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MATTI-AHMAN RETKIPÄIVÄ

Olipa kerran ahma nimeltä Matti. Ahmaksi Matti oli varsinainen 
ahmatti – se saattoi hotkaista mahaansa puoli kiloa lihaa tuossa 
tuokiossa. ”Olet sinä, Matti, aikamoinen ahmatti”, emo saattoi 
silloin torua. Toki muutkin ahmat mielellään hotkivat ruokansa. 
Ahmojen keskuudessa pöytätavat eivät ole samassa arvossa kuin 
ihmisillä. Eivät ne kuitenkaan syö sen enempää kuin ahman kokoi-
sen eläimen voisi odottaa syövän.

Matti-ahma oli vielä pentu. Ikää sillä oli melkein puoli vuotta, 
joten se oli jo ketterä kiipeilijä ja osasi pyydystää ruoakseen hiiriä 
ja myyriä. Enimmäkseen Matti, sen emo ja kaksi siskoa kuitenkin 
kalusivat suon laitaan kesällä kuolleen hirven raatoa. Ahma on 
nimittäin raadonsyöjä: se syö mielellään valmiiksi kuolleita 
eläimiä. Sille kelpaa melkein mikä vain suuhunpantava 
marjoista ja sammakoista alkaen. Saalistamaan ahma 
lähtee vasta, kun muuta ravintoa ei ole tarjolla. 

Eräänä kauniina syysaamuna 
Matti-ahma lähti omin päin 
seikkailulle. Se haisteli ilmaa 

ja tunsi kuonossaan her-
kullisen tuoksun. 

Ruokaa! 

Mistä 
tuoksu mahtoi 
tulla? Matti juosta jolkutteli rin-
nettä alas lammen rantaan. Se lipaisi 
hiukan vettä lammen pinnasta ja jatkoi 
matkaansa pitkin rahkasammalrantaa. 
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Matti-ahma tulee avuksi kasvattajalle
Suurpedot kiehtovat lapsia. Ne ovat salaperäi-
siä, villejä ja jännittäviä. Suurpetoihin liittyy myös 
tärkeitä opittavia aiheita, kuten pedon merkitys 
ravintoketjussa ja uhanalaisten lajien suojelu. 
Suurpedon näkökulmasta luonto näyttäytyy mo-
nimuotoisena ja uteliaisuutta herättävänä tuok-
suineen ja tutkittavine paikkoineen.
   Ketterä ja utelias ahma on suurpedoistamme 
huonoiten tunnettu. Se on äärimmäisen uhan-
alainen eläin, jonka suurin uhka on salamet-

sästys. Ahmaa salametsästetään poronhoi-
toalueella, koska se tappaa talvisin poroja. 
Ihmiselle ahma ei ole vaarallinen.
   Matti-ahma – ahmatti on WWF:n materi-
aali varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen. 
Toivomme, että Matin tarinan avulla ahma 
nousisi suomalaislasten mielikuvissa kiehto-
vaksi suurpedoksi suden, karhun ja ilveksen 
rinnalle. Heittäydy leikin pyörteisiin ja eläydy 
ahman elämään!



Rannalla näkyi mustikan varpuja, jotka notkuivat vielä marjoista. 
Lähtikö herkullinen tuoksu niistä? Matti nappasi muutaman mar-
jan suuhunsa. Hyviä – mutta ei, tuoksu ei tullut niistä.

Rinteessä kyyhötti varvikon keskellä pullea metsäkanalintu, pyy. 
Sieltäkö ihana tuoksu tuli? Matti otti loikan kohti pyytä, mutta lin-
tu oli nopeampi ja lentää lehahti puun oksalle istumaan. Ei, tuoksu 
ei tullut pyystä, vaan jostakin kauempaa. 

Ison katajan takaa paljastui vihdoin herkullinen näky: vain 
osaksi syöty metsäpeuran raato. Matti lähti innokkaasti 
loikkimaan haaskaa kohti mutta pysähtyi sitten pelästy-
neenä. Sen edessä seisoi iso, harmaaturkkinen eläin, joka 
ärisi vihaisesti. Susi oli tappanut peuran eikä halunnut 
luovuttaa saalistaan muille. Matti perääntyi kunnioittavas-
ti ja jäi katajan taakse nuolemaan tassujaan. Äiti-
ahma saattaisi komentaa suden pois raadolta, mutta 
Matti oli moiseen urotekoon vielä liian pieni.

Kun susi oli syönyt, sai Mattikin osansa peurasta. Se söi ja söi, kun-
nes vatsa oli aivan pullollaan. Se aikoi jatkaa retkeään mutta totesi, 
ettei jaksanut juoksennella täydellä vatsalla. Niinpä Matti ryömi 
mukavaan paikkaan sammalikkoon ja paneutui päivälevolle.

