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SIILI TUHISEE pitkin pihamaata, tikka koputtaa
puuta ja oravat loikkivat oksalta toiselle. Luonnoneläinten puuhia on riemastuttavaa seurata
niin metsässä kuin kaupunkiympäristössäkin.
Ne tuovat iloa ja koskettavat tavalla tai toisella
meistä jokaista asuinpaikasta riippumatta.
Luonnoneläinten asema yhteiskunnassamme on kuitenkin välillä hankala. Ne eivät ole
oikein kenenkään vastuulla. Luonto hoitaa, sanotaan. Mutta jos me ihmiset omalla toiminnallamme aiheutamme eläimille vahinkoa, eikö meidän silloin tulisi pyrkiä
myös korjaamaan se?
Kun luonnoneläimet ja ihmiset asuvat ja liikkuvat samassa ympäristössä, syntyy erilaisia kohtaamisia. Luonnoneläimiä vahingoittuu jatkuvasti
esimerkiksi liikenteen, roskaamisen ja ihmisen ymmärtämättömyyden
seurauksena. Myös hyvää tarkoittavat teot voivat saada vahinkoa aikaan.
Kun ihminen kohtaa kärsivän eläimen, jotain on tehtävä. Mahdollisuudet auttaa ovat kuitenkin rajalliset. Suomesta puuttuu järjestelmä apua
tarvitsevien luonnoneläinten hoitamiseksi. Suuri osa käytännön työstä
ja kustannuksista on vapaaehtoisten varassa. Uusi eläinsuojelulaki ei ole
näillä näkymin tuomassa asiaan muutosta. Vahingoittunutta eläintä on
kuitenkin autettava. Siihen velvoittaa Suomen lainsäädäntökin.
Tämän oppaan on tarkoitus antaa käytännön tietoa siitä, miten toimia
luonnoneläinten kanssa. Mitä tehdä, kun kohtaamme apua tarvitsevan
luonnoneläimen, milloin eläin ylipäänsä tarvitsee apua ja mikä vielä tärkeämpää: miten toimia niin, että aiheutamme luonnoneläimille mahdollisimman vähän haittaa omilla teoillamme?
Luonnoneläimet on valittu Eläinten viikon teemaksi Suomen 100-vuotisjuhlavuotena. Ne ovat tärkeä osa maatamme. Kunnioitetaan luonnoneläimiä ja ihaillaan niitä läheltä ja kaukaa. Suomi kuuluu niin ihmisille
kuin sisiliskoille, varpushaukoille, susille kuin leppäkertuillekin. Pidetään
huolta siitä, että meillä jokaisella on täällä hyvä elää.
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Elämme keskellä eläinlajien kirjoa

M

e ihmiset olemme osa luontoa, johon kuuluu myös valtava
määrä eläimiä. Monet niistä ovat pieniä ja huomaamattomia, kuten maan alla möyrivät kastemadot ja ainaisia askareitaan
ahertavat muurahaiset. Osa eläimistä voi herättää huomiota, kuten
herkkupaloja kerjäävät lokit. Kaikilla eläimillä on kuitenkin omat
tärkeät tehtävänsä maailmassa, ja jokainen eläin haluaa parhaansa
mukaan huolehtia itsestään ja poikasistaan.
Ihmisen toiminta vaikuttaa luontoon monin tavoin. Esimerkiksi pikkulinnut hyötyvät, kun niille järjestetään talviruokintaa tai
pesäpönttöjä. Ongelmia eläimille aiheuttavat muun muassa ympäristön saastuminen ja roskaaminen. Eläimiä jää paljon auton alle,
kun liikennettä on paljon. Eläimet tarvitsevat apuamme silloin kun
ne ovat loukkaantuneet.

KETTUYKSILÖN ELÄMÄ voi olla hyvin erilainen verrattuna lajitoveriinsa riippuen siitä, sattuuko se syntymään maaseudulle, kaupungin
liepeille, eläintarhaan vai turkiseläimeksi. Luonnossa ketuilla on suuret reviirit, ja ketut voivat jolkotella kymmenien kilometrien pituisia
matkoja päivässä. Turkistarhoilla kettuja voidaan kuitenkin pitää alle
neliömetrin kokoisissa häkeissä: Siis pienen olohuoneen sohvapöydän
kokoisella alueella. Eläintarhassa laki edellyttää vähintään 600 neliömetrin tilaa kettuyksilöä kohden.
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IHMINEN ON OSA LUONTOA.
Luonnossa elää paljon erilaisia eläimiä. Ihmisten toiminta vaikuttaa
luonnoneläinten elämään. Joskus
eläimet tarvitsevat ihmisten apua.

