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tämä opas on laadittu lapsille 
suunnatun eräkerhon järjestä-
miseksi. opas käsittelee kerhon 

perustamista, tavallisen suomalaisen 
erämiehen näkökulmasta. Kalenteri-
vuoden mittaisen eräkerhon järjestämi-
seksi tarkoitettu opas on suunnattu 4 –11 
-vuotiaille lapsille.

eräharrastajan vuosikiertoa seurailevan 
oppaan tarkoitus on saada lapset kiinnos-
tumaan ja havainnoimaan ympäröivää 
luontoa, metsästäjän näkökulma huomi-
oiden. ensisijainen tarkoitus ei ole saada 
kerholaisista tulevia metsästäjiä vaan 
jakaa lapsille ja heidän vanhemmilleen 
oikeata tietoa tämän päivän erä- ja met-
sästysharrastuksesta. Uskon lapsuudes-
sa saadun myönteinen eräkokemuksen 
säilyvän lapsen muistissa läpi elämän.

on hyvä huomioida eräkerhon vaikutus 
myös perheiden yhteisenä harrastukse-
na. Lapsilla on syytä edellyttää huolta-
jan mukana oloa kerhossa. Mahtavia 
kokemuksia syntyy, kun kerholapsen ja 
vanhemman edessä on ennen kokematon 
eräelämys, vaikkapa hirven nuolukiven 
asennus maastoon, riistapellon kylvämi-
nen tai vain nuotiolla puuhasteleminen, 
palokärjen hakatessa keloa kauempana.
Sattumalta aloitin omat kerhoni huhti-

ERÄNKÄYNTI 
harrastukseksi lapsille

kuussa ja tämä osoittautui myöhemmin 
mainioksi eräkerhon aloituskuukaudeksi. 
oppaassa on kuvin ja tekstein esitelty 
kerran kuukaudessa kokoontuvan erä-
kerhon aiheita. Yksi aukeama käsittelee 
aina yhden kuukauden kerhotapaamista. 
näitä vinkkejä paikallisiin olosuhteisiin 
sopeuttaen löytyy helposti aiheita kerhota-
paamisiin.

Suosittelen käyttämään asiantuntijoita kul-
loinkin käsiteltävissä aiheissa. asiantuntija 
korostaa aiheen merkitystä ja sillä on 
aivan oma merkityksensä lapsille. Suosit-
telen kerhon kooksi enintään 15 lasta. Jos 
on mahdollista, kannattaa kerhot jakaa 
ikäryhmiin 4–7- ja 8–11 -vuotiaat. Tämä 
jako on osoittautunut toimivaksi. etukä-
teen on hyvä huomioida, miten toimitaan 
jos em. jako jakaa perheen lapset kahteen 
ryhmään. 

Kaikissa kerhotapaamisissa oli mukana 
erilaisia metsästyskoiria. pääsin opet-
tamaan lapsille oikean tavan lähestyä 
vierasta koiraa. 

Lämpimät kiitokset tämän oppaan mah-
dollistaneille tahoille: ohkolan metsäs-
tys- ja nuorisoseuralle sekä Kaarenkylän 
metsästysseuralle sekä näiden eräker-
hojen lapsille ja heidän vanhemmilleen. 
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Kiitos myös Satu ja tuomo Koskelaisen 
perheelle.

Kiitokset vaimolleni koko Eräkerho-hank-
keeni tukemisesta.

Kiitokset metsähallituksen eräsuunnittelija 
Madeleine nymanille mahdollisuudesta 
yhdistää tämä Eräkerho-opas Metsähalli-
tuksen Eräkummi-projektiin.

tapio rantanen
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nuoret viettävät liikaa aikaa sisällä, 
nenä kiinni ruudussa. Lapsilla ei 
ole kokemuksia luonnossa liikku-

