
  Suomen vapaa-ajankalastajien  

  keskusjärjestö  

  Koulujen luonto/ kalastuskerhot 

    
 

1. KERHOKERTA  

TAVOITE 

Ensimmäisen kerhokerran tavoitteena on opetella kalastuksessa käytettävät perussolmut sekä 

tutustuttaa osallistujat solmujen käyttötarkoituksiin. Lisäksi osallistujille kerrotaan erilaisten 

vapojen sähkönjohtavuudesta. 

 
TOIMINTA 

 

1) Solmujen harjoittelu 

 viehesolmu 

 unisolmu 

 liukumaton Rapala 

 

2) Solmujen käyttötarkoitukset 

 onget 

 perukkeet ja viehelukot 

 vieheet 

 

3) Turvallisuus kalastamisessa 

 ukkonen 

 sähköjohdot 

 

 

TARVIKKEET 

  
 osallistujat eivät tarvitse omia välineitä 

 kerhonohjaaja tuo tarvittavat välineet tullessaan 

 

 

Kotitehtävä 

Oppilaan tehtävänä on kirjata vihkoon ylös kaikki tuntemansa kalalajit. 

Seuraava kerhokerta aloitetaan tutustumalla kyseisiin lajeihin. 
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2. KERHOKERTA  

TAVOITE 

Opettaa osallistujat rakentamaan toimiva onkilaite, käydä läpi uusia ja kerrata aikaisemmin 

opeteltuja solmuja. Lisäksi kerhokerralla tutustutaan erilaisiin onkimisessa käytettyihin vapoihin. 

 
TOIMINTA 

 

1) Onkilaitteen teko 

 kohot 

 painot 

 tapsit/ koukut 

 siimat 

     

2) Tutustuminen erilaisiin vapoihin 

 sekoitevavat 

 hiilikuituvavat 

 muut vapamateriaalit 

 

3) Opetellaan uusia solmuja 
 vetosolmu 

 palomar- solmu 

 verisolmu 

 

TARVIKKEET 

  
 osallistujat eivät tarvitse omia välineitä 

 kerhonohjaaja tuo tarvittavat välineet tullessaan 

 

 

Kotitehtävä 

Osallistujan tehtävänä on kerätä matoja seuraavan kerran onkireissulle. Ohjaaja tuo myös syöttejä 

tullessaan. 
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3. KERHOKERTA  

TAVOITE 

Tavoitteena on tutustua onkimisen saloihin käytännössä. Testata erilaisia syöttejä ja opetella saaliin 

käsittelyä.  

 
TOIMINTA 

 

1) Tutustuminen erilaisiin syötteihin 

 kärpäsen toukat 

 surviaisentoukat 

 kastemadot 

 siimahäntä 

 keinotekoiset syötit 

 

2) Onginta 

 syötin laitto koukkuun 

 näytetään sopivan syvyyden etsiminen 

 kalan ylösottaminen 

 

3) Saaliin käsittely 

 tainnutus 

 verestys 

 jäähdytys 

 

TARVIKKEET 

 

Kerholaiset: onkivapa, omatekemät onkilaitteet, etsityt syötit 

 

Ohjaaja: ämpäreitä, puukko, puukapula kalan tainnutukseen, varavavat + onkilaitteet, syötit 

 

Kotitehtävä 

Ei kotitehtävää. Ohjaaja ottaa onkisaaliista mukaan kaloja, jotka tutkitaan seuraavalla kerralla.  
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4. KERHOKERTA  

TAVOITE 

Kerhokerran tavoitteena on tutustuttaa oppilaat kalojen aisteihin sekä tuntomerkkeihin, tutkimalla 

edelliskerran onkisaalista.  

 
TOIMINTA 

 

1) Tutustutaan kalojen tuntomerkkeihin 

 evät (erilajeilla eri lailla) 

 hampaat 

 väritys 

 suomut 

 

2) Preparoidaan kaloja 

 sisäelimet 

 

3) Kalojen aistit 

 kylkiviiva 

 haju 

 näkö 

 

 

TARVIKKEET 

  
 osallistujat eivät tarvitse omia välineitä 

 kerhonohjaaja tuo tarvittavat välineet tullessaan 

 

 

 

 

Kotitehtävä 

Ei kotitehtävää.  
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5. KERHOKERTA  

TAVOITE 

Tavoitteena on oppia erottamaan talvella ja kesällä käytettyjen kalastusvälineiden ja kalastus 

menetelmien ero. 

 
TOIMINTA  

 

1) Kalastus menetelmät Kesä/talvi 

 käydään läpi miten välineet ja menetelmät vaihtelevat eri vuodenaikoina 

 

2) Aktiivi välineet 

 onki/pilkki 

 virvelit/perhokalastus 

 

3) Passiivi välineet 

 verkot 

 pitkät siimat 

 syöttikoukut/iskukoukut 

 rysät/katiskat 

 

TARVIKKEET 

  
 osallistujat eivät tarvitse omia välineitä 

 kerhonohjaaja tuo tarvittavat välineet tullessaan 

 

 

 

Kotitehtävä 

Oppilaat ottavat seuraavaksi kerraksi omia kalastusvälineitä mukaan   
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6. KERHOKERTA  

TAVOITE 

Kalastusvälineet kuluvat käytössä. Kelat, vavat ja uistimet tarvitsevat huoltoa ennen talventuloa. 

Kerhokerran tarkoituksena on opettaa kerholaisille kalastusvälineiden huoltoa. Lisäksi kerrataan 

kerhossa opittua kalastustietovisan merkeissä.   

 
TOIMINTA 

 

1) Huolletaan keloja, vapoja sekä uistimia   
 ohjaaja näyttää osallistujille kuinka kelat putsataan ja rasvataan 

 koukut teroitetaan  

 huoltotoimenpiteitä jatketaan yhdessä. 

 

2) Kisaillaan kalastustietokilpailussa 

 kalastuksessa on monta osa-aluetta 

 ohjaaja laatii kysymyksiä eri osa-alueilta koskien kerhossa 

käytyjä aiheita 

 tarkistetaan tulokset yhdessä ja kerrotaan oikeat vastaukset.   

   

3) Kerrataan kerhossa opittua 

 käydään läpi opitut asiat 

 jaetaan osallistujille todistukset   

 

TARVIKKEET 

  
 ohjaaja tuo kunnostusvälineitä 

 kerholaiset voivat tuoda omia virveleitä ym. välineitä huollettavaksi 

 

 

Kotitehtävä 

Ei kotitehtävää.  

 

 

 

 
 


