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Aktuella evenemang, kampanjer och material för lärare på skolor och inom småbarnsfostran.

Gott nytt år!
Keksi metsässä! -innovationstävling
Keksi metsässä! är en tävling för unga uppfinnare. Kan du komma på en ny
uppfinning som har med skog eller träd att göra? Eller beskriva en
drömlekplats eller motionsredskap där inspirationen kommer från naturen
eller som är gjord av trä. Hurdana idéer får barnen genom att observera
naturen? Tävlingsbidraget kan vara i vilken form som helst – viktigt är att
barnens idé kommer fram. Tävlingsbidraget kan också förverkligas med
hjälp av en lärare. Det finns två serier i tävlingen: lågstadieelever och
småbarn. Tävlingsperioden varar fram till den 30 april 2014. Priserna i
både serierna är ett utomhuslekredskap, värd 1200 euro (Lappsett Oy) och
ett stipendium för 250 euro (OP-Pohjola). Läs mer »»

Tilläggsinformation: Finska Forstföreningen, Maija Kovanen,
maija.kovanen@smy.fi eller 045 6575 442.

Internationell skogsdag och Mitt träd -såddag
Den internationella skogsdagen firas den 21 mars. Med dagen vill man öka
kunskapen om skogens och trädets betydelse för allt liv på jorden. Se
FAO:s film om skogens betydelse »»
Dagen till ära erbjuds Skogsmulle-grupper och lågstadier i
huvudstadsregionen möjligheten att delta i Mitt träd -såddprojekt där barn
får så egna tallfrön (donerade av Siemen Forelia) och sedan sköta om dem
tills man kan plantera ut dem i naturen. Mer information: Finska
Forstföreningen, Maija Kovanen, maija.kovanen@smy.fi

Skogsnöten 5.2.2014
Skogsnöten-materialen sändes till skolorna igår, tisdag den 22 januari. Håll
ett öga på posten! Öppna försändelsen genast när du har fått den och kolla
att det finns rätt mängd av allt. För första gången i Skognötens historia, ska
14 tvåveckors sommarjobb lottas ut bland skolornas vinnare. Mer
information: Maija Kovanen, maija.kovanen@smy.fi

Lär dig om skog på Raitio-leden
Raitio-leden i Tusby lämpar sig bra för undervisning. Längs stigen lär man
sig om skogsskötsel och -vård samt om de viktiga livsmiljöerna i
skogsnaturen. Den guidade stigen är cirka 2 km. Längs stigen kommer det
att finnas enkla övningar som man kan göra med sin smarttelefon.
Övningarna är tillgängliga senare på våren. Läs mer »» (ännu bara på
finska)
Sök resebidrag för besök i Raitio-leden! Resebidrag räcker till bara några
skolor i huvudstadsregionen. Mer information: Maija Kovanen,
maija.kovanen@smy.fi eller 045 6575 442.

Finlands Skogsstiftelsen beviljar transportbidrag
Stiftelsen beviljar transportbidrag till skogsdagar som skolorna arrangerar i
samarbete med skogsexperter. Mer information samt
ansökningsblanketten hittar du här »»

Resebidrag för besök hos skogsindustriföretag
Metsäteollisuus ry beviljar resebidrag till skolklasser som ska besöka ett
skogsindustriföretag, ett avverkningsområde e.d. Resebidraget tilldelas i
första hand högstadieelever.
Mer information och ansökningar: Helena Seppälä
(helena.seppala@forestindustries.fi), tel. 09 132 6655
Ansökan bör innehålla följande uppgifter:
• resmål
• lärarens namn, skola och ort
• antalet elever och lärare
• en kostnadsuppskattning (inkl. moms) från transportföretaget

Vi önskar dig en inspirerande vår!
Sirpa Kärkkäinen, Anne Turunen, Suvi Pessala och Maija Kovanen
Finska Forstföreningen, skolsamarbete
Aktörer i Metsän oppimispolku:
Utbildningsstyrelsen, Barnträdgårdslärarförbundet, Luokanopettajaliitto, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry,
Jord- och skogsbruksministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Metsäteollisuus ry,
Suomen 4H-liitto, WWF Finland, Luonto-Liitto, Suomen Latu, Finlands skogscentral,
Finlands viltcentral, Finlands natur- och miljöskolförbund rf, Finlands ungdomscentra,
Äventyrspedagogik i Finland, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, Metsähallitus,
Skogsforskningsinstitutet Metla, Puumiesten Liitto och Finska Forstföreningen.
Finlands skogscentral koordinerar regionala verksamheten. Kontaktpersoner »»
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