sudari
Karttamerkit

Suunnistamisen kannalta on tärkeää tunnista erilaisia karttamerkkejä sekä tietää mitä kartassa eri
väreillä merkityt asiat tarkoittavat. Sinun tehtävänäsi on selvittää, miten alla olevat asiat
merkitään karttaan. Käytä karttamerkkejä piirtäessäsi oikean värisiä värejä.

Suo

Vesialue

Oja

Polku

Maantie

Ajo-/pyörätie

Asuinrakennus

Asumaton rakennus

Avokallio

Pihamaa

Pelto

Viljelty pelto

Voimalinja

Iso ja pieni kivi

Aita

Hullunkurinen tarina

Tähän tehtävään tarvitse itsellesi kaverin, joka voi olla esimerkiksi partiokaveri, äiti, isä tai vaikka
sisarus. Tehtävänänne on kirjoittaa hullunkurinen tarina loppuun lisäämällä aukkokohtiin
adjektiiveja. Adjektiivi on sana, joka vastaa sanaan millainen. Esimerkiksi keltainen tai iloinen.
Toinen teistä kirjoittaa aukkokohtiin toisen sanomat adjektiivit. Lopuksi lukekaa tarina ääneen.
Voitte kirjoittaa esimerkiksi lyijykynällä, jotta voitte kumittaa sanat ja tehdä tehtävän myös toisin
päin.
a kerran __________________ partiolainen nimeltään Kerttu. __________________ lauma
kokoontuu aina __________________ keskiviikkoisin __________________ kololla. Kertusta on

sivut
__________________ käydä partiossa. Kertun partioryhmässä on 5 __________________ poikaa
ja 6 __________________ tyttöä Kertun lisäksi.
Eräänä partiokertana Kertun ja muiden tehtävänä oli sytyttää __________________ nuotio.
Nuotion sytyttämistä varten lauma tarvitsisi __________________ tulitikut, __________________
polttopuita sekä __________________ sytykkeitä. Kerttu ja muut lauman jäsenet alkoivat
tuumasta toimeen.
Tehtävä oli laumalla hieman _________________ . Sää oli _________________ ja
________________ , mutta lauma sai kuitenkin loppujen lopuksi kasattua _________________
nuotion ja paistettua _________________ makkarat.
Jokamiehenoikeudet

Ompas eriskummallisia jokamiehenoikeuksia. Löydätkö jokamiehenoikeuksista mahdolliset virheet
ja korjata ne? Kaikissa ei välttämättä ole virheitä.
Jokamiehenoikeudella saat:
- liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, mansikkamaalla ja toisten
pelloilla
- ratsastaa maastoa vahingoittamatta
- oleskella ja yöpyä niin kauan kuin haluat alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua
- poimia naapurin marjapuskasta marjoja, kerätä sieniä ja kaikkia kasveja
- veneillä, uida ja kulkea jäällä
- häiritä eläimiä ja niiden pesintää
Jokamiehenoikeuksilla et saa:
- aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa toisille, häiritä kotirauhaa etkä roskata tai muutoin
vahingoittaa ympäristöä
- onkia ja pilkkiä
- kalastaa tai metsästää ilman naapurin lupaa
- ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa
Vastauksen Karttamerkit- ja Jokamiehenoikeudet-tehtäviin löydät alla olevista internet-sivustoista.
Karttamerkit
https://www.suunnistusliitto.fi/harraste/suunnistuksen-alkeet/yleisimmat-karttamerkit/
Jokamiehenoikeudet
https://retkipaikka.fi/jokamiehenoikeudet/

