
 
 

Tervetuloa metsäretkelle! 
 
Metsäkoulu Kävyn maastossa järjestettävät metsäoppitunnit ovat Suomen Metsäyhdistyksen maksutonta 
tarjontaa kouluille.  
 
Metsäyhdistyksen asiantuntijat toimivat oppaina metsäretkillä, jonka rasteilla opitaan ja kerrataan metsään 
liittyviä aiheita, kuten metsän monimuotoisuutta, fotosynteesiä ja hiilen kiertoa sekä metsätyyppejä.  
 
Oppitunnit toteuttavat seuraavia ympäristöopin sisältöjä: luonnonvarojen kestävä käyttö, metsien hyötykäyttö ja 
luonnon monimuotoisuus.   
 
Retkikohteena on Ruotsinkylän tutkimusmetsä Tuusulassa. Oppitunteja voidaan järjestää myös koulun 
lähimetsässä. 
 
Voimme ottaa vastaan enintään 30 oppilaan ryhmiä. Tuplaluokat varaavat kaksi retkeä yhden päivän aikana. Ne 
jaetaan maastossa kahteen ryhmään. 
 
Tarjolla olevat retkipäivät näkyvät ilmoittautumislomakkeella. Bussi noutaa ryhmän koululta klo 8–10 välillä 
(aikataulu tarkennetaan ilmoittautumisen jälkeen).  
 
Metsässä viivytään noin 3,5 h tuntia rastireitillä ja evästellen. Kävelyä kertyy noin 1,5 km rastilta rastille.  
 

Hae retkelle 
 

- Hae retkelle tästä linkistä: lyyti.in/Kapy-Kotten-2023  
- Odota, että metsäasiantuntija ottaa yhteyttä ja vahvistaa osallistumisenne sekä bussin tarkan lähtö- 

ja paluuajat 
- Sen jälkeen, kun retkenne on vahvistettu, toimi seuraavasti: 

o Ilmoita retkestä koululle ja koteihin (ks. seuraava sivu) 
o Sovi avustajan tai muiden aikuisten tulosta mukaan retkelle 
o Varaa retkieväät koululta ja kotoa (pieni taskueväs retken alkuun ja nuotioeväät loppuun) 
o Kerro oppilaille retkestä: säähän sopiva vaatetus ja jalkineet, omiin reppuihin eväät tullessa ja 

roskat lähtiessä 
o Suunnitelkaa ryhmäjako ennen retkeä (neljä ryhmää) 
o Tehkää jokaiselle nimilaput, jotta vetäjillä on mahdollisuus puhutella oppilaita omilla nimillä. 

 

Metsäterveisin 
 

Suvi Pessala, Anne Turunen, Sirpa Kärkkäinen ja Martin Antell 
 

Suomen Metsäyhdistys 
045 6575 442 / Suvi 
suvi.pessala@smy.fi   

 
 
Suomenkielisen toiminnan rahoittaa Suomen Metsäsäätiö ja Aili ja Yrjö Rasin säätiö. Ruotsinkielisen toiminnan Svenska kulturfonden,  
Brita Maria Renlunds Stiftelse, Finlandssvenska Jordfonden samt Föreningen för skogskultur.  
 

https://www.lyyti.in/Kapy-Kotten-2023
mailto:suvi.pessala@smy.fi


Jos osallistumisenne vahvistuu, kerro siitä huoltajille esimerkiksi näin: 
 
 
Hyvä huoltaja,  
 
Luokka lähtee metsäretkelle _____________ (viikonpäivä ja pvm). Maksuttoman retken Ruotsinkylän 
tutkimusmetsään Tuusulaan järjestää Suomen Metsäyhdistyksen Metsäkoulu Käpy (smy.fi/opeta-opi/metsakoulu-
kapy). Retkellä tutustumme metsään eri näkökulmista. 
 
Koulupäivä alkaa klo ______ ja päättyy klo _______. Perillä metsässä olemme noin 3,5 h tuntia. Kuljemme 
metsään tilausajobussilla. 
 
Autathan retkivalmisteluissa näin: 
 
- Varusteiksi tarvitaan metsään ja säähän sopivat vaatteet ja jalkineet, sateella kumisaappaat. Olemme ulkona 

myös sateen sattuessa.  
- Ennen retkeä pitää syödä kunnollinen aamiainen. Metsään ei kannata lähteä vatsa tyhjänä! 
- Retken aikana syömme eväät, jotka… (koululta ja/tai kotoa, päivitä tämä suunnitelmanne mukaan) 
- Eväät pakataan omiin reppuihin. 
- Juomapullo. Ylimääräinen puolen litran pullo vettä on hyödyllinen käsien pesuun. 
- Järjestäjät saattavat ottaa valokuvia, joissa lapsia ei voi tunnistaa. 
- Lisäksi… 
 
 

https://smy.fi/opeta-opi/metsakoulu-kapy/
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