SIILIT VIIHTYVÄT ihmisasutuksen liepeillä ja etenkin villiintyneissä puutarhoissa. Ne etsivät puutarhoista etanoita ja muita herkkupaloja. Siilit suhtautuvat yleensä pelottomasti ihmisiin. Syksyllä ne etsivät itselleen sopivan talvipesän esimerkiksi lehtikasasta. Siileille voi myös rakentaa talvipesälaatikon.
Ohjeet löytyvät osoitteesta luonnoneläimet.fi
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Eläimilläkin on tunteet

Kesyyntymisestä voi olla haittaa

M

L

onet lemmikinomistajat tietävät, että heidän lemmikillään on
erilaisia tunteita. Koirasta näkee helposti, milloin se on iloinen, milloin peloissaan ja milloin se haluaa leikkiä. Myös luonnoneläimillä on samankaltaisia tunteita.
Luonnoneläimet eivät helposti näytä kipuaan tai sairauttaan.
Heikkouden paljastaminen asettaisi ne vaaraan, koska se herättäisi
saalistajien huomion. Jotkut eläimet, kuten kalat tai matelijat, eivät
pysty ääntelemään tai ilmehtimään. Sen takia ihminen ei aina ymmärrä niitä. Silti ne tuntevat ja kokevat monenlaisia asioita.

uonnoneläimet pelkäävät yleensä ihmisiä, mutta jotkin lajit kesyyntyvät helposti. Monista ihmisistä on hauskaa yrittää
kesyttää eläimiä ja opettaa niitä vaikkapa syömään kädestä. Tätä
ei kuitenkaan kannata tehdä, sillä ihmiset saattavat satuttaa eläimiä yrittäessään hätistää ne pois. Jotkut ihmiset voivat jopa kiusata liian kesyjä luonnoneläimiä. Jos eläin kesyyntyy poikasena, se ei
välttämättä osaa varoa vaaraa eikä opi hankkimaan ravintoa luonnosta.

ELÄIMILLÄ ON MONENLAISIA TUNTEITA.
Eläin ei näytä heikkouttaan, koska heikkouden
paljastaminen asettaa sen vaaraan.

Tehtävä Auta hirvenvasa emonsa luo.

JOIDENKIN ELÄINTEN POIKASET
KESYYNTYVÄT HELPOSTI. Tällaisia
eläimiä ovat esimerkiksi oravat ja lokit.
Eläimiä ei kannata opettaa syömään
ihmisen kädestä. Eläimille on turvallisempaa varoa ihmistä.
6
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Mitä eläinten perustarpeilla
tarkoitetaan?

P

erustarpeet säätelevät eläinten käyttäytymistä. Niitä ovat muun
muassa tarve etsiä suojaisa pesäpaikka ja ruokaa tai kasvattaa
poikasia. Eläin ei tee mitään kiusatakseen tai häiritäkseen ihmisiä,
vaan käyttäytymiselle on aina jokin muu selitys. Esimerkiksi pihan
omenapuita järsivällä rusakolla tai roskiksia tonkivalla variksella
on nälkä. Ihmisiä kohti hyökkäilevä lokki tai rantakalliolla pikkulapsia hätistelevä hanhi taas on hädissään pikkuruisten poikastensa puolesta. Samalla tavoin ihmiset ja lemmikkieläimet puolustavat
pelottomasti omia jälkeläisiään, jos niitä uhkaa vaara.

ELÄIMET EIVÄT KOSKAAN KIUSAA IHMISIÄ
TAHALLAAN. Ne voivat kuitenkin tulla lähelle,
jos niillä on nälkä tai jos ne suojelevat poikasiaan.

MONET ELÄIMET ovat oppineet, että ihmiset jättävät jälkeensä paljon syömäkelpoista jätettä. Roskalaatikoista voi löytyä puoliksi syötyjä piiraita tai
kahvilan pöydän alta leivonnaisten muruja. Nälkä voittaa pelon, ja eläimet
voivat hakea ruokaa hyvinkin läheltä ihmisiä.
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PULUJEN ESI-ISÄ on kalliokyyhky, joka on vanhin ihmisen kesyttämistä lintulajeista. Kyyhkyt osaavat palata kotiinsa jopa tuhansien
kilometrien takaa. Niitä käytettiin viestien kuljettajina jo silloin, kun
kunnollisista teistä tai postilaitoksista ei ollut vielä tietoakaan. Viestikyyhkyillä on edelleen tärkeitä tehtäviä vuoristoisilla alueilla, missä
autolla liikkuminen on hidasta. Nykyiset toreilla parveilevat pulut ovat
karanneiden tai hylättyjen kesykyyhkyjen puolivillejä jälkeläisiä, jotka
pärjäävät vain kaupunkiympäristössä.
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Tehtävä			

Miksi eläin toimii näin?

