
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
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Toimitus 
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Taitto: Karmas Oy 
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Kansikuva: Kari Sarajärvi

Yhteystiedot
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Eränkäynti – luonnossa liikkuminen, kalastus ja metsästys – on kuulunut suomalaiseen 

kulttuuriin jo niin kauan kuin täällä pohjolassa on ollut ihmisasutusta. Muinoin 

eränkäynti oli välttämätöntä ruuan hankintaa. Nykyisin ihmiset lähtevät metsään, 

merelle tai tunturiin rentoutumaan, rauhoittumaan ja etsimään elämyksiä. Eränkäynti ei 

ole vain saaliin saamista, vaan sen salaisuus piilee luonnon loputtomassa kauneudessa, 

joka yllättää kokeneenkin eränkävijän aina vain uudelleen. Eränkäynti on luonnon 

kokemista ja ymmärtämistä.  Se on kourallinen mustikoita, nuotion lämpöä, saaliskala 

pannulla, kuikan huuto kesäillassa, peuran valkoisen hännän vilahdus ja onnellisen 

kulkijan väsyneet jalat retken päätyttyä.

Kädessäsi olevan eräpassin avulla pääset tutustumaan suomalaiseen 
eränkäyntiin. Tervetuloa mukaan!

Eräpassin suorittaminen vaatii 12 tehtävän tekemistä: 
aihealueita on neljä, joihin jokaiseen liittyen tehdään kolme tehtävää. 

Vähintään yksi kunkin aihealueen tehtävistä tehdään ulkona, 
loput voidaan tehdä sisällä.

Tehtävät löytyvät osoitteesta: www.eräpassi.fi

Suomalaisia kaloja
Rastita ne kalat, jotka olet nähnyt, ja kirjoita viivalle kalan nimi.
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Muistiinpanoja. Piirrä tai kirjoita!

Kalastaa voi ongella, virvelillä, perholla, verkoilla, pilkillä tai vaikkapa katiskalla. 

Kalastus on joillekin ammatti ja toisille kiva kesäpäivän ajanviete. Kalastustapoja on 

monenlaisia riippuen saaliiksi halutusta kalalajista tai vuodenajasta. Kalaan lähdetään 

etsimään elämyksiä, olemaan luonnossa ja rentoutumaan. 

Oletko sinä ollut joskus kalassa?

04 Kalastus
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Väritä kuvat, kun olet saanut tehtävät suoritetuksi!

                     TEhTävä 1:   

                    TEhTävä 2:   

                    TEhTävä 3:   



01 Luonnossa Liikkuminen

Väritä kuvat, kun olet saanut tehtävät suoritetuksi!

                     TEhTävä 1:   

                    TEhTävä 2:   

                    TEhTävä 3:   
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Luonnossa liikkuminen on monille harrastus, joka kohottaa kuntoa, rauhoittaa mieltä 

ja tuo elämyksiä. Luontoon pääsee vaikka omalta pihalta. Innokas luonnossaliikkuja 

suuntaa kulkunsa kohti Lapin karuja tunturimaisemia, eteläisen Suomen hurmaavia 

aarniometsiä tai meren saarille. Suomi on suuri maa, josta löytyy upeita retkimaastoja.

Eläinten jälkiä

Riistaeläimiä
Rastita mitkä näistä eläimistä olet nähnyt? 

Kirjoita kuvan alle, missä olet eläimen nähnyt: Metsässä? Pihalla? Tiellä? Kaupungissa? Maalla?

Piirrä laatikoihin jäniksen, karhun ja sorsan jalan jäljet.
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Suomessa on 60 riistaeläintä eli 34 nisäkästä ja 26 lintua, joita saa metsästää. 

Riistanhoito tarkoittaa riistaeläinten elinpaikoista huolehtimista. Tavoitteena on, että 

riistaelämiä olisi sopiva määrä. Riistanhoitoa ovat esimerkiksi lintujen pesimäpönttöjen 

ripustaminen, hirvien ja jänisten talviruokinta, Suomen luontoon kuulumattomien 

eli vieraslajien metsästys, riistaeläinten määrän säännölliset laskennat (esim. 

riistakolmiolaskennat) ja elinympäristöjen, kuten kosteikkojen, kunnostaminen.

03 Riistanhoito

Väritä kuvat, kun olet saanut tehtävät suoritetuksi!

                     TEhTävä 1:   

                    TEhTävä 2:   

                    TEhTävä 3:   
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reppu  |  puukko  |  ensiapuvälineet (laastari)  |  juomapullo  |  eväsleipä  |  suklaata  |  makkaraa  

kaveri  |  aikuinen  |  kumpparit/lenkkarit/vaelluskengät  |  sadevaatteet  |  kartta  |  kompassi

tulitikut  |  kännykkä  |  lajintunnistusopas  |  kiikari  |  kamera  |  lämmin paita  |  pipo  |  lippis

hanskat  |  aurinkolasit  |  uikkarit  |  onki / virveli /pilkki… 

Muista aina pukeutua sään mukaan!

