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KALAKOUKKU- 
käytännön matikkaa nelosille

JÄRJESTETTY KALASTUSTAPAHTUMA
KOULULAISILLE

1. Kalastus tavaksi

1.1 Koululaiset koukkuun
Kalakoukku- käytännön matikkaa nelosille oli pohjois-savolaisten kalastusjärjestö-
jen yhteishanke, jossa tarjottiin vuosina 2004-2007 kaikille ala-asteen kouluille 
mahdollisuus ohjattuun kalaretkeen.  Tarjouksen otti vastaan 5800 koululaista opet-
tajineen ympäri maakuntaa.

Onhan se komee! Varkauden poikien paras saalis.
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Projektilla oli palkattuna yksi puolipäiväinen työntekijä, jonka työajasta iso osa 
menikin koulukäynneissä. Projektia esiteltiin useissa tilaisuuksissa, Kuopion Erä-
messuilla 2005 ja 2007 ja Kalaryssäyksessä 2005 ja 2006 sekä järjestettiin Finaali-
tapahtuma koululaisille Kuopio-hallissa 2005 . Tapahtumassa koululaiset saivat 
kokeilla erilaisia kalastustapoja sisätiloissa ja tutustua luontoaiheisiin toimintapis-
teisiin.  

Vaikka Pohjois-Savossa asutaan  maalaisympäristössä, eivät kaikki lapset ole käy-
neet kalassa. Projektissa päätettiin jo alkuvaiheessa keskittyä yhteistyöhön opettaji-
en kanssa ja sitä kautta antaa kaikille halukkaille mahdollisuus luontoelämykseen ja 
parhaassa tapauksessa kipinä uuden harrastuksen aloittamiseen.
Kohderyhmäksi valittiin neljäsluokkalaiset. Nämä noin 10-vuotiaat lapset ovat sopi-
van ikäisiä liikkuakseen ryhmänä luonnossa. Heistä näkyy vielä aito innostus asioi-
hin ja heidän kanssa on turvallista liikkua.  Projektin aikana selvisi, että lapset in-
nostuvat kalastuksesta, vaikkeivät  olisi aiemmin kalastaneet. Porukassa saattaa olla 
kokeneitakin kalastajia, ja heidän inton sa päästä esittelemään harrastustaan luokka-
kavereille on suuri. Onnistuneet elämykset saavat lapset suhtautumaan positiivisesti 
luontoon.

1.2. Kalakoukun  malli
Projektin tehtävänä oli luoda malli, jossa saadaan opettajat ja kalaväki kohtaamaan 
ja tieto kulkemaan niin, että kalastusretkestä osana kouluopetusta tulisi jokavuotinen 
perinne. Pohjois-Savossa luotiin uusi Koukkuverkosto.  Jokaiseen kalastusalueeseen 
tai muutamalle alueelle yhteisesti on valittu Koukkuhenkilö. Hän voi olla innokas 
kalastusseuran sihteeri, kalastusalueen isännöitsijä tai muu henkilö, jolla on halu 
ryhtyä vetämään nuorisotoimintaa omalla paikkakunnalla. Koukkuhenkilö on vuo-
sittain yhteyksissä toisaalta kouluihin ja toisaalta kutsuu talkooväen mukaan tapah-
tumiin. 

Yhteistyö on voimaa myös luonto-opetuksessa. Kaikki mahdolliset kumppanit on 
kartoitettava mukaan. Kalastuspäivän tai laajemmin vaikka luontopäivän järjestäjinä 
voivat olla monet tahot kuten kalastusalueet, osakaskunnat, kalastus- ja metsästys-
seurat, 4H-kerhot, partio, kunnan nuorisotoimi tai seurakunta. Kunnalta ja seurakun-
nalta löytyy hyviä tukikohtapaikkoja.

Kalakoukkua on esitelty kalastusalueille, osakaskunnille ja kalastusseuroille kou-
lutustilaisuuksissa, kokouksissa ja kirjeillä. Monet  yhteisöt ovat budjetoineet rahaa 
nuorisotyöhön. Näillä rahoilla on hankittu mm. kalastusvälineitä joko varastoon 
käytettäväksi tapahtumissa tai annettu koululaisille omaksi, ostettu makkaroita ja 
mehuja evääksi jne.

