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Pyrkimyksenä on koko maan kattava eräkummiver-
kosto. Kummien tehtävä on opastaa lapsia ja nuoria 
eränkäyntiin. Aiheet, joita eräkummin johdolla käsitel-
lään, liittyvät lajintunnistukseen, riistanhoitoon, hyvään 
metsästyskäytäntöön, luonnonhoitoon, jokamiehenoi-
keuksiin sekä luonnossa liikkumiseen. Lisäksi tutustu-
taan elinympäristöihin, lajeihin ja kalastusmenetelmiin. 
Omalla lähialueellaan eräkummit voivat pitää oppitunteja 
kouluissa ja järjestää eräkerhoja tai päiväleirejä. Met-
sähallitus on laatinut opettajien ja eräkummien kouluo-
petuksen tueksi Eräpassi-opetuskokonaisuuden, joka 
löytyy Eräkummi.fi tai Eräluvat.fi-osoitteista.

Tärkeät yhteystyökumppanit työssä ovat olleet Suomen 
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Luonnonvarakes-
kus, Metsästäjäliitto sekä Suomen riistakeskus, jotka 
tarjoavat asiantuntija-apua. Mikäli lapset ja nuoret kiin-

nostuvat eränkäynnistä, he voivat perehtyä harrastuk-
siin edelleen yhteistyökumppaneiden leireillä. Vuoden 
2015 aika on kehitetty toimintatavat, joiden avulla erä-
kummitoiminta jatkaa eloaan paikallisesti muun muassa 
seurojen kautta. Eräkummeja tukevat yhteistyökump-
paneiden ja Metsähallituksen lisäksi eräneuvojat, jotka 
ovat lasten ja nuorten eräharrastuksen ohjaukseen pe-
rehtyneitä vapaaehtoisia.

Mikä ihmeen eräkummi?
Ihmisten suhde luontoon on muuttumassa. Selvitykset osoittavat, että erityisesti 
kaupunkiympäristössä lapsilla ja nuorilla on entistä vähemmän kokemuksia kalastuksesta, 
metsästyksestä tai luonnossa liikkumisesta. Nuorilla ei enää välttämättä ole luontaista 
yhteyttä eränkäyntiin vanhempien sukupolvien ohjaamana. Vanhojen perinteiden 
ylläpitäminen on haaste metsästäjien keski-iän kasvaessa. Tarvitaan valtakunnallinen, 
luontokasvatusta monipuolisista näkökulmista tarjoava opetuskokonaisuus.
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Eräkummitoiminta
Toiminnan tavoitteet

• Tehdä eränkäyntiharrastuksia tutuiksi lapsille ja nuo-
rille.

• Kannustaa lapsia ja nuoria luontoon.
• Lisätä lasten ja nuorten tietoja ja taitoja, joita luonnos-

sa liikkuminen vaatii.
• Tukea jo toiminnassa olevaa eräkasvatustoimintaa 

(Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Met-
sästäjäliitto ja riistakeskus).

• Tarjota kouluille apua eränkäyntiin liittyvien asioiden 
opettamiseen ja Eräpassi-opetuskokonaisuuden lä-
piviemiseen.

• Tarjota eräharrastajille mahdollisuus aktiiviseen toi-
mintaan lasten ja nuorten kanssa, jotta suomalainen 
eränkäyntikulttuuri siirtyy seuraaville sukupolville.

Toiminnan eettiset periaatteet

• Eräkummi kunnioittaa luontoa.
• Eräkummi puhuu positiiviseen sävyyn kaikista luonto-

harrastuksista ja kaikista luontokappaleista.
 - Eräkummi ei käytä kielteisiä termejä kuten ”roska-
kala” tai lietso pelkoa/vihaa yksittäistä lajia kohtaan. 

 - Eräkummi ei korosta saaliin kokoa tai ”mässäile” ve-
risillä yksityiskohdilla erätarinoita kertoessaan.

