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Suomi on metsien suurvalta. Tuskin on toista maata, jonka histori-
aan metsä on kuulunut niin olennaisena osana. Vaikka monille ny-
kynuorille yksittäiset tiedot metsästä saattavat olla hataria, ovat puu
ja metsä silti monella tavalla läsnä suomalaisessa elämänmuodossa.

Metsäosaamisessa sukupolvien väliset erot kuvastavat yhteiskunnal-
lista muutosta. Sivilisaation ja urbanisoitumisen myötä nykysuoma-
lainen on etääntynyt päivittäisestä vuorovaikutuksesta luonnon
kanssa, jolloin tietämys luonnon ilmiöistä ja niiden lainalaisuuksista,
puhumattakaan luonnonvarojen hoidosta ja käytöstä, ei ole samas-
sa määrin myötäsyntyistä kuin aikaisemmin. Samanaikaisesti on
voimakkaan keskustelun aiheeksi noussut se, miten taloudellinen ja
aineellinen hyvinvointi sopeutetaan luonnon kantokykyyn. Tapah-
tunut muutos ja kehitys merkitsevät haastetta myös kouluopetuksel-
le.

Jotta keskivertosuomalainen tulevaisuudessakin erottaisi metsän
puilta, on koulun juurrutettava oppilaisiin luonnon perustietoja.
Metsäekosysteemiä voidaan tarkastella biologian, fysiikan, kemian,
luonnonmaantiedon ja jopa matematiikan opetuksessa. Luonnon-
tuntemuksen rinnalla tarkastelun on ulotuttava myös yhteiskunnal-
lisiin aiheisiin, joita kuvaa sanonta ”Suomi elää metsästä”. Perus-
koululla on myös puun käytön opetuksessa velvoittava perinne vaa-
littavanaan. Taito- ja taideaineet tuovat omalta osaltaan monipuo-
lista ilmettä metsän oppimispolulle.

Suomi esiintyy kansainvälisesti metsien suurvaltana. Sen vuoksi
metsien ekologiaa, suojelua, käyttöä ja metsiin perustuvaa elinkei-
notoimintaa koskevat perusasiat ovat edelleen osa kaikille kuuluvia
kansalaistaitoja.

Metsä- ja puuopetuksen malli pohjautuu Opetushallituksen laati-
miin opetussuunnitelmien perusteisiin. Mallia ei ole kuitenkaan kä-
sitettävä opetussuunnitelman perusteeksi, vaan se toimii opetuksen
virikemateriaalina, jonka käytöstä päättää opettaja. Tavoitteena on
nuorten metsätietouden kartuttaminen.

Tämä virikemateriaali sisältää lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle
ulottuvan kokonaisuuden. Haluamme sydämellisesti kiittää kirjan
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laatinutta työryhmää, johon ovat kuuluneet luokanopettaja Satu Ar-
janne Lentävänniemen koulusta Tampereelta, lehtori Pekka Húlden
Meritalon koulusta Salosta, lehtori Matti Leinonen Hatanpään luki-
osta Tampereelta, päiväkodin johtaja Anne Liimola Telkän päiväko-
dista Tampereelta, opetusneuvos Seija O. Lähdesmäki Opetushalli-
tuksesta ja tiedottaja Ilari Pirttilä Suomen Metsäyhdistyksestä. He
vastaavat kukin osaltaan tekstin yksityiskohdista. Haluamme samal-
la kiittää myös niitä lähes sataa sidosryhmää ja yksityishenkilöä, jot-
ka lausunnoillaan ovat antaneet arvokkaan panoksensa julkaisun si-
sältöön. Kiitos myös maa- ja metsätalousministeriölle, Metsämiesten
Säätiölle ja Suomen Metsäsäätiölle, joiden taloudellinen tuki on
mahdollistanut hankkeen toteutuksen.

Toivomme metsä- ja puuopetuksen mallin
tulevan ahkeraan käyttöön.

Helmikuussa 2000

Pääjohtaja Jukka Sarjala
Opetushallitus

Puheenjohtaja, professori Heikki Juslin
Suomen Metsäyhdistys ry.
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METSÄTIETOUDEN KEHITTÄMISEEN 7

METSÄTIETOUDEN
KEHITTÄMISEEN

Kulttuurin arvo ja kestävyys
ilmenevät sen tavassa käyttää
hyväkseen metsää.

(Alexander von Humboldt)

Metsä- ja puuopetuksen malli pyrkii koulun ja muun yhteis-
kunnan yhteistyönä kohentamaan suomalaisten lasten ja
nuorten metsään liittyviä tietoja ja taitoja, heidän metsätie-
touttaan. Suomen kaltaisessa metsien maassa metsä- ja puu-
osaamisen tulisi olla osa kaikille kuuluvia kansalaistaitoja.
Malli antaa mahdollisuuden toteuttaa metsä- ja puuopetusta
niin, että siitä muodostuu varhaiskasvatuksesta lukioon yltävä
metsän oppimispolku. Sitä kulkeva lapsi ja nuori saa yhä uu-
sia elämyksiä ja kokemuksia sekä vähitellen karttuvia tietoja
ja taitoja matkan varrella täyttyvään metsätietousreppuunsa.
Tavoitteena on, että hän kykenee myös osallistumaan asialli-
sin argumentein kotimaansa metsien käyttöä ja tilaa koske-
vaan keskusteluun ja luomaan siitä oman perustellun näke-
myksensä.

Metsä- ja puuopetuksen keskeiset päämäärät on esitetty si-
vulla 13 ja metsätietouden sisällön jaottelu kuudeksi osa-alu-
eeksi on sivulla 15. Varhaiskasvatusta, perusopetusta ja luki-
ota varten on laadittu omat yksityiskohtaiset jäsentelynsä ku-
vaamaan metsä- ja puuopetuksen keskeisiä pyrkimyksiä. Niis-
tä muodostuva kokonaisuus noudattaa sekä varhaiskasvatuk-
sen, peruskoulun että lukion opetussuunnitelman perusteita.

