
  JOKAMIEHENOIKEUDET 

 

Lämmittely 

 

KOTIRAUHA JULKISRAUHA 
TILAPÄINEN 

OLESKELU 

LEIRIYTYMINEN LIIKKUMINEN 

KERÄTÄ POIMIA RAUHOITETTU PUU PENSAS 

NUOTIO 
ROSKAA-

MINEN 
RATSASTUS 

RAKENTA-

MINEN 
MOOTTORIKELKKAILU 

VESILLÄ 

LIIKKUMINEN 
KALASTUS METSÄSTYS JOKAMIES MAANOMISTAJA 

JALAN HÄIRIÖ PESINTÄ RIISTAELÄIN SAMMAL 

 

 

Kerro sinun lempiasioistasi ja perustele valintasi (voi olla monta :)): 

Lempikukka 

Lempikasvi 

Lempimarja 

Lempisieni 

Lempipaikka... 

 

Entä inhokit? 

 

 

 

 



  JOKAMIEHENOIKEUDET 

 

Dialogi 

Nuotion sytyttäminen 

 

Ystävä: *** 

Sinä: (Kysy lisää varusteista.) 

Ystävä: ***  

Sinä: (Epäilet, että metsässä ei saa sytyttää tulta.) 

Ystävä: ***  

Sinä: (Kysyt, miten se tapahtuu.) 

Ystävä: *** 

Sinä: (Vastaat myöntävästi.) 

Ystävä: *** 

Sinä: (Sinulle sopii.) 

 

MALLI Nuotion sytyttäminen 

 

Ystävä: Hei lähetkö mun kanssa laavulle ens viikonloppuna? 

Sinä: (Kysy lisää varusteista.) 

Ystävä: Jos me ei olla yötä, lämpimät ulkoiluvaatteet riittää. Laavulla on tavallisesti puita,  

   niitä saa käyttää ja voidaan grillata vaikka loimulohta tai jotain muuta herkkua.  

Sinä: (Epäilet, että metsässä ei saa sytyttää tulta.) 

Ystävä: Kyllä siellä laavulla saa tehdä nuotion. Se on ihan sitä varten se paikka.  

Sinä: (Kysyt, miten se tapahtuu.) 

Ystävä: Me otetaan tulitikkuja mukaan ja jotain sytykkeitä. Ehkä sanomalehtiä vähän.  

  Yleensä ne puut laavulla on kuivia ja hyviä, se nuotio syttyy helposti. Ja on  

  mukava odotella hetkinen nuotiolla, kun ruoka valmistuu. No….tuletko mun  

  kanssa? 

Sinä: (Vastaat myöntävästi.) 

Ystävä: Kiva juttu! Nähdäänkö lauantaina joskus päivällä? 

Sinä: (Sinulle sopii.) 

 

 

 



  JOKAMIEHENOIKEUDET 

Tilannetehtävät  

 

1. Haluat sytyttää nuotion. Se ei onnistu. Pyydät apua ystävältä. 

2. Olet metsässä. Pikkupojat kaatavat siellä puita. Puutut asiaan. Mitä sanot? 

3. Olet mökillä. Joku ajaa moottorikelkalla sinun maalla. Yrität pysäyttää 

moottorikelkkailijan, mutta hän ei lopeta. Soitat poliisille. Mitä sanot? 

4. Olet kerännyt tosi paljon marjoja metsästä (mitä?). Haluat tarjota niitä ystävälle. Mitä 

sanot? 

5. Olet kerännyt tosi paljon sieniä metsästä (mitä?). Haluat tarjota niitä ystävälle. Mitä 

sanot? 

6. Metsässä oli paljon sinivuokkoja. Keräät niitä ja viet naapurille. Mitä sanot? 

7. Naapuri ei ilahdu, kun hän saa sinulta sinivuokkoja. Hän kertoo, että kukka on 

rauhoitettu. Mitä sanot? 

8. Ei ole metsästysaika. Näet metsässä 3 nuorta miestä. He ampuvat lintuja. Soitat 

poliisille. Mitä sanot? 

 

Mielipide 

A. Jokamiehenoikeudet on mahtava juttu. 

B. Kaikki eivät osaa käyttää jokamiehenoikeuksia oikein. 

Kertomistehtävät 

A. Jokamiehenoikeudet. Mitä Suomessa luonnossa saa tehdä, mitä ei? 

B. Näin käytän jokamiehenoikeuksiani! 

 

 