• Eräkummi haluaa vaalia metsästystä ja kalastusta 
oleellisena osana suomalaista kulttuuriperintöä. 

• Eräkummin tehtävä ei ole värvätä uusia metsästäjiä tai 
kalastajia, vaan kertoa omien kokemustensa kautta 
luontoon liittyvistä harrastuksista ja luoda myöntei-
syyttä eräharrastuksia kohtaan.

• Eräkummi edustaa kaikkia Suomen metsästyksen 
ja kalastuksen harrastajia! Eräkummi on neutraali ja 
perustaa puheensa faktoihin; korostaa vastuullisuut-
ta, eettisiä käytänteitä ja hyvää metsästysmoraalia.

• Eräkummi huolehtii aina turvallisuudesta
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Eräkummin rooli ja  
mahdolliset tehtävät

• Eräkummi toimii vapaaehtoisuuden pohjalta.
• Hän on aktiivinen eräharrastaja, joka välittää tietojaan, 

taitojaan ja kokemuksiaan eräkummimateriaalia apu-
na käyttäen. 

• Hän sitoutuu noudattamaan eräkummitoiminnan pe-
riaatteita ja osallistuu eräkummikoulutuksiin

• Hän ylläpitää yhteyttä koulujen kanssa. Hän voi vie-
railla kouluissa perehdyttämässä lapsia ja nuoria erän-
käyntiin ja tukea tarpeen tullen opettajia Eräpassi-ope-
tuskokonaisuudessa. 

• Hän voi osallistua iltapäiväkerhojen järjestämiseen yh-
teistyössä muiden toimijoiden kanssa.

• Hän voi osallistua leirien järjestämiseen yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa.

• Hän toimii mahdollisuuksien mukaan aina yhteistyössä 
muiden kummien kanssa.

• Hän toimittaa tiedot pitämistään oppitunneista, lei-
reistä ja muista tapahtumista vuosittain viimeistään 
31.12. mennessä Metsähallitukselle.

• Hän voi halutessaan osallistua eräkummitoiminnan 
kehittämiseen yhdessä Metsähallituksen kanssa.

• Eräkummi tarkastaa iltapäiväkerhojen ohjaajilta ala-
ikäisten kanssa työskenteleviltä vaadittavan rikosre-
kisteriotteen.

Eräneuvojan rooli ja tehtävät?

• Eräneuvoja toimii vapaaehtoisuuden pohjalta.
• Eräneuvoja toimii eräkummien työn ohjaajana ja koor-

dinaattorina.
• Eräneuvoja voi haastaa eräkummitoimintaan uusia 

henkilöitä.
• Eräneuvoja toimii eräkummien ja Metsähallituksen yh-

dyshenkilönä.
• Eräneuvoja kehittää eräkummitoimintaa yhteistyössä 

Metsähallituksen yhdyshenkilön kanssa.
• Eräneuvojaa voidaan kutsua sidosryhmätilaisuuksiin 

esittelemään eräkummitoimintaa.

Metsähallituksen rooli ja tehtävät

• Koordinoi eräkummitoimintaa kansallisella tasolla.
• Ylläpitää sidosryhmäyhteistyötä.
• Kouluttaa uusia eräkummeja tarpeen mukaan.
• Laatii opetusmateriaalit, leiriohjelmat sekä eräkerho-

jen ohjelmat yhteistyössä yhteistyökumppaneiden 
kanssa.

• Kehittää eräkummitoimintaa yhteistyössä muiden toi-
mijoiden kanssa.