1. Miksi lokit kirkuvat ja tekevät valehyökkäyksiä ihmisiä kohti?
a)
b)
c)

Tehtävä

1.

Mikä luonnoneläin kuvassa on?

Ne ovat päättäneet valloittaa kaupungin.
Niillä on lähistöllä poikaset, joita ne hätääntyneinä
yrittävät suojella.
Ne haluavat varastaa ihmisten hattuja ja huiveja
pesätarvikkeiksi.

2.

2. Miksi kyy voi purra koiraa, joka on mennyt haistelemaan sitä?
a)
b)
c)

3.

Kyyt ovat itsepäisiä, eivätkä halua siirtyä pois paikalta,
josta ne pitävät.
Käärmeet kuulevat hyvin huonosti ja voivat siksi pelästyä 		
koiraa.
Se haluaisi syödä koiran suihinsa.

3. Miksi sudet voivat joskus liikkua asutuksen lähistöllä?
a)
b)
c)

Ne etsivät uusia leikkikavereita.
Nuoret sudet harhailevat pitkiä matkoja etsiessään
itselleen omaa asuinsijaa ja ruokaa.
Niistä on hauskaa pelotella ihmisiä.

4.

4. Miksi varislinnut ja lokit levittelevät roskia ympäriinsä?
a)
b)
c)

Nämä tarkkasilmäiset linnut ovat oppineet, että roskaastioissa voi olla niille syötävää, kuten ihmisten ruoantähteitä.
Niiden mielestä roskat näyttävät hienoilta.
Ne haluavat tehdä kiusaa ihmisille.

5. Miksi ampiaiset hakeutuvat sisätiloihin ja ihmisten juomiin tai
ruokalautasille loppukesällä?
Ne pitävät roskaruoasta.
Niillä on kylmä.
Niiden yhdyskunnat hajoavat loppukesästä, ja kodittomiksi
jäävät työläisampiaiset etsivät nälkäisinä ravintoa itselleen.

5.
6.

Oikeat vastaukset: 1b, 2b, 3b, 4a, 5c

a)
b)
c)
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Eläimet hoitavat poikasiaan
eri tavoin

E

ri eläinlajeilla on erilaisia tapoja huolehtia poikasistaan. Kaikkien tavoite on kuitenkin sama: saattaa poikaset mahdollisimman turvallisesti kohti aikuisuutta ja itsenäistä elämää. Eläinvanhemmat opettavat poikasilleen tärkeitä taitoja, kuten ruoan
hankkimista ja turkin tai höyhenpeitteen puhtaanapitoa. Ne myös
puolustavat poikasiaan vaaroilta.
Jos eläimen poikanen joutuu eroon vanhemmistaan pienenä,
sen mahdollisuudet selvitä myöhemmin luonnossa heikkenevät.
Omat vanhemmat ovat parhaita hoitajia poikaselleen, koska ilman
vanhempia sillä jää elintärkeitä taitoja oppimatta.
KOIRAT ON tärkeää pitää hihnassa metsässä liikuttaessa maaliskuun alun ja
elokuun lopun välisenä aikana, jolloin luonnoneläimillä on vilkkain poikasaika.

ELÄIMET PITÄVÄT POIKASISTAAN
HYVÄÄ HUOLTA. Eläinvanhemmat
ruokkivat poikasiaan ja pitävät ne puhtaina. Ne myös puolustavat poikasiaan
vaaroilta ja opettavat niille tärkeitä
taitoja.
12

Luonnoneläimet saavat poikasia yleensä kesäisin. Eläinten pesimisaikana on hyvin tärkeää, että lemmikkieläimet pidetään hihnassa eivätkä ne pääse kulkemaan luonnossa vapaana. Juuri pesästä lähteneet kömpelöt poikaset ovat helppoja saaliita petoeläimille,
myös koirille ja kissoille.
Myös meidän ihmisten kannattaa jättää luonnossa tapaamamme eläinten poikaset rauhaan. Jos ihminen menee katsomaan poikasia läheltä, ovat poikaset ja niiden emot hyvin peloissaan, sillä ne
luulevat, että ihminen tekee niille jotain pahaa.
Poikasiaan suojelevat eläimet aiheuttavat joskus ihmisille häiriötä. Poikaset kuitenkin kasvavat nopeasti ja sen myötä tilanne
rauhoittuu. Esimerkiksi kalalokin poikanen oppii lentämään neljässä viikossa. Jos keskenkasvuinen poikanen tupsahtaa talon katolta pihalle, ihmisten olisi hyvä pysyä poissa poikasen läheltä, kunnes se oppii lentämään. Linnunpoikasen vanhemmat tuovat sille
ruokaa maahan, eikä niitä saa häiritä. Jos poikasen lähellä joutuu
liikkumaan, saattaa lintuemo pelästyä ja yrittää häätää ihmisiä pois
hyökkäämällä kohti, kirkumalla ja ulostamalla. Kiukkuiselta emolta voi suojautua vaikkapa sateenvarjolla.
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Ethän koske jäniksenpoikasiin!