Kansallinen metsäohjelma ja nuorten metsätietous

Valtioneuvosto vahvisti Kansallisen metsäohjelman maaliskuussa
1999. Sen keskeisiä tavoitteita ovat ekologisesti ja taloudellisesti
kestävä metsätalous, puuntuotannon kasvattaminen ja myös luon-
non monimuotoisuuden vaaliminen. Metsäalan järjestöjen ohella
ohjelman kehittämisessä olivat mukana myös keskeiset luonnon-
suojelujärjestöt, kuten Suomen luonnonsuojeluliitto ja Suomen
WWF:n metsäryhmä.

Samoihin aikoihin metsäohjelman laadinnan kanssa kiinnitettiin
huomiota siihen, että koululaisten metsään ja puuhun liittyvät tie-
dot ja taidot, sanalla sanoen metsätietous ei yllä sille tasolle kuin
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8 METSÄN OPPIMISPOLKU, METSÄ- JA PUUOPETUKSEN MALLI

Suomen kaltaisessa maassa olisi kohtuudella odotettavissa. Esimer-
kiksi valtakunnallisen Metsävisan vuoden 1998 tulosten analysointi
osoitti yllättäviä puutteita yhdeksäsluokkalaisten eli peruskoulunsa
päättävien oppilaiden metsään liittyvissä tiedoissa ja taidoissa. Vii-
me vuosina lasten ja nuorten luontotietouden tasosta on laajem-
minkin kantautunut huolestuttavia viestejä.

Metsissä kasvava puu on Suomen tärkein ja jatkuvasti uudistuva
luonnonvara, ja metsän ekosysteemi hallitsee lähes koko maan
luontoa. Metsämaisema on olennainen osa Suomen julkikuvaa, ja
metsä lienee edelleen merkittävä osa suomalaisuutta. Ei siis ole yh-
dentekevää, mitä tämän päivän lapset ja nuoret tietävät metsäluon-
nosta, metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta, miten he suhtautu-
vat metsien hoitoon, käyttöön ja suojeluun ja millaisia valmiuksia
heillä on liikkua metsässä ja käyttää sen tarjoamia anteja. Tämän
päivän nuorilla olisi oltava myös selkeä näkemys siitä, millä tavalla
metsä ja puu liittyvät suomalaisen kulttuurin kehittymiseen ja miten
moninainen merkitys niillä nykyaikana on suomalaisessa yhteiskun-
nassa ja taloudessa. Nuorilla on oltava myös valmius tosiasioihin
perustuvin tiedoin ja omien näkemystensä pohjalta osallistua arvo-
keskusteluun maamme metsien suojelusta ja käytöstä sekä metsien
tilasta.

Kansallisessa metsäohjelmassa koulujen metsäopetuksen ja nuo-
risotyön tukeminen on edellä olevan perusteella nostettu yhdeksi
metsä- ja ympäristöorganisaatioiden tehtävistä. Metsäopetuksen ke-
hittäminen edellyttää kuitenkin selkeää näkemystä siitä, mihin py-

Metsänraivauksesta on peräisin
kuuluisa sisumme, metsän hiljai-
suudesta vakavuutemme ja miet-
teliäs luonteenlaatumme, metsän
alakuloisuudesta surumielisyy-
temme. Metsä on muovannut
meidän kaltaisekseen.

(Reino Kalliola)
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METSÄTIETOUDEN KEHITTÄMISEEN 9

Metsän poika tahdon olla,
sankar jylhän kuusiston.

(Aleksis Kivi)

ritään, mitä, milloin ja miten tehdään. Tätä varten metsäalan yh-
teistyöjärjestö Suomen Metsäyhdistys ry nimesi keväällä 1999 yh-
teistyössä Opetushallituksen kanssa varhaiskasvatuksen ja koulu-
opetuksen asiantuntijoista koostuvan työryhmän laatimaan esitystä
metsä- ja puuopetuksen kehittämiseksi. Suomen Metsäyhdistys on
jo lähes 25 vuoden ajan koordinoidut koulujen ja metsäalan yhteis-
työtä, järjestänyt vuosittaisen Metsävisakilpailun yhteistyössä Biolo-
gian ja maantieteen opettajien liiton kanssa, kouluttanut suuren
määrän opettajia ja tuottanut runsaasti aineistoa opetuksen tueksi.
Tämä toiminta ja paikallistasolla tapahtuva yhteistyö luovat vankan
pohjan myös metsä- ja puuopetuksen kehittämiselle.

Metsä- ja puuopetusta suunnitelleen työryhmän työskentelyn
pohjana on ollut valtakunnallisella metsäviikolla Tampereella ke-
väällä 1999 järjestetty laaja seminaari Huomisen metsäsuomalai-
suus. Seminaarissa etsittiin vastausta kysymykseen “Mitä metsätie-
toja ja puutaitoja Suomi tarvitsee?”. Ryhmä on paneutunut semi-
naarin antiin ja ottanut siitä olennaiset asiat ja näkemykset oman
työnsä perustaksi. Työryhmän laatima ensimmäinen luonnos metsä-
ja puuopetuksen malliksi oli laajalla lausuntokierroksella. Sen tuot-
tamat runsaat ja monipuoliset palautteet olivat Internetissä tutkitta-
vissa ja edelleen kommentoitavissa, mikä omalta osaltaan toi uusia
näkökulmia ja sisältöä metsän oppimispolun suunnitteluun.

Aineksia
metsätietousreppuun

Nyt valmistunutta metsä- ja
puuopetuksen mallia voi
kokonaisuutena luonneh-
tia lapsuudesta nuoruu-
teen ulottuvaksi metsän
oppimispoluksi. Sitä kulki-
essa eteen tulee yhä uusia
mielenkiintoisia asioita, joita
on hauska pysähtyä tutki-
maan hieman pitemmäksikin ai-
kaa. Polun kulkijan metsätietousrep-
puun kertyy kaiken aikaa elämyksiä ja kokemuksia sekä uusia
tietoja ja taitoja. Niistä muodostuu vähitellen yhä vahvemmalla
pohjalla oleva ymmärrys Suomen metsien taloudellisesta ja yhteis-
kunnallisesta merkityksestä, kiintymys metsäluontoa kohtaan ja halu
sen monimuotoisuuden vaalimiseen.

