Espoon 5.–6. luokille
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Espoossa

metsätapahtumaan

Talousmetsän kierto Espoossa -tapahtuma järjestetään Juvanmalmilla 6.–8.9. suomeksi ja 9.9. ruotsiksi. Metsäretkellä
oppilaat tekevät erilaisia tehtäviä, kuten istuttavat taimia, tapaavat mukavia asiantuntijoita ja metsässä harrastavia ihmisiä,
näkevät hakkuukoneen työssään ja tutustuvat puusta saataviin tuotteisiin.
Retki on tarkoitettu ensisijaisesti niille 5.–6. luokille, joiden suunnitelmissa on lukuvuonna 2022–23 opiskella
seuraavia ympäristöopin sisältöjä: luonnonvarojen kestävä käyttö, metsien hyötykäyttö, luonnon monimuotoisuus
ja/tai ilmastonmuutos.
Tapahtuma järjestetään 21. kerran. Katso video vuoden 2013 Espoon tapahtumasta: ”Tree planting Finland” (YouTube).
Oppilailla on mahdollisuus osallistua tutkimuskyselyyn syksyllä ennen ja jälkeen tapahtuman. Kyselyllä selvitetään
osaamisen kehittymistä. Luokat saavat tapahtumassa runsaasti opetusmateriaalia metsäteeman käsittelyyn koulussa.
Ryhmän ihannekoko on enintään 25 oppilasta ja maksimi 30 oppilasta. Hyvin pieni luokka voi ilmoittaa mukaan
täydennystä toisesta luokasta, jos se on ryhmän toimivuuden kannalta mahdollista. Opettajan lisäksi mukaan ovat
tervetulleita koulunkäyntiavustajat, rehtorit, vanhemmat ja muut luokalle tutut aikuiset. Kustakin koulusta otetaan
pääsääntöisesti yksi ryhmä, jotta mahdollisimman moni koulu voisi osallistua. Mukaan mahtuu kaikkiaan 36–40 ryhmää.
Tapahtuma ja matkat ovat maksuttomia kouluille. Luokat kuljetetaan tilausbusseilla, joiden aikataulut me järjestämme.
Perillä metsässä ollaan vajaat kolme tuntia. Bussimatkoineen retkeen tarvitaan aikaa 4–5 tuntia.
Opettajat pyytävät eväät koulun keittiöstä ja oppilaat tuovat ne metsään omissa repuissaan. Kierroksen lopussa on nuotio,
jonka äärellä voi paistaa makkaraa.
Hakemuksia otetaan vastaan 15.5.2022 asti osoitteessa www.lyyti.in/metsa-skog-2022. Jokainen luokka
(maks. 30 oppilasta) jättää oman hakemuksensa. Yksi opettaja ei siis voi ilmoittaa useaa luokkaa.
Elokuun toisella viikolla lähetämme mukaan mahtuville kouluille ohjelman ja tarkat aikataulut sekä pyydämme
vahvistamaan osallistumisen. Elokuussa lähetämme sähköpostia myös varasijoille jääneille.
Noudatamme viranomaisten koronaan liittyviä suosituksia ja määräyksiä. Tapahtuma järjestetään, jos syyskuun tilanne sen
mahdollistaa. Lue lisää tapahtuman verkkosivulta: smy.fi/tapahtumat/koululaistenmetsaviikko.
Metsäterveisin,
Metsän oppimispolku -toiminnan pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmä eli
Suomen Metsäyhdistys, Espoon kaupunki, Suomen metsäkeskus, Fin Forelia Oy, Hyria Koulutus Oy, Yrkeshögskolan
Novia, Stadin ammattiopisto, Metsä Group, Stora Enso Metsä, UPM Metsä, Södra skogsreviret, Metsähallitus,
Metsäteollisuus ry, pääkaupunkiseudun riistanhoitoyhdistykset, pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset, Finlands svenska 4H,
Kestävän Metsätalouden Yhdistys ja tapahtuman päärahoittaja Suomen Metsäsäätiö.
Lisätietoja: Anne Turunen, Suomen Metsäyhdistys, anne.turunen@smy.fi, 045 6575 440
Oppilaiden kommentit ovat vuoden 2021 vantaalaisten koulujen tapahtumasta:
Oli mukavaa, kun
tällaisenkin tapahtuman
sai pystyyn ja siellä oli
kivasti selitetty kaikki ja
hauskoja yksin tai parin
kanssa tehtäviä tehtäviä.

Opin,
että on
kivaa
olla
metsässä.

Parasta varmaan oli
nuotio ja metsuri.

Opin että
lahot puut
ovat tärkeitä.

Opin uutta puusta tehtävistä
tuotteista ja että lähiseudullamme
elää paljon valkohäntäkauriita.

Det är kul att man
ordnar sådana här
utfärder för barn så
att man inte måste
sitta vid boken
helatiden. :D

Melkein kaikki
oli uutta tietoa.

Opin jokamiehen
oikeudet.

Koittakaa
jaksaa pitää
yhtä hauska
päivä
muillekkin
luokille! :D :3