J

äniksillä, kuten kaupungeissakin yleisillä rusakoilla, on erikoinen tapa pitää poikaset turvassa pedoilta. Se perustuu emon ravitsevaan maitoon sekä poikasten hyvään suojaväritykseen, jonka
vuoksi petojen on vaikeaa huomata niitä. Jänisemo käy imettämässä poikasensa vain kerran yössä. Tämä maitotarjoilu riittää poikasille koko päiväksi. Kaiken muun ajan poikaset viettävät piilossa
ilman emoaan.
Pienet jäniksenpoikaset luottavat siihen, ettei niitä huomata,
jos ne ovat aivan liikkumatta. Sen takia ne eivät pakene ihmistä,
vaikka tämä tulisi aivan lähelle. Ne pelkäävät silti ihmisiä!
Poikasiin ei missään tapauksessa saa koskea. Vain jos ne
ovat vaarallisessa paikassa,
kuten autotiellä, ne voi siirtää
varovasti ja nopeasti hanskat
kädessä hieman sivummalle.
Sen jälkeen paikalta on poistuttava heti.
Jos ihminen ottaa jäniksenpoikasen hoitoonsa, se ei
yleensä selviä hengissä. Muiden eläinlajien emonmaidonvastikkeet eivät sovi jäniksenpoikasille. Lisäksi uskotaan,
että poikasen kokema pelko
ihmistä kohtaan lisää sen riskiä sairastua vakavasti.

JOS NÄET ULKONA TÄLLAISEN
JÄNIKSENPOIKASEN, ÄLÄ KOSKE SIIHEN.
Poistu mahdollisimman pian paikalta. Jäniksenpoikasen kuuluu olla yksin paikoillaan koko
päivän. Emo käy imettämässä sitä vain kerran
päivässä.

RUSAKKO KUULUU jäniseläimiin. Suomessa elää kaksi luonnonvaraista jäniseläintä: rusakko ja metsäjänis. Lisäksi joissakin kaupungeissa elää hylätyistä lemmikkikaneista syntyneitä villiintyneitä kaneja.
Lemmikkiä ei koskaan saa hylätä luontoon.
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Roskat ovat eläimille vaarallisia

M

e ihmiset voimme huomioida luonnoneläimet monin tavoin.
Tärkeintä on huomata, miten oma päivittäinen toimintamme
vaikuttaa niihin. Esimerkiksi roskaaminen voi aiheuttaa monenlaista vahinkoa luonnolle ja sen eläimille. Eläin voi syödä muovia,
joka tukkii sen suoliston, tai se voi takertua jaloistaan erilaisiin
verkkoihin tai siimoihin. Vesilinnut voivat niellä rannoille jätettyjä
koukkuja tai vieheitä ja lasinsirpaleet voivat aiheuttaa haavoja erilaisille metsän kulkijoille.

Tehtävä
Ratkaise numeroruudukon arvoitus.

4

13

ROSKIA EI SAA JÄTTÄÄ LUONTOON.
Eläimet voivat syödä muovia tai satuttaa
itsensä lasinsiruihin. Luonnoneläimiä
voi auttaa keräämällä luonnosta muiden
ihmisten sinne jättämiä roskia.
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Roskaruoka ei ole hyväksi
eläimellekään

V

oimme auttaa eläimiä selviämään kylmästä talvesta ruokkimalla niitä. On tärkeää, että ruokintaa ei aloiteta liian aikaisin
syksyllä ja että eläimille tarjotaan oikeanlaista ravintoa. Ruokintaa
pitää jatkaa niin kauan, että eläimillä on mahdollisuus pärjätä taas
luonnon ruokatarjoilun varassa.
Voit etsiä tarkempaa tietoa eri eläinlajien ruokinnasta osoitteesta luonnoneläimet.fi

Tehtävä		

Yhdistä eläin oikeaan ravintoon.

1.

Talitiainen

a)

Jyrsijät

2.

Siili

b)

Etanat ja
kastemadot

3.

Kyykäärme

c)

Kalat

4.

Sinisorsa

d)

Siemenet

5.

Jänis

e)

Ruohot

6. Harmaahylje

f) Vesikasvien osat

SINISORSA
on
maailman yleisin
sorsalintu. Se kuuluu puolisukeltajiin, jotka noukkivat
hauskannäköisellä
tavalla ravintoa veden alta.