• Tuottaa viestintämateriaaleja eräneuvojien ja eräkum-
mien käyttöön.
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Näin eräkummitoiminta 
järjestetään

Kouluvierailut
Kouluvierailut ovat tavallisesti yhden tai kahden oppi-
tunnin mittaisia, mutta voivat olla myös päivän mittaisia 
teemapäiviä. Niissä koululaiset tutustuvat suomalai-
seen eränkäyntikulttuuriin. Toiminta kouluvierailuilla ta-
pahtuu pääosin ulkona. Metsähallituksen ohjelmassa, 
joka löytyy Eräkummi.fi-sivustolta, vuosien 2015–2016 
teema on eränkäynnin historia. Ohjeet oppitunteihin 
löytyvät omista Eräkummin kouluohjelmat -vihkosesta 
sekä netistä eräkummi.fi-sivuilla. Ohjelmiin tarvitaan 
rekvisiittaa, jota todennäköisesti löytyy jokaiselta erä-
harrastajalta. Oppituntipaketteja voi vetää joko yksin tai 
halutessaan yhdessä toisen eräkummin kanssa. 

Kouluvierailuohjelmia on neljälle ikäkaudelle: 1.– 3.-luok-
kalaisille, 4.–6.-luokkalaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisil-
le. Eräkummi voi erikoistua haluamaansa ohjelmaan. Eri 

ohjelmat on esitelty alla olevassa taulukossa. Ohjelmia 
yhdistelemällä on mahdollista räätälöidä pidempi tee-
mapäivä. Ehdota mahdollisuutta yhteistyökouluille ja 
suunnitelkaa yhdessä yksityiskohdat! Monissa yläkou-
luissa on valinnaiskursseja, joiden aihealueisiin eräkum-
min vierailu sopisi hyvin; tiedustele siis onko koulussa 
esimerkiksi vaelluskurssi, erätaitokurssi, luontoliikun-
takurssi tai muu vastaava koulukohtainen soveltava 
kurssi.

Kouluvierailumateriaalit löytyvät eräkummin koulutus-
kansiosta, joita jaetaan kummien koulutustilaisuuksis-
sa. Materiaaleista löytyviä tehtäviä saa muokata ja 
yhdistellä itselleen paremmin sopivaksi kokonai-
suudeksi ja tehtäviin liittyviä yksityiskohtia voi hioa 
itselleen sopivaan muotoon. Esimerkiksi rastiratojen 
tehtäviä voi muokata. Koeta aina säilyttää punainen lan-
ka ja noudata eräkummitoiminnan eettisiä periaatteita. 

Eräkummin tehtävästä voi kiinnostua seura tai aktiivinen yksittäinen ihminen. Esimerkiksi 
seura voi ottaa yhteyttä Metsähallitukseen ja ilmoittaa, minkälaista nuorisotyötä sillä 
on suunnitteilla. Se voi olla kouluvierailuja, leirejä, kerhoja tai vaikkapa ulkoilupäiviä. 
Metsähallitus avustaa seuraa, tukee toiminnan käynnistämistä ja voi kouluttaa uusia 
eräkummeja tarpeen mukaan.
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Aloitus ja lopetus on hyvä pitää samanlaisina kuin Met-
sähallituksen laatimissa kouluvierailumateriaaleissakin. 
Eräkummin vierailun tulisi tukea kouluopetusta, tarjota 
lapsille omakohtaisia kokemuksia luontoharrastuksista 
ja kertoa metsästyksestä ja kalastuksesta myös luon-
nonhoidon näkökulmasta. Kysy, onko koululla tarvitse-
miasi materiaaleja.

Vinkkejä, joiden avulla eräkummi 
voi suunnitella ja hioa omia 
kouluvierailujaan:

•  Ota oma metsästyskoira mukaan ja kerro, minkälaista 
hyötyä siitä on metsästyksessä! Huomio, että koiraa 
ei saa viedä kouluun sisälle, osa lapsista pelkää koiria 
ja joku voi olla allerginen. Kysy opettajan mielipidettä 
koiran mukaan ottamisesta.