Metsän oppimispolulla kulkeva nuori joutuu myös havaitsemaan
monia metsien käyttöön liittyviä epäkohtia, arvioimaan ajallemme
tyypillisiä tuotanto-, kulutus- ja toimintatapoja sekä kohtaamaan
suuriakin näkemyseroja ihmisten metsäsuhteessa. Esimerkiksi met-
sien suojelu, niiden anti luontomatkailulle tai metsien käyttö tehok-
kaaseen puuntuotantoon ovat helposti keskenään ristiriitaisia tapo-
ja käyttää metsää. Järkevät ratkaisut edellyttävät kompromissien ha-
kemista. Niinpä nuori tietojensa ja omien arvojensa kautta joutuu
pohtimaan myös omia asenteitaan ja kulutustottumuksiaan luon-

En mie kaupungissa haluais
asua, mie rakastan luontoa,
tykkään seurailla kaikkia sen
liikheitä eri vuenaikoina. Tämä
luonto jotenki tappaa ko ei ole
muita ihmisiä. Samala se tap-
paa ja antaa voimaa. Se on
kummallinen.

(Rosa Liksom,
Yhden yön pysäkki)
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10 METSÄN OPPIMISPOLKU, METSÄ- JA PUUOPETUKSEN MALLI

nonvarojen käytön ja ympäristönsuojelun suhteen. Näistäkin koke-
muksista kertyy arvokkaita aineksia hänen metsätietousreppuunsa.

Metsän oppimispolulla kulkeminen kartuttaa metsätietoutta
mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti varhaiskasvatuksesta luki-
oon. Metsän oppimispolku, metsä- ja puuopetuksen malli tarjoaa
tässä ajallisessa ulottuvuudessaan ensimmäisen kerran mahdollisuu-
den luoda pitkäjänteinen, vuosi vuodelta täydentyvä opetuskoko-
naisuus, yhtenäinen jatkumo varhaiskasvatuksesta lukioon.

Metsän valinta tällaisen opetuskokonaisuuden keskeiseksi tee-
maksi on varsin luontevaa, sillä Suomen kaltaisessa maassa kohtuul-
lisen metsätietouden pitäisi olla osa kaikille kuuluvia kansalaistaito-
ja. Onhan yli 70 % maamme pinta-alasta erilaisia metsiä, yli 60 %
metsistä on yksityisten omistamia ja joka kuudennella suomalaisella
perheellä on metsää. Maailmanlaajuisessa mittakaavassa Suomi on
metsätalouden ja metsäteollisuuden suurvalta. Enemmän kuin
useimmissa muissa maissa suomalaisten vapaa-ajan viettoonkin liit-
tyy metsässä liikkumisen taitoja, ja niin metsät kuin puistotkin vai-
kuttavat merkittävällä tavalla taajamien asumisviihtyisyyteen.

Kestävä kehitys metsä- ja puuopetuksen perustana

Sekä varhaiskasvatuksessa että peruskoulun ja lukion opetussuunni-
telman perusteissa korostetaan, että kestävän kehityksen edistämi-
nen on yksi opetus- ja kasvatustyön keskeisiä arvoperusteita. Kestä-
vän kehityksen edellytyksiksi puolestaan todetaan sopusointu eko-
logisten prosessien ja biologisen monimuotoisuuden sekä luonnon-
varojen riittävyyden kanssa. Suomalaisesta näkökulmasta metsät
uudistuvana luonnonvarana, niiden käyttö ja suojelu luovat keskei-
sen perustan tällaisten tavoitteiden toteuttamiselle.

Kestävän kehityksen keskeisiä perustavoitteita on luonnon moni-
muotoisuuden säilyttäminen, ja sen suhteen meillä avainasemassa
on metsien käsittely. Maamme tutkituista eliölajeista noin 1700 on
osoittautunut uhanalaiseksi. Näistä uhanalaisista eliölajeista noin
45 % elää metsissä, ja metsätalous on ollut ja lienee edelleenkin
merkittävin niiden uhanalaisuutta aiheuttava ympäristötekijä. Oma
osuutensa uhanalaisuuteen, noin 5 % uhanalaisista eliölajeista, on
ollut myös suo-ojituksilla. Ekologiselta kannalta metsäluonto vaikut-
taa myös ilmasto-oloihin ja säätelee maaperän ja vesistöjen vesita-
loutta. Metsäteollisuus puolestaan on yhä merkittävä ilman ja vesis-
töjen pilaaja, vaikka sen ympäristöä rasittavat päästöt ja muut
luontoa kuormittavat tekijät onkin saatu selvästi vähenemään.

Metsä- ja puuopetus liittyy kestävän kehityksen
tavoitteisiin siinä, että oppimisprosesseissa tulee
auttaa lasta ja nuorta ymmärtämään ihmisen
riippuvuus luonnonvaroista ja luonnon uu-
distumiskyvystä, myös globaalista näkökul-
masta. Metsäopetuksessa tulee esille
oman elinympäristön tuntemisen tärkeys
sekä jokapäiväisessä elinympäristössä
esiintyvien ilmiöiden omakohtainen tut-
kiminen ja aktiivinen tiedonhankinta.

Kirvat torkkuvat lehvistöissä.
Metsä on sydänten
ääniä täynnä.

(Risto Rasa)
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METSÄTIETOUDEN KEHITTÄMISEEN 11

Metsäopetukseen soveltuu myös näkemys luonnon herkän ja elä-
myksellisen kokemisen tärkeydestä.

Metsä ja suomalainen
kulttuuri-identiteetti

Metsä on olennainen osa Suo-
men ja suomalaisten kulttuuri-
identiteettiä. Suomalaisten asutta-
essa kotimaataan metsä tarjosi ravintoa ja
suojaa sekä raaka-aineet paitsi rakennuksia myös lähes kaikkia tar-
ve-esineitä varten. Metsän antimista valmistettiin myös rohtoja ja
lääkkeitä, ja sieltä saatiin ensimmäiset vientituotteet, turkikset. Puu-
ta polttamalla selviydyttiin Pohjolan ankarista talvista. Metsissä asui-
vat peikot ja maahiset, menninkäiset ja haltijat sekä monet muut
taruolennot, joista sadut, tarinat ja kansanuskomukset yhä kertovat.
Jumalille uhrattiin pyhissä lehdoissa tai pyhien puiden juurella.

