
Tarvikkeet: tehtdvdpaperi, lyijykynd, pyyhekumi, oheismateriaalia luontokeskuksesta

Tutkijat:

Muodostakaa Rolme ryhmdd ja etsikdd vastaukset

ryh mdlle osoitettuihin kysymyksiin. Yksi ryh mdn

iiisenlsfd toimii kirjurina. Kdytd apuna luonto-
keskuksesfa sa atav i a j u I ka isuj a, retke i lyo p asta,
yleisdpaatteitd sekd luontokeskuksen ndyttelyd.

Mistd jokamiehenoikeudet ovat peraisin?

Ketd jokam iehenoikeudet koskevat?
I Jokamiehenoikeudet -ryhmti

Missd saa retkeilld/liikkua jokamiehenoikeudella?

M itd jokam iehenoikeutta itse kdytitte viimeksi?

Mitd jokamiehenoikeu ksissa sanotiaan
a) marjastuksesta, sienestyksestd ja kasvien

keruusta?

b) onkimisesta ja pilkkimisestd?

c) moottoriajoneuvolla ajamisesta?

d) tulenteosta?

e) telttailusta?

Retkeilijdn varusteet
Tdmd vaeltaja yOpyy retkillaen varaustuvissa.
Mitd varusteitra hdn ottaa mukaan?

ffit$



Tarvikkeet tehtdviipaperi, lyijykynii, pyyhekumi

Te ht1tv d n s u o rit u ksessa ktiytetdti n I u o nto keskukses ta s aatav i a j u I kai-
s uj a, U K- p u i sto n ret ke i lyo pasfa, y I e i sd p iiiitte itii se ke I uontokesku ksen
ndyttelyii.

Muodostakaa kolme ryhmhd ja etsikdd vastaukset

ryhmdlle osoiteftuihin kysymyksiin. Yksi ryhmdn
leisenrsf€t toimii kirju rina. Kdytd apu n a I uonto-
keskuksesfa sa atav i a j u I ka i s uj a, re tke i I yo p a sta,
yleisdpiidtteitd sekl I uontokesku ksen ndyttelyd.

I Jokamiehenoikeudet -ryhmei

Missd saa retkeilld/liikkua jokamiehenoikeudella?

muualla paitsi pihamailla. pelloil la.

istutuksil la ja suojelualueil la
Mitd jokamiehenoikeuksissa sanotiaan
a) marjastuksesta, sienestyksestd ja kasvien
keruusta?

saa poimia vapaasti lukuunotta-

matta rauhoitettuja kasveja

b) onkimisesta ja pilkkimisestd?

vapaasti, paitsi koski- ja virtapai-

koissa ja muilla rajoitetuilla alueilla
c) moottoriajoneuvolla ajamisesta?

sall ittua yleisil ld teil ld. maastossa

maanomistajan luvalla
d) tulenteosta?

ilman pakottavaa tarvetta vain

maanomistajan luvalla
e) telttailusta

t i lapdinen leiriytyminen on sall ittua

sielld missd l i ikkuminenkin

Mistii jokamiehenoikeudet ovat perdisin?

ne perustuvat vanhoihin

suomalaisiin perinteisii n
Ketd jokam iehenoikeudet koskevat?

kaikkia kansalaisia. mv6s

ulkomaalaisia
M it€i jokam iehenoi keutta itse kdytitte vii meksi?

Retkeilijiin varusteet
Tdmd vaeltaja yopyy retki I lddn varaustuvissa.
Mitd varusteita hdn ottaa mukaan?