•  Tietoa ja opetusmateriaalia riistaeläimistä ja lajintun-
nistuksesta löytyy seuraavista osoitteista:
 - www.metsastajaliitto.fi/node/95 
 - www.rktl.fi/riista/ 
 - www.suurpedot.fi 
 - http://riista.fi/julkaisut/lajintunnistusmateriaalit/ 

•  Metsästäjäliitto on tehnyt Nuorisotoiminnan ABC:n, 
josta löytyy vinkkejä lasten ja nuorten kanssa puu-

hasteluun. Ladattavissa/ostettavissa täältä:  
www.metsastajaliitto.fi/nuorisotoiminnanabc 

• Riistakeskuksella on runsaasti opetukseen sopivaa 
materiaalia, mm. valmiita PowerPoint -esityksiä Suo-
mesta metsästysmaana, riistaeläinten ekologiasta ja 
lumijälkien tunnistamisesta. Riistakeskus on tuotta-
nut myös ”riistarastit”-rastiradan. Materiaalit löytyvät 
täältä: http://riista.fi/julkaisut/opetusmateriaalit/ 

•  Kalastukseen, kalavesiin ja kaloihin liittyviä hyviä teh-
täviä ja pelejä löytyy Suomen Vapaa-ajankalastajien 
sivuilta www.fisuun.fi. 

• Eräpassi -tehtäväpaketti on ensisijaisesti tarkoitettu 
opettajille, mutta myös eräkummi voi sitä hyödyn-
tää. Varmista opettajalta, että hän ei ole käyttänyt 
samoja materiaaleja. Eräpassitehtävät löytyvät täältä:  
www.eräpassi.fi 
 - Vinkki: Tehtäviä selaamalla saat käsityksen siitä, min-
kä tyyppiset tehtävät soveltuvat millekin ikäryhmälle.

• Jos luennoit, muista, että alakouluikäiset jaksavat 
keskittyä noin 10 minuuttia kerrallaan kuuntelemaan. 
Luennoimisen välissä pitää olla tekemistä.
 - Osa lapsista ja nuorista järkyttyy kuolleiden eläinten 
kuvien näkemisestä. Älä siis esittele liian rajuja saa-
liskuvia, joissa näkyy ”verta ja suolenpätkiä”. Jos 
yhtään epäilet, että kuva on liian raju, on se silloin 
parempi jättää näyttämättä. 

Ohjelmavaihtoehdot eräkummien 
kouluvierailuilla

IKÄKAUSI AIHE SOVELTUVA OPPIAINE

1.–3. luokka Erähistoria, ihminen & luonto, luonnossa liikkuminen, 
jokamiehen oikeudet, metsästys, lajintunnistus, riis-
taeläimet

Ympäristö- ja luonnontieto

4.–6. luokka Erähistoria, luonto talvella, riistanhoito Biologian ja maantieto
(Ympäristö- ja luonnontieto)

Yläkoulu 1. Erähistoria ja kalastus 7. luokan biologia 

Yläkoulu 2. Erähistoria ja myytit, riistanhoito Äidinkieli, 9. luokan Suomen
maantiede (biologia)

Yläkoulu 3. Erähistoria ja luonnossa selviytyminen Biologian, maantieto, liikunta,
kotitalous, useat valinnaiskurs-
sit…

Lukio Erähistoria ja luonnossa selviytyminen Biologian 3. kurssi,
(erikoiskurssit esim. vaelluskurssi)
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• Aseita tai aseen osia ei voi ottaa mukaan kouluun. 
Puukon voi viedä näytille, mutta älä anna sitä oppilail-
le. Nuotion tekoa voi demonstroida vain soveltuvalla 
tulipaikalla. Jos opettajan mielestä on sopivaa, niin 
oppilaidenkin voi antaa kokeilla tulien sytyttämistä.

• Mitä enemmän kosketeltavaa ja katseltavaa voit ottaa 
mukaasi, sen parempi.
 - Voit ottaa mukaan ”erärepun” tai kalastuspakin. Ar-
vuuttele oppilailta, mihin mitäkin käytetään. Kerro 
esineiden avulla eräharrastuksista ja vaikkapa tyy-
pillisen metsästyspäivän kulusta.