Kansakuntana Suomi on ollut koko historiansa ajan riippuvainen
metsän antimista. Kaskeaminen, tervanpoltto, sahateollisuus, sellun
ja paperin valmistus ovat olleet koko kansantalouden perustana.
Säveltäjät, kuvataiteilijat ja kirjailijat kohottivat viime vuosisadalla
nimenomaan metsäluontoon liittyvin symbolein kansallista itsetun-
toamme. Suomen käymissä sodissa metsä on tarjonnut suojaa suo-
malaisille sotilaille, pula-aikoina metsätyöt ovat olleet ahdingon hel-
pottajia.

Metsän ehkä suurin kulttuurihistoriallinen merkitys on siinä, että
se edelleenkin liittää nykyiset sukupolvet menneiden sukupolvien
pitkään ketjuun. Metsä kuuluu nykypäivänkin elämäämme, joskin
usein tavalla, jota emme aina tiedosta. Asumisympäristössään suo-
malaiset arvostavat suuresti metsän tai puiston luomaa mielikuvaa
luonnonrauhasta. Suomalaisten vapaa-ajanvietto liittyy voimakkaas-
ti metsään, metsäluonto innoittaa nykyajankin taiteilijoita, joulu-
kuusi, juhannuskoivu ja saunavihta ovat kiinteä henkinen side met-
sään. ”Metsän syliin” tai ”metsän helmaan” mennään edelleen
myös rauhoittumaan, hakemaan uutta voimaa.

Metsän oppimispolku
kasvatus- ja opetustyön tukena

Työryhmän hahmottelemassa metsä- ja puuopetuksen mallissa sel-
vitetään aluksi opetuksen peruspyrkimykset, minkä jälkeen koko-
naisuus jaotellaan kuudeksi osa-alueeksi. Niistä ilmenee, että met-
sään ja puuhun liittyviä asioita tarkastellaan paitsi ekologisesta ja ta-
loudellisesta myös kulttuurisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta, siis
varsin laajalti varhaiskasvatukseen ja koulun koko oppiainekirjoon
soveltuen.

Metsä- ja puuopetus voi omalta osaltaan laajentaa ja syventää
näkemystä metsäluonnosta ja sen suojelusta sekä metsätaloudesta

Säilyneissä männyissä oli kah-
den ikäluokan käpyjä: oksien
kärjissä tämän kevään ikäluo-
kan käpyjä ja uusien vuosikas-
vainten tyvessä edellisen kesän
kukinnan käpyjä, jotka seuraa-
vana keväänä alkaisivat karis-
taa siementä poltettuun maa-
han. Eloonjääneissä koivuissa
oli jo lähes kypsää siementä.

(Veikko Huovinen,
Puukansan tarina)

On kuin vakaa uljas mänty ja
hiljainen, hiukan surumielinen
kuusi olisivat muovanneet
Suomen kansan mielenlaadun.
Sen vuoksi ne ovat meille niin
rakkaita puita. Ne me tunnem-
me omiksemme.

(Reino Kalliola)
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ja puun jalostuksesta. Samalla se edistää niiden
kansantaloudellisen merkityksen ymmärtämis-
tä. Metsä- ja puuopetus tuo esille myös metsiin
liittyvän kansallisen identiteettimme ja kulttuuri-
perinteemme.

Tavoitteena on, että koululainen tai opiskelija
voi metsätietousreppuunsa kertyneiden tietojen

perusteella itsenäisesti luoda metsää koskevat nä-
kemyksensä ja arvonsa sekä kykenee perustelluin

näkökohdin osallistumaan metsistä käytäviin keskus-
teluihin ja pohdintoihin. Metsä- ja puuopetukselle

luonteenomaiset opetustavat tarjoavat mahdollisuuden
hankkia kokemuksia ja elämyksiä, toteuttaa itsenäistä ja kriit-

tistä tiedonhankintaa sekä harjoittaa monipuolisia tutkimustapoja.
Luonnossa liikkumista ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä korosta-
va opetus tukee myös lasten ja nuorten sosiaalista kasvamista.

Metsä- ja puuopetuksen toteuttaminen edellyttää päivähoidon
ja koulun yhteistyön lisäämistä ympäröivän yhteiskunnan, kuten
elinkeinoelämän ja eri järjestöjen kanssa. Luontevassa kanssakäymi-
sessä syntynee myös mielenkiintoa metsäalan ammatteja ja niiden
tarjoamia opiskelu- ja työmahdollisuuksia kohtaan. Metsä- ja puu-
opetuksen kehittäminen edellyttää yhteistyötä erityisesti metsäalan
organisaatioiden, mutta muidenkin metsätietoutta arvostavien jär-
jestöjen kanssa. Mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi
nuoriso-, luonnonsuojelu-, urheilu-, liikunta-, retkeily- ja metsästys-
järjestöt.

 Metsä- ja puuopetuksen mallin kuvaamisen ohella kirjassa esi-
tellään muutamia vinkkejä ja vihjeitä toiminnallisista opetustavoista.
Niitä sisältyy myös runsaasti kirjan loppupuolella olevaan kirjalli-
suusluetteloon. Monien oppiaineiden oppikirjoissa ja muissa oppi-
materiaaleissa on suuri määrä ainesta, joka auttaa löytämään met-
sä- ja puuopetukseen sopivia käytännön tehtäviä. Kirjan loppuun
sijoitettu luettelo mahdollisista yhteistyökumppaneista puolestaan
auttaa omalta osaltaan metsän oppimispolulle lähtemistä.

