
 

 

Ohjeita ja vinkkejä opettajille 

Luonnossa liikkuminen, luonnon antimien hyödyntäminen ja luontotietous ovat tärkeitä aihealueita  

kasvatustyössä. Metsähallitus haluaa olla suunnannäyttäjä ja johdattaa lapset tutustumaan 

suomalaiseen luontoon ja eränkäynnin perinteeseen.  

Eräpassi on opetuskokonaisuus, jonka avulla lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan suomalaiseen 

eränkäyntikulttuuriin. Kokonaisuuteen on laadittu erityyppisiä tehtäviä, niin draamakasvatuksellisia, 

älylaitteita hyödyntäviä, pelejä ja leikkejä, maastotöitä kuin perinteisiä tiedonhakutehtäviäkin. 

Näistä opettaja voi valita itselleen ja ryhmälleen sopivimmat. On tärkeää, että lapset pääsevät ulos 

luokkahuoneesta, joten jokaiseen kokonaisuuteen liittyy myös ulkona – lähiluonnossa – 

suoritettavia tehtäviä. Yhteensä tehtäviä tulee suorittaa 12: kolme kustakin neljästä aihealueesta 

niin, että yksi tehtävistä tehdään ulkona. Aihealueita ovat luonnossa liikkuminen, 

jokamiehenoikeudet, riistanhoito ja kalastus. Tehtävät löytyvät netistä ja ne tehdään opettajan 

johdolla, minkä jälkeen jokainen merkitsee omaan Eräpassiinsa ne tehdyiksi. Eräpassi-vihkonen 

sisältää myös tehtäviä, joita oppilaat/opiskelijat voivat tehdä läksynä, lisätehtävinä, yhdessä, 

itsekseen tai esimerkiksi vanhempien kanssa. Eräpassi-oppimateriaalipaketti on suunniteltu 

vastaamaan valtakunnallisten opetussuunnitelmien sisältöjä.  

Eräpassiin kuuluvia tehtäviä voi hyödyntää seuraavien oppiaineiden opetuksessa:  

- Alakoulu: ympäristö- ja luonnontieto, biologia ja maantieto, äidinkieli, liikunta  

- Yläkoulu: biologia, maantieto, äidinkieli, liikunta, kotitalous  

- Lukio: biologia (BI1 ja BI3), maantiede (GE2 ja GE4), liikunta  
 
Eräpassikokonaisuutta voi käyttää apuna myös koulujen valinnaiskursseilla tai iltapäiväkerhoissa. 

Myös muut kerhotoimintaa järjestävät tahot voivat hyödyntää Eräpassia. Innokkaat voivat suorittaa 

eräpassin vaikkapa vanhempien avustuksella.  

Tulosta jokaisella oppilaalle/opiskelijalle/ryhmäläiselle oma Eräpassi osoitteesta 

http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erapassi.html 

Kun tarvittavat tehtävät on suoritettu, palkinnoksi jokainen saa Eränkävijän diplomin esimerkiksi 

luokan/ryhmän yhteisessä nuotioillassa.  

 

OHJEET ERÄPASSIN TULOSTAMISEEN:  

- Tulosta värillisenä.  

- Määritä tulostettavan paperin suunnaksi vaaka.  

- Tulosta kaksipuoleisena niin, että määrität sivut käännettäväksi lyhyeltä sivulta (flip 
on short edge), katso kuva.  

 
 

- Taita tulostunut paperinippu keskeltä kahtia niin, että lopputuloksena on A5-kokoinen 
vihkonen. Laita keskiaukeaman ylä- ja alalaitaan niitit ja Eräpassi on valmis!  

  

http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erapassi.html


 

 

Eräpassin lisäksi opetusmateriaalia löytyy myös Eräkummi-sivustolta, osoitteesta: 

http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html 

Opetusmateriaali-osiosta löydät kullekin ikäluokalle suunnitellut Eräkulttuuriohjelmat, jotka 

tutustuttavat oppilaat toiminnallisten tehtävien kautta suomalaisen eräkulttuurin historiaan, 

ja sen ohella muun muassa lajintuntemukseen, jokamiehenoikeuksiin ja luonnossa 

liikkumiseen.  

Lisäksi sivustolta löytyy linkkejä muiden toimijoiden opetusmateriaaleihin sekä vinkkejä 

kirjoista, joita voi hyödyntää opetuksessa ja jotka tarjoavat lisätietoa mm. 

ympäristökasvatuksesta. 

Eräkummi- ja eräpassi-sivustojen kautta voit myös antaa palautetta; esimerkiksi kertoa 

kokemuksistasi Eräpassiin tai muihin opetusmateriaaleihin liittyen. 

 

http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