 - Sarvet, turkit, nahat, kallot, hampaat, luut, loukut, 
nuolukivet, riistakamera, kartta, koiran gps-panta, 
metsästysasu, kiehisiä, pilli, täytetyt eläimet ja muu 
rekvisiitta ovat hyviä keskustelunavaajia.

• Jos koululla on teemapäivä, ”lauantaikoulupäivä” tai 
muu tempaus, suunnittele yhdessä opettajan kans-
sa, miten eräkummi voisi olla mukana (kuinka paljon 
oppilaita, kuinka pitkä aika, mitä aiheita halutaan kä-
sitellä, sisällä vai ulkona?).

• Eräkummin ei ole pakko tavata luokkaa koulussa tai 
koulun pihalla. Eräkummi voi pitää oppitunnin myös 
luonnossa. Sovi asiasta opettajan kanssa!

• Muista lähestyä metsästystä luonnonhoidollisesta 
näkökulmasta; se on metsästykseen negatiivisesti 
suhtautuvienkin helpompi hyväksyä. Korosta met-
sästysharrastuksen positiivisia vaikutuksia sinulle 
itsellesi, luonnolle ja esimerkiksi liikenneonnetto-
muuksien kannalta.

Kouluvierailujen yhteydessä on suositeltavaa kertoa Erä-
passi-opetuskokonaisuudesta, joka löytyy osoittees-
ta www.erapassi.fi. Sen avulla opettajat voivat jatkaa 
eräaiheiden käsittelyä oppilaiden kanssa tai perehtyä 
aiheeseen ennen eräkummin vierailua!
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Kouluvierailijan muistilista

1.
Ehdota vierailua rehtorille (joko eräkummi tai 
eräneuvoja voi tehdä tämän)

2.
Sovi opettajan kanssa, missä ja milloin ohjelma
alkaa (luokassa vai ulkona?)

3.
Opettele ohjelman kulku (muistilappua voi pitää 
mukana)

4.
Varmista, että kaikki tarvittavat materiaalit ovat 
saatavilla ja/tai mukana

5.
Ole oma itsesi ja muista, että lapsi- ja nuorisoryhmät 
ovat kaikki erilaisia: joku juttu toimii toisen ryhmän kans-
sa ja joku ei. Eli älä lannistu, jos kaikki ei aina mene niin 
kuin toivottu ja suunniteltu. Seuraavalla kerralla onnistut!

6.
Täytä ”kouluvierailuraportti” ja lähetä se Metsähallituk-
sen eräsuunnittelijalle madeleine.nyman@metsa.fi

Eräleirit
Kesä- tai syysleirit voidaan järjestetään päiväleireinä tai 
useampipäiväisinä ja ohjelma mahdollisuuksien mukaan 
ulkona. Päävastuu leirin järjestämisestä on eräkummeil-
la tai seuralla, joka on mukana eräkummitoiminnassa. 
Metsähallitus tukee ja avustaa seuraa tarpeen mukaan. 
Leireillä pitää olla kolme henkilöä paikalla, jolloin leirille 
mahtuu 30 lasta tai nuorta. Leireillä käsitellään samoja 
aiheita kuin kerhoissa ja kouluvierailuillakin. Lapsilta pe-
ritään 50–100 euron suuruinen osallistumismaksu. Sillä 
katetaan leiristä koituvat ruokailu- ja kuljetuskustannuk-
set, jotka voivat vaihdella eri alueilla järjestetyillä leireillä. 
Leirien ohjaajina toimivat eräkummit ja mahdollisuuksien 
yhteistyökumppaneiden kummit tai muut henkilöt.
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Leiripäivän ohjelmarunko 
(esimerkki)

Päivä 1.
 - Leirin avajaiset
 - Tutustumisleikkejä
 - Leirin sääntöjen kirjoittaminen yhdessä leiriläisten 
kanssa

 - Lajintunnistukseen liittyviä tehtäviä ja leikkejä (kalat, 
nisäkkäät, linnut)

