvasta. M
atolla näet 

ilveksen käynnin kantavalla hangella. 

U
pottavassa lum

essa takajalka astuu 

etujalan jälkeen. M
uita kulkutapoja ovat 

ravi sekä saalistuksessa ja paossa loikka.

Tu
n
n
istitko kaikki jäljet? 

Jälkien tunnistus on usein hankalaa, m
utta harjoitus tekee m

estarin. Tutki jälkiä aina pidem


m
ältä m

atkalta, sillä yksittäinen jälki saattaa häm
ätä. Eläim

et astuvat takajalan joskus etu

jalan jäljen päälle. Jälki on usein m
yös epäselvä, kun eläin liikkuu laum

assa tai pentujensa 

kanssa. Eläinten jätökset ja syönnökset saattavat auttaa jäljen jättäjän jäljille. 

•	Lue lisää lum
ijäljistä: Lum

ijälkiopas, M
arcus W

ikm
an. 
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 c
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Oikeat vastaukset: 1C 2A 3D 4B

Etujalka

Takajalka

9–10 cm

10–11 cm

Etujalka

Takajalka

7–9 cm

7–8 cm

Etujalka

Takajalka

12–15 cm

18–25 cm

Etujalka

Takajalka

8–10 cm

12–16 cm

6f. Jäljet ja jätökset

Riistaeläimet jättävät monenlaisia jälkiä ja jätöksiä. Ne kertovat muun muassa eläimen 
käyttäytymisestä ja liikkumisesta. Metsästäjälle jälkien ja jätösten tunnistaminen on tärkeä 

taito, koska niistä voi tulkita alueen lajikirjoa ja riistaeläinkantojen kokoa. Tavoitteena on oppia 
tunnistamaan yleisimpien riistanisäkkäiden jäljet ja jätökset sekä tekemään niistä johtopäätöksiä.

Materiaalit ja välineet

• Ulkovaatteet • Metsästäjäliiton  
jälkimatto

Jälkien ja jätösten  
tunnistaminen

1 Talvella jälkiin kannattaa tutustua luonnossa.  
Varsinkin uudelle lumelle jäljet jäävät selvästi näkyviin. 
Etsikää ulkoa eläinten jälkiä.

2 Pohtikaa yhdessä, mitä jäljistä voi  
päätellä?

• eläinlaji

• eläimen koko

• kulkusuunta ja –nopeus

Ennakkovalmistelut

• Kysy jälkimattoja ajoissa lainaan Metsästäjäliiton  
piiriltäsi.  

3 Mistä muista jäljistä voit päätellä, että  
eläin on kulkenut metsässä?

• syömäjäljet

• jätökset

• kulkutiet

• pesät

• raapimajäljet

• lintujen rypypaikat

• kiimakuopat

4 Etsikää merkkejä luonnossa  
kulkeneista eläimistä. 

30 min

Jälkimattoja on neljä erilaista. Kuvassa suurpetomatto. Kysy jälkimattoja lainaan lähimmästä Metsästäjäliiton piiristä.
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1

2

3

4

K
arh

u
  

(U
rsus arctos)

Karhun jälkiä näkee harvoin lum
ella, 

sillä karhut ovat usein jo talvipesässä 

ensilum
ien tultua. Viim

eisiltä kevät

hangilta voit joskus löytää vasta  

heränneen karhun jäljen. Jäljessä  

näkyy viisi varvasta. M
atolla näet  

karhun käynnin ohuella lum
ella. 

U
pottavassa lum

essa se helpottaa 

kulkuaan astum
alla takajalan etu

jalan jälkeen. Saalistaessaan karhu 

liikkuu syvässä lum
essa loikalla.

Su
si (Canis lupus)

Susi on laum
aeläin, m

utta esim
erkiksi sopivaa 

elinpiiriä etsivä nuori yksilö voi liikkua yksin. Suden 

jäljen sekoittaa helposti suuren koiran jälkeen. 

Jäljessä on koiraeläinten tapaan neljä varvasta. 

M
atolla näet suden hitaan ravin. Ravi voi olla 

m
yös nopeaa vinoravia, jolloin jälkikuvio hiem

an 

m
uuttuu. M

uita kulkutapoja ovat laukka ja syvässä 

lum
essa tai saalistuksessa loikka.

A
h
m
a  

(G
ulo gulo)

Ahm
a on pienin suurpetom

m
e, m

utta sillä 

on yllättävän suuret tassut. Kevätauringon 

sulattam
an jäljen voi jopa sekoittaa karhun 

jälkeen. Jäljessä on näätäeläinten tapaan vii

si varvasta. M
atolla näkem

äsi kulkutapa on 

m
atkalaukka. M

uita kulkutapoja ovat ravi ja 

näätäeläim
ille tyypillinen pariloikka. 

Ilves (Lynx lynx)

Ilveksen jäljen paras tuntom
erkki on 

sen pyöreys. Jäljessä ei yleensä näy 

kynsiä, sillä ilves pystyy vetäm
ään ne 

tassun sisään. Jäljessä on kissaeläim
ille 

tapaan neljä varvasta. M
atolla näet 

ilveksen käynnin kantavalla hangella. 

U
pottavassa lum

essa takajalka astuu 

etujalan jälkeen. M
uita kulkutapoja ovat 

ravi sekä saalistuksessa ja paossa loikka.

Tu
n
n
istitko kaikki jäljet? 

Jälkien tunnistus on usein hankalaa, m
utta harjoitus tekee m

estarin. Tutki jälkiä aina pidem


m
ältä m

atkalta, sillä yksittäinen jälki saattaa häm
ätä. Eläim

et astuvat takajalan joskus etu

jalan jäljen päälle. Jälki on usein m
yös epäselvä, kun eläin liikkuu laum

assa tai pentujensa 

kanssa. Eläinten jätökset ja syönnökset saattavat auttaa jäljen jättäjän jäljille. 

•	Lue lisää lum
ijäljistä: Lum

ijälkiopas, M
arcus W

ikm
an. 

90–125 cm

65–90 cm

60–75 cm

40–45 cm

A

B

C

D

Jälkikuvat: M
arcus W

ikm
an

Eläinten piirroskuvat: Juha H
ellström

Oikeat vastaukset: 1C 2A 3D 4B

Et
uj
al
ka

Ta
ka
ja
lk
a 9–

10
 c
m

10
–1
1 
cm

Et
uj
al
ka

Ta
ka
ja
lk
a

7–
9 
cm

7–
8 
cm

Et
uj
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ka

Ta
ka
ja
lk
a 12

–1
5 
cm

18
–2
5 
cm

Et
uj
al
ka

Ta
ka
ja
lk
a

8–
10
 c
m

12
–1
6 
cm

Jälkien ja jätösten  
tunnistaminen  
ruokintapaikalla

Materiaalit ja välineet:

• Ulkovaatteet

Ennakkovalmistelut

• Selvitä, onko ruokailupaikalla jälkiä, joita kerholaisten 
kanssa voi käydä tarkkailemassa.