misesta. Metsästäjäkunta vanhenee, eikä 
eräkulttuuri siirry entiseen tapaan uusille 
sukupolville. etenkään kaupungeissa. 
Monen eränkävijän mieleen on ehkä hiipi-
nyt vastaavanlaisia kurjia mietteitä. Siispä 
asiaan on päätetty puuttua ja rakentaa 
koko maata kattavan verkoston eräkum-
meja, joiden tehtävänä on tehdä suoma-
laista eränkäyntiä tutuksi uusille sukupol-
ville. tavoitteena on, että lapset ja nuoret 
oppivat liikkumaan luonnossa, kunnioit-
tamaan ja tuntemaan luontoa, tietävät 
kestävän kalastuksen ja metsästyksen 
periaatteet sekä saavat iloa, hyvää oloa 
ja onnistumisen kokemuksia kokeneen 
eränkävijän johdolla. eräkummitoiminta 
ei tähtää uusien metsästäjien ja kalasta-
jien värväämiseen, vaan tarkoituksena 
on kannustaa lapsia, nuoria ja samalla 
myös heidän vanhempiaan kaikenlaisten 
luontoharrastusten pariin ja ymmärtä-
mään luonnon hyödyntämisen moninai-
set mahdollisuudet -liikunnasta ruuan 
hankintaan ja ”sielun lepuuttamiseen”. 
ihminen, joka on nuorella iällä saanut 
miellyttäviä ja mieleenpainuvia luontoko-
kemuksia todennäköisemmin ymmärtää 
ja kunnioittaa ympäristöään ja sen monia 
käyttömahdollisuuksia. parhaimmassa 
tapauksessa hän löytää loppuiäkseen 

ERÄKummIT – suomalaisen 
eränkäyntikulttuurin oppaat

itselleen mielekkäällä tavan hyödyntää 
luontoa: kalastellen, metsästellen, vaellel-
len tai vaikkapa lintuja bongaille.

omalla lähialueellaan vapaaehtoiset 
eräkummit pitävät eräkerhoja, oppitunteja 
kouluissa tai järjestävät kesäisin leirejä. 
teemat, joita eräkummien johdolla käsi-
tellään, ovat lajintunnistus, riistanhoito, 
hyvät kalastus- ja metsästyskäytännöt, 
eränhistoria, jokamiehen oikeudet sekä 
luonnossa liikkuminen. eräkummeilla on 
oma verkosto ja avoimesti käytettäviä eri 
tilanteisiin sopeutuvia materiaaleja, kuten 
esimerkiksi tämä eräkerhokirja! Lisää 
tietoa löytyy netistä: www.erakummit.fi

eräkummitoiminnan tavoitteena on tukea 
jo olemassa olevaa eräkasvatustoimintaa 
sekä mahdollistaa sitä uusilla alueilla. 
toiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä 
monen alan toimijoiden kanssa, sekä 
paikallisesti että kansallisella tasolla. 
toivotaan että eräkummitoiminta leviää 
koko maahan ja että jokaiselle luonnosta 
kiinnostuvalle lapselle ja nuorelle löytyy 
eräkummitoimintaa omalla kotiseudulla 
lähitulevaisuudessa!

Hyviä erähetkiä!

Madeleine nyman
eräsuunnittelija, Metsähallitus
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Kerhon ensimmäisten kerhotapaamisten 
yhteydessä on syytä käydä pienimuotoinen 
ensiapukurssi n. 15 min.

ensiapuasioita on hyvä käydä läpi kerhovuoden 
aikana tapaamisissa, täydentäen tarpeen 
mukaan. 

Millaisia haavereita voi eräharrastuksessa sattua:
• haavat ja palovammat
• kaatumisesta aiheutuvat nivelten nyrjähdykset 
  ja murtumat
• hyönteisten tai käärmeiden puremat
• mahdolliset sairauskohtaukset (lapsilla 
  esimerkiksi tyypillisesti epilepsiakohtaus tai 
  diabeteksesta johtuva sokereiden alentuminen, 
  aikuisilla tyypillisesti sydänperäiset sairaus- 
  kohtaukset tai erilaiset aivotapahtumat jne.)

ensiapuasioissa on hyvä huomioida ainakin 
seuraavat: 
1. Metsässä tapahtuvissa kerhotapaamisissa 
on syytä olla mukana kyypakkaus ja muutama 
sideharsorulla (min. kaksi rullaa). Sideharso 
toimii paremman puutteessa haavalaastarina ja 
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on suuremmissa verenvuodoissa oiva tarvike. 
taittele rullan päästä ensin pieni taitos, paina se 
haavan päälle ja pyöritä rulla sopivalla kireydellä 
haavan ympäri.
2. Kyypakkauksen vaikuttava aine hydrokortisoni 
on lievä kortisonivalmiste. Se ei ole vakavissa 
tilanteissa riittävä lääkitys, mutta toimii ensiapuna, 
ollen parempi kuin ei mitään. Annostus; 0-5 v. 
yksi tbl, 5-15 v. kaksi tbl ja eteenpäin 3 tbl. L. koko 
paketti.
3. eräretkellä voi polvi tai nilkka nyrjähtää, jalka 
voi jopa murtua. tällöin tehdään haavoittuneen 
raajan mittainen tukikeppi, joka sidotaan side-
harson avulla jalan tueksi. Liikkumaton raaja on 
kivuttomampi ja henkilön liikuttaminen helpottuu. 
4. pieniin haavoihin ja ruhjeisiin kannattaa pitää 
mukana esim. ”leukostrip” haavateippiä. Haavan 
reunat yhteen ja teippi päälle!
5. Äidit, isät ja muut huoltajat ja toimihenkilöt 
– ensiapulaukut autoihin! näin on apu yleensä 
huomattavasti lähempänä kuin kotona. 