 - Jako ryhmiin
 - Linnunpöntön / pienpetoloukun / ongen rakentelua
 - Sopivassa välissä ruuan valmistusta nuotiolla / retki-
keittimellä sekä välipala

Päivä 2. 
 - Aiemmin aloitettujen nikkarointien viimeistelyä
 - Luontopolku, jonka varrella on jokamiehenoikeuksiin 
liittyviä rasteja

 - Kerrataan lajintunnistusta
 - Opetellaan eläinten jälkiä (tassunjäljet, ulosteet, yms.)
 - Tutustutaan erilaisiin kalastusmenetelmiin + ongintaa 
(kalan perkaamisen opettelu)

 - Sopivassa välissä ruuan valmistusta nuotiolla/retki-
keittimellä sekä välipala

Päivä 3.
 -  Kerrataan jokamiehenoikeuksia pelin tai näytelmän 
avulla

 - Luontopolku, jonka varrella on riistanhoitoon liittyviä 
rasteja

 - Tutustutaan erilaisiin metsästystapoihin ja metsäs-
tyskoiriin 

 - Jousiammuntakokeilua/ retki ampumaradalle
 - Sopivassa välissä ruuan valmistusta nuotiolla/retki-
keittimellä sekä välipala

Päivä 4. 
 - Jakautuminen ryhmiin
 - Erätaitojen harjoittelua toimintapisteillä kiertäen 

 › Nuotionteko, puukon ja kirveen käsittely, suunnis-
taminen, oikeanlaiset varusteet kaikenlaiseen sää-
hän…

 - Harjoitellaan ensiapua ja hätätilanteita (eksyminen)
 - Sopivassa välissä ruuan valmistusta nuotiolla / retki-
keittimellä sekä välipala

Päivä 5. 
 -  Tehdään porukalla jokin ”riistanhoitotoimenpide”, 
esim. viedään nuolukiviä paikalleen / harjoitellaan eri-
laisia eläinkantojen laskentatoimia / kiinnitetään ra-
kennetut linnunpöntöt tms. joka leirialueella tai sen 
läheisyydessä on mahdollista

 - Leiriolympialaiset
 - Diplomien jako
 - Sopivassa välissä ruuan valmistusta nuotiolla/retki-
keittimellä sekä välipala
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Eräkerhot
Kerhot voivat esimerkiksi kokoontua kerran viikossa 
koulujen tiloissa, esimerkiksi 10–15 kertaa lukukauden 
aikana. Jokainen kokoontumiskerta voi kestää noin 2–4 
tuntia. Käsiteltävät aiheet voivat liittyä riistanhoitoon, 
kalastukseen, luonnossa liikkumiseen, lajintunnistuk-
seen ja suomalaiseen eräkulttuuriin yleensä. Kerhossa 
on tarkoitus olla kaksi aikuista henkilöä paikalla, jolloin 
kerhoon mahtuu noin 20 lasta tai nuorta. Lapsilta voi-
daan periä esimerkiksi 50 euron osallistumismaksu per 
lukukausi kattamaan ruokailu- ja materiaalikustannuk-
sia. Eräkerhot voivat kokoontua myös harvemmin ja 
muualla kuin koulujen tiloissa.

Näin pääset alkuun kerhotoiminnan 
järjestämisessä 

1.
Ota yhteyttä kouluun tai kuntaan. Sovi, hoitaako erä-
neuvoja vai eräkummi yhteydenoton. Keskustele reh-
torin tai kerhotoiminnasta vastaavanhenkilön kanssa. 
Kysele, onko koulun kerhokiintiössä tilaa uudelle ker-
holle sekä minkälaiset eri toimintatavat kerhon järjes-
tämisessä ovat mahdollisia. Yhteystietoja löydät hel-
poiten netistä.