Metsän oppimispolku, metsä- ja puuopetuksen malli noudattaa
niin varhaiskasvatuksen, peruskoulun kuin lukionkin opetussuunni-
telmien perusteita sekä perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerei-
tä. Malli muodostaa vähitellen täydentyvän ja loogisen jatkumon,
kuten aikaisemmin jo todettiin. Mallin laadinnan käynnistänyt Suo-
men Metsäyhdistys edustaa erittäin laajaa metsäalan järjestökent-
tää, ja lähes sata järjestöä ja yksityistä henkilöä kommentoi mallin
luonnosta. Mallia on työstetty yhteistyössä Opetushallituksen kans-
sa. Metsä- ja puuopetuksen malli edustaa siten varsin laajaa ja mo-
nipuolista näkemystä siitä, millä tavalla sen edustamia asioita tulisi
käsitellä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa. Metsän
oppimispolku auttaa myös päivähoidon ja koulun ulkopuolisia ta-
hoja kohdentamaan tukensa valtakunnallisesti koordinoituna ja si-
ten, että se tukee pedagogisesti mahdollisimman järkevällä tavalla
varhaiskasvatuksen ja koulun opetustyötä.
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Todellinen jätkäkulttuuri sisälsi
tuiskut ja pakkaset, sekä ylen-
määrin raitista ilmaa alkeellisissa
oloissa. Ruokaa löytyi nälkään
eikä koskaan saanut olla “huono
ilma”. Työympäristö oli usein niin
kaunis, etta etelän turistienkin
kannatti maksaa sen näkemises-
tä. Niin ja työpaikka oli savuton,
ken niin halusi.

(Tapio Kelo-Puomio, Jätkäin maa)

Metsä on suomen puku – kaunis
ja kestävä puku, läheltä tumma ja
vihreä, kaukana taivaanrannalla
hienon sininen. Metsättöminä
kauneimmatkin maisemamme
olisivat alastomia ja kolkkoja.
“Metsätön Suomi olisi kuin kar-
vaton karhu.” Ei sitä Suomeksi
tuntisikaan.

(Reino Kalliola)
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Metsä- ja puuopetus pyrkii siihen, että suomalainen nuori:

1. Tiedostaa metsän suomalaisena erityisvahvuutena.

2. Ymmärtää metsän merkityksen Suomen talous- ja kulttuurihisto-
riassa ja sen aseman osana suomalaista identiteettiä.

3. Tuntee metsän monipuolisena ja muuttuvana ekosysteeminä ja
olennaisena osana suomalaista maisemaa.

4. Arvostaa metsää suojelun ansaitsevana itseisarvona, uudistuvana
luonnonvarana sekä fyysisen ja psyykkisen virkistyksen lähteenä.

5. Tietää, miten metsää, puuta ja metsän muita antimia voi käyttää
ottaen huomioon niiden ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja
kulttuuriset arvot.

6. Ymmärtää metsätalouden, metsäteollisuuden ja muun puunja-
lostuksen kansantaloudellisen painoarvon ja niiden merkityksen
paitsi maaseudun työllistäjänä myös sosiaalisen ja kulttuurisen
hyvinvoinnin ylläpitäjänä.

7. Osaa itse eri tavoin käyttää puuta, arvostaa sen käyttökelpoi-
suutta monien tuotteiden valmistamisessa ja ymmärtää puun
merkityksen metsäteollisuuden raaka-aineena.

Kylvi maita, kylvi soita,
kylvi auhtoja ahoja,
panetteli paasikoita.

Mäet kylvi männiköiksi,
kummut kylvi kuusikoiksi,
kankahat kanervikoiksi,
notkot nuoriksi vesoiksi.

Noromaille koivut kylvi,
lepät maille leyhkehille.

Tuomet kylvi tuorehille,
raiat maille raikkahille.

Pihlajat pyhille maille,
pajut maille paisuville.

Katajat karuille maille,
tammet virran vieremille.

(Kalevala, Elias Lönnrot, 1835)

METSÄ- JA
PUUOPETUKSEN
PÄÄMÄÄRÄT
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Sibeliuksen lapsuudesta:

Luonto oli nuorukaisen paras
oppimestari. Päiväkaudet hän
kesäisin samoili metsissä soitellen
viuluaan, valvoipa usein valoisan
kesäyönkin umpeensa viulunsa
ääressä kuunnellen luontoa, joka
puhui hänelle tuhansin kielin, ja
koettaen kuvata niitä ihmeellisiä
säveleitä, joita se herätti hänen
sielussaan.

(Lukemisto Suomen
lapsille IV, 1935)

METSÄ- JA PUUOPETUKSEN OSA-ALUEET 15

METSÄ- JA
PUUOPETUKSEN
OSA-ALUEET

Varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen metsä- ja puuopetus voidaan
jakaa kuudeksi osa-alueeksi, joista kussakin on oma näkökulmansa
metsää koskeviin tietoihin, taitoihin sekä elämyksiin ja arvostuksiin.

1. Metsäluonto
• metsän eliölajit
• metsätyypit ja arvokkaat luontotyypit
• metsä ekosysteeminä

2. Metsän antimet ja virkistyskäyttö
• marjat, sienet, riista ja tarveaineet
• ulkoilu, retkeily ja erätaidot
• myönteiset elämykset ja mielenrauha

3. Metsäluonnon suojelu
• luonnon kunnioittaminen
• luonnonkirjon säilyttäminen
• suojelun keinot

4. Metsätalous
• metsänhoito
• metsän arviointi ja puunkorjuu
• metsä aluetaloudessa

5. Puun käyttö ja jalostus
• käden taidot
• puutuotteet
• metsäteollisuus ja kansantalous

6. Metsä ja kulttuuri
• historia ja perinne
• metsä ja ihminen
• tulevaisuuden metsä ja puu
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METSÄ- JA PUUOPETUS VARHAISKASVATUKSESSA 17

Valkoturkkiset kuuset
tuulen nukuttamat uneksivat:

Oravanpoika herää
ja jänöjussi ja susi ja kettu
ja karhu ja vuorenpeikko.

Käpylehmät märehtivät
ja menninkäiset naavaparrat
juurien koloissa supattavat.

Kuusiäidin helmat
latvoille ulottuvat
koskettavat suhisevat
on kesä lapseni kesä.

(Pirjo Särkkä ja Ritva Reinilä,
Runokuvia luonnosta)

METSÄ- JA
PUUOPETUS
VARHAISKASVATUKSESSA

Lapsi on luonnostaan utelias ja innokas ottamaan asioista selvää, ja
hän suuntaa mielenkiintonsa ympäröivään maailmaan. Lapsi on
aktiivinen oppija, havainnoija, joka yhdessä muiden lasten ja
aikuisten kanssa kartuttaa kokemuksiaan yhteisellä matkalla metsän
maailmaan.