LUONNONELÄIMETKIN VOIVAT huonosti, jos ne syövät sopimatonta ruokaa. Erityisen haitallista on, jos poikanen syö huonolaatuista ruokaa kasvuaikanaan. Kaupungeissa voi nähdä variksia, joiden sulkapeite
on huonon ruoan vuoksi vahingoittunut jopa niin, ettei lintu pysty lentämään. Esimerkiksi leipä ja pulla ovat linnuille sopimatonta ruokaa.

Lue lisää ruokinnasta:

luonnoneläimet.fi
19

Oikeat vastaukset: 1d, 2b, 3a, 4f, 5e, 6c
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Kalastajalla on iso vastuu

Täydennä ristikko vihjeiden avulla. Oikeiden vastausten etsimisessä voit hyödyntää
koulun oppimateriaaleja sekä internetiä.

Tehtävä Ristikko

R

uoaksi pyydystettäviä eläimiä tulee kohdella siten, että niille aiheutuu mahdollisimman vähän kipua ja pelkoa. Kalastuksessa
ja metsästyksessä kiinni saadun eläimen kärsimykset tulee päättää
välittömästi, eli eläin on tainnutettava ja tapettava eli lopetettava.
Esimerkiksi kalan jättäminen hyppimään avannon viereen hangelle on eläinsuojelulain vastainen ja julma teko.
Kala tuntee kipua ja pelkoa, ja tukehtumiskuolema on sille tuskallinen ja hidas. Kuivalle maalle joutuminen on kalalle samanlainen hätätilanne kuin meille ihmisille olisi joutua yhtäkkiä veden
alle. Lisäksi koukku aiheuttaa kipua kalan suussa ja kiduksissa. Jokaisen kalastusta harrastavan ihmisen täytyy siksi opetella nopea ja
mahdollisimman tuskaton tapa lopettaa kala.

1.
2.
3.
4.

KALAT TUNTEVAT
KIPUA JA PELKOA.
Koukut satuttavat
niiden suuta ja niistä
tuntuu pahalta joutua
pois vedestä. Kalastajan pitää tainnuttaa
kala heti kun se on nostettu vedestä. Verkot ja
katiskat pitää tarkistaa
vähintään kerran päivässä.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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ELÄIN, JOKA imettää poikasiaan, kuuluu tähän eläinryhmään.
PIIKIKÄS yöeläjä.
TÄMÄ SUURI näätäeläin tunnetaan myös nimellä metsäsika.
MILLÄ NIMELLÄ kutsutaan eläintä, jonka lämpötila muuttuu ympäristön 		
mukaan?
SUOMEN SUURIN jäniseläin.
TÄMÄN KOIRAELÄIMEN latinankielinen nimi on vulpes vulpes.
MIKSI KUTSUTAAN eläintä, jota suojellaan lailla häirinnältä?
MAAILMAN yleisin sorsalintu.
SELKÄRANKAISTEN LUOKKA, johon kuuluvat muun muassa liskot,
käärmeet ja kilpikonnat.
PITKÄKAULAINEN vesilintu, joka solmii elinikäisen parisuhteen
kumppaninsa kanssa.
SUURIKOKOINEN petoeläin, joka viettää talviajan unten mailla.
MILLÄ NIMELLÄ kutsutaan eläintä, jonka lämpötila pysyy melko samana 		
ympäristön olosuhteista huolimatta?
PITKÄHÄNTÄINEN, tupsukorvainen jyrsijä.
JOILLAIN ELÄIMILLÄ on tämä maastoutumiseen soveltuva väritys, joka suojaa saalistajia vastaan.
TÄMÄ ILMIÖ vaikuttaa merkittävästi luontoon ja vaikeuttaa useiden luonnoneläinten elämää.
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Milloin luonnoneläin tarvitsee
ihmisen apua?

L

uonnoneläimet voivat tarvita ihmisen apua silloin, kun ne loukkaantuvat tai niillä on jokin muu hätätilanne. Esimerkiksi rastasverkkoon takertunut lintu täytyy irrottaa varovaisesti pinteestä.
Auton töytäisemä loukkaantunut eläin pitää joko toimittaa hoitoon
tai lopettaa, jos se kärsii pahoin.
Jos eläin täytyy ottaa kiinni hoitoon toimittamiseksi tai lopettaa, se on aina aikuisen tehtävä. Lopetus on tehtävä oikein, ettei se
aiheuta eläimelle lisää kärsimystä. Ohjeita kuljetukseen ja hoitoon
toimittamiseen on osoitteessa luonnoneläimet.fi

JOS ELÄIN ON LOUKKAANTUNUT, SE TARVITSEE IHMISEN APUA. Kerro apua tarvitsevasta
eläimestä aikuiselle.

ELÄINTEN POIKASET voivat olla kömpelöitä ja varomattomia. Vielä
lentokyvyttömät linnunpoikaset voivat hyppiä aluskasvillisuuden suojissa ja vaaran uhatessa pyrkiä piiloutumaan. Niiden vanhemmat kuitenkin huolehtivat niistä, eikä niihin saa koskea. Poikasiin koskeminen
tai niiden häiritseminen voi johtaa siihen, että ne eksyvät emostaan,
jolloin niiden mahdollisuudet selvitä luonnossa ovat huonot.

Jos epäilet, että eläin tarvitsee ihmisen apua, pyydä aina avuksesi
aikuinen, jonka kanssa voitte pohtia, miten on parasta toimia. Ennen kuin eläimeen kosketaan, on tärkeää varmistaa, että se varmasti tarvitsee apua. Jos eläin otetaan kiinni turhaan, voi olla, että sille
aiheutetaan vain haittaa. Apua voi pyytää esimerkiksi soittamalla
luonnoneläimiä hoitavaan eläintarhaan, kuten Korkeasaareen,
tai luonnonvaraisia eläimiä tuntevalle SEYn eläinsuojeluneuvojalle. Alueellasi toimivan eläinsuojeluneuvojan yhteystiedot löytyvät
SEYn kotisivuilta osoitteesta sey.fi

JOUTSENILLA EI yleensä ole hätää talvellakaan, jos niillä on vedessä pienikin
paikka, joka säilyy sulana ja jos ne löytävät riittävästi ravintoa. Jos joutsen on
varmasti jäänyt kiinni jäihin, se tarvitsee kuitenkin ihmisen apua.
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Lue lisää luonnoneläinten auttamisesta

luonnoneläimet.fi
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Tehtävä 		

Valitse oikea toimintatapa

1. Menette kesälomalla kavereidesi kanssa läheiseen leikkipuistoon.
Huomaat aidan vieressä kyyhöttävän pikkuruisen jäniksenpoikasen.
Sinun kannattaa
a)

poistua välittömästi paikalta ja antaa poikasen olla
rauhassa, sillä jäniksenpoikasten kuuluukin olla päi-		
vät yksin

b)

poistua paikalta, mutta ensin voitte silitellä poikasta

c)

viedä poikanen kotiisi.

2. Kesämökkinne marjapensaat on suojattu rastasverkoilla. Eräänä
päivänä huomaat, että verkkoon on tarttunut siili, joka ei pääse omin
avuin irti. Sinun kannattaa
a)

antaa siilin olla, koska luonnonvaraisia eläimiä ei saa koskaan
häiritä

b)
c)

4. Paistatte luokkaretkellä nuotiolla makkaraa. Nuotiopaikan läheisyydessä on rikottuja pulloja, tyhjiä säilykepurkkeja ja muovipussinriekaleita. Sinun kannattaa
a)
antaa roskien olla, koska ei ole sinun vikasi, että ne ovat
luonnossa
b)

ehdottaa opettajalle, että keräätte yhteisvoimin roskat pois 		
luonnosta, sillä siihen ei kulu kuin hetki. Roskat voivat 		
vahingoittaa luonnoneläimiä ja muita alueella liikkuvia
eläimiä

c)

jättää omat roskasikin luontoon, koska paikka on jo pilalla.

5. Lähdet isoisän kanssa pilkille. Isoisä saa saaliiksi pieniä ahvenia.
Hän laittaa kalat jäälle, missä ne hyppivät monta minuuttia ennen
kuin hiljenevät ja kuolevat. Sinun kannattaa
a)

tarkkailla kalojen hyppimistä, sillä se on mielenkiintoista

hälyttää paikalle poliisi tai palokunta

b)

lähteä pois paikalta

pyytää aikuista apuun, jotta voitte varovasti irrottaa siilin ja 		
tarkistaa, onko se saanut vammoja. Jos siili on vahingoittunut,
se tulee toimittaa hoitoon.

c)

pyytää isoisää tainnuttamaan kalat heti, koska myös kalat
tuntevat pelkoa ja kipua, ja tukehtumalla kuoleminen on 		
hidasta ja tekee kipeää.

3. Kaverisi ehdottavat, että kiipeätte puussa olevalle linnunpesälle
ottamaan selfieitä. Sinun kannattaa

6. Istut torin laidalle syömään eväitäsi. Lokit tulevat kärkkymään
herkkupaloja. Sinun kannattaa

a)

kieltäytyä ja kertoa kavereillesi, että linnut voivat häiriintyä 		
tapahtumasta niin, että poikaset eivät selviä hengissä

a)

antaa lokeille vähän ruokaa, koska ne ovat nälkäisiä ja
lähtevät pois, kun ovat saaneet hieman ruokaa

b)

kiivetä mukana, mutta eri aikaan kuin muut, jotta oksat
kestävät

b)

syödä eväät itse ja olla antamatta linnuille mitään, jotta et 		
vahvistaisi lokkien kerjäämistä ja kesyyntymistä

c)

hakea tikkaat.

c)

yrittää opettaa lokeille ruoan avulla temppuja.
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Oikeat vastaukset: 1a, 2c, 3a, 4b, 5c, 6b
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Voiko luonnoneläin olla vaarallinen?

L

uonnoneläimet ovat Suomessa hyvin harvoin vaaraksi ihmisille. Jotkut ihmiset kuitenkin pelkäävät joitakin luonnoneläimiä.
Usein kyse on siitä, että eläimiin liittyy erilaisia vääriä uskomuksia.
Esimerkiksi susiin ja karhuihin liittyy paljon perättömiä luuloja, kuten se, että ne hyökkäävät helposti ihmisten kimppuun. Todellisuudessa suurpedot pelkäävät ihmisiä ja välttelevät meitä viimeiseen
saakka. Esimerkiksi suden näkemistä on verrattu lottovoittoon.
Suurpetojen lisäksi monet ihmiset pelkäävät kyykäärmeitä. Kyy
on myrkyllinen, mutta se puree vain, jos joku uhkaa sitä. Kyyn pureman voi välttää tarkkailemalla mihin astuu luonnossa liikkuessaan
ja tömistelemällä esimerkiksi mökin pihalla kulkiessaan. Jos kyy
pitää esimerkiksi kesämökin pihaa kotinaan ja pelottaa ihmisiä,
aikuinen voi siirtää kyyn muutaman kilometrin päähän sopivaan
paikkaan. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta luonnoneläimet.fi

KYYKÄÄRME ON MYRKYLLINEN. Se pelkää ihmisiä, mutta sillä on huono kuulo. Jos liikut pihamaalla, jolla voi olla kyykäärmeitä, sinun kannattaa tömistellä maata. Näin käärme huomaa sinut
paremmin ja menee piiloon.
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LAKI MÄÄRÄÄ, ETTEI ELÄIMIÄ SAA
KIUSATA. Lain mukaan eläintä on myös
autettava, jos sillä on jokin hätänä. Eläimen
auttaminen on silloin aikuisen tehtävä.

Eläinsuojelulaki suojelee eläimiä

S

uomessa kaikkia eläimiä suojelee eläinsuojelulaki. Siinä kerrotaan, miten eläimiä tulisi kohdella ja mikä puolestaan on kiellettyä. Luonnoneläinten hätyyttäminen ja kiusaaminen on laitonta.
Jos näet jonkun kiusaavan eläimiä, ensimmäisenä kannattaa sanoa
asiasta jollekulle aikuiselle. Tilanteesta voi ilmoittaa myös eläinsuojeluviranomaisille, kuten poliisille. Jos et ole varma kuinka toimia,
voit pyytää apua esimerkiksi SEYn eläinsuojeluneuvojilta. Heidän
yhteystietonsa löytyvät osoitteesta sey.fi
Eläinsuojelulain mukaan jokaisen kansalaisen pitää auttaa
eläintä, jos se on esimerkiksi loukkaantunut tai joutunut jonkinlaiseen pinteeseen. Toisaalta eläinsuojelulaissa määrätään myös,
että hoidettava luonnoneläin on vapautettava heti, kun se pystyy
selviytymään luonnossa itse. Luonnoneläintä ei saa koskaan ottaa
lemmikiksi.
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Eläinystävällisiä luontoharrastuksia

L

uonnossa voi harrastaa monella tavalla niin, etteivät eläimet häiriinny. Luonnossa liikkuessa tulee tutustuneeksi myös eläinten
käyttäytymiseen ja niiden jälkiin. Eri puolilla Suomea voi tavata
erilaisia eläinlajeja.
Luonnosta voi nauttia ja muistoja siitä tallentaa vaikka valokuvaamalla tai kirjaamalla ylös, mitä eläinlajeja on nähnyt. Lintujen
lisäksi voi bongata ja tunnistaa vaikkapa erilaisia perhosia, hyönteisiä tai matelijoita. Valokuvaaminen on eläinystävällinen tapa
tallettaa muistiin esimerkiksi perhosen kauneus, toisin kuin sen
pyydystäminen hyönteiskokoelmaan.
Talviaikaan lintujen ruokintapaikan tapahtumien seuraaminen
on mielenkiintoista puuhaa. Tarkkasilmäinen havainnoija voi oppia erottamaan eri lintujen piirteitä ja käyttäytymistä ruokapaikalla.

ELÄIMIÄ ON MIELENKIINTOISTA
TARKKAILLA niiden omassa elin
ympäristössä. Lintuja ja perhosia voi
valokuvata. Linnuille voi rakentaa
pönttöjä.

RETKEILY JA patikointi ovat loistavia koko perheen harrastuksia.
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Ohjattuja luontoharrastuksia ovat esimerkiksi partio ja erilaiset
luontokerhot. Viime vuosina suosiotaan on kasvattanut myös geokätköily. Siinä on tavoitteena etsiä maastoon piilotettuja kätköjä
karttojen ja koordinaattien avulla.
Jokainen voi auttaa lähialueensa luonnoneläimiä esimerkiksi
rakentamalla linnuille pönttöjä tai siileille talvipesiä. Myös lepakot
ovat kiitollisia pöntöistä. Eri lajit tarvitsevat erilaisia asumuksia.
Ohjeita pönttöjen rakentamiseen löytyy runsaasti internetistä.
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Totta vai tarua?

Testaa, mitä olet oppinut 		

1. Kaupungeista tutut pulut eli kesykyyhkyt polveutuvat karanneista viestikyyhkyistä.
2. Eläinsuojelulaki kieltää eläinten kiusaamisen.

3. Kyykäärmeellä on hyvä kuuloaisti.

4. Kesyyntyminen on luonnoneläimille hyväksi.
5. Jänisemo käy poikastensa luona vain kerran
vuorokaudessa pimeän laskeuduttua.

6. Eläimillä ei ole tunteita.

7. Luonnoneläimen voi ottaa lemmikiksi.
8. Eläimet tietävät luonnostaan,
mikä on niille terveellistä ruokaa.
9. Kalojen pyydykset, kuten verkot ja
katiskat, tulisi tarkistaa vähintään
kerran päivässä.
10. Siilit ovat arkoja ja välttelevät ihmisasutusta.
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TARUA 
TOTTA 
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Muista nämä!
-- ÄLÄ ROSKAA luontoa.
-- KERÄÄ TALTEEN roskia matkasi varrelta
kun liikut luonnossa.
-- JÄTÄ ELÄINTEN poikaset omaan rauhaansa.
-- ANNA ELÄINTEN rakentaa pesiä ja hoitaa poikasiaan
rauhassa, vaikka emojen käytös häiritsisi sinua.
-- ÄLÄ YRITÄ kesyttää luonnoneläimiä.
-- JÄRJESTÄ ELÄIMILLE ruokintaa, jos ne tarvitsevat sitä.
Jatka ruokintaa riittävän pitkään.
-- TARJOA ELÄIMILLE pesäpaikkoja, kuten linnunpönttöjä
tai siilien talvipesiä.
-- JOS KALASTAT, huolehdi siitä, että kalat tapetaan heti kun
ne on nostettu vedestä ja että pyydykset tarkistetaan vähintään
kerran päivässä.
-- JOS EPÄILET luonnoneläimen tarvitsevan apua, ilmoita tilanteesta aikuiselle. Älä koske eläimeen itse.
-- TARJOA ELÄIMILLE vain sellaista ruokaa, joka on niille sopivaa.
-- JOS TARVITSET mitä tahansa neuvoa
luonnoneläimiin liittyvissä asioissa, voit
soittaa SEYn eläinsuojeluneuvojalle.
Yhteystiedot löytyvät osoitteesta sey.fi
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TÄMÄ VIHKONEN on koululaisille ja kerholaisille suunniteltu tieto- ja
tehtäväpaketti vuoden 2017 Eläinten viikon teemasta, luonnoneläimistä.
Aineistoa voi käyttää usean eri oppiaineen tunneilla, kuten biologian, yhteiskuntaopin tai elämänkatsomustiedon opetuksen oheismateriaalina,
äidinkielen aineistona tai kuvaamataidon tunnilla.
Aineisto soveltuu käytettäväksi myös muun muassa luonto- ja eläinkerhoissa, partiossa tai 4H-toiminnassa. Aineistoa voi tilata maksutta
osoitteesta sey@sey.fi. Lisää tietoa ja tehtäviä löytyy osoitteesta luonnoneläimet.fi
Eläinten viikko on vuosittain 4.–10. lokakuuta vietettävä teemaviikko,
jonka ensimmäinen päivä on kansainvälinen Eläinten päivä. Suomessa
eläinten viikkoa on vietetty SEYn aloitteesta vuodesta 1959 lähtien.

SEY on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan.