2.
Esittele ideasi kerhosta (Metsähallituksen laatima 
kerho-ohjelma toimii pohjana). Valmiiksi suunniteltu 
pohja auttaa idean esittelyssä sekä helpottaa aloittamis-
ta. Tarvitaan ohjaussopimus sopijaosapuolten kesken. 
Sopimukseen kirjataan tiedot kerhoajasta ja -paikas-
ta, vastuuhenkilöistä sekä ohjaajalle (ohjaajan seuralle) 
maksettavista korvauksista. Huomaa, että joillakin kun-
nilla on myös kerhotoimintaan varattuna varoja. Tarkas-
ta, voitko hyödyntää niitä. Paikallinen riistanhoitoyhdis-
tys voi myös tukea toimintaa mahdollisuuksien mukaan.

3.
Tiedota alkavasta toiminnasta oppilaille. Sovi kou-
lun kanssa kuinka kerhosta tiedotetaan. Yksi hyvä tapa 
on, että koulu tekee kyselyn oppilailleen halukkuudesta 
liittyä kerhoon.

4.
Aloita kerho. Jaa osallistujille ensimmäisellä kerralla 
kerho-ohjelma. Kerää osallistujien yhteystiedot (myös 
huoltajien), jotta voit ilmoittaa mahdollisista muutoksista 
yms. Huolehdi yhteydenpidosta myös kouluun (ilmoita 
mahdollisimman ajoissa mm. peruuntumiset).

Eräkerhon ohjelmarunko 

Eräkummi voi lisätä ohjelmaan oman mielenkiinnon mu-
kaisia aiheita, mutta kolme ensimmäistä kertaa on hyvä 
järjestää alla esitetyin aihein. Koko ohjelmarungon pi-
tää olla valmis ennen kerhon ensimmäistä kokoontu-
mista, jotta myös kerholaiset huoltajineen tietävät mitä 
on luvassa.

1. Aihepiiriin ja kerhon jäseniin tutustumista 
 pelien ja leikkien avulla, lajintunnistusta, 
 yhteisten sääntöjen laatiminen
2. Erähistoriaan tutustuminen leikkien ja 
 tarinoiden avulla
3. Erätaitoja: luonnossa liikkuminen 
 (jokamiehenoikeudet, suunnistaminen…)
4. Jälkiretki/ jälkien tunnistamista
5. Erätaitoja: nuotio ja puukon/kirveen käyttö, 
 retkiruuan valmistaminen
6.  Nikkarointia: linnunpönttö, pienpetoloukku…
7.  Nikkarointia: pilkki, onki tai uistin/perho 
 (erilaisiin kalastusmenetelmiin tutustuminen)
8.  Metsästyskoiraan ja erilaisiin metsästystapoihin 
 tutustuminen (eettinen metsästys)
9.  Riistalaskennat (lajintunnistuskertausta)
10.  Rastirata maastossa (rasteilla riistanhoitoon 
 liittyviä tehtäviä)
11.  Jousiammuntaa tms., joka kummin on
 mahdollista järjestää kohtuullisella vaivalla
12.  Onkiretki/pilkkiretki
13.  Luonnon tutkimista (opetellaan havainnoimaan ja 
 tulkitsemaan maisemaa ja säätä)
14.  Nuotioilta (rastirata, jossa kerrataan kerhossa 
 läpikäytyjä aiheita) ja diplomien jako
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Vinkkejä lasten ja nuorten  
kanssa toimimiseen

• Ole rauhallinen, selkeä ja etene johdonmukaisesti. 
• Suunnittele etukäteen.
• Anna lasten tehdä itse. 
• ”Puhu vähän, näytä paljon” eli konkretisoi ja anna esi-

merkkejä.
• Kannusta yhteistyöhön.
• Kannusta kyselemään, ihmettelemään ja juttelemaan.
• Anna paljon positiivista palautetta
• Puutu syrjintään ja kiusaamiseen. 
• Puhuttele lapsia ja nuoria ikätason vaatimalla tavalla. 

Varaudu selittämään asiat perusteellisesti ja kertaa-
maan tarvittaessa. Varmista, että kaikki ymmärtävät 
ohjeet.

