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EKONOMISKOGENS
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på fredag

I ESBO

9.9.2022

”Ekonomiskogens kretslopp” evenemanget ordnas i Juvamalmen den 6-8.9 på finska och fredagen 9.9 på svenska. Under
skogsutflykten utför eleverna olika uppgifter. Eleverna planterar trädplantor och träffar trevliga sakkunniga. Dessutom
träffar de människor som har olika skogliga hobbyn och bekantar sig med produkter som man kan producera av trä. Det
mest populära har varit att se en skogsmaskin i arbete.
Utfärden är riktad till årskurs 5-6 vars planer är att förverkliga följande miljöstudier: naturtillgångarnas hållbara
utnyttjande, skogens ekonomiska utnyttjande, naturens mångfald, klimatförändringen och hur den stävjas.
Evenemanget ordnas för den 21 gången. Man kan studera videon från år 2013: ”Tree planting Finland” (YouTube).
Eleverna har möjlighet att medverka i förfrågan före och efter evenemanget. I forskningen utreder man inlärningens
utveckling. Klasserna får rikligt med material för att behandla skogstema i skolan.
Gruppens storlek begränsas till 30 elever. En liten klass kan komplettera deltagare från en annan klass om de fungerar
som en grupp i helhet. Förutom lärarna är också rektorer, skolbiträden, föräldrar och andra vuxna, som är bekanta för
klassen välkomna. Från varje skola tas i regel med en grupp, så att så många skolor som möjligt har möjlighet att delta.
Under veckan ryms det 36 grupper med.
Evenemanget och resorna är gratis för skolorna. Klasserna transporteras med abonnerade bussar, med planerad tidtabell..
Evenemanget räcker ungefär 4–5 timmar, resorna medräcknade, varav tre spenderas ute i skogen.
Lärarna ska begära matsäck från skolköket som eleverna bär med sig i ryggsäck. I slutet av rundvandringen finns det en
öppen eld där man kan grilla korv om man vill.
Ansökningar tas emot till den 15.5 på adressen www.lyyti.in/metsa-skog-2022 > Välj språk: svenska. Varje
klass (max. 30 elever) gör egen ansökan. En lärare kan inte anmäla flera klasser.
Under den andra veckan av augusti skickar vi program och tidtabeller till de skolor som rymts med, och ber om bekräftelse
av deltagandet, vi skickar också epost åt de skolor som är på reservplats då.
Vi följer de rekommendationer som myndigheterna ger angående corona-epidemin. Evenemanget ordnas i september om
läget så tillåter. Läs mer (på finska): smy.fi/tapahtumat/koululaistenmetsaviikko
Vi är med och gör allt detta möjligt: Finska Forstföreningen, Esbo stad, Finlands skogscentral, Forststyrelsen, Finlands
skogscentral, Fin Forelia Oy, Hyria Koulutus Oy, Stadin ammattiopisto, Yrkeshögskolan Novia, Metsä Group, Stora Enso
Metsä, UPM Metsä, Södra skogsreviret, Skogsindustrin r.f., Helsingfors, Vanda och Esbo-Grankulla viltvårdsföreningar,
Huvudstadsregionens 4H-föreningar, Finlands svenska 4H och Föreningen för Hållbart Skogsbruk. Finlands Skogsstiftelse
är huvudfinansiär.
Mera information: Finska Forstföreningen, Martin Antell, martin.antell@smy.fi, 050 354 6757
Elevernas respons från evenemanget:
Det är kul att
man ordnar
sådana här
utfärder för barn
så att man inte
måste sitta vid
boken helatiden.
:D

Det bästa
var att vi
själv fick
plantera
små tall
plantor.

Det bästa var eldplatsen.! 😁😁

Näin millaisia
hirven sarvet
ja jäljet on.

Melkein kaikki
oli uutta
tietoa.

Jag lärde mig att
man kan göra
mycket mera
saker av träd än
vad jag trodde
före skogsdagen.

Jag lärde mig om
allemansrätten.

Opin että lahot
puut ovat
tärkeitä.

Jag lärde mig jätte
mycket och det
var jätte
intressant att vara
där. tack för att vi
fick komma!