ohjeen laatija 
nina aLLonen, enSiapUKoULUttaJa

ERÄKERhoN ENSIapu



 9

Ku
va

 S
at

u 
Ko

sk
el

ai
ne

n

ERÄKERhoN ENSIapu



Liittyy aiheeseen 
”Mitä tarvitset mukaan eräretkelle” vrt. eräpassi 1. 

Varaa reppuun:
• Termospullo
• Nuotiopannu l. römpsä l. nokipannu
• Kuksa
• Kirves 
• Puukko

Anna lasten näpelöidä näitä välineitä. (Kirvestä ja 
puukkoa vain vanhempien valvonnassa).

KoTiTEHTävä: Piirrä röMPSä jA KuKSA! 

Varaa paikaksi; Laavu, nuotiopaikka, nylkyvaja 
tms. aiheeseen liittyvä paikka ulkoa.

Valmistele itsesi esittely kerholaisille. 
Yksinkertainen ja selkeä esitys.
 
pyydä lapsia ja heidän vanhempiaan esittelemään 
itsensä. Kysy kerholaisten odotuksista eräkerholta.
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“Erämiehen” reppu ja sen sisältö

huhTIKuuN ERÄKERho



Varaa mukaan:
• Nuotiopuita
• Tuohia = ”tuohinen”
• Tervaksia = ”Kiehisen” veistämiseen
• Tulitikkuja

Käy läpi mihin ja millaisella luvalla saa nuotion tehdä. 
Huomioi sääolosuhteet ja ympäröivä maasto huolella. 

rakenna nuotio yhdessä lasten kanssa. Käytännössä totesin 
ns. ”ristiin” rakennetun nuotion olevan lapsille helpoin malli.
 
Kerro tervaksisesta, tuohisesta ja kiehisestä. 

pyydä vanhempia veistelemään makkaratikut ja sitten vain 
makkarat lämpiämään!

Makkaroiden lämmetessä on hyvä aloittaa 
”passissaolo” -harjoitus.
• Selvitä ”passaamisen” merkitys 
  metsästyksessä – kerro tarina.
• Sitten vain heti   
  harjoittelemaan – hetki 
  aivan hiljaa ja liikku-  
  matta 
• Tätä pyritään harjoitte- 
  lemaan jokaisella 
  kerhokerralla
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Jaa kerholaisille 
Metsähallituksen 
eräpassi 1.
passia voidaan käyttää 
hyväksi ja täyttää 
kerhovuoden edetessä. 

Passin löydät osoitteesta: http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erapassi/erapassi-1.-3.-lk.html

Kerhon aloitus – Nuotion rakentaminen
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Minne kannattaa perustaa – paikallinen metsästysseura tietää.
Millainen kivi – esittele asennettavan kiven koostumus karkeasti.
Mitkä riistaeläimet hyötyvät nuolukivestä? (Hirvi, Peura, kauris, 
jänis, sepelkyyhy)
Maanomistajan lupa hankittava.
Sitten vain kivi selkään ja maastoon. 
Millainen puu tai kanto mihin perustetaan – etukäteisselvitys.
• Antaako maanomistaja käyttää elävää puuta? 
  Mielellään lehtipuu.
• voidaan myös asentaa tolppaan, joka pystytetään maahan       
  kaivettuun noin yhden metrin syvyiseen kuoppaan (n. 15-20 cm  
  halkaisijaltaan, siihen isoja kiviä hyväksikäyttäen).
• jos käytät elävää puuta, muista eristää kivi puusta, muuten mahla   
  sulattaa 
  kiven hyvin nopeasti! Kanto on myös kuorittava, anna tämä lasten tehtäväksi.
• Käytä tuntemaasi ”asiantuntijaa” nuolukiviaseman perustamisessa. 
• Selvitä onko mahdollista saada kivelle riistakameraa, jonka lähettämiä kuvia voi lähettää lapsille.