Mitä tarvitaan mukaan eräretkelle?

Minne voi mennä eräretkelle?
Linkkivinkkejä: www.eräluvat.fi

  www.luontoon.fi/retkikohteet, www.luontoon.fi/retkeilynABC

  www.retkikartta.fi

  kunnan kotisivut

  

Ympyröi sopivat sanat ja kuvat.
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Muista roskaton 
retkeily!

Luontoon ei saa jättää 
roskia, ainoastaan 

jalanjälkiä!

www.luontoon.fi
> roskatonretkeily



Jokamiehenoikeudet koskevat jokaista Suomessa asuvaa tai oleskelevaa. 

Jokamiehenoikeudet takaavat mahdollisuuden kulkea luonnossa ja hyödyntää luonnon 

antimia. Ne sisältävät myös viestin vastuullisuudesta: luontoa tulee kunnioittaa.

02 jokamiehenoikeudet

Väritä kuvat, kun olet saanut tehtävät suoritetuksi!

                     TEhTävä 1:   

                    TEhTävä 2:   

                    TEhTävä 3:   
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Jokamiehen- 
oikeudet 
lyhyesti

Lupa on sijoitus luontoon!
Mistä saa kalastus- ja metsästyslupia?

Linkkivinkkejä:  www.eräluvat.fi

Kuka tarvitsee luvan kalastamiseen?

Onkimiseen ja pilkkimiseen ei yleensä tarvita lupaa. Ole kuitenkin tarkkana, sillä joillakin •	

alueilla voi olla kalastus kielletty! Voit tarkistaa kalastuskieltoalueet esimerkiksi netistä: 

         www.mmm.fi > Kalastus, riistanhoito ja porot > Vapaa-ajankalastus

Alle 18-vuotias saa kalastaa ilmaiseksi myös virvelillä, mutta 18–64-vuotiaiden on •	

maksettava valtion kalastuksenhoitomaksu sekä viehekalastuslupa tai -maksu. Joillakin 

alueilla vaaditaan erillinen lupa. Tällaisia alueita ovat mm. koskikalastuskohteet tai 

kirjolohilammet. Voit tarkistaa kalastuskieltoalueet esimerkiksi netistä (ks. edellinen 

linkkivinkki)

Pyydyskalastukseen pitää olla vesialueen omistajan lupa. Ainoastaan valtion yleisellä •	

vesialueella meressä saa pitää verkkoja ja katiskaa ilman kalastuslupaa.

SaaT:

LiiKKuA JALAN, HiiHTäEN TAi PYöräiLLEN •	

MuuALLA KuiN PiHAMAALLA JA 

EriTYiSEEN KäYTTööN OTETuiLLA 

ALuEiLLA (ESiMErKiKSi ViLJELYKSESSä 

OLEVAT PELLOT JA iSTuTuKSET)

 OLESKELLA TiLAPäiSESTi ALuEiLLA, •	

MiSSä LiiKKuMiNENKiN ON SALLiTTuA 

(ESiMErKiKSi TELTTAiLLA riiTTäVäN 

ETääLLä ASuMuKSiSTA)

 POiMiA LuONNONMArJOJA, SiENiä JA •	

rAuHOiTTAMATTOMiA KASVEJA

 ONKiA JA PiLKKiä•	

 KuLKEA VESiSTöSSä JA JääLLä•	

ET Saa:

AiHEuTTAA HäiriöTä TAi HAiTTAA TOiSiLLE •	

TAi YMPäriSTöLLE

HäiriTä LiNTuJEN PESiNTää TAi •	

riiSTAELäiMiä

KAATAA TAi VAHiNgOiTTAA PuiTA•	

OTTAA SAMMALTA, JäKäLää, MAA-AiNESTA •	

TAi PuuTA

HäiriTä KOTirAuHAA•	

rOSKATA•	

AJAA MOOTTOriAJONEuVOLLA MAASTOSSA •	

iLMAN MAANOMiSTAJAN LuPAA

TEHdä AVOTuLTA iLMAN MAANOMiSTAJAN •	

LuPAA

KALASTAA TAi METSäSTää iLMAN •	

ASiANOMAiSiA LuPiA

PiTää KOirAA KYTKEMäTTöMäNä TAAJAMA-•	

ALuEELLA, KuNTOPOLuLLA TAi TOiSEN 

ALuEELLA iLMAN LuPAA. 1.3.–19.8. VäLiSENä 

AiKANA KOirAA Ei SAA PiTää VAPAANA EdES 

OMALLA ALuEELLA.
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