Kalakoukku keräsi osakaskunnista, kalastusseuroilta ja kalastusalueilta kyselyllä 
nimilistat, joissa talkootehtävään halukkaat ilmoittautuivat. Tehtävään lupautui 164 
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henkilöä ympäri maakuntaa. Jatkossa koukkuhenkilö pitää listaa ajan tasalla ja aina 
tapahtuman tullen kutsuu listalta talkoolaisia mukaan. Apuhenkilöiden nimitiedot 
löytyvät Pohjois-Savon kalatalouskeskukselta ja paikalliselta Koukkuhenkilöltä.

Projektissa kartoitettiin myös sopivia tukikohtia koululaistapahtuman pitopaikak-
si. Kohteita tiedusteltiin osakaskunnille tehdyssä kyselyssä ja käytettiin myös Poh-
jois-Savon Riistanhoitopiirin keräämää tiedostoa ”Erärakenteita ja luonto-osaamista 
koulujen käyttöön”. Sopivia tapahtumapaikkoja löytyi 58 kpl.

Tärkein lenkki tapahtumassa on kuitenkin opettaja. Kalastusväen on aktiivisesti 
pidettävä yhteyttä kouluihin päin. Projekti oli yhteydessä kaikkiin kouluihin useaan 
kertaan. Jatkossa kouluille on tiedotettava kalastusretken järjestämismahdollisuuk-
sista joka lukuvuoden alussa ja siellä on oltava vastuuhenkilön yhteystiedot.  

Sopiva ryhmän koko on koululuokka, mieluiten alle 20 oppilasta.  Silloin kaikki 
oppilaat pääsevät kalastamaan ja heidät voidaan huomioida yksilöllisesti. Jos lapsia 
on enemmän, saattaa syntyä porukoita, jotka keksivät muuta ei-toivottua tekemistä.  
Pienillä kyläkouluilla kalaan voidaan lähteä koko koulun voimin, toiminnot on vain 
soviteltava jokaiselle ikäryhmälle sopivaksi.  

Jotkut isommat koulut ovat järjestäneet koko koulun kalastuspäiviä, esimerkiksi 
Pielavedellä, Rautalammella ja Nilsiässä kaikki ala-asteen oppilaat, yhteensä yli 600 
oppilasta, lähtivät jäälle. Tässä tapahtumassa hyödynnettiin pari päivää aiemmin ol-
lutta suurta pilkkikilpailua, jolloin reiät olivat jo valmiina. 

Onget mukaan ja Tuusniemen satamaan kalastusta oppimaan.
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1.3 Opettajalle opiksi
Kalat ja vesiluonto kuuluvat neljännen luokan opetussuunnitelmaan. Kalastusta voi 
opetella myös luokassa, mutta aihe on luonteeltaan erittäin hyvä käsiteltäväksi  ulko-
na retkellä.  Kalakoukun tarkoituksena oli tehdä liikkeelle lähteminen helpoksi, kun 
kouluille oli tarjolla valmis paketti.  

Kalastajat ympäri Suomea ovat huolissaan kalastusharrastuksen jatkumisesta ja 
tarjoavat mielellään apua kalastuspäivän järjestämisessä. Mikäli paikkakunnallasi ei 
ole tarjottu kalastusretkeä koululle, ota yhteyttä paikalliseen kalastusseuraan (www.
kalapaikka.net/psvapaa-ajankalastaja/) tai osakaskuntaan (www.muikkusuomi.fi ). 
Monet kalastusyhteisöt ovat valmiit auttamaan myös rahallisesti, vaikkapa kyytikus-
tannuksissa. Kysy rohkeasti!

Etelä-Tuusniemen koulun oppilaat tuulettavat. Ahvenlammelta tuli ahvenia ja Kalakoukulta 
omat onkivavat.
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2.  Tehdään kalastusretki ! 
Etukäteen valmisteltavia asioita

