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Jokamiehenoikeudet 

Luonnossa liikkuminen on hauskaa ja siellä voi tehdä paljon 
mielenkiintoisia asioita. Tiedättekö, mikä luonnossa on sallittua ja 
mikä ei?

Ryhmän tehtävänä on katsoa taitokortissa olevaa kuvaa. Merkitkää kuvan 
numeroituihin kohtiin - onko siinä meneillään oleva tilanne mielestänne:
   A.  jokamiehenoikeuksien mukaisesti sallittua luonnossa (Oikein merkillä)
   B.  jokamiehenoikeuksien vastainen (Väärin merkillä)

Tuumikaa tilanteet niin että metsässä on kuivaa ja metsäpalovaroitus on 
voimassa! Oikeat vastaukset voit tarkistaa taitokortista. 

1. Oikein Soutuveneen kanssa rantautuminen on sallittua luonnonrantaan  
   (ei kenenkään pihapiiriin mikäli siihen ei ole lupaa).
2. Oikein  Uiminen luonnossa on sallittua.
3. Väärin Nuotion sytyttäminen ei ole sallittua metsäpalovaroituksen vuoksi  
   (se on ankarasti kiellettyä aina ilman maanomistajan lupaa!)
4. Väärin  Roskaaminen ei ole sallittua luonnossa tai kaupungissakaan.
5. Oikein  Onkiminen on sallittua.
6. Oikein  Lenkkeily on sallittua. 
7. Väärin  Lasipullojen rikkominen ei ole sallittua. Lasinsirut ovat tosi vaaral-  
   lisia eläimille kuin muillekin kulkijoille!
8. Oikein  Marjastaminen on sallittua (ei kuitenkaan kenenkään pihassa tai   
   hoidetussa puutarhassa).
9. Väärin  Linnunpesien rikkominen tai munien keruu ei ole sallittua.
10. Oikein  Kukkien poimiminen on sallittua 
   (ei kuitenkaan kenenkään pihassa tai   
   hoidetussa  puutarhassa. Jos tiedät, että   
   alueella on  harvinaisia kasveja, ne tulisi jättää  
   rauhaan. Kaikki kukat ovat kauniimpia   
   luonnossa katsella!)
11. Väärin  Teltan pystyttäminen toisen pihamaalle ei ole  
   sallittua.
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