Lapsen omat kokemukset luonnosta ja mielenkiinto ovat tärkeäl-
lä sijalla metsä- ja puuopetuksen kehittämisessä. Jos yhteys luon-
toon on lapselta kadoksissa, päivähoidon rooli muuttuu entistä
merkittävämmäksi. Aikuisen tehtävänä on johdattaa lapsi koke-
maan metsä mahdollisuuksien paikkana, missä kysymykset kirpoa-
vat herkästi lapsen mieleen ja missä niitä ratkaistaan yhdessä. Ai-
kuinen myös johdattaa prosessia syvällisempään suuntaan asetta-
malla lapselle haasteellisia tehtäviä ja tukemalla lasta johtopäätös-
ten teossa. Projekti- ja teematyöskentelyn avulla tuetaan lapsen op-
pimista ja kokonaisuuksien hahmottumista. Pienten kokeiden ja
mittausten tekeminen ja taideaineiden monipuolinen hyödyntämi-
nen havainnollistavat lapselle hänen kokemuksiaan. Vähitellen lap-
si oppii kokemusten ja tietojen karttuessa muodostamaan oman kä-
sityksensä metsäasioista.

Perustana lapsilähtöisyys

Tärkeää on myös esteettisyyskeskustelun virittäminen. Lasta voi he-
rätellä miettimään, mikä juuri hänen mielestään on luonnossa kau-
nista. Miksi metsiä pitää suojella? Miten liikumme metsässä aiheut-
tamatta vahinkoa metsän eläimille ja kasveille? Keskustelun ja omi-
en havaintojen myötä lapset kasvavat vastuuseen luonnosta ja op-
pivat tarkkailemaan lähiympäristöään, pohtimaan ja kyselemään.
Pienten lasten kanssa työskenneltäessä parhaimpiin tuloksiin pääs-
tään positiivisella asenteella. Pelottelut ja uhkakuvat eivät vie asioi-
ta eteenpäin.

Metsässä liikuttaessa aistit pääsevät valloilleen. Lapsi innostuu
saadessaan omakohtaisia kokemuksia, ja aikuisen tehtävä on virit-
tää lapsen herkkyyttä. Ihmettelemällä, kyseenalaistamalla ja herät-
telemällä lapsi saadaan havainnoimaan ympäröivää luontoa.

Aikuisen omat kokemukset ja perustietämys ovat tärkeitä, kun
yhdessä aloitetaan metsäkokemusten hankkiminen. Aikuisen tulee
itse olla herkkä ja avoin ympäristölleen ja omata ihmettelyn taito.
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Kiire on unohdettava, ja lapselle on annettava aikaa herkistyä, tut-
kia, miettiä, kuunnella, leikkiä, juosta tai kävellä ja kokeilla rajo-
jaan. Metsä on leikkiympäristönä mitä parhain ja tarjoaa hauskoja
luontokokemuksia kaikkina vuodenaikoina.

Varhaislapsuuden vuodet ovat ensisijaisen tärkeitä pysyvän luon-
tosuhteen muodostumiselle. Perheiden saaminen mukaan luonto-
ja metsäopetukseen tukee metsätietouden edistämistä ja saa per-
heet rohkeammin suuntaamaan yhteisiä retkiä metsään. Kaupun-
geissa, joissa lasten vanhemmiltakin saattaa puuttua yhteys luon-
toon, päivähoidolla on merkittävä rooli asennekasvatuksessa sekä
pohdinnan ja keskustelun virittämisessä. Päivähoidon tulee-
kin pitää yllä arvokeskustelua ja mahdollistaa luontoko-
kemuksien järjestäminen koko perheelle. Yhteisillä
retkillä metsään saadaan yhteisiä elämyksiä, ja
vuorovaikutteisessa oppimisprosessissa opitaan
yhdessä, aikuinen lapselta, lapsi aikuiselta ja
aikuinen aikuiselta.

Innostava ja haasteellinen
oppimisympäristö

Metsä on kautta aikojen ollut suomalaisten
innoittaja ja myös paikka, jonne on menty
saamaan uusia elämyksiä. Metsän tulisi edel-
leenkin olla lapselle ja aikuiselle luovuuden ja

Metsässä on mukavaa

Metsä tuoksuu nenänpäässä,
marja maistuu kielenpäässä,
sammalsuukko kantapäässä.
Kirpeässä syksysäässä
kuusen oksa huiskuttaa:
metsässä on mukavaa.

Istu sievän sienen alle
iloiselle kipparalle,
kuule kuusen supatusta,
etanoiden rupatusta.
Sade lakkiin rummuttaa:
metsässä on mukavaa.

(Hannele Huovi, Vauva vaaka)
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rauhoittumisen paikka. Metsä on
mitä parhain oppimisympäristö,
sillä se inspiroi tutkimaan, teke-
mään taidetta, runoilemaan ja sa-
tuilemaan sekä rakentelemaan.
Metsän tontut ja haltijat kiehtovat
alle kouluikäistä lasta, ja kirjallisuu-
dessa on runsaasti materiaalia met-
sän asukeista. Kansanperinteellämme
on vahvat juuret metsässä, joten sen osuut-
ta metsä- ja puuopetuksessa ei pidä unohtaa.

Metsässä liikkuminen vaatii totuttelua, se ei luonnistu aivan it-
sestään. Tasaisella kulkemaan tai vain autossa istumiseen tottunut
lapsi saa metsässä kokeilla tasapainotaitojaan, oppia kiipeilyn alkei-
ta, raivata kulkuaan rehevöityneen pusikon läpi ja kokea olevansa
”Suuri seikkailija” kaukana korvessa, vaikka olisikin läheisen metsi-
kön pajukossa. Suotavaa olisi retkeillä myös metsänhoidollisesti eri-
laisissa metsissä ja kokea ja nähdä erilaisia metsiä. Metsään lähdet-
täessä on hyvä ottaa mukaan omat eväät, jotka varmasti maistuvat
patikoinnin ja pienten ponnistelujen jälkeen.