• Kerää ennen kerhon alkua jätöksiä ja syönnöksiä tms. 
eläinten elintapoihin liittyviä esineitä ruokintapaikalta 
tai sen läheisyydestä (jäniksen tai hirven papana, hirven 
katkoma oksa, jäniksen jyrsimä haavanoksa, kauriin syö-
mä omena, kanalinnun jätös, oravan jyrsimä käpy yms.). 
Kerää yhteensä 5–7 kpl jätöksiä ja syönnöksiä. 

Jälkien tunnistaminen

1 Eläinten jälkien ja jätösten (esim. ulosteet ja syöntijäl-
jet) tarkkailu onnistuu parhaiten riistanruokintapaikalla. 
Parhaiten tassun- ja sorkan jäljet näkyvät lumen aikaan, 
mutta kesälläkin voi kosteasta maasta löytyä jälkipai-
naumia.

2 Ruokintapaikalla voidaan pelata jälkien  
etsimispeliä:

• Esittele esinekokoelma kerholaisille selittämättä sen 
kummemmin, mitä esineet ovat ja pyydä kaikkia ker-
holaisia etsimään itse samat. (Voit myös peittää esineet 
hetken niitä näytettyäsi, joten kerholaisten täytyy yrittää 
muistella, mitä esineitä piti etsiä.)

• Kun esineet on saatu kokoon, käykää läpi, mikä mikin 
esine on, ja mitä kyseisen eläimen elintapoihin kuuluu.

• Etsimispelin ideana on toimia kiinnostusta ja innostusta 
herättävänä aloituksena elintapojen tai riistaruokinnan kä-
sittelyyn.

Jälkientekoleikki 

1 Jälkien ollessa melkein hallussa, leikkikää kertauksen 
vuoksi jälkientekoleikkiä ulkona lumessa.

2 Vie ryhmä avoimelle lumikentälle ja pyydä kerholaisia 
järjestäytymään harvaan riviin.

3 Selitä leikin idea: 

• Harjoitellaan tekemään omin jaloin eläinten jälkiä.

• Kun huudat eläimen nimen, kerholaiset lähtevät etene-
mään lumessa rintamana ja yrittävät tehdä kyseisen 
eläimen jälkikuviota. 

• Huuda uuden eläimen nimi, kun kerholaiset ovat  
saaneet tehtyä edellistä jälkeä muutaman metrin  
matkan.

4 Huuda tuttujen eläinten nimiä, joiden jälkiä on  
helppo matkia (jänis, kettu, hirvi, näätä yms).  
Tärkeintä on matkia eläimen jälkikuviota (ketulla  
helminauha, näädällä parihyppelyitä, hirvellä suuria 
harppauksia jne.).

5 Lopeta leikki ennen kuin kukaan kyllästyy. 

6 Pyydä ryhmää palaamaan takaisin omien  
jälkien vierestä ja pyydä heitä arvioimaan  
samalla, kuinka hyvin jälkien teko onnistui. 

7 Voit lopuksi kysyä onnistuiko jälkien teko,  
mikä oli helpoin ja mikä vaikein jälki tehdä. 
 
 

Jälkimatto

1 Levitä jälkimatto lattialle.  

2 Jälkimaton tarkoituksena on tutustuttaa lapset ja  
nuoret riistaeläinten jälkiin. Tarkoituksena on arvata,  
mikä riistaeläin on jättänyt jäljen.

• Nuorimpien kerholaisten kanssa jäljen jättäneet eläimet 
voi jättää näkyvillä.

• Niiden kerholaisten kanssa, joille riistaeläimet ovat tu-
tumpia, jäljen jättäneet eläimet voi taittaa pois näkyvistä 
ja jättää näkyville ainoastaan jäljet.

3 Anna kerholaisten kävellä matolla ja sovittaa kämmentä 
ja jalkaterää jälkiin. Tällöin kerholaiset saavat käsityksen 
riistaeläinten jälkien koosta.

 

30 min

30 min20 min

Vinkit

√ Voit antaa kotitehtäväksi 
jälkien tarkkailun. Käykää 
seuraavalla kerhokerralla 
havainnot yhdessä läpi. 

√ Jälkien tunnistamiseen 
ruokintapaikalla voi yh-
distää talviruokintaan pe-
rehtymistä tai ruoan vien-
tiä ruokintapaikalle.
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 6g. Kallon valkaisu

Metsästys tarjoaa paljon hienoja kokemuksia luonnossa, ja ne jäävät elämään muistoihin. Ai-
neelliseksi muistoksi metsästysretkeltä voi saada esimerkiksi riistaeläimen sarvet, hampaat, 

kallon tai nahan. Metsästysmuistot eli trofeet tulee käsitellä huolellisesti, jotta ne säilyisivät mah- 
dollisimman alkuperäisen näköisenä ja pitkään. Tehtävän tavoitteena on valmistaa kallotrofee ja 
opetella käsittelyvaiheet.

Välineet ja materiaalit

• kumikäsineet

• esiliinat

• puukko

• sieniveitsi

• pinsetit

• kattila

• vettä

• sanomalehtiä

• astianpesuainetta

• riistaeläimen kalloja 
(kerholaisten määrän 
mukaan)

• vetyperoksidiliuos (20–
35 %), jota saa esimer-
kiksi apteekista

• talouspaperia/pumpulia

• muovia kallojen peittä-
miseen

Ennakkovalmistelut

• Hanki erilaisia kalloja (riistalinnut, jänikset tms.)

• Jos haluat nopeuttaa kallojen käsittelyä, puhdista ja keitä 
ne valmiiksi. Näin pääsette heti valkaisemaan kalloja ker-
holaisten kanssa.

• Jos keität kallot kerholaisten kanssa, varmista, että ulkoa 
löytyy keittämiseen sopiva paikka (nuotiopaikka tms.).

• Ota huomioon vetyperoksidin syövyttävä vaikutus ja va-
roita tästä kerholaisia ennen kallon valkaisua. 
 

Kallotrofeen  
valmistus

Kallon puhdistus

1 Kerro aluksi kallotrofeen valmistuksen vaiheet. 

2 Levittäkää sanomalehtiä työpöytien suojaksi. 

3 Jaa jokaiselle kerholaiselle puhdistettava kallo ja kumi-
käsineet.

4 Irrota kallo selkärangasta avaamalla ensin kallon ja en-
simmäisen kaulanikaman välinen liitoskohta. Leikkaa 
sitten poikki kaulan ja niskan lihakset sekä sidekudos. 
Varo rikkomasta kallon takaosaa veitsellä.

5 Jos kallot on irrotettu valmiiksi, aloittakaa niiden puhdis-
tus poistamalla nahka.

6 Puhdista kallo ja poista suurimman lihakset. Käytä puuk-
koa varoen, ettet vaurioita luun pintaa. Irrota hankalim-
mat lihat pinsettejä ja sieniveistä apuna käyttäen.

7 Tämä työvaihe on vapaaehtoinen: laita kallo vuorokaudek-
si kylmään veteen, jotta veri irtoaa. Vaihda vesi muutaman 
kerran ja laita sekään muutama tippa astianpesuainetta.

8 Keitä kallot mieluiten ulkona lihasta lähtevän voimakkaan 
hajun vuoksi. Keitä kalloja kiehuvassa vedessä niin kauan, 
että lihakset ja kudokset alkavat pehmetä. Älä keitä niitä 
liikaa, etteivät ne ala haurastua. Kun lihakset ja kudokset 
ovat pehmenneet, poista ne esimerkiksi hammasharjalla. 

Kallon valkaisu

• Valkaise kallo paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

• Älä valkaise sarvia ja hampaita. 

• Kalloa ei tarvitse kuivata ennen valkaisua.

• Noudata erityistä varovaisuutta, sillä vetyperoksidi on syö-
vyttävä aine. Myös liuoksen höyryt ovat myrkyllisiä ja är-
syttävät hengitysteitä. Vahingon sattuessa huuhtele vety-
peroksidi runsaalla vedellä.

1 Upota kallo puhtaaseen veteen.  

2 Lisää veteen vetyperoksidia siten, että liuoksesta tulee  
5 %:sta (esim. 6 osaa vettä ja 1 osa 35 % vetyperoksidia). 
Pidä kalloa liuoksessa 1–4 päivää.

3 Voit valkaista kallon myös laittamalla luiden pinnalle  
talouspaperia tai pumpulia, jonka kostutat sitten vetype-
roksidilla. Vetyperoksidi pysyy tällöin pidempään luiden 
pinnalla, ja valkaisee paremmin. Voit laittaa kallon päälle 
myös muovin tehostamaan vetyperoksidin vaikutusta.

4 Anna kallon valkaistua yön yli. Irrota talouspaperit ja 
pumpulit luiden pinnalta.

Kallon viimeistely

1 Sivele kallo vesiliukoisella värittömällä liimalla kauttaal-
taan. Käsittele hampaat useammalla kerroksella. Tämä 
suojaa kalloa likaantumiselta ja estää luiden halkeilua.

2 Anna liiman kuivua rauhassa. Tämän jälkeen kallo on valmis.

1–2 h
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 Koru riistaeläimen  
 hampaasta6h.

Kallotrofeen lisäksi metsästysmuistoksi käyvät 
myös hampaat. Tehtävän tavoitteena on 

valmistaa koru jonkin riistaeläimen hampaasta.

Välineet ja materiaalit

• kattila

• vettä

• puukko

• saha

• liimaa

• riistaeläinten leukalui-
ta tai kalloja, joissa on 
hampaita.

• pora ja ohut terä

• ohutta nahkanyöriä

Ennakkovalmistelut

• Jos keität leukaluut kerholaisten kanssa, varmista, et-
tä ulkoa löytyy keittämiseen sopiva paikka (nuotiopaik-
ka tms.)

• Hanki riistaeläinten kalloja, leukaluita tai hampaita (hirvi, 
supikoira, kettu, villisika, karhu, jne.)

Koru riistaeläimen  
hampaasta

1 Keittäkää leukaluut tai kallot (tarvittaessa) hampaiden 
irrottamista varten.

2 Irrottakaa hampaat leukaluusta varovasti puukkoa tai 
sahaa käyttäen. Riistaeläinten hampaasta kaksi kolmas-
osaa on leukaluun sisällä.

3 Voitte halutessanne valkaista hampaat. Käyttäkää silloin 
samaa tekniikkaa kuin kallon valkaisussa. (Katso ohjeet 
tehtävästä 6G.)

4 Täytä hammas liimalla. Sopivinta on sellainen liima, jos-
sa on alhainen pintajännitys, että aine valuu hampaan 
kärkeen asti.

5 Anna liiman kuivua. Tähän voi mennä vuorokausi, joten 
projektia on paras jatkaa seuraavana päivänä tai seuraa-
valla kerhokerralla.

6 Poraa hampaaseen reikä ja pujota nahkanyöri sen lävitse.

1–2 h

ANNA GRENFORS
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Ampumaharjoittelun pitää olla hauskaa, mutta ennen kaikkea 
turvallista. Turvallisuusasioista tulee rutiininomaisia vain  

riittävällä määrällä toistoja. Käy tehtävässä kerrotut turvallisuusasiat 
ennen ensimmäistä ampumiskertaa ja kertaa ne aina ammunnan aluksi.

Välineet ja materiaalit

• ilmakivääri, haulikko ja 
pienoiskivääri, (jos am-
mutte kerhossa tai leiril-
lä vain ilmakiväärillä, voit 
esitellä pelkästään sen)

• tähtäinlaitteet (voivat  
olla kiinni aseessa)

• klikkipatruunat

• asehihna

• puhdistusvälineet

• asepussi tai -laukku

Ampumaturvallisuuden perusasiat

1 Jos esittelet turvallisuusasioita oikeilla aseilla, on tärkeää näyttää, kuinka esimerkik-
si haulikko taitetaan, kuinka pienoiskiväärin lukko avataan tai missä varmistin sijaitsee. 
Näytä myös, kuinka aseen kanssa liikutaan esimerkiksi ampumaradalla. Tieto jää parem-
min nuorten mieleen, kun asiat näytetään myös käytännössä.

• Taita ase tai avaa lukko aina asetta käsitellessäsi. Pidä piippu aina suunnattuna turvalli-
seen suuntaan ja varmista, että aseessa ei ole patruunoita ja poista lipas.

• Älä koske muiden aseisiin ilman lupaa.

• Aseenkäsittelyn päätyttyä varmista vielä kerran, että aseessa ei ole patruunoita ja laita se 
takaisin suojukseen tai asekaappiin. 

• Käytä ampumaradalla kuulosuojaimia ja suojalaseja. 

• Opettele varmistimen ja piipunvalitsimen luonteva käyttö jo ennen radalle tuloa.

• Varmista radalle saapuessasi, että siellä on lain mukainen punainen lippu tai merkkivalo. 
Noudata ampuma-aikoja.

• Kuljeta ase ampumapaikalle taitettuna, lukko auki tai mieluiten suojuksessa. Itselataavis-
sa aseissa voit laittaa lukon väliin esim. kangasliinan tai hylsyn, joka kertoo muille, että 
aseesi on lataamaton.

• Vältä turhaa aseen kanssa liikkumista ampumaradalla ja säilytä asetta ammuntojen välis-
sä niille varatuissa telineissä.

• Varmista maalialue ennen ampumista. Jos havaitset asiaankuulumatonta liikettä, huuda 
SEIS ja keskeytä ammunta.

Opeta nuorille heti aluk-
si ampumaturvallisuuden 
ja ratakäyttäytymisen pe-
rusasiat. Ampujanlasien 
ja kuulosuojainten käyt-
tö ampumaradalla kuulu-
vat niihin. 

7. Metsästys

7a.  Turvallinen aseenkäsittely

30–60 
min
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Vinkit

√ Lue lisää ampumaturvallisuudesta osoitteessa:  
www.metsastajaliitto.fi/ammunnanabc

• Ase saa olla suunnattuna ainoastaan maalialueelle. Tämä koskee 
myös tyhjällä aseella tehtyjä kylmänostoja.

• Lataa ase vasta ampumapaikalla. Taita ase tai avaa lukko välittö-
mästi ampumasuorituksen jälkeen.

• Ampumatauluille tai maalialueelle voi mennä vasta, kun kaikki am-
pujat ovat laskeneet aseensa, avanneet lukon ja tyhjentäneet aseen 
patruunoista. 

• Laita ammunnan jälkeen hylsyt, tyhjät patruunarasiat, taulut ja 
muut roskat niille varattuihin paikkoihin.

• Huolla aseesi säännöllisesti ja varmista, että se on toimintakuntoi-
nen. Tarkasta myös tähtäinlaitteet ajoittain.

AKU AHLHOLM



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO – FINLANDS JÄGARFÖRBUND RY

90 Nuorisotoiminnan ABC

7.
 A

m
pu

m
ah

ar
jo

it
te

lu

Metsästäjän tulee ampua mahdollisuuksien mukaan aina tuelta. Tavoitteena on valmistaa 
omatekoinen, kaksijalkainen ampumakeppi eli bipodi ja oppia samalla eettinen riistalaukaus. 

Lapset, jotka eivät vielä jaksa itse kannatella asetta, voivat harjoitella pystystä ampumista helposti 
ampumakepin avulla.  Kokeneemmatkin ampujat saavat parempia tuloksia.

 Kaksijalkainen  
 ampumakeppi7b.
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Vinkit

√ Valitse metsästä mahdol-
lisimman suoria ja saman-
paksuisia keppejä.

√ Jos sinulla on hyvä pöy-
täsirkkeli, voit halkais-
ta ampumakepin yhdestä 
noin 60 mm paksusta pyö-
reästä ja suorasta puusta. 
Yhdistä halkaistut puolik-
kaat pultilla samaan ta-
paan kun pyöreätkin. 

√ Ampumakeppejä on myös 
yksijalkaisia (monopodi) 
tai kolmijalkaisia (tripodi).

Välineet ja materiaalit/1 bipodi

• puukko tai vesuri

• 2 kpl suoria ampujan 
mittaisia vesoja (esim. 
haapa) halkaisija  
n. 30–40 mm (jalat voi 
tehdä myös esim. 28 x 28 
mm rimasta)

• 3 kpl 8 mm pultteja, luk-
komuttereita ja alus- 
levyjä 

• 2 kpl 13 mm lenkki- 
avaimia 

• akkuporakone  
ja 8 mm poranterä 

• nahkasuikale (tai k 
uormaliina) 250 x  
20–30 mm 

• rei’ityspihdit tai iso nau-
la/piikki 

• 2 kpl 40–50 mm ruuveja 
aluslevyineen

Ampumakeppien  
valmistus

1 Karsi, kuori ja lyhennä  
kepit oikean mittaisiksi.

• Karsi oksat vesurilla. 

• Kuori puut vesurilla tai puukolla

• Lyhennä kepit oikean mittaisiksi. Jos kaikki tekevät omat 
ampumakepit, niin oikea mitta on ampujan pituus 

2 Poraa kummankin kepin toiseen päähän 8 mm reiät kes-
kelle puuta (noin 15 cm päähän kepin päästä). 

3 Aseta keppien reiät vastakkain ja yhdistä kepit pultilla. 
Käytä aluslevyä jokaisessa välissä (3 kpl). Kierrä lopuk-
si lukkomutteri pultin päähän ja kiristä se niin, että kepit 
pääsevät juuri ja juuri liikkumaan.

4 Kiinnitä nahkasuikale keppien päihin ruuvilla. Tee nah-
kasuikaleeseen kaksi esireikää 20 cm päähän toisistaan. 
Ruuvaa nahkasuikale keppien päihin akkuporakoneel-
la. Käytä ruuvin alla aluslevyä, niin ruuvin kanta ei mene 
nahasta läpi. Nahkaremmi saa jäädä hieman ”pussille” 
keppien ollessa auki. Tähän ”pussiin” voi ammuttaessa 
laittaa aseen etutukin. Muista aina, että remmin päällä 
on aseen etutukki, ei piippu.

5 Kepit ovat valmiit testaamista varten. Ne kannattaa aina 
asettaa hieman etuviistoon nojaamaan. Tällöin ampu-
ma-asennosta tulee tukevampi. Keppejä voi vielä säätää: 
lyhentää tai pidentää nahkaremmiä, kiristää lukkomut-
teria tms.

Ennakkovalmistelut

• Kaada vesat valmiiksi tai sirkkelöi rimat oikean levyisiksi. 
Pituus saa olla tässä vaiheessa noin 2 m. 

1–1,5 h

PASI SAIRANEN
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Ilmakivääri ei ole metsästysase, mutta se  
soveltuu erinomaisesti edulliseen kivääri

ammunnan harjoitteluun. Turvallinen aseen
käsittely, tähtäys, laukaisu, jälkipito ja ampuma
asento voidaan opetella samaan tapaan kuin  
ruutiaseella, mutta ampumapaikan vaatimukset 
eivät ole yhtä korkeat. Ilmakivääriammunta on 
myös hauskaa. Se tarjoaa onnistumisen elämyk
siä nuorille ja antaa hyvät perustaidot ampuma
harjoittelun alkutaipaleella.

Välineet ja materiaalit

• luotiloukku tai muu tau-
luteline (liikkuvalle ilma-
hirvelle oma taululaite)

• ampumapöytä, tuoli ja 
hiekkapussit tms. aseen 
tukemiseen 

• kohdistettu ilmakivääri 
tähtäinlaitteineen (avo-
tähtäin/kiikari/puna- 
piste) sekä luodit

• ampumataulut esim. il-
maluodikkotaulu (viisi 
metsoa) ja ilmahirvitaulu 
(kaksipäinen hirvi)

Ennakkovalmistelut

• Opeta nuorille turvallisuusasiat samaan tapaan kuin ruu-
tiaseella ammuttaessa. Sisäistä ensin turvallisuusasiat 
kohdasta Turvallinen aseenkäsittely (sivu 88). On tärke-
ää opettaa turvallisuusasiat heti oikein. Tällöin turvalli-
suus tulee nuorelle automaattiseksi osaksi harjoittelua ja 
metsästystä.

• Pystytä taululaitteet maalitauluineen taustaltaan ja reu-
na-alueeltaan turvalliseen paikkaan. Hyvä tausta on esi-
merkiksi hiekkapenkka.  Estä pääsy ampujan sivulle tai 
eteen rakenteellisesti tai valvo sitä itse. Turvallisinta on 
ampua taustaa ylempää tai sijoittaa tausta esimerkiksi 
rinteen tai tiheän puuston eteen. Sijoita ampumapaikka 
noin 10 metrin päähän maalista. Voit lyhentää ampuma-
matkaa, jos ampujat ovat kovin nuoria.

• Hoida ammunnat mahdollisuuksien mukaan pien-
ryhmissä (esim. viisi nuorta ampujaa kerrallaan).  Mitä 
enemmän ampujia on, sitä vähemmän kukin pääsee am-
pumaan. Levottomuus lisääntyy, jos vuoroa joutuu odot-
tamaan pitkään.  

• Yhtä maalia kohden on yksi ampuja ja ohjaaja. Muut 
odottavat ampujan takana parin metrin päässä. Ammun-
nassa neuvotaan, mutta asennon ja otteen ei tarvitse olla 
aina oikea. Nuorten motoriikassa ja tiedon vastaanotta-
misessa on suuria eroja. Pääasia on, että nuoret pääsevät 
ampumaan, ja se tapahtuu jouheasti ja turvallisesti.

Välineiden esittely

1 Kerro millainen ase ilmakivääri on  
ja millaisia luoteja siinä käytetään:

• Ilmakivääri voi olla jousimäntä-, hiilidioksidikapseli- tai 
painesäiliötoiminen. 

• Tähtäinlaite voi olla avo-, punapiste- tai kiikaritähtäin. 

• Esittele ilmakivääreissä käytettävät luodit.

2 Esittele ammunnassa käytettävän aseen  
toiminta tarkemmin (lataus, laukaisu, varmistus). 

Ilmakivääriammunnan  
perusasiat

1 Opeta oikeaoppinen  
ampuma-asento:

• Hae ampuma-asento, lataa ase ja suuntaa se kohti ampu-
mataulua. Ota varmistimen luonteva käyttö osaksi har-
joittelua.

• Tähtäyksen apuvälineitä ovat aseen etu- ja takatähtäin, 
punapiste tai kiikarin ristikko. Tähtäyslinja kulkee tähtäin-
ten läpi tauluun. 

• Siirrä katse kohti taulua.

2 Opeta oikea tähtäystekniikka  
ja laukaisu:

• Opettele alusta pitäen ampumaan molemmat silmät au-
ki, sillä siitä on hyötyä myös metsästyksessä; näkökenttä 
kasvaa ja tasapaino paranee. Jos tämä ei tunnu luonte-
valta tai et hahmota maalikuvaa, voit sulkea vasemman 
silmän (oikealta ampuvat). Vasemmalta puolelta ampuva 
sulkee oikean silmän.

• Katso tähtäimen läpi liipaisinkäden puoleisella silmällä.

• Tarkenna katse etutähtäimeen, punapisteeseen tai ristik-
koon, ei tauluun.

• Hae oikea tähtäyskuva ja laukaise puristamalla liipaisinta 
etusormenpään keskikohdalla tasaisesti taaksepäin.

• Älä tähtää 5 sekuntia kauempaa, ettei silmä väsy ja tark-
kuus katoa. Jatka tähtäystä laukauksen jälkeen muuta-
man sekunnin ajan (ns. jälkipito).

30 min

30 min
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Vinkit

√ Nuorille on tarjolla pienempiä ja kevyempiä ilmakiväärejä.

√ Lue lisää ampumaharjoittelusta Metsästysammunnan ABC-
oppaasta tai osoitteesta metsastajaliitto.fi/ammunnanabc.fi

√ Lisätietoa metsästysammunnan ilmakiväärilajeista löydät 
Metsästäjäliiton sivuilta.

√ Alle 18-vuotias saa ostaa ilmakiväärin vain huoltajan suostu-
muksella.

√ Ilmakiväärejä, tauluja ja taululaitteita voit tiedustella esim.  
www.erakontti.fi

JUSSI PARTANEN

Ampuminen  
liikkuvaan maaliin

1 Aloittakaa liikkuvaan maaliin harjoittelu vasta, kun  
perusasiat ovat hallussa.

2 Liikkuvaa maalia voi ampua myös keppituelta, mutta 
ampumakepin on oltava yksijalkainen. Jos ammunta  
tapahtuu keppituelta, opettajan on hallittava oikea 
ampumatekniikka.

3 Opeta aseen liikuttaminen, ennakon otto ja laukaisun 
jälkeinen saatto.

4 Ampuja ampuu esimerkiksi 2 laukausta ilmahirvitauluun 
(1 laukaus/hirvi). Katso ampujan kanssa osumat ja  
vaihda puhdas taulu. 

30 min

Ampuminen pöytätuelta  
paikallaan olevaan maaliin

1 Aloita nuorimpien ja vähän ampuneiden kanssa harjoit-
telu ampumapöydältä, esimerkiksi hiekkapussituelta. 
Tällöin voi keskittyä perusasioiden opettelemiseen.

2 Anna kerholaisen hakea sopiva ampuma-asento ja anna 
tarvittavat ohjeet.

3 Ampuja ampuu esimerkiksi 5 laukausta ilmaluodikko-
tauluun (1 laukaus/metso). Katso ampujan kanssa osu-
mat ja vaihda puhdas taulu.

30 min

Ampuminen pystyasennosta  
vapaalta tai keppituelta  
paikallaan olevaan maaliin

1 Pystyasento on ampuma-asennoista epävakain. Nuoril-
le lisäongelmia aiheuttaa usein liian raskas ase. Parhaa-
seen lopputulokseen pääset yleensä, kun suoritat nos-
ton ripeästi, etsit maalin, pidätät hengitystä ja puristat 
liipaisinta. Kaksijalkaisella ampumakepillä(sivu 90-91) 
voi vakauttaa ampumista huomattavasti.

2 Opeta oikea  
ampuma-asento ja nosto.

3 Ampuja ampuu esimerkiksi 5 laukausta ilmaluodikko-
tauluun (1 laukaus/metso). Katso ampujan kanssa osu-
mat ja vaihda puhdas taulu.

30 min

Eko-Aims on hyvä vaihtoehto, jos ilmakivääriammunnan järjestäminen ei onnistu esimerkiksi turvallisuussyistä.
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Maailmalla jousta käytetään sekä pien että suurriistan metsästykseen. Laki kuitenkin rajoittaa 
Suomessa sallittujen riistalajien määrää. Myös jousen jäykkyys ja nuolenkärjet pitää sovittaa 

tavoitellulle riistalle. Laji edellyttää hyvää ampumataitoa ja ampumamatkojen tuntemista. 
Tavoitteena on oppia tuntemaan, mitä erityyppisiä jousia voidaan käyttää jousimetsästyksessä, 
miten niiden kuuluu toimia ja miten jousella ammutaan. Lisäksi opitaan, mitä jousella saa Suomessa 
metsästää ja lain vaatimukset jousivälineille.

Välineet ja materiaalit

• nuolen pysäyttävä tar-
peeksi suuri taustapak-
ka (ja tarvittaessa tausta-
verkko) 
 

• jousi ja nuolet sekä ran-
nesuoja ja jousesta riip-
puen sormisuoja tai  
laukaisulaite

• mieluiten riistaeläinai-
heinen maalitaulu

Ennakkovalmistelut

• Pystytä taululaitteet maalitauluineen taustaltaan ja reu-
na-alueeltaan turvalliseen paikkaan. Estä pääsy ampujan 
sivulle tai eteen rakenteellisesti tai valvo sitä itse. Turval-
lisinta on ampua taustaa ylempää tai sijoittaa tausta esi-
merkiksi rinteen tai tiheän puuston eteen.  Sijoita ampu-
mapaikka noin 5–10 metrin päähän maalista.

• Pyydä avuksesi niin monta valvojaa kuin ampumapaik-
koja on. 

Metsästysasetuksen  
vaatimukset välineille  
ja sallitut riistalajit

1 Kerro yleisesti  
jousimetsästyksestä Suomessa

• Tarkista jousella metsästettävät riistalajit Metsästysase-
tuksesta (666/1993).

• Metsästysjousen jäykkyyden on oltava vähintään 180 
newtonia, eli noin 40 paunaa (noin 18 kiloa).

• Metsäkauriille ja majavalle pitää käyttää leikkaavaa kär-
keä, joka on halkaisijaltaan vähintään 22 mm. Eli jos kär-
ki ei mahdu 22 mm putken tai ympyrän läpi, se on riittä-
vän suuri.

• Majavanuolen on oltava kiinni jousessa narulla tai siimalla.

• Varsijousta ei saa käyttää metsästyksessä.

Välineiden esittely

1 Esittele taljajousi  
ja sen toimintaperiaate:

• Taljajousessa on kaarien päässä pyörät, joista joko mo-
lemmissa tai toisessa on taljamekanismi. Paremman heit-
tonopeuden lisäksi mekanismi keventää jousen jännittä-
mistä, mikä helpottaa tähtäämistä huomattavasti.

• Lyhyiden kaarien vuoksi taljajousella ammutaan yleensä 
laukaisulaitteella.

• Jotkut sotkevat talja- ja varsijousen käsitteet keskenään. 
Taljajousta pidetään pystysuunnassa ja käsin vireessä. 
Jalka- eli varsijousessa on kiväärimäinen tukki ja lavat 
vaakatasossa. Lisäksi se pysyy vireessä ilman käsivoimaa. 
Suomessa varsijousella ei saa metsästää.

2 Esittele  
vaistojousi:

• Vaistojousella tarkoitetaan jousta, jossa ei ole tähtäinlai-
tetta (yleensä pitkäjousi ja vastakaarijousi). Taljattomas-
sa jousessa vetojäykkyys kasvaa sitä suuremmaksi mitä 
pidemmälle jousi viritetään. Tämän vuoksi sillä ei yleensä 
jaksa tähdätä pitkään ja siinä ei käytetä tähtäimiä. Viree-
seen vedon jälkeen jousella osoitetaan lyhyesti maalia ja 
laukaistaan.  

3 Esittele nuolet  
ja nuoliviinit:

• Pitkäjousissa nuolina käytetään yleensä puu- tai hiilikui-
tunuolia. Nuolen on oltava sopivan notkea. Tällöin nuo-
li taipuu ammuttaessa jousen kahvan ohi, ja nuoli lentää 
hyvin. Tämä on tärkeää, koska nuoli ei lähde jousen kes-
kilinjalta vaan sivulta.

• Taljajousissa käytetään yleensä hiilikuitu- tai alumiini-
nuolia. Nuoli saa olla jäykkä, eli vähän taipuva, koska se 
lähtee jousen keskilinjalta ja pääsee matkaan puhtaasti.

• Nykyään suosituimpia ovat hiilikuitunuolet, koska ne 
ovat kestäviä ja pitävät suoruutensa. Varren lisäksi  

15 min

45 min
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Vinkit

√ Jos et tunne jousimetsäs-
tystä, ota yhteyttä paikalli-
seen jousimetsästysyhdis-
tykseen ja pyydä asiantun-
teva henkilö opettamaan.

√ Lisätietoa saat Suomen 
Jousimetsästäjäin liiton 
verkkosivuilta  
www.juosimetsastys.fi

nuolen muita osia ovat kärki sekä perässä sulitus ja  
nokki, johon jänne laitetaan.

• Nuoliviineinä voidaan käyttää perinteisiä pussi- tai putki-
maisia koteloita vyöllä tai selässä. Leikkaavien metsästys-
kärkisten nuolten kanssa suositaan nuolitelinettä, jossa 
nuolten kärjet eivät kolhi toisiaan. Telineitä voidaan käyt-
tää vyöllä, selässä tai jouseen kiinnitettyinä.

4 Esittele  
kärjet:

• Taulukärjet ovat luodin muotoisia painoja nuolen päässä, 
jotka eivät riko taustaa. Niillä ei voi metsästää, koska kär-
ki ei aiheuta osuessaan riittävää vaikutusta.

• Leikkaavat metsästyskärjet ovat yleensä 2-, 3- tai 4-teräi-
siä. Kärjet ovat joko yksiosaisia tai vaihdettavilla siivek-
keillä. On myös avautuvia kärkiä, joiden siivekkeet ovat 
lennon ajan supussa ja avautuvat osumasta leveäksi. 
Leikkaavia kärkiä voi käyttää pienimmästä riistasta suu-
rimpaan. 

• Pienimmälle riistalle (esim. orava, pyy ja kyyhky) voi 
käyttää tylppää kärkeä, joita on erimuotoisia kumisia ja 
metallisia.

5 Kerro  
suojuksista:

• Käytä rannesuojaa estämään jousen jännettä lyömästä 
ranteeseen. 

• Pidä huoli, etteivät vaatteet ole liian löysiä ja ettei niis-
sä ole naruja tai muita ulokkeita, jotka voivat jäädä kiin-
ni jänteeseen.

• Pitkä- ja vastakaarijousella käytetään sormisuojusta tai 
ammuntahanskaa, koska jänne voi tuntua sormissa ikä-
vältä ja kuluttaa paljon ammuttaessa sormien ihoa.

Ammunta

1 Kokoa ryhmä ampumapaikalle ja kerro ampumiseen liit-
tyvät asiat sekä näytä, kuinka ammunta tapahtuu.

• Vaistojousella oikea asento on hieman etukeno ja ote 
jänteestä kolmella sormella (etu -keskisormet). Jousikä-
si voi olla suorassa tai vähän koukussa. Jännekäsi vetää 
jousen vireeseen posken luo, ja laukaisu tapahtuu suoris-
tamalla sormet.

• Taljajousella ammunta tapahtuu kuten kiväärillä jos käy-
tetään tähtäintä ja laukaisulaitetta. Nuorten jousissa ei 
välttämättä ole kevennystä, vaan jäykkyys pysyy tasaise-
na koko vedon ajan.

2 Anna jokaisen kerholaisen  
kokeilla jousella ampumista.

• Yhtä maalia kohden on yksi ampuja ja ohjaaja. Muut 
odottavat ampujan takana parin metrin päässä. Ammun-
nassa neuvotaan, mutta asennon ja otteen ei tarvitse olla 
aina oikea. Nuorten motoriikassa ja tiedon vastaanotta-
misessa on suuria eroja. Pääasia on, että nuoret pääsevät 
ampumaan, ja se tapahtuu jouheasti ja turvallisesti.

• Ampuja ampuu 3–5 nuolta ensin läheltä. Sovita seuraa-
villa kerroilla matka ampujan kykyjen mukaan niin, että 
nuolet osuvat taustaan ja jäävät siihen kiinni. Ampuma-
matka voi olla muutamasta metristä kymmeneen met-
riin, mutta ei pidemmälle. Ohjaaja ja ampuja hakevat 
nuolet sovitusti, kun kaikki ammunta on tauonnut.

Nuorten jousen vetovastuksen oltava riittävän alhainen, 
että pienimmätkin jaksavat vetää sen vireeseen. 

1 h
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Pienoiskivääri on hyvä valinta ensimmäiseksi ruutiaseeksi kivääripuolella. Aseet ja patruunat ovat 
edullisia muihin kivääreihin verrattuina. Pienoiskivääri on käytännössä rekyylitön, ja sen ääni on 

pienempi. Se soveltuu myös monien pienriistalajien metsästykseen. 

Välineet ja materiaalit

• 50 metrin ampumarata

• ampumapöytä, tuoli ja 
hiekkapussit tms. aseen 
tukemiseen

• ampumataulut (esim. 
pienoisluodikkotaulu) 

• valmiiksi kohdistettu pie-
noiskivääri tähtäinlaittei-
neen (avotähtäin/kiikari/
punapiste) sekä  
patruunat

Ennakkovalmistelut

• Sisäistä turvallisuusasiat kohdasta Turvallinen aseenkä-
sittely (sivu 88). On tärkeää opettaa turvallisuusasiat heti 
oikein. Tällöin turvallisuus tulee nuorelle automaattiseksi 
osaksi harjoittelua ja metsästystä.

• Estä pääsy ampujan sivulle tai eteen rakenteellisesti tai 
valvo sitä itse. Sijoita ampumapaikka noin 50 metrin pää-
hän maalista. Voit lyhentää ampumamatkaa, jos ampujat 
ovat kovin nuoria.

• Hoida ammunnat mahdollisuuksien mukaan pien-
ryhmissä (esim. viisi nuorta ampujaa kerrallaan).  Mitä 
enemmän ampujia on, sitä vähemmän kukin pääsee am-
pumaan. Levottomuus lisääntyy, jos vuoroa joutuu odot-
tamaan pitkään.   

• Yhtä maalia kohden on yksi ampuja ja ohjaaja. Muut 
odottavat ampujan takana parin metrin päässä. Ammun-
nassa neuvotaan, mutta asennon ja otteen ei tarvitse olla 
aina oikea. Nuorten motoriikassa ja tiedon vastaanotta-
misessa on suuria eroja. Pääasia on, että nuoret pääsevät 
ampumaan, ja se tapahtuu jouheasti ja turvallisesti.

Välineiden esittely 

1 Kerro, millainen ase pienoiskivääri on ja millaisia patruu-
noita siinä käytetään:

• Pienoiskiväärit ovat yleensä pulttilukkoisia tai itselataa-
via eli puoliautomaattisia. 

• Tähtäinlaite voi olla avo-, punapiste- tai kiikaritähtäin. 

• Esittele pienoiskivääreissä käytettävät patruunat

2 Esittele ammunnassa käytettävän aseen toiminta tar-
kemmin (lataus, laukaisu, varmistus).  

Pienoiskivääriammunnan  
perusasiat

1 Käy läpi pienoiskivääriammunnan  
perusasiat:

• Hae ampuma-asento, lataa ase ja suuntaa se kohti ampu-
mataulua. Ota varmistimen luonteva käyttö osaksi har-
joittelua.

• Tähtäyksen apuvälineitä ovat aseen etu- ja takatähtäin, 
punapiste tai kiikarin ristikko. Tähtäyslinja kulkee tähtäin-
ten läpi tauluun. 

• Siirrä katse kohti taulua.

2 Opeta oikea tähtäystekniikka  
ja laukaisu:

• Opettele alusta pitäen ampumaan molemmat silmät au-
ki, sillä siitä on hyötyä myös metsästyksessä; näkökenttä 
kasvaa ja tasapaino paranee. Jos tämä ei tunnu luonte-
valta tai et hahmota maalikuvaa, voit sulkea vasemman 
silmän (oikealta ampuvat). Vasemmalta puolelta ampuva 
sulkee oikean silmän.

• Katso tähtäimen läpi liipaisinkäden puoleisella silmällä.

• Tarkenna katse etutähtäimeen, punapisteeseen tai ristik-
koon, ei tauluun.

• Hae oikea tähtäyskuva ja laukaise puristamalla liipaisinta 
etusormenpään keskikohdalla tasaisesti taaksepäin.

• Älä tähtää 5 sekuntia kauempaa, ettei silmä väsy ja tark-
kuus katoa. Jatka tähtäystä laukauksen jälkeen muuta-
man sekunnin ajan (ns. jälkipito).

Ampuminen pöytätuelta  
paikallaan olevaan maaliin

1 Aloita nuorimpien ja vähän ampuneiden kanssa harjoit-
telu ampumapöydältä, esimerkiksi hiekkapussituelta. 
Tällöin voi keskittyä perusasioiden opettelemiseen.

• Ampuja ampuu esimerkiksi 5 laukausta. Katso ampujan 
kanssa osumat ja vaihda puhdas taulu.

30 min

30 min

20 min
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Vinkit

√ Käytä äänenvaimenninta ja aliäänipatruunaa, jolloin ääntä ei 
käytännössä synny ollenkaan

√ Lue lisää ampumaharjoittelusta Metsästysammunnan ABC-
oppaasta tai osoitteesta metsastajaliitto.fi/ammunnanabc.fi 

√ Lisätietoa pienoiskiväärille sopivista metsästysammuntala-
jeista löydät Metsästäjäliiton sivuilta.

AKU AHLHOLM

Ampuminen  
makuuasennosta 

1 Makuuasento on vakain ampuma-asento. Molemmat 
kyynärpäät on tuettu, ja painopiste on matalalla. Asen-
to tukevoituu entisestään, kun jalat ovat levällään ja pie-
nessä kulmassa ampumasuuntaan nähden. 

• Ampuja ampuu esimerkiksi 5 laukausta. Katso ampujan 
kanssa osumat ja vaihda puhdas taulu.

Ampuminen pystyasennosta  
vapaalta tai keppituelta  
paikallaan olevaan maaliin

1 Pystyasento on ampuma-asennoista epävakain. Nuoril-
le lisäongelmia aiheuttaa usein liian raskas ase. Parhaa-
seen lopputulokseen pääset yleensä, kun suoritat nos-

ton ripeästi, etsit maalin, pidätät hengitystä ja puristat 
liipaisinta. Kaksijalkaisella ampumakepillä (katso sivu 
90-91 ) voi vakauttaa ampumista huomattavasti.

2 Opeta oikea ampuma-asento  
ja nosto.

3 Ampuja ampuu esimerkiksi 5 laukausta ilmaluodikko-
tauluun (1 laukaus/metso). Katso ampujan kanssa osu-
mat ja vaihda puhdas taulu.

Äänenvaimentimella varustettu pienoiskivääri tekee harjoittelusta lähes äänetöntä.

30 min

30 min
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Haulikko on usein nuoren metsästäjän 
ensiase, jota käytetään lähinnä pienriistan 

metsästykseen ja nopeisiin tilanteisiin. Vaikka 
haulikolla ammutaan usein liikkuvaan maaliin, 
ensimmäiset laukaukset kannattaa ampua 
paikallaan olevaan pahviin tai paperiin. Samalla 
näette, kuinka hauliparvi käyttäytyy. Kun nosto 
ja laukaisu ovat kutakuinkin hallittuja, on aika 
siirtyä ampumaan lentäviä savikiekkoja.

Välineet ja materiaalit

• koeammuntateline  
(ohjeet: metsastajaliitto.
fi/koeammuntateline)

• pahvia tai paperia (esim. 
120 cm leveää suojapa-
perirullaa)

• tussi maalikuvion  
piirtämiseen 

• patruunoita

• kiekot ja kiekonheitin 
(metsästyshaulikko- tai 
trap-rata)

• kuulosuojaimia ja  
ampujanlaseja

Ennakkovalmistelut

• Sisäistä turvallisuusasiat kohdasta Turvallinen aseenkä-
sittely (sivu 88). On tärkeää opettaa turvallisuusasiat heti 
oikein. Tällöin turvallisuus tulee nuorelle automaattiseksi 
osaksi harjoittelua ja metsästystä.

• Pystytä taululaitteet maalitauluineen taustaltaan ja reu-
na-alueeltaan turvalliseen paikkaan. Hyvä tausta on esi-
merkiksi hiekkapenkka.  Estä pääsy ampujan sivulle tai 
eteen rakenteellisesti tai valvo sitä itse. Sijoita ampuma-
paikka noin 30 metrin päähän maalista. Voit lyhentää 
ampumamatkaa, jos ampujat ovat kovin nuoria.

• Hoida ammunnat mahdollisuuksien mukaan pien-
ryhmissä (esim. viisi nuorta ampujaa kerrallaan).  Mitä 
enemmän ampujia on, sitä vähemmän kukin pääsee am-
pumaan. Levottomuus lisääntyy, jos vuoroa joutuu odot-
tamaan pitkään.  

• Yhtä maalia kohden on yksi ampuja ja ohjaaja. Muut 
odottavat ampujan takana parin metrin päässä. Ammun-
nassa neuvotaan, mutta asennon ja otteen ei tarvitse olla 
aina oikea. Nuorten motoriikassa ja tiedon vastaanotta-
misessa on suuria eroja. Pääasia on, että nuoret pääsevät 
ampumaan, ja se tapahtuu jouheasti ja turvallisesti.

Välineiden esittely

1 Kerro, millainen metsästysase haulikko on,  
ja millaisia patruunoita siinä käytetään:

• Haulikko voi olla esimerkiksi päällekkäispiippuinen, itse-
lataava eli puoliautomaattihaulikko tai pumppuhaulikko. 

• Haulikossa ei yleensä käytetä tähtäimiä. 

• Esittele haulikoissa käytettävät patruunat.

2  Esittele ammunnassa käytettävän aseen toiminta  
tarkemmin (lataus, laukaisu, varmistus).

Haulikkoammunnan  
perusasiat 

1 Käykää yhdessä läpi  
aseen oikeaoppinen nosto:

• Maalin löytäminen ja piippujen nosto maalin korkeudelle

• Varsinainen nosto: piippulinja seuraa maalia

2 Opetelkaa kaksi tekniikkaa  
liikkuvan maalin ampumiseen.

3 Liikkuvaan maaliin ammuttaessa piipun on oltava lau-
kaisuhetkellä maalin etupuolella, muuten laukaus me-
nee takaa ohi.  
– Kuinka paljon?  
Se riippuu useista tekijöistä. Liikkuvaan maaliin ampu-
miseen on kaksi toimivaa tekniikkaa – svingi tai tasainen 
ennakko. Taitavat metsästäjät yhdistelevät niitä tarpeen 
mukaan.

4  
Svingi

1. Kun nosto on valmis, piiput ovat hieman maalin takana.
2. Lähde kuljettamaan asetta kohteen ohi liikettä kiihdyttä-

en (svingi). Muista, että vartalo liikuttaa asetta kohteen 
lentoradalla, ja katse on tarkennettu maaliin. 

3. Kun arvioitu ennakko on oikea, laukaise ase. 
4. Jatka liikettä laukaisun jälkeen (ns. saatto).
5. Kaikki tapahtuu yhtäjaksoisena nopeana liikesarjana. 

30 min

30 min
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Vinkit
√ Kiinnitä nuorten ampujien kohdalla mahdollisuuksien mu-

kaan huomiota haulikon mitoitukseen. (16- ja 20-kaliiperiset 
haulikot ovat sirompia kuin 12-kaliiperiset.)

√ Lue lisää ampumaharjoittelusta Metsästysammunnan ABC 
-oppaasta tai sivulla metsastajaliitto.fi/ammunnanabc.fi 

√ Lisätietoa metsästysammunnan haulikkolajeista löydät  
Metsästäjäliiton sivuilta.

AKU AHLHOLM

5 Tasainen  
ennakko

1. Kun nosto on valmis, piiput ovat jo hieman maalin etu-
puolella.

2. Lähde kuljettamaan asetta tasaisella nopeudella maalin 
etupuolella arvioidun ennakon verran. Muista, että var-
talo liikuttaa asetta kohteen lentoradalla ja katse on tar-
kennettu maaliin. 

Ampuminen paikallaan  
olevaan maaliin 

1 Harjoitelkaa pahviin ampumista ensin  
kuivaharjoitteluna. Käydään läpi:

• jalkojen asento

• aseen nosto 

• laukaisu

2 Muutaman kuivanoston jälkeen ohjaaja lataa haulikon 
alapiipun ratapatruunalla. Jos ampuja vaikuttaa jännit-
tävän kovasti, yritä saada hänet rentoutumaan, ja yrittä-
kää uudestaan. Ampuminen suoritetaan omaan rauhalli-
seen tahtiin.

• Ampuja ampuu esimerkiksi yhden laukauksen pahviin. 
Katso ampujan kanssa osuma ja vaihda puhdas pahvi.

Ampuminen  
liikkuvaan maaliin

1 Aloittakaa liikkuvaan maaliin harjoittelu vasta,  
kun perusasiat ovat hallussa. 

2 Opeta aseen liikutus, ennakon otto  
ja laukaisun jälkeinen saatto.

3 Ammuta metsästyshaulikkoradalla ensin helpoimpia 
vastaantulevia kiekkoja. Siirtykää ampumaan pakene-
via kiekkoja vasta, kun helpoimpien ampuminen sujuu. 
Näin edetään vähitellen kohti vaativampia kiekkoja. 

4 Säädä metsästystrap-radan heitin niin, että siinä ei ole 
sivuttaisliikettä, ja heittokorkeus on vakio. Jos radan 
säännöt sallivat, voidaan aluksi ampua lähempää heitin-
hautaa. Kun onnistumisia alkaa tulla, siirrytään vähitel-
len lähemmäksi varsinaisia ampumapaikkoja

Haulikkoharjoittelun alussa on ensiarvoisen tärkeää oppia perusteet oikein.

30 min

30 min
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