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Paimenviikot
- 15 tilaa ympäri Suomea

• Pääset lomailemaan upeissa maisemissa.
• Pääset hoitamaan lampaita, lehmiä tai hevosia. 
• Osallistut arvokkaaseen luonnonsuojelutyöhön.
• Saat aimo annoksen hyvinvointia luonnon helmassa.
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Historia
• Paimenviikot -konsepti on kehitetty Kolin kansallispuistossa, jotta 

laiduneläinten pitäminen puiston vanhoissa pihapiireissä olisi 
mahdollista. 

• Kolilla on ollut lammaspaimenia jo yli 10 vuoden ajan pitämässä huolta 
luonnonhoitotöissä olevista lampaista. 

• Seppälän ja Lakkalan tilat, missä lammaspaimenia on, sijaitsevat niin 
kaukana Metsähallituksen toimistosta, että oma henkilökuntamme ei 
pysty huolehtimaan lampaiden päivittäisestä hyvinvoinnista ilman 
lammaspaimenten apua. 

• Lammaspaimennuksesta on vuosien saatossa kehittynyt suosittu 
vapaaehtoistyön muoto. Ihmiset ovat viihtyneet lammaspaimentiloilla ja 
nauttineet lomailusta kansallispuiston rauhassa.
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Laiduneläimet ovat 
luonnonhoitotöissä
• Paimenkohteet ovat Punkaharjua lukuun 

ottamatta uhanalaisia perinneympäristöjä. Kun 
laiduntavat eläimet syövät yleisimpiä ja 
kilpailussa paremmin pärjääviä kasveja, luovat 
ne samalla tilaa harvinaisemmille 
niittykasveille. 

• Ilman laidunnusta niityt kasvaisivat umpeen ja 
moni kaunis sekä harvinainen kasvilaji 
häviäisi. Laidunnus siis rikastuttaa luonnon 
monimuotoisuutta.

• Perinnebiotooppien hoito on erityisen tärkeää 
uhanalaisen lajiston kannalta, sillä perinne- ja 
muut kulttuuriympäristöt ovat toiseksi yleisin 
uhanalaisten lajien elinympäristö. 

• Kolilla halutaan säilyttää myös kaskitalouden 
muokkaamia maisemia ja pitää vanhojen 
pihapiirien ympärillä olevat niityt avoimina.
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Paimenen tehtävät
- Paimen asuu viikon ajan kansallispuistossa tai 
luonnonsuojelualueella sijaitsevalla pientilalla

• Paimenten päivittäisiin askareisiin kuuluu eläinten laskemista, niiden 
hyvinvoinnin silmälläpitoa ja veden vaihtamista sekä tietenkin rajaton määrä 
hellimistä ja rapsuttelua.

• Metsähallituksen henkilökunta perehdyttää uudet paimenet, joten aiempaa 
kokemusta lampaiden tai lehmien hoidosta ei tarvita. 

• Paimenet voivat halutessaan osallistua myös muihin kyseisen suojelualueen tai 
sen lähistön töihin, kuten retkeilyrakenteiden huoltoon ja kunnostukseen tai 
vaikkapa vieraslajien torjuntaan. 

• Aikaa jää eläinten hoidon lomassa myös retkeilyyn.
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Paimenviikot ovat maksullisia
- Hinta sisältää majoituksen

• Viikkojen alkamisaika vaihtelee kohteittain kasvukauden mukaan. 
• Paimenviikot alkavat yleensä toukokuussa ja loppuvat syyskuussa, jonka 

jälkeen eläimet palaavat omistajiensa luokse.
• Maksulla katetaan tilojen ylläpitokustannuksia. 
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Paimenviikot ovat 
suosittuja
• Paimenviikoille haetaan tammikuussa 

Metsähallituksen nettisivuilla olevalla 
lomakkeella.

• Paimeneksi pääsevät arvotaan.
• Kesän 2021 paimenviikoille tuli 14 397 

hakemusta.
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Metsähallitus, luonto,  
eläimet, eläinten 
omistajat ja paimenet 
hyötyvät
• Metsähallituksen henkilökunnan ei tarvitse 

niittää laidunalueita. 
• Paimenviikoille osallistuvat mahdollistavat 

arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden, 
perinteisen luonnonhoidon ja luonnon 
monimuotoisuuden säilymisen. 

• Eläimet pääsevät upeille laitumille kesäksi.
• Eläinten omistajat saavat lisää laidunmaita 

käyttöönsä ja apua eläinten hoitamiseen. 
• Paimenet saavat viettää ikimuistoisen 

lomaviikon luonnon helmassa eläimistä 
huolehtien. 
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Lisätietoja:
• Tiina Hakkarainen, viestintäpäällikkö 

Metsähallitus: tiina.hakkarainen@metsa.fi
ja puh. 0206 39 5938
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