• Ole varovainen ironisten ja sarkastisten vitsien kanssa. 
Kaikki lapset ja nuoret eivät vielä ymmärrä ironian ja 
tosissaan puhumisen välistä eroa.

• Motivoi! Kerro mihin ja miksi mitäkin tietoa/taitoa/me-
netelmää tarvitaan. Motivaatio on avain oppimiseen.

• Huolehdi turvallisuudesta! Mieti riskit ja vaaranpaikat 
etukäteen sekä se, miten niistä selvitään.

• Kirjoita ohjelman aikataulu itsellesi ylös. Pyri noudat-
tamaan sitä, mutta muista, että joskus spontaanisti 
esille nousevaa keskustelua on hedelmällisempää jat-
kaa kuin noudattaa orjallisesti suunnitelmaa. 

Tieto lasten ja nuorten tyypillisistä kehitysvaiheista löy-
tyy Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilta osoittees-
ta: http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/
kasvu_ja_kehitys/ 

Turvallisuus

Varaudu mahdollisiin tapaturmiin ja muihin ongelma-
tilanteisiin ennakolta. Täytä aina kerhoista ja leireistä 
turvallisuussuunnitelma (liitteenä). Kopio siitä palau-
tetaan henkilölle, jonka kanssa vapaaehtoistyösopimus 
on tehty. Varmista, että leirien ja kerhojen vetäjillä on 
käytössään ensiapuvälineitä. 

Leirien ja kerhojen vetäjillä on hyvä olla tiedossa lasten 
huoltajien yhteystiedot, jotta ongelmatilanteissa saa 
heihin helposti yhteyden. 

Kouluvierailujen yhteydessä on hyvä laatia turvallisuus-
suunnitelma yhdessä opettajan kanssa silloin, kun toi-
minta tapahtuu koulualueen ulkopuolella. Täytä siis liit-
teenä oleva turvallisuussuunnitelma-lomake tai pyydä 
opettajaa täyttämään sellainen (kouluilla saattaa olla 
omia turvallisuussuunnitelmavaatimuksia ja -lomakkeita).

Ensiapulaukku on hyvä olla aina mukana.

Viestintä

Hyödynnä viestinnässä Metsähallituksen tuottamaa 
valmista materiaalia. Mieti missä ja kenelle kannattaa 
mainostaa. Eräkummit sopivat keskenään, kuka hoi-
taa alueellisen viestimisen. Mahdollisia viestintäkanavia 
ovat paikallislehdet, kunnan kesäleirein infomainokset, 
paikallisradio, oman seuran Internetsivut yms. viestintä-
kanavat, koulujen ilmoitustaulut, kauppojen/kirjastojen/ 
muiden julkisten tilojen ilmoitustaulut. Koulujen kerhoihin 
liittyvästä viestinnästä sovitaan aina kyseessä olevan 
koulun kanssa.

Valtakunnallisesta viestinnästä vastaa Metsähallitus. 
Valtakunnallista viestintää ovat mm. alan lehdet ja Met-
sähallituksen ylläpitämän Internetsivut sekä sosiaalisen 
median kanavat. 



12

Lomakkeet
Lomakkeet on ladattavissa osoitteessa www.erakummit.fi
Eräkummi toimittaa lomakkeet eräsuunnittelijalle Metsähallitukseen, mieluiten 
sähköpostitse: erakummit@metsa.fi

• Toimintailmoituslomake täytetään aina, kun henkilö on toiminut eräkummin roolissa. Eräneuvoja kokoaa toimin-
tailmoituksen yhteen ja raportoi Metsähallitukselle.

• Kouluvierailujen yhteydessä opettajaa voi pyytää täyttämään Opettajan palaute -lomakkeen.
• Turvallisuussuunnitelma laaditaan ennen leiriä tai kerhon aloittamista ja vastuuhenkilö pitää sitä mukanaan.


