Jokamiehenoikeudet mahdollistavat meille kaikille helpon ja maksuttoman pääsyn luontoon siitä
riippumatta, kuka omistaa alueen. Jokamiehenoikeudet muodostavat luonnon virkistyskäytön
perustan: ne antavat jokaiselle ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen, varallisuuteen tai
maanomistukseen katsomatta mahdollisuuden liikkua ja oleskella luonnossa.
Jokamiehenoikeudet sekä niihin liittyvät jokamiehenvelvollisuudet perustuvat useisiin lakeihin, ja
niiden noudattaminen on yhteinen maan tapa.
Huomioittehan, että luonnonsuojelualueilla jokamiehenoikeudet eivät ole sellaisenaan voimassa.
Taitoalueet: Arjentaidot, luonto, retkeily ja suomalainen kulttuuri
Kasvatustavoitteet: Luontosuhde, vastuu elinympäristöstä

Jokamiehenoikeudet 5 minuutissa:
• Järjestä jokamiehenoikeudet-kortit pöydälle tai lattialle (ulkona kankaalle) siten, että yhdessä
rivissä ovat sallitut oikeudet, toisessa luvan/tietyn paikan vaativat ja kolmannessa kielletyt. Pyydä
osallistujia pohtimaan aihetta esimerkiksi lähimetsän näkökulmasta: mitä oikeuksia siellä voidaan
käyttää ja mitä velvollisuuksia tulee huomioida.
• Tehtävä vaatii pohdiskelua ja keskustelua, eikä yhtä oikeaa vastasta välttämättä ole.
Totta vai tarua:
• Voit hyödyntää kortteja myös näin: näytä kortteja osallistujille ja pyydä heitä nostamaan peukku
tai tekemään jokin ennalta sovittu liike (esim. 3 x haarahyppy), jos kortissa esitetty asia on sallittu.
Jos se ei ole sallittu, osallistujat kääntävät peukun alas tai tekevät jonkin ennalta sovitun liikkeen (3
x kyykkyyn ylös).

Jokamiehenoikeuksiin tutustumista voi hyvin jatkaa ulkoleikkien merkeissä esimerkiksi
luontoretkellä. Jos haluatte siirtyä suoraan ulkoleikkeihin ilman sisällä tehtäviä harjoituksia, kuvat
on hyvä käydä läpi etukäteen ja samalla keskustella jokamiehenoikeuksista.
Jokamiehenoikeudet-tehtäväpussit:
• Jaa osallistujat pienryhmiin
• Jaa jokaiselle pienryhmälle oma jokamiehenoikeudet-tehtäväpussi, jossa on laminoituja
kuvakortteja, narua ja pyykkipoikia.
• Viritä naru kahden puun väliin. Kuvakortit ripustetaan pyykkipoikien avulla narulle siten, että
sallitut kortit ripustetaan oikealle ja kielletyt kortit vasemmalle.
Vinkki: Viesti on selkeämpi, kun käytetään kuvakortteja ohjaamisen apuna, esimerkiksi
hymynaama = oikein / surunaama = väärin.
Tarkistuksen jälkeen pyydä osallistujia keskustelemaan omista kokemuksista:
• Ketä jokamiehenoikeudet koskevat?
• Mitä jokamiehenoikeuksia olet käyttänyt?
Toiminnallinen rastirata lähiluontoon tai koulun pihalle:
Laminoi jokamiehenoikeudet-korteista A4-kokoiset ”pelilaatat”. Jokaisessa laminoidussa ”laatassa”
on kuva ja kysymys, joka liittyy kuvan jokamiehenoikeuteen (tai velvollisuuteen). Vastauksen tulee
löytyä kääntöpuolelta. Oikeasta vastauksesta saa jatkaa matkaa annetuin ohjein, väärästä
vastauksesta tehdään annettuja lisätehtäviä tai palataan pelissä taaksepäin.
Esim. Oikea vastaus: ____________ Vastasitko oikein? Jatka matkaa seuraavalle rastille yhdellä
jalalla hyppien. Vastasitko väärin? Ei haittaa – tee 10 kyykkyhyppyä ja jatka eteenpäin.
Esimerkkikysymyksiä: Saako metsässä/luonnossa hiihtää talvella? Voiko kuka tahansa poimia
mustikoita metsässä? Saako metsästä poimia sieniä? Saako eläimiä metsästää? Saanko tehdä
tulen metsään/luontoon? jne.

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 kukkia
• onkia ja pilkkiä
• kulkea vesistössä ja jäällä
Et saa
• aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle
• häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
• kaataa tai vahingoittaa puita
• ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta
• häiritä kotirauhaa
• roskata
• ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa
• kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia
Lisätietoa jokamiehenoikeuksista:
https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/tietoa-ulkoilusta/jokamiehenoikeudet.html
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