KoTiTEHTävä: Piirrä KuvA NuoLuKiviASEMAN PEruSTAMiSESTA

Riistan nuolukivipaikan perustaminen



Lasten varusteisiin saappaat ja lapsen kokoon sopiva 
kylvöämpäri. Merkitse kylvövalmiiseen peltoon lohkot 
joihin lapset voivat itse kylvää siemenet. olisi hyvä, 
jos perustettava pelto sijaitsisi paikassa missä lapset 
voivat vanhempien kanssa itse käydä kiikaroimassa 
pellolla käyvää riistaa. 

• Mihin voi tehdä riistapellon – paikallinen metsästysseura 
  auttaa
• Mihin kannattaa tehdä riistapelto?
 o tähän vaikuttaa se mille riistalle pelto perustetaan. 
 o on syytä huomioida asutus ja maantiet

• Mille riistalle perustat pellon? (jänis, rusakko, hirvi, kauris, 
  peura, fasaani, peltopyy jne.) 
 o tämä seikka ratkaisee mitä ja milloin kannattaa kylvää 
 o riistapeltoon kannattaa jättää kylvämättömiä kaistoja 

• Mitä siemeniä kylvät ja koska on paras kylvöaika?
 o Kauraa kylvettäessä on huomioita hukkakaura riski 
 o Kaura on helppo ja monelle riistalle sopiva kylvös
 o rehukaalia kylvettäessä on syytä miettiä huolella  
           kylvön ajankohta. Aikainen kylvö on altis tuho- 
           hyönteisille. 
 o Fasaanin riistapeltoon kannattaa kylvää myös 
           suojakasveja jne. 

• Huomio mahdollisen kalkin- ja apulannan käyttö

KoTiTEHTävä: MiNKä riiSTAELäiMEN ToivoiSiT 
KÄYVÄn riiStapeLLoLLa? piirrÄ KUVa.
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• Mainio aihe kerhotapaamiseen on erilaisten 
  ruokintakatoksien valmistus. 
 o peuran, kauriin ja jäniksen ruokintakatos
 o Fasaanin ruokintakatos
• Malleja ja muotoja löytyy netistä ja alan 
  kirjallisuudesta riittävästi
• Perustele riistaruokinnan merkitys ja tarpeellisuus
• Lasten kanssa rakentaessa on syytä tehdä 
  esivalmisteluja, jottei lapset pitkästy
• järjestä rakentaminen siten, että lapset pääsevät 
  osallistumaan mahdollisimman paljon tekemiseen

KoTiTEHTävä: SuuNNiTTELE oMA 
rUoKKiMaKatoS.
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Riistapellon perustaminen ja
Ruokintakatoksien valmistus
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tässä kerhotapaamisessa on säätilalla paljon merkitystä, 
joten oikean hetken määrittely on etukäteen tarkoin 
huomioitava.
• Kerppujen kannalta paras aika lienee juhannuksen 
  paikkeilla
• Selvitä etukäteen maanomistajilta mistä voi lehtikerppu-     
  tarpeita kerätä
 o Metsäteiden varsilta
 o peltojen reunoilta
• Käytettävät puulajit ovat haapa, raitapaju, koivu
• valmista isoon saaviin vahvahko suolaliuos etukäteen 
  valmiiksi kerppujen kastamista varten.
• varaa ympäristöystävällistä narua tms. Muovisia ei saa 
  käyttää!
• Sido ilmavia kerppuja.
• Tämä on lapsille innostava kerhoaihe, koska voivat 
  osallistua lähes kaikkeen tekemiseen – käytä hyväksesi. 
• Myös heinää voidaan laittaa lasten kanssa kuivamaan. 
 o Heinätyöt on huolella suunniteltava, koska 
    lasten osuus tekemiseen jää helposti pieneksi.

KoTiTEHTävä: MiNKä riiSTAELäiMEN ToivoiSiT 
KÄYVÄn riiStapeLLoLLa? piirrÄ KUVa.
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kuivattaminen riistalle



• Mainio aihe kerhotapaamiseen on valmistettujen katoksien vienti maastoon. 
• Selvitä paikalliselta metsästysseuralta, minne katoksia voi viedä.
• Maanomistajalta hankittava lupa.
• Hanki jo valmiiksi mukaan viljaa ym. mitä kyseisellä katoksella riistalle tarjotaan. 
• Perustele käytettävä riistaruoka ja sen merkitys. 