Metsän oppimispolulle ei ole kovin helppo päästä ison kaupun-
gin keskustassa, mutta puistot ja muut viheralueet voivat hyvin kor-
vata lähimetsän puutetta. Elämyksiä voi välittää myös kirjojen, dio-
jen, videoiden ja taiteiden välityksellä. Aikuisen tehtävänä on tuo-
da eri keinoin metsä lasten lähettyville, jollei metsään muuten
päästä. Lapsi oppii yksin ja ryhmässä vuoropuhelussa muiden lasten
ja aikuisten kanssa. Lasten kertomukset metsäretkistä vaikkapa iso-
vanhempien kanssa virittävät helposti muutkin lapset tunnelmaan.
Aikuisen omat lapsuuden metsäkokemukset tai tarinat viikonlopun
retkestä saavat lapsen luovuuden liikkeelle. Metsää voidaan havain-
nollistaa luontoäänittein, metsän antimilla tai vaikkapa majan ra-
kentamisleikeillä hoitopaikan pihassa. Puutuotteiden suosiminen
hankinnoissa edistää myös omalta osaltaan kestävän kehityksen pe-
riaatteita ja tuo puuta materiaalina esille.

Eri yhteistyökumppaneiden merkitys on oleellista mietittäessä
keinoja päästä metsäretkille. Vaikka niitä pystyttäisiin tekemään lä-
himaastoon, esimerkiksi lähimpään kansallispuistoon tai metsätyö-
maalle pääsy on hankalampaa jo taloudellisestikin.

Harkiten ja säännöllisesti toteutettu metsä- ja puuopetus kehittää
lasta aktiivisena oppijana, antaa hänelle mielenkiintoisia elämyksiä
ja luo perustaa elinikäiselle kiinnostukselle luontoa kohtaan. Eri
osa-alueiden kohdalla kuvataan päämäärinä niitä asioita ja sitä ta-
soa, joihin lapsen on tarkoitus yltää ennen siirtymistään kouluun.
Niitä ei ole tarkoitettu toteutettavaksi yhden vuoden aikana, vaan
jatkumona ikäkausilla 0–6 -vuotta. Elämyksistä ja kokemuksista ker-
tyvät ensimmäiset eväät lapsen metsätietousreppuun samalla, kun
hänen metsään liittyvät tietonsa ja taitonsa kasvavat.

Aamulla löysin kokonaisen
tarjottimen jäkäläpikareita
huurrutettuina reunat.

(Veikko Haakana)

Kallion juurella sinivuokot ovat jo
kukassa. Jäkälien päällä lentää
ampiainen ääntään pienempänä.

(Risto Rasa)

Mutta nyt ympärillä levisi metsä,
suomalaisen isä ja äiti.

(Pentti Haanpää)

METSÄ- JA PUUOPETUKSEN METSÄ- JA PUUOPETUKSEN METSÄ- JA PUUOPETUKSEN METSÄ- JA PUUOPETUKSEN METSÄ- JA PUUOPETUKSEN PÄÄMÄÄRÄT VPÄÄMÄÄRÄT VPÄÄMÄÄRÄT VPÄÄMÄÄRÄT VPÄÄMÄÄRÄT VARHAISKASVARHAISKASVARHAISKASVARHAISKASVARHAISKASVAAAAATUKSESSATUKSESSATUKSESSATUKSESSATUKSESSA

03_kapple234.p65 13.2.2000, 17:3619



”Näin hiirenkorvia ja ihan kuin kärpä-
sen, sellasen pitkulaisen. Kuulin tuu-
len äänen, se oli hauska. Linnut laulo
koko ajan.”  Ville, 6 vuotta.

”Me ollaan rakennettu se yks teltta
Pasin kanssa. Sitä ei saa rikkoa. Se on
sidottu naruilla.”  Henri, 5 vuotta.

METSÄLUONTMETSÄLUONTMETSÄLUONTMETSÄLUONTMETSÄLUONTOOOOO

Lapsi oppii kulkemaan metsässä eri
vuodenaikoina ja tekemään havaintoja
metsäluonnosta. Hän

• tutkii ajan käsitteitä havainnoimalla
metsässä vuodenajoille tunnusomaisia
piirteitä

• oppii tekemään havaintoja ja yksinker-
taisia kokeita luonnonilmiöistä

• tutustuu suohon
• tutustuu lähimetsän yleisimpiin puihin,

pensaisiin ja muihin kasveihin sekä tar-
kastelee niitä eri vuodenaikoina

• tutustuu lähimetsän eläimiin, tarkkai-
lee niiden elämää ja tutkii niiden jät-
tämiä jälkiä

• eläytyy siihen, että eläimet tarkkailevat
ihmisiä kuten ihmisetkin tarkkailevat
niitä

• ymmärtää, että eläimillä voi olla syytä
pelätä ja välttää ihmisiä.

Lapsi tutustuu erilaisiin metsiin ja saa
kokemuksia metsäretkistä. Hän

• retkeilee erilaisissa metsissä eri vuo-
denaikoina ja oppii pukeutumaan
metsäretkille sään mukaan

• tuntee metsän rentouttavana, haas-
teellisena ja turvallisena ympäristönä

• kokee metsäretkillä kiireettömyyttä ja
hiljaisuutta

• oppii elämysten ja kokemusten kautta
arvostamaan metsää innostavana ja
monipuolisena leikki- ja tutkimuspaik-
kana

• ymmärtää, että metsään ei saa mennä
aikuisen tietämättä

• saa kokemuksia nuotiolla olosta ja tie-
tää, miten tulen äärellä käyttäydytään

• oppii suunnistamisen alkeita erilaisten
leikkien ja luontopolkujen avulla

• oppii jakamaan metsäkokemuksiaan
muiden lasten ja aikuisten kanssa.

METSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖMETSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖMETSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖMETSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖMETSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖ

Lapsi saa mahdollisuuden kerätä met-
sän satoa ja opettelee hyödyntämään
metsän antimia. Hän

• tietää, että hänellä on oikeus kulkea
metsässä sekä marjastaa ja sienestää
siellä

• oppii aikuisen opastuksella tuntemaan
syötäviä sieniä ja marjoja sekä valmis-
tamaan niistä ruokaa

• ymmärtää, että muut sienet ja marjat
on jätettävä poimimatta ja myös mais-
tamatta

• oppii käyttämään metsästä löytyvää
materiaalia (oksat, kepit, kävyt, kivet)
omissa leikeissään

• tietää, että riistaeläimiä metsästetään.