Illansuussa huolestunut emo tuli Mattia etsimään. ”Voi Matti, 
Matti, olet sinä aika ahmatti!” emo torui kuultuaan Matin seikkai-
luista mutta nuolaisi samalla helpottuneena poikasensa päälakea. 
Yhdessä Matti ja emo tallustelivat takaisin kotinurkille.

Illalla ennen nukkumaanmenoa emo vielä kertoi Matille ja sen 
siskoille tarinoita pian koittavasta talvesta. Ilma olisi kylmää. Maa-
han sataisi lunta, jonka alle saattoi kaivautua lämpimään koloon. 
Lumihangella leveätassuisesta ahmasta sukeutuisi suden veroinen 
suurpeto, joka pystyisi käymään aikuisen peurankin kimppuun. 

Emon lähellä oli lämmin ja turvallinen olla. Matin oli hyvä nukah-
taa ajatuksiin salaperäisestä talvesta.



LEIKITÄÄN AHMAA

Ahmalla on leveät tassut, melkein kuin lumikengät. Niillä se 
pystyy juoksemaan ketterästi lumihangen pinnalla. Levitetään 
omat sormet ja varpaat laajalle ja kokeillaan kävellä kuin ahma!

Ahmalla on myös erinomainen hajuaisti. Haistellaan il-
maa! Onko raikasta, tunkkaista tai tuoksuuko ruoka? Haistellaan 
myös kavereita. Miltä tuoksuu ystävän poski tai korva? Tuntisit-
ko kaverin hajusta?

Ahmanpoikaset syntyvät kevättalvella lumipesään. Emon 
ollessa saalistamassa poikaset hakevat lämpöä toisistaan. Leikitään 
lumipesää siten, että osa (esim. aikuiset) muodostaa piirin pesän 
seiniksi ja toiset menevät poikasiksi pesän sisälle. Miten tiiviisti 
pystytte olemaan pesässä? Tuntuuko lämpimältä?

Ahma saalistaa. Yksi leikkijä jää ahmaksi piirin keskelle. Muut 
ovat saaliseläimiä, joista jokainen piirtää itselleen hiekkaan oman 
”kolon”. Jos ollaan sisällä, voidaan käyttää tyynyjä tai tuoleja. Jae-
taan saaliseläimille lajit, esimerkiksi hiiri, myyrä, jänis ja riekko. 
Kutakin lajia tulee olla useampi leikkijä. Kun ahma huutaa ”riekko”, 
kaikki riekot lähtevät vaihtamaan keskenään paikkaa ja ahma yrit-
tää saada heistä jonkun kiinni. Jos ahma saa riekon kiinni, riekosta 
tulee uusi ahma, ja edellinen ahma pääsee saaliseläimeksi. Jos kaikki 
riekot ehtivät paikoilleen, ahma huutaa uuden lajin. Jos ahma huutaa 
”suuri saalistus”, kaikki saaliseläimet lähtevät vaihtamaan paikkoja. 

MATTI-AHMAN VINKIT: 
Näin pidät luonnosta huolta!

Syö aina lautanen tyhjäksi! 
Minäkään en heitä ruokaa roskiin.

Pidä omista tavaroistasi hyvää 
huolta, niin ne kestävät pitempään. 

Muista, että aina ei tarvitse ostaa uutta. 
Isosiskolta tai serkulta perityt tavarat ovat kivoja!

Pane roskat oikeisiin roskiksiin. 
Ethän koskaan heitä roskia luontoon!

Muista sammuttaa turhat valot 
äläkä valuta vettä tarpeettomasti.

Liiku luonnossa hyvällä mielellä 
ja tarkkaile meitä eläimiä.
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Tiesitkö tämän ahmasta?
Ahma (Gulo gulo) on äärimmäisen uhanalainen suur-
peto. Ahmoja on Suomessa noin 150 yksilöä. Euroo-
passa lajia esiintyy enää Norjassa, Ruotsissa, Suo-
messa ja Venäjällä. Aikuinen ahma on noin metrin 
pituinen, puolen metrin korkuinen ja painaa 8-28 kg. 
Ahma on pääasiassa raadonsyöjä. Sen ruokalistalle 
kuuluvat hirvieläimet, jänikset, jyrsijät ja linnut. 

Ahma on kömpelö saalistaja mutta otollisissa lumiolo-
suhteissa se pystyy tappamaan poroja. Silloin se saat-
taa tappaa monta eläintä kerralla varastoon. Ahma ei 
siis tapa huvikseen, niin kuin joskus väitetään, vaan var-
mistaakseen ravinnonsaannin huonompinakin aikoina. 

Ahma on Suomessa ympärivuotisesti rauhoitettu. Sen 
tärkein uhka on salametsästys. WWF suojelee ahmaa 
monilla keinoilla, kuten valistuksella, ehkäisemällä 
salametsästystä sekä edistämällä porovahinkojen 
korvaus järjestelmän uudistamista.

Miksi meitä tarvitaan?
WWF:n tavoitteena on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa 
tulevaisuus, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa.
 
www.wwf.fi