KoTiTEHTävä: MiTä riiSTAA uSKoT TäSSä KAToKSELLA KäyväN?

17

Kuva Satu Koskelainen

Ruokintakatoksien asentaminen maastoonLehtikerppujen ja heinän
kuivattaminen riistalle



• Huomioi kutsussa tarvittava varustus ja sen väritys. Muista passissa syötävät eväät!
 o riittävän lämpimät vaatteet, paikallaan ollessa tulee helposti kylmä
 o naamioinnin väritykseen kannattaa hieman panostaa  
• Kertaa ennen lähtöä turvallisuusasiat
• Esittele aseet, käytettävät patruunat sekä näytä oikea ampumaetäisyys
• Passipaikalla ampumasektorit kullekin passimiehelle niin, että lapsetkin ymmärtävät
• Käytä aina noutavaa koiraa lasten kanssa linnustaessa – paikalliset lajin koiraharrastajat auttavat
 o Kerro houkutuskuvien käytöstä. anna lasten asettaa ne paikoilleen, jos mahdollista.
 o Kerro lapsille, mikä on tehokas ampumatka
 o Luettele sorsa- tai kyyhkyslajit, joita voidaan metsästää kyseisessä paikassa
 o Sitten ei muuta kuin hiljaa ja pam!
 o näytä saaliin oikea käsittely.

KoTiTEHTävä: Piirrä KuvA KäydySTä jAHdiSTA. vAiKKAPA KoirA NouTAMASSA.

ELoKuuN KErHoTAPAAMiSEN AiHEEKSi SoPii MyöS TuTuSTuMiNEN AMMuNNAN 
HArjoiTTELuuN
• Selvitä lähistöllä toimivan ampumaradan harjoittelumahdollisuudet
• Lasten varusteisiin tälle kerhokerralle muistettava lisätä KuuLoSuojAiMET
• Käytä tässäkin ”asiantuntijaa”, joka esittelee eri lajeja ja niiden merkitystä metsästäjälle
• on syytä suunnitella ohjelma huolella, koska lapset pitkästyvät helposti aktiivisen tekemisen puuttuessa
• Esittele aseet ja patruunat. Anna lasten myös käsitellä näitä valvotusti. 
• Haulikkoradalla kannattaa käynnistää pieni kilpailu ja antaa lasten laskea osumia

• Tähän tapaamisen on hyvä lisätä jonkun metsästyskoiraryhmän esittely

KoTiTEHTävä: Piirrä KuvA AMPuMArAdALTA/AMPuMAHArjoiTuKSESTA. 

18
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Kuvat Satu Koskelainen

Sorsajahtia iltalennolla tai kyyhkysjahti



SYYSKuuN ERÄKERho
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Syyskuun kerhotapaamisen aiheeksi 
sopii hyvin hirvikoiran, ajokoiran tai 
puuhun lintua haukkuvan metsästyskoiran 
työskentelyn seuraaminen maastossa. 
Kerhopaikaksi sopii hyvin laavu tai joku 
muu tunnettu nuotiopaikka metsässä. 
Kävelymatka autolta ei saisi olla kovin pitkä, 

jotta pienimmätkin jaksaisivat tulipaikalle 
kävellä. 

Varustus on luonnollisesti ulkovarustus. tämä 
kerhopäivä vaatii hieman sopivan säätilan 

tarkkailua, vesisateella ei maastoon kannata 
lasten kanssa lähteä. 

Kertaa seurattavan koiran käyttötarkoitus 
metsästyksessä. Lyhyesti ja ytimekkäästi. 

Seurattavien koirien nimet ovat tärkeitä, samoin kuin koiran 
taputtelu ja silittelykin.

Selvitä GPS-paikantimen toiminta ja merkitys. Anna lasten seurata 
laitteesta koiran liikkumista maastossa. tulet luultavasti yllättymään 

miten taitavasti lapset osaavat näitä laitteita käyttää, pienen opastuksen saatuaan. 
Kannattaa tehdä hieman maastotiedustelua ennen kerhopäivää, jotta olisi ennakkotietoa 
mahdollisesta riistan olinpaikasta. 
Jos on mahdollisuus mennä haukulle tai paikkaan mistä jänis oletettavasti tulisi näkyviin, on 
se luonnollisesti retken kohokohta. Ja hyvin jännittävä, joten siihen pitää varautua kertomalla 
mahdollisista tapaamisesta etukäteen lapsille. Varsinkin hirven näkeminen maastossa on lapsille 
erittäin jännittävää, jopa pelottavaa, tämä seikka on syytä huomioida etukäteen. tällaisessa 
tilanteessa pitää aikuisen olla välittömässä läheisyydessä – voi syntyä tarve pitää aikuista kädestä. 
Kiireetön nuotiolla olo on syksyisessä luonnossa luonnollisesti merkittävä asia. tietenkin makkaran 
paistamisen ja evästelyn kanssa. Siihen jos onnistuu vielä saamaan koiran riistahaukun kuuluville, ei 
välttämättä muuta tarvita.
Haukkua odotellessa voi katsella tulipaikan lähiympäristöstä sieniä, marjoa yms. syksyisestä 
metsästä löytyviä herkkuja. 

 
KoTiTEHTävä:
piirrÄ KUVa SeUrattaVaSta 
KoiraSta MetSÄSSÄ.  

Jämtlanninpystykorva 
(yläkuva)

       Suomenajokoira
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Metsästyskoiran maastoharjoituksen seuraaminen

Harmaanorjanhirvikoira

Sileäkarvainen kettuterrieri

patterdalenterrieri

Karjalankarhukoira



Lokakuun kerhotapaamisen aiheena riiStaKeitto SoppatYKiLLÄ.
Meillä on mahdollisuus riistaruuan valmistukseen paikallisen 
metsästysseuran soppatykillä. tätä voi toteuttaa luovasti vaikkapa isolla 
kattilalla. aivan yliveto olisi iso nuotiokattila, jolloin keiton voi valmistaa 
nuotiolla.
Hirviseurueen lihanpaloittelun yhteydessä valittiin lihaisia luita 
n. 25 kg. Lisäksi oli n. 5 kg peuran paistia. näitä keitettiin 
kerhotapaamista edeltävänä iltana n. 2,5 h. 
riistakeiton ainekset:
 ⁃ N. 25 kg lihaisia luita ja 5 kg paistia
 ⁃ 10 kg perunoita 
 ⁃ 3 kg sipulia
 ⁃ 3-4 kg porkkanoita
 ⁃ 3 kg lanttua
 ⁃ 3-4 purjoa
 ⁃ 3-4 ämpärillistä vettä
 ⁃ 3 l persilja silppua 
 ⁃ voita
 ⁃ Suolaa 
 ⁃ Kokonaisia pippureita reilu kourallinen
Lasten osuus
• Lapset osallistuvat tällaiseen hankkeeseen yllättävän innokkaasti. 
• Halutaan kuoria perunoita, - porkkanoita, leikata lihaa jne. 
  puiden lisäys keittokattilan alle oli mieleistä puuhaa. 
• Lapset voi jakaa ryhmiin, jotka sitten vuorollaan hoitavat 
  polttopuiden lisäämisen.
 ⁃ Lapset osallistuvat mielellään keiton hämmentämiseen. 
 ⁃ oikean suolan maistaminen on lapsille mieluisa tehtävä
 ⁃ isommat lapset voivat hoitaa sopan jakelun hirvimiehille jne. 
 ⁃ Lisäksi lapset saivat kutsua perheensä ja isovanhemmat riistakeitolle.
riistaruokapäivä onkin yksi kerhovuoden mieleen jäävimpiä kerhopäiviä. 
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KoTiTEHTävä: 
piirrÄ KUVa 
riiStarUoKapÄiVÄStÄ. 

loKaKuuN ERÄKERho
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loKaKuuN ERÄKERho Riistakeiton valmistus
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KoTiTEHTävä: FASAANiN METSäSTyS? Piirrä KuvA.

maRRaSKuuN ERÄKERho



Valmistaudu etukäteen hankkimalla maastoon fasaaneja, ellei siellä ole 
luonnonvaraisia. tarhaajia löytyy nykyään ympäri Suomea. Varmista 
lintujen yleiskunto, maastokelpoisuus. on hyvä, jos tälle kerhopäivälle 
löytyy sponsori lintujen hankkimiseksi (riistakeskus, kennelpiiri, 
metsästysseura tms.). Lasten varusteisiin saappaat ja muutenkin 
sään huomioiva ulkovarustus. eväät, kuumaa juomaa ja tietenkin 
nuotiomakkarat. 
• Sopiva metsästysalue 
 o Mahdollisimman rauhallinen ja lähellä tietä oleva sänkipeltoalue. 
 o on syytä huomioida asutus ja maantiet – etukäteisluvat ja 
    ilmoitukset

• Käy läpi jahdin vaiheet ja erityisesti turvallisuusasiat
 o Koirien käyttö – mielellään hyvin toimiva seisova kanakoira. rodulla  
    ei ole merkitystä, kunhan se vain toimii oikein. Selvitä koirien toiminta,  
    käytä asiantuntijaa. Kanakoiraharrastajat tulevat mielellään talkoisiin.
 o Käytettävät aseet ja patruunat sekä ampujien toiminta. oikea ampumamatka.

• Saaliin käsittely
 o Huomio riistan kunnioitus – havupeti tms. 
 o Linturiistan oikeanlaisen käsittelyn esitteleminen – tähän voi lapsetkin osallistua halutessaan. 
 o rintapaloista voi tehdä vaikka ”liekitettyä fasaaninrintaa” – todellinen eräherkku valmistuu nopeasti, 
    jos varaat paikalle esim. kaasulla toimivan muurinpohjan.  
 o Fasaanin lisäksi tarvitset suolaa, voita, mustapippuri kermaa ja ”taikanestettä” liekittämiseen. 
    tarjoilua varten leipää.
 o anna lasten osallistua ruuan laittoon.

• Selvitä linnusta jäljelle jäävien suolien ja rangan hävitys. rangan voi antaa koiralle kiitokseksi. 
  Höyhenet ja suolet kompostiin.

25
KoTiTEHTävä: FASAANiN METSäSTyS? Piirrä KuvA.

maRRaSKuuN ERÄKERho Fasaanin metsästys
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JouluKuuN ERÄKERho



Joulukuun kerhotapaamisen aiheena ”riistalle Jouluruokaa”. Käydään lasten kanssa 
huoltamassa ruokintapaikat, samalla voidaan havainnoida luonnossa näkyviä jälkiä.
 • Heiniä, kauraa ja lehtikerppuja jäniksille ja rusakoille, peuroille ja kauriille
 • vehniä fasaaneille – muista laittaa myös soraa tarjolle
 • Maanomistajan luvalla kaadetaan haapoja tai raitapajuja metsäjäniksille
 • Sitten tulille ja makkaran paistoon

27

JouluKuuN ERÄKERho Riistalle jouluruokaa



tammikuun kerhotapaamiseksi sopii mainiosti 
pienpetojahti.

Selvitä paikallisen metsästysseuran kautta 
henkilö joka on käytettävissä ”asiantuntijana” 
pienpetojahtiin koirineen. 

etukäteen on hyvä selvittää alueen pesistä, 
missä saattaisi olla supikoira talvipesässä.

Maanomistajan luvat huomioitava – ne yleensä 
supikoirajahtiin helposti myönnetään. 

pyydä ”asiantuntijaa” valitsemaan mieluum-
min haukkuva luolakoira, kun ankarasti kiinni 
menevä

Kerro lapsille huolellisesti ja ymmärrettävästi 
(yksinkertaisesti) pienpetojahdin merkityksestä
• riistan suojelu 
• Tautien levittäjä
• Supikoira on vieraslaji
• räjähdysmäisesti lisääntyvä ilman 
  metsästystä – ei juuri luontaista vihollista
 
ennen luolille menoa on käytävä huolellisesti 
läpi siellä käyttäytyminen ja turvallisuusasiat. 

esittele luolapyynnissä tarvittava välineistö
• Erilaiset lapiot
• rautakanki
• rassit – tarkoitus - käyttö
• Koiratutka
• Erilaiset tasku- ja otsalamput
• Lopetus ase jne.  
 ⁃ Kerro miksi ja miten eläin lopetetaan 
     nopeasti ja ilman kärsimystä.
 ⁃ Selvitä myös nylkeminen ja turkin 
     hyötykäyttö, sekä raadon hävittäminen.
 ⁃ Suosittelen nuotiotulien tekemistä heti kun 
     selviää, onko ”ketään kotona” luolassa. 
 ⁃ Tämä on lapsista jännittävä kerhotapaami- 
     nen, joten seuraa tarkasti lasten reagointia, 
     jotta voit puuttua reaktioihin välittömästi – 
     luonnollinen suhtautumistapa asiaan 
     on erittäin tärkeä!

• Lapset jännittävät maan alle menevän 
  koiran selviytymistä
• Supikoira saattaa olla joistakin hieman 
  pelottava jne. 
• älä piilottele lopetusta – lapset tekevät 
  siitä muuten omat päätelmänsä
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TammIKuuN ERÄKERho
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TammIKuuN ERÄKERho Pienpetojahti



KoTiTEHTävä: Piirrä KuvA jäNiSjAHdiSTA!

Helmikuun kerHotapaamisen 
aiHeena esim. tutustuminen 
talVisiin jälkiin luonnossa.
	 •	Jänis
 • rusakko
 • Kettu
 • Hirvi 
 • orava
 • Fasaani
 • Pikkulintu
 • ilves
 • Ahma
 • jne. 

 • Nuotio + makkara/eväät

tai
jänis/rusakkojaHti.
Varusteet:
• lämpimät ulkovaatteet 
• reppu
• termospullo, kuumaa juotavaa, 
  eväät
• puukko
• nuotio makkarat

- varaa paikalle 1-4 ajavaa koiraa. Aloitusaika 
ryhmän mukaan. Valmistele ennakkoon jokaiselle 
koiralle oma työskentelymaasto siten, että mah-
dollisimman helposti pääset lasten kanssa ajoa ja 
varsinkin lähtöhaukkua, ”perslähtöä” kuulemaan.
- Kerro alkuun lupa-asiat, turvallisuusasiat, 
esittele käytettävät aseet ja patruunat, oikea 
ampumaetäisyys, millaisessa tilanteessa voidaan 
ampua jne. 

- vielä ennen jahdin alkua kerrataan tärkeä ja 
harjoiteltu passissa oleminen – siis hiljaisuus 
ja liikkumattomuus!
- valmistele myös saaliin käsittely, aina pais-
tiksi saakka. olisi hyvä, jos lapsista halukkaat 
voisivat osallistua esim. nylkemiseen. 
- valmista mahdollisuuksien mukaan jänis-/
rusakkopaisti valmiiksi ennakkoon. tästä on 
mukava tarjota lämmitettyä maistiaista nuotion 
ääressä, vaikkapa ruisleivän päällä.
- Sovi vielä kokoontumisaika ja -paikka – 
sopiva nuotiopaikka ja riittävän iso nuotio. 
anna lasten tehdä nuotio.
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hElmIKuuN ERÄKERho
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maalISKuuN ERÄKERho



Ensimmäinen eräpassi on suunnattu 1.–3.-luokkalaisille.

Eräpassin voi suorittaa opettajan johdolla koulussa oppituntien aikana, retkipäivänä, 

luokkaretkellä, luontokoulussa, harrastuskerhossa … missä vain! 

Kerää suoritusmerkintöjä tähän passiin, lue lisätietoja, tee muistiinpanoja ja 

opi uutta sisällä ja ulkona luonnossa! 

www.eräpassi.fi

Eräpassi 1

Eräpassi versio 1.0  |  © 2014 Metsähallitus

Eräpassi 1

Nimi

Aloituspäivä

Valmistumispäivä

Hyväksyjän allekirjoitus
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Päätöskerhon aiheiksi sopii hyvin telkän- ja muiden linnunpönttöjen rakentaminen ja paikalleen asentaminen. 

• Mainitse kutsussa pönttöjen rakentamisesta, jolloin tulee huomioiduksi mukaan tarvittava välineistö.
• Esivalmistele pönttöjen teko niin, että lapset pääsevät myös osallistumaan tekemiseen.
• Perustele aluksi pönttöjen tarve, oikea koko, asennuspaikka – ja aika jne.
• Pönttöjen paikalleen asentamisessa huomioita maanomistajan/metsästysseuran hyväksyminen.
• Asenna pöntöt lasten kanssa paikalleen luontoon.
• Kerro pönttöjen 
  keväthuollosta
  (kerhotapaamisen aihe 
  seuraaville vuosille).

omien kerhojeni 
päätöstapaamisessa 
kerrattiin vuoden aikana 
opittuja asioita. 

Meillä oli myös mahdollisuus 
laser-hirvi ammuntaan, 
asiantuntijan opastuksella. 
tämä osoittautuikin hyvin 
mielenkiintoiseksi ohjelmaksi. 

päätöskerhon kohokohtana 
oli todistusten jako!

KiitoS KaiKiLLe!

maalISKuuN ERÄKERho Kerhon päätös



34



Laatuvarusteilla
on aloittelevankin eränkävijän 

kulku turvallista.

ibex-sport Oy
P.O.Box 24 

FIN 00761 Helsinki  
p. 010 387 5350

service@ibex-sport.com

www.ibex-sport.com

Meindl 
Tampa Junior Mid GTX

Deuter Waldfuchs

Ibex_Lastentavarat_A5.indd   2 24.5.2016   14.06.05