20 METSÄN OPPIMISPOLKU, METSÄ- JA PUUOPETUKSEN MALLI

03_kapple234.p65 13.2.2000, 17:3620



”Mää keräsin roskia. Ne ei kuulu
tänne metsään.”  Henna, 5 vuotta.

METSÄLUONNON SUOJELUMETSÄLUONNON SUOJELUMETSÄLUONNON SUOJELUMETSÄLUONNON SUOJELUMETSÄLUONNON SUOJELU

Lapsi oppii metsässä kulkiessaan otta-
maan huomioon luonnonrauhan sekä
kasvit ja eläimet. Hän

• oppii herkistymään luonnon omille ää-
nille ja liikkumaan metsässä melu-
amatta sekä jälkiä jättämättä

• ymmärtää, ettei eläviä puita eikä mui-
ta metsän kasveja saa vahingoittaa

• ymmärtää, ettei metsän eläimiä saa
kiusata eikä niiden suojapaikkoja hä-
vittää

• ymmärtää, että metsiin usein kuuluva
ryteikköisyys ei ole epäsiisteyttä, vaan
se tarjoaa suojaa ja ravintoa monille
eläimille.

Lapsi tutustuu metsäluonnon suojelun
ja kestävän kehityksen periaatteisiin.
Hän

• oppii havainnoimaan puiden kuntoa
ja metsän tilaa

METSÄTMETSÄTMETSÄTMETSÄTMETSÄTALALALALALOUSOUSOUSOUSOUS

Lapsi tutustuu metsän kasvuun ja met-
sän hoitoon. Hän

• kylvää puun siemenen ja seuraa sen
kasvua taimeksi

• tutustuu eri vaiheissa oleviin talous-
metsiin

• tutustuu metsätyömaahan ja siellä teh-
täviin töihin

• ymmärtää, että puita kaadetaan erilai-
siin käyttötarkoituksiin

• ymmärtää, että kaadettujen puiden ti-
lalle kasvaa uusia taimia ja että niistä
tulee uusi metsä.

”Kato äiti, rakkori” totesi Ilkka,
2 vuotta, kun näki ensimmäisen
kerran metsäkoneen.

• tietää, että useat metsän eläimet ovat
rauhoitettuja

• ei tuo metsän elämiä pois metsästä
• oppii lajittelemaan paperi-, pahvi- ja

kartonkijätteen ja hyödyntämään kier-
rätysmateriaalia työskentelyssään.
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”Näin puukasan. Syötin peikoille
ketunleipiä ja käpyjä.”  Annariina,
5 vuotta.

METSÄ JA KULMETSÄ JA KULMETSÄ JA KULMETSÄ JA KULMETSÄ JA KULTTUURITTUURITTUURITTUURITTUURI

Lapsi tutustuu metsään ja puuhun liit-
tyvään suomalaiseen kansanperintee-
seen. Hän

• tutustuu perinteisiin puusta tehtyihin
puuesineisiin, kuten leluihin, soittimiin
ja tarve-esineisiin

• tekee itselleen jonkin puusoittimen ja
opettelee soittamaan sitä

• tutustuu vanhojen kertomusten välityk-
sellä entisajan suomalaisten elämään
ja kokemuksiin metsästä

• tutustuu vanhoihin sanontoihin, lorui-
hin, lauluihin ja leikkeihin, jotka liitty-
vät metsäaiheeseen

• tutustuu kirjallisuuteen, jossa kerrotaan
metsän hengistä, tontuista ja uskomuk-
sista sekä metsän eläimistä.

Lapsi tutustuu suomalaisen kulttuurin
välittämään metsäkuvaan. Hän

PUUN KÄYTTÖ JA JALPUUN KÄYTTÖ JA JALPUUN KÄYTTÖ JA JALPUUN KÄYTTÖ JA JALPUUN KÄYTTÖ JA JALOSTUSOSTUSOSTUSOSTUSOSTUS

Lapsi arvostaa puuta hyvänä leikki- ja
askartelumateriaalina. Hän

• oppii ohjatusti käyttämään puukkoa,
vasaraa ja sahaa

• tutustuu puuhun materiaalina ja sen
eri ominaisuuksiin tuoreena ja kuiva-
na

• oppii tekemään puusta ja muista met-
sästä kerättävistä aineksista erilaisia
leikkikaluja ja koristeita.

Lapsi saa kokonaiskuvan puun mat-
kasta metsästä tuotteeksi. Hän

• tutustuu kaadettujen puiden käsittelyn
vaiheisiin ja niistä tehtyihin tuotteisiin,
kuten lautaan, parkettiin, vaneriin ja
selluun

• tutustuu päiväkodissa ja kotona oleviin
puutuotteisiin

”Löytyi vanha keppi. Se on kauan
harjoitellut.”  Jani-Markus, 4 vuotta.

• tutustuu suomalaiseen sana- ja kuva-
taiteeseen sekä musiikkiin, joiden te-
kijöitä metsäluonto on innoittanut

• inspiroituu kuvaamaan metsätunte-
muksiaan taiteen keinoin

• luo taidetta luonnonmateriaaleista.

• tietää, että paperi ja kartonki on tehty
puusta

• oppii tekemään jätepaperista paperi-
massaa ja työstämään sitä.
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Oma metsä
Metsä- ja puuopetuksen malli toteutuu parhaimmin, kun lap-
siryhmällä on ”oma metsä”, johon käydään tutustumassa ym-

päri vuoden. Omassa metsässä on hyvä havainnoida vuodenaiko-
jen vaihtelua, seurata kasvien ja eläinten elämää ja pitää kirjaa esi-
merkiksi ”oman puun” tapahtumista. Omaa puuta tai muurahais-
pesää voi seurata vuodesta toiseen eri vuodenaikoina. Omaa puu-
ta voi halata, ja sen suojassa on hyvä istuskella. Luonnossa tehdyt
kysymykset johdattavat lasta tarkkailemaan ympäristöään. Luupeil-
la voidaan harjoitella tutustumista luonnon yksityiskohtiin, joissa
lapselle avautuu aivan uusi maailma. Myös kiikarit tuovat metsäret-
kille uudenlaista ulottuvuutta. Niinikään luonnospaperi, hiilet ja vä-
rikynät kulkevat helposti mukