
 

 

 

 

 

 

 

KUTSU VISAILIJALLE      10.3.2017 

  

 

TERVETULOA METSÄVISAN 2017 FINAALIIN 15.–16.5! 

 

Paljon onnea Metsävisa-menestyksen johdosta!  

 

Metsävisan finaaliin Helsinkiin kutsutaan sata koulunsa voittajaa opettajansa kanssa. Jos päätät osallistua, seuraksesi 

tuleva aikuinen ilmoittaa sinut kilpailuun ja huolehtii matkustamiseen liittyvistä asioista. Meidän järjestäjien puolesta olet 

tervetullut myös ilman aikuista, kunhan saat tarvittavan avun matkalippujen hankintaan ja yksin matkustaminen sopii 

sinulle, huoltajillesi ja koulullesi. Osallistuminen ei maksa mitään ja matkakulut korvaamme jälkikäteen. Edellytämme 

osallistumista molempiin päiviin. Jos se ei käy, osallistumismahdollisuus annetaan varasijoilla seuraavalle. Toivomme 

opettajasi ilmoittavan myös, jos et osallistu, jotta pääsemme ripeästi kutsumaan varasijoilta. 

 

KILPAILU 

 

Metsävisan finaali käydään kaksiosaisena. Maastokisaan osallistuvat kaikki kutsutut. Maastossa kuljetaan ryhmissä 

oppaiden johdolla. Kovaa kuntoa tai suunnistustaitoja ei tarvita.  

 

Reitillä tavataan metsäasiantuntijoita rasteilla, joiden aiheet käsittelevät metsää eri näkökulmista. Kysymyksiin vastataan 

mobiililaitteella, joka voi olla iOS-, Android- tai Windows-tabletti tai -kännykkä. Laite voi olla omasi tai kotoa tai koulusta 

lainattu. Maastossa voi vastata myös paperisiin kilpailulomakkeisiin, jos minkäänlaista laitetta ei ole saatavilla, tai jos 

mukana oleva laite lakkaa toimimasta. Kilpailussa käytettävä sovellus tulee ladata laitteelle ennen finaalia. Lataaminen ja 

sovelluksen testaaminen on mahdollista hyvissä ajoin, 18.4. alkaen.   

 

Finaalin toiseen osaan, toisen päivän loppuhuipennukseen, osallistuvat maasto-osuuden 10 parasta visailijaa. Toinen osa 

käydään Taitaja 2017 -tapahtumassa. Myös siellä käytetään omia tai kotoa tai koulusta lainattuja mobiililaitteita. 

 

Ruotsinkielisille osallistujille tehdään ruotsinkieliset kilpailukysymykset.  

 

PALKINNOT 

 

Finaalin kolme parasta visailijaa palkitaan 500, 300 ja 200 euron palkinnoilla. Muut kymmenen parhaan joukkoon 

sijoittuneet pääsevät jaetulle 4. sijalle. Kaikki loput finalistit saavat jaetun 5. sijan. Kaikki nämä ovat huikeita saavutuksia, 

sillä olette karsiutuneet finaaliin lähes 27 000 Metsävisan alkukilpailuihin osallistuneen nuoren joukosta. 

 

MAJOITTUMINEN JA RUOKAILUT 

 

Metsävisailijat majoittuvat Suomen luontokeskus Haltian tapahtumakentälle pystytettävään telttaleiriin. Leiriyö on osa 

Metsävisan ohjelmaa. Teltat ovat puolijoukkuetelttoja, joissa on tarvittaessa lämmitys. Kussakin teltassa majoittuu noin 

12-15 visailijaa. Teltta-alueesta ja tarvittaessa kipinävuoroista vastaa kokenut partiojohtaja avustajineen. Jokaisella tulee 

olla oma makuualusta ja makuupussi yöpymistä varten. Halutessaan voi majoittua myös omassa teltassa. 

 

Aikuiset majoittuvat Solvallan urheiluopiston majoitustiloissa 2-3 hengen huoneissa.  

  



OHJELMA 

 

Finaaliin ilmoittautuneet saavat tiedot tarkasta ohjelmasta kevään kuluessa. Ohjelma alkaa busseihin noususta Helsingin 

keskustassa 15.5. aamupäivällä ja päättyy Helsingin Messukeskuksessa 16.5. noin 17:45. Ohjelma päivittyy Metsävisan 

verkkosivulle osoitteeseen www.metsavisa.fi. Tapahtuman aikana vierailemme Suomen luontokeskus Haltiassa ja Taitaja 

2017 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa.  

 

MUKAAN TARVITTAVAT VARUSTEET 

 

- Maastoon ja ulkoiluun sopiva, säänmukainen vaatetus on hyvä olla päällä heti aluksi. Mukana pitää olla 

sateenpitävät vaatteet ja jalkineet. Mukaan on hyvä ottaa myös välikerrosvaatteita, käsineet ja lakki, sillä ilta – tai 

päiväkin – voi olla kolea.  

- Toisen päivän Messukeskuksen ohjelmaan sopii normaali arkivaatetus.  

- Kilpailussa tarvitaan oma tai kotoa tai koulusta lainattu mobiililaite, kännykkä tai tabletti (iOS, Android tai 

Windows), siihen latausjohto ja (jos on) varavirtalähde maastoon.  

- Vesipullo 

- Reppu, johon vesipullo ja tarvittaessa sadevarusteet pakataan 

maastokisan ajaksi. 

- Makuupussi ja makuualusta. Pipo ja villasukat voivat olla hyvät 

yöpyessä. 

- Istuinalusta ulkokäyttöön 

- Pyyhe ja muut hygieniavälineet. 

- Kaikki muut henkilökohtaisesti tarvittavat varusteet. 

- Sääennuste löytyy osoitteesta www.foreca.fi/Finland/Helsinki.  

 

JULKISUUS 

 

Metsävisan aikana sinua saatetaan valokuvata ja haastatella, erityisesti, 

jos sijoitut kärkeen. Valokuvaamistasi ja kuvien julkaisua varten 

tarvitsemme luvan huoltajaltasi. Kuvia julkaistaan Metsävisan 

nettisivuilla, tiedotteissa ja sosiaalisessa mediassa ja niitä annetaan 

myös tiedotusvälineiden käyttöön.  

 

Metsävisan etenemistä voi jo seurata mm. Metsä puhuu -Facebook ja  

-Twitter-tileillä ja @foreststateofmind-Instagram-tilillä. Seuraa myös 

hashtagia #Metsävisa eri sosiaalisen median kanavilla sillä postauksia 

saattaa löytyä muiltakin käyttäjiltä. Finaalin osallistujien ja järjestäjien 

yhteydenpitoon perustetaan WhatsApp-ryhmä. 

 

Finaalin ja koko Metsävisan rahoittavat ja järjestävät Suomen 

Metsäyhdistys ry, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry, 

OP, UPM, Stora Enso, Metsä Group, Metsähallitus, Suomen 

metsäkeskus, Metsäteollisuus ry, Suomen Metsäsäätiö, metsän-

omistajat – metsänhoitoyhdistykset ja MTK. Mukana ovat myös mm. 

Metsäkoulutus ry ja Helsingin yliopiston metsätieteiden laitos 

 

Mitä tahansa kysyttävää ilmeneekin, sinä tai mukanasi matkustava 

aikuinen voitte soittaa tai sähköpostitella. 

 

Tervetuloa Metsävisan 2017 finaaliin ja tapaamisiin! 

 

 

 

Anne Turunen, Suomen Metsäyhdistys ry 

045 6575 440, anne.turunen@smy.fi  
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