2.1 Sovittavat asiat koulun kanssa
Koulutyötä ei ole sidottu tiukasti raameihin, vaan opettajilla on mahdollisuus poike-
ta virallisesta opetussuunnitelmasta. Kaikki riippuu opettajasta, haluaako hän toteut-
taa luontoretken oppilaiden kanssa. Opettajan ei tarvitse  tuntea kalastuksen saloja. 
Koukkuhenkilö lähestyy alueensa kouluja vuosittain joko kirjallisesti tai puhelimel-
la ja kertoo kalaretken järjestelyistä. Ne opettajat, jotka syttyvät ajatukselle, ottavat 
yhteyttä. Tietoa voidaan levittää myös vanhempainyhdistyksen kautta. Retkisuunni-
telmista on syytä olla yhteydessä hyvissä ajoin.  Onkiretkiä tehdään joko heti alku-
syksystä tai toukokuussa keventämään loppuajan koulunkäyntiä. Pilkkiretket toteu-
tetaan useimmiten helmi-huhtikuussa kelien mukaan. 

Kun opettajan kanssa on sovittu, että kalastuspäivä toteutetaan, on sovittava myös 
yksityiskohdista. On mietittävä paikka missä kalastetaan, kuinka paikalle mennään, 
aikataulu, ruokailu, tiedottaminen kotiin, muistutukset varusteista, annetaanko oppia 
koululuokassa ennen tapahtumaa, onko säärajoituksia jne. Nämä ovat asioita, joita 
Koukkuhenkilö pystyy ammattitaidollaan parhaiten järjestelemään. 

Kalareissun valmisteluja (opettaja):
• Sovitaan aika, paikka, yhteistyökumppanit (avustajat)
• Mahdollinen kuljetustarve
• Kalastusvälineet; mukaan voi tuoda omia välineitä 
• Syötit, kalapussit
• Varusteet sään mukaan
• Retkieväät, jos mennään kauemmaksi koulusta
• WC tarve mietitään, riippuu tapahtuman kestosta
• Mahdollinen juttuvinkki paikallislehdelle 

2.2 Tapahtumapaikka
Kalastuspaikan puitteet on tarkistettava ennen tapahtumaa. Järven ja tukikohdan väli ei 
saisi olla kovin pitkä, jos mennään jalan tai pyörällä. Avovesiaikaan rannalla pitää pystyä 
liikkumaan turvallisesti.  Pyyntipaikan pitäisi olla myös kalaisa, sillä saalis tekee retkestä 
täydellisen.
Koska kyse on ohjatusta tapahtumasta, tarvitaan  luvat myös vesialueen omistajalta. Tämä 
tuskin on koskaan ongelma, sillä vesien omistajat ovat usein  mukana apuhenkilöinä.
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Paikalla on hyvä olla myös nuotiomahdollisuus ja henkilöitä, jotka tekevät ja valvovat 
avotulta. WC tai ulkohuussi pitää olla, jos retki kestää yli 2 tuntia.
Monet koululuokat opiskelevat jossakin vaiheessa leirikoulussa. Siellä kalastusoppi 
on toteutettavissa perusteellisesti välineiden teosta saaliin ruoanvalmistukseen. Hy-
viä leirikoulupaikkoja löytyy kalaisien järvien ja lampien läheisyydestä.

2.3 Tarvittavat varusteet ja eväät
Olipa kyse sitten onkimisesta tai pilkkimisestä, kunnolliset kalastusvälineet ovat tär-
keät. Ihannetapauksessa oppilaille pystytään antamaan välineet käyttöön ja mielui-
ten omaksi. Sponsorina voi toimia kalastusalue, -seura, osakaskunta, kalastusväline-
kauppa jne.  Kalastusalueella tai kalastusseuralla voi olla myös välinevarasto, jota 
voidaan käyttää. 
Oppilaita ja heidän vanhempiaan on muistutettava sopivasta pukeutumisesta.  Kala-
retkelle saatettiin lähteä talvella  yllättävän heikoissa varusteissa. Kotiin lähtevässä 
tiedotteessa retkestä on painotettava näitä asioita.
Yksi retken kohokohtia on tietenkin eväiden syönti luonnossa. Retken pituudesta 
riippuen koulun keittiöstä voi saada mukaan luonnossa syötävät eväät, lisäksi nuotio 
ja makkaranpaisto viehättää lapsia. Jos saaliiksi on saatu kaloja, voi niidenkin pais-
tamista tikun nokassa koettaa.  

