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

Trevlig sensommar och höst!
Välkommen till Skogsmässan!
Skolklasser är välkomna till skogsmässan på fredagen den 6 november då
utställare är förberedda att ta emot skolelever. Av utbudet är dock det
mesta på finska. Målgrupp i år är 5-9 klassister. Finska Forstföreningen
delar ut ett visst antal gratis biljetter som kan beställas genom denna
blankett »» (på finska)
Skolkampanjen Möjligheternas skog
Kampanjen Möjligheternas skog inleds igen på hösten! Under en tvåveckors period kommer skogsexperter runt om i Finland att besöka skolor
(9 klassister) och berätta om skogsbranschen. Finns det olika typer av
yrken inom skogsbranschen? Var kan man utbilda sig till ett skogligt yrke?
Vad för produkter och innovationer uppstår inom skogsindustrin? Bland
annat dessa frågor kommer att besvaras under en lektion.
Anmäl din klass med på kampanjen senast den 28 augusti. Skulle du önska
besöket på en viss dag (under veckorna 39 och 40), skriv gärna det på
anmälningsblanketten. Till anmälningsblanketten »» (på finska)
Mer information:
 Helena Seppälä / Skogsindustrin rf, puh. 040 720 3248
helena.seppala(at)forestindustries.fi (på finska)

Den finska naturens dag
Den finska naturens dag firas den 29 augusti och då kan alla delta i
firandet på sitt eget sätt och dela sina upplevelser via social media. Skolor
och daghem har möjlighet att delta i firandet redan under veckan.
Material och tips för skolor och daghem samt information om olika
evenemang finns på www.suomenluonnonpaiva.fi

Reseunderstöd
Information om reseunderstöd som Finlands Skogsstiftelse, Skogsindustrin
rf och Föreningen för Skogskultur beviljar till skolor finns på deras
webbsidor:
 Finlands Skogsstiftelse »»
 Skogsindustrin rf »» (på finska)
 Föreningen för Skogskultur »»

Vi önskar er en trevlig början på hösten!
Finska Forstföreningen, ungdomskommunikation
Sirpa Kärkkäinen, Anne Turunen
Vilma Issakainen och Maija Kovanen

Aktörer i Skogens Inlärningsstig:
Utbildningsstyrelsen, Barnträdgårdslärarförbundet, Luokanopettajaliitto, Biologi- och geografilärarnas förbund (BMOL),
Jord- och skogsbruksministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Skogsindustrin rf,
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, Forststyrelsen,
Naturresursinstitutet, Puumiesten Liitto och Finska Forstföreningen.
Finlands skogscentral koordinerar den regionala verksamheten. Kontaktpersoner »»
Nyhetsbrevet På skogens inlärningsstig publiceras 3-4 om året av Finska Forstföreningen.
Om du inte längre vill prenumerera på nyhetsbrevet eller vill ändra din e-postadress, skicka e-post till nuorisoviestinta@smy.fi.