(kesdlldkin!)
sateen ja tuulen-

retkeilyasu

@luskokemus

hengiftdvdt terue jdrki

vdliasu i
a/usasu
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hyve
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paperi

vaihto-
vaafteet
keifto- ja

tulitikut ja
hyftys-
myrkky

vaelluskengdit
tai saappaatruokailuastiat



Tarvikkeet tehtiivdpaperi, lyijykynd, pyyhekumi, oheismateriaalia luontokeskuksesta

Tutkijat:

Muodostakaa kolme ryhmdd ja etsikiiii vastaukset

ryh mdlle osoitettu ih in kysymyksiin. Yksi ryh mdn
jdsenistd toimii kirjurina. Kdytd apuna luonto-
keskuksesfa sa atav i a j u I ka i s uj a, retke i lyop asta,
yleisdpdiitte itd sekti luontokesku ksen ndyftelyd.

| | | Ymptirist6ystdvdllinen retkeily -

ryhmdi
Kuinka ympdrist6d saastava retkeilijd
1) valmisteleeretkensd

6) huolehtii a) palavista jdtteistd

b) eloperdisestd jdtteestd (esim. ru uantdhteet)

c) muusta jdtteestd

M itd haittoja retkeilystd voi olla luon nonsuojelulle?

2',) paketoi evddt
Retkeilijtin varusteet
Tdmd vaeltaja yOpyy retkillddn varaustuvissa.
Mitd varusteita hdn ottiaa mukaan?

3) liikkuu maastossa

4) leiriytyy

5)

ffiiln

tiskaa astiansa ja peseytyy maastossa



Tarvikkeet: tehtdv€ipaperi, lyijykynd, pyyheku m i

Te htdv 6n s uo ritu ksessa kdytettitin I uontokeskukses ta saatav i a j u I kai-
s uja, U K-p u i ston retke ilyo pasta, yle is1pddtte itii sekd I uontokeskuksen
niiyttelyti.

Muodostakaa kolme ryhmdd ja etsikdd vastaukset
ryhmalle osoiteftuihin kysymyksiin. Yksi ryhmdn
jdse n istd toi mii kirjurina. Kdyte apu na I uonto-
kesku ksesta saatavia jul kaisuja, retkeilyopasta,
yl e i sd p d dfte itd se kd I u o ntoke s ku kse n n 6ytte ly d.

| | | Ympdrist6ystdvdllinen retkeily -
ryhmai
Kuinka ympdrist6d saestava retkeilijd
1) valmisteleeretkensd

Valitaan ekologiset varusteet. Ei

patterilaitteita, meluavia radioita 
nen' ilman ja vesien saastuminen'

melu, eldimiin kohdistuvat hdiridt
yms. Matkat julkisil la kulkuneuvoil la
2) paketoi evddt

Retkeilijtin varusteet
Tdmii vaeltaja y6pyy retkillddn varaustuvissa.

paperiin tai muovisiin sdilytysasti- Mitd varusteita hdn ottiaa mukaan?

oihin, siten suurin osa muovikdd-

reistd idd io kotona roskikseen
3) liikkuu maastossa

Retkeil i jd l i ikkuu omin voimin,

iailkiri jeittaimeittai. meluamatta ja
kartta ja
kompassi

puukko

luontoa hdiritsematta. hyve
rinkka

6) huolehtii a) palavista jdtteistd

poltetaan nuotiossa tai kaminassa
b) eloperiiisestd jdtteestd (esim. ruuantdhteet)

kompostoriin tai kdymdlddn
c) muusta jdtteestd

tuo kokonaan pois puistosta
M itd haittoja retkeilystd voi olla luonnonsuojel u lle?

maaston kuluminen, roskaantumi-

wlluskd<emus
hengiftdvdt terue jdrki

vdliasu i
a/usasu

ruoka-

4\ leiriytyy

Jokamiehenoikeuksien tai suojelu-

alueen jdrjestyssddnn6n mukaan.
5) tiskaa astiansa ja peseytyy maastossa

Tlskivadissa kuivalla maalla, ei ve-

dessd. Ymp.ystdvdlliset pesuaineet.

wc-
paperi

tulitikut ja
hyftys-
myrkky

vaelluskengdt
tai saappaat

hattu tai pipg (kesellekin !)
) sateen ja tuulen-

vaihto-
vaatteet
keifto- ja
ruokailuastiat