2.4  Apuhenkilöt
Mukaan tarvitaan apuhenkilöitä, joiden määrä riippuu lasten iästä ja kalastuspaikas-
ta. Sopiva määrä on ainakin  yksi aikuinen 5-7 lasta kohti. Kouluilta mukaan tulee 
yleensä opettaja ja kouluavustaja, mutta heidän kalastustaitonsa voivat olla yhtä 
huonot kuin oppilaidenkin. Myös vanhempia voi pyytää mukaan. Apua tarvitaan 
madon ja toukan pujottamisessa, pilkkireikien kairaamisessa, kalan irrottamisesta 
koukusta, siimojen sotkeennuttua jne.  Jokaisella retkellä tulee olla joku, joka on 
selvittänyt asiat etukäteen niin, että paikka on kunnossa ja apuhenkilöt ovat paikalla.

Lasten vanhemmille tiedoksi (opettaja):
• Tehdään tiedote kalastusretkestä, ajankohta
• Lapsille mukaan ajankohtaan sopivat vaatteet
• Sovitaan, otetaanko mahdolliset retkieväät kotoa
• Kalastusvälineet; turvallinen kuljetus
• Mahdollinen kuljetustarve
• Ehtiikö joku avustajaksi tai opastajaksi 
 ainakin jos kyseessä ala-asteen pieniä oppilaita
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Kalastustapahtumaan voidaan yhdistää myös monia muita luontoharrastuksia. 
Lasten oman kalastuksen lisäksi voidaan esitellä myös muita kalastustapoja. Joissa-
kin tilaisuuksissa on vedetty nuottaa, käyty verkoilla, rysillä ja katiskoilla. Näistä on 
saatu saaliiksi isompia kaloja ja muitakin kalalajeja tutustuttavaksi.  Jäällä erityisen 
mieluisaa on ollut moottorikelkka-ajelut (kypäräpakko), samaa voidaan kokeilla 
vaikka  hevospelillä.  Paikalle voidaan järjestää myös luontopolkuja, rastitehtäviä, 
tutustumista kasveihin ja eläimiin. 

Yhteispelillä  homma sujuu (apuhenkilö):
• Avustajilla on hyvä olla perustietoutta  kalastuksesta
• Pienistä sotkuista ei kannata hermostua 
• Mukana on hyvä olla varakalustoa (koukkuja, siimoja, onkia tai pilkkejä)  
 ja ensiapuvälineet
• Porukan innostamiseksi  keksitään pieniä leikkimielisiä kilpailuja tilan -  
 teen mukaan, esimerkiksi suurin kala, pienin kala, erikoisin kala  jne
• Avustajan tulee olla esimerkkinä hyvien tapojen noudattamisessa. Ei   
 tupakointia

Saaliin puntarointia Aittokosken koululla. Jännitys kohoaa, kuka voittaa?
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2.5 Turvallisuus 
Opettaja on paras kasvattaja ryhmälleen. Hän tuntee oppilaansa ja tietää ketkä tarvit-
sevat enemmän silmälläpitoa ja ketkä osaavat toimia itsenäisemmin. Apuhenkilöi-
den tehtävänä on avustaa opettajaa ja antaa oma panoksensa retken onnistumiselle, 
mutta heillä ei tarvitse olla mitään erityistaitoja. Pelkkä maalaisjärki riittää! 
Kalastusretkellä opetellaan liikkumaan luonnossa luonnon ehdoilla. Lapsille teroite-
taan luonnon kunnioittamista, liikutaan rauhallisesti ja turhia meluamatta. Roskien 
keräämisestä pidetään huolta, ja myös saalis käsitellään asiallisesti. Aikuisten on 
pidettävä silmällä, että kalastus tapahtuu turvallisesti. Jos liikutaan veneillä, on pe-
lastusliivit oltava kaikille. Vastuuhenkilöllä on syytä olla pieni ensiapulaukku tapa-
turmien varalle, ja ehkä myös varavillasukat. Joku kastelee jalkansa aina!
Kalastuspaikalle tultaessa on syytä kerrata käyttäytymissäännöt. Koulun järjestys-
säännöt pätevät myös ulkona. Käyttäytyminen sovitaan yhdessä, tönimiset ja leikki-
mieliset nahistelutkaan eivät sovi vesiympäristöön, koska vahinkoriski on suurempi. 
Jokaisella oppilaalla pitää olla turvallinen olo koko retken ajan.  

Turvallisesti vesillä ja rannalla
• Rannalla on liikuttava rauhallisesti
• Veneillessä pidetään pelastusliivejä
• Vapojen kanssa on varottava sähkölinjoja
• Mukana pieni ensiapupakkaus (laastaria ym.)
• Pihdit ovat paras konsti, jos koukku osuu väärään paikkaan

3. Tapahtuma
3.1 Yleistä
Kun saavutaan retkipaikalle, kerrataan ensiksi säännöt.  Oppilaille kerrotaan rajat, 
millä alueella saa olla ja sovitaan aikarajat. Tilannetta voi keventää erilaisin leikein 
ja kilpailuin. Saaliista voidaan kilpailla, kenellä suurin kala, kenellä pienin, kuka sai 
eniten eri lajeja, tai leikkimielisesti esitys kuka sai suurimman ”näkymättömän” ka-
lan. Kisa voidaan käydä vaikka tytöt vastaan pojat. Onkiminen ja pilkkiminen on 
kalastustapoina helpoimmat toteuttaa ryhmän kanssa. Kalastuksen saloihin pääsee  
mukaan jo pienellä opastuksella ja saaliskin on melko varma joko tuurilla tai taidol-
la. 
Saaliin käsittely on osa eräretkeä. Lapsille tulee opettaa kalojen tainnuttaminen ja 
suolistaminen, saaliista voidaan laittaa myös ruokaa nuotiolla. Tarjolla voi olla myös 
kalaruokamaistiaisia, vaikka paistettuja muikkuja tai savustettua kalaa. 
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3.2 Onki- tai heittouisteluretki
Alkusyksyn ja loppukevään ohjelmaan sopivat onkiretket ja mikäli paikka sopii, niin 
kokeilla voi myös heitto- ja perhokalastusta. Retket aloitetaan välineiden esittelyllä 
ja opetellaan pujottamaan mato tai toukka koukkuun. On hyvä, jos apuhenkilöillä on 
tarjota oma ”onkiarsenaali”, jotta kaikki saisivat kokeilla erilaisia välineitä. Onget 
tulisi olla näppäriä nykyaikaisilla pienillä kohoilla ja koukuilla varustettuja saalis-
varmuuden takaamiseksi. 

Onkiretki
• Mahdollisimman selkeärantainen paikka (ei pusikkoa)
•  Varusteet sään ja paikan mukaan
• Onget, syötit, kalapussit
• Luokalle (25 oppilasta) puolenkymmentä avustajaa
• Ennen onkimista tietoa välineistä, niiden toiminnasta, kalastustekniikasta  
 ja kalastuspaikasta
• Retkeen yhdistetään myös saaliin tarkastelua, mitä kaloja on saatu ja   
• mitä niille tehdään
• Pieni huomionosoitus (suurin kala, pienin kala, erikoisin kala). Kerrotaan  
 jo alussa niin tapahtumaan tulee pientä lisäjännitystä

Nykyaikaisia onkivälineitä. Puikkomalliset kohot ja pienet koukut takaavat saaliin.
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Heittouistelu tai perhokalastusretki
• Valitaan kalastuspaikka, selkeä joki, koski tai järviranta
• Kalastuslupa-asiat kuntoon
• Pukeutuminen sään ja paikan mukaan
• Jos ihan aloittelijoita on mukana niin tarvitaan opastajia enemmän
• Heittouistelu tai perhokalastusvälineet, haavi, koukku
• Esitellään kalastustapaan sopivat välineet, niiden toiminta ja siihen paik- 
 kaan sopivimmat välineet. Myös yleisesittelyä viehekalastuksesta
• Turvallisuusasiat; rannoilla liikkuminen, huomioitava muut kalastajat ja  
 mahdollinen asutus
• Saaliin tarkastelu ja käsittely
• Pieni huomionosoitus (suurin kala, pienin kala, erikoisin kala). Kerrotaan
 jo alussa niin tapahtumaan tulee pientä lisäjännitystä

Uisteluvermeitä.Pienet pihdit ja koukkuviila ovat tärkeitä apuvälineitä.
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3.3 Pilkkiretki
Talvisessa retkessä on erityisen tärkeää painottaa pukeutumista ja tuulenpitävää vaa-
tetta, jossa on huppu päällimmäisenä sekä hyvät tukevapohjaiset kengät. Jäällä liiku-
taan yleensä kävellen, mutta suksia tai lumikenkiäkin voi käyttää tilanteesta riippu-
en. Lapsille esitellään pilkkivälineet ja kerrotaan pilkkimisen perusteet. Jos mukana 
on pilkkireppu, niin sinne on hyvä laittaa pieni pala solumuovia(kooltaan esim. 
40x40 cm). Sitä voi käyttää lämmikkeenä joko jalkojen alla tai istuinalustana. Apu-
henkilöitä tarvitaan opettajien lisäksi kairaamaan reikiä ja avustamaan syöttien lai-
tossa, pilkkitekniikan opastuksessa ja kalojen ylösotossa 

Pilikkivehkeitä.Terävät koukut parantavat saalista. Koukunteroitin siis taskuun!
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 Pilkkiretki
 • Etsitään sopiva paikka: matala, kalaisa alue, jossa pieniltäkin kalastus   

  onnistuu. Tarvitaan myös tukikohta, laavu tai kota, jossa olisi tulipaikka  
  lämmittelyyn ja  makkaran paistoon
 • Vaatetus sään mukaan: kunnon talvikengät, kerrospukeutuminen ja   

  päällimmäisenä tuulenpitävää vaatetta jossa huppu
 • Pilkit, syötit, kalapussi, kaira, istuinreppu tai solumuovialusta jonka   

  päällä voi olla polvillaan. Sellainen voi olla repussa mukana  vakiova  
  rusteena
 • Ennen kalastusta kerrotaan pilkkivälineistä, niiden toiminnasta ja aluees 

  ta johon mennään
 • Turvallisuusasiat: kairanterän terävyys (aina jäähän pystyyn, kun ei   

  tarvita) 
 • Luokalle (25 oppilasta) puolenkymmentä avustajaa
 • Tapahtuman aikana tai jälkeen tarkastellaan saalis. Mitä lajeja ja mitä   

  niille tehdään
 • Pieni huomionosoitus: suurin kala, pienin kala, eniten kalaa tms. 
  Kerrotaan jo alussa niin tapahtumaan tulee pientä lisäjännitystä

3.4 Tutustuminen muihin kalastustapoihin
Kalaretkeen on helppo yhdistää myös muiden kalastustapojen esittelyä. Läheiselle 
paikalle viedään verkot, katiskat, rysät ja muut seisovat pyydykset jo aiemmin, ja ne 
käydään kokemassa yhdessä lasten kanssa. Sumpussa voidaan pitää kaloja malliksi 
ja ne voidaan vaikka savustaa paikan päällä. Jos apuhenkilöissä on innokkaita heit-
tokalastajia tai perhokalastajia, he voivat esitellä ja opettaa halukkaita kokeilemaan 
uusia kalastustapoja. Näin voidaan saada saaliiksi myös isompia kaloja ja uusia laje-
ja tunnistettavaksi. 

3.5 Opiskelua luokissa
Neljäsluokkalaisten opinto-ohjelmaan luonnontiedon tunnilla kuuluu kalat ja vesi-
ympäristö. Luontoretken lisäksi on mahdollista antaa oppia myös luokkahuoneissa. 
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Rakennetut laiturit ja venerannat ovat hyviä porukan onkimestoja.

 
Se on oiva ympäristö kertoa ja esitellä välineitä, koska kaikki ovat lähellä ja parem-
min kuulolla. Oppilaille on olemassa monia hyviä esitteitä ja vihkosia, vaikkapa 
Kaverin kanssa kalaan- esite, jossa kerrotaan kuvin ja tekstein eri kalastusvälineistä 
ja niiden valmistuksesta. Luokkaopetus on antoisinta ennen kalaretkeä, mutta myös 
siihen voidaan joutua turvautumaan sääolojen muuttuessa.
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4. Ympäristöopetus
Yleensä kaikki lapset syttyvät kalastukselle. Jos ryhmä on kovin suuri, saattaa myö-
hemmin tulla turhautumista, jos saalista ei tule. Jotta retkestä jäisi mukava muisto, 
samaan tapahtumaan voi yhdistää monenlaisia toimintoja. Hyvin etukäteen valmis-
tautunut opettaja tai vastuuhenkilö on järjestänyt myös muita virikkeitä. Paikalla 
voidaan harrastaa vaikka kasvien keräystä ja tunnistusta, tutustumista muuhun vesi-
luontoon ja pohjaeläinten tutkimista. Jos mukaan on saatu innokkaita apuhenkilöitä, 
he pystyvät kertomaan omista kiinnostuksen kohteista.  Joku voi tunnistaa lintujen 
ääniä, joku näyttää eläinten jälkiä ja jätöksiä. Samalla voidaan vaikka kerätä marjo-
ja. Jos oppilaat näyttävät viluisilta, laitetaan pystyyn juoksukisa tai taukojumppa. 

Oppilaiden kanssa on syytä kerrata jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. Luonnos-
sa liikutaan rauhallisesti. Roskat on kerättävä pois, eikä turhia jälkiä saa jättää luon-
toon.

5. Jälkihoito ja jatkuvuus
Parhaimmillaan kalastuspäiväistä tulee perinne kouluille, niin että retki toteutetaan 
joka vuosi.  Jokaisen retken jälkeen vastuuhenkilön tulee kerätä kokemukset, jotta 
tapahtumaa voidaan kehittää. Palaute pyydetään opettajilta, mutta myös koululaisil-
ta. Retkeä voidaan muistella monissa muodoissa; ainekirjoituksessa, piirtäen tai 
vaikka teknisten töiden tunneilla uusia kalastusvälineitä tekemällä.

Jos paikallisella kalastusseuralla on nuorisotoimintaa, kalastuskerhoja, lasten ka-
lastuskilpailuja tai kerhoiltoja, on mukavan ja onnistuneen kalaretken päätteeksi tie-
dotettava, miten lapsi voi jatkaa harrastustaan. Yhteystiedot ja tapahtumakalenterit 
on laitettava myös luokan ilmoitustaululle ja niistä voi olla maininta myös kotiin 
menneessä tiedotteessa.  Jos nuorisotoiminta paikallisessa kalastusseurassa on ollut 
unohduksissa, koulukäyntien yhteydessä voisi olla hyvä ajankohta järjestää uusia 
tempauksia.

Kalastuspäivät  jatkuvat ja jatkuvat
• Sovitaan koulun tai opettajan kanssa yhteistyöstä
• Vastuuhenkilö ottaa yhteyttä koululle
• Opettajille apuhenkilöiden apu on välttämätön ja edesauttaa onnistu- 
 neen kalareissun toteutumista
• Kalastusalan järjestökentältä vaaditaan aktiivisuutta
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Kalakoukku-käytännön matikkaa nelosille pohjoissavolaisten kalastusjärjes-
töjen yhteinen projekti, jonka on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö 
vuosina 2004-2007.

Yhteystiedot:
Pohjois-Savon kalatalouskeskus

www.muikkusuomi.fi 

Jarmo Mononen                                    Tuula Keinonen
PL 1096 70111 Kuopio                            Päiviönkatu 22 74100 Iisalmi
0400-373072                                           0400-174581
jarmo.mononen@muikkusuomi.fi             tuula.keinonen@muikkusuomi.fi 

Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri

www.kalapaikka.net/psvapaa-ajankalastajapiiri

Eero Kokkarinen
Paljetie 13 71800 Siilinjärvi
0400-670 123
kokkar@dnainternet.net

SMKL:n Savon Erämiespiiri ry

Hannu Miettinen
Rypysuontie 47 A 4 70280 Kuopio
0500-670 972
hannujo.miettinen@dnainternet.net

Kuopion Urheilukalastajat

Heikki Korhonen
Rypysuontie 59 C 41 70280 Kuopio
050-345 6093
heikki.korhonen@iwn.fi 

KALATALOUDEN

KESKUSLIITTO

Kalakoukkuopas lisätietoineen löytyy myös netistä:
www.muikkusuomi.fi 
Pohjois-Savon  kalatalouskeskus
www.kalapaikka.net/psvapaa-ajankalastaja
Pohjois-Savon vapaa-ajankalastajapiiri
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Vieremällä Valkeisen koulun neloset saivat omat pilkkivavat

Ahventa pilkillä - kesäkelissä!



KALAKOUKKUKALAKOUKKU
– käytännön matikkaa nelosille– käytännön matikkaa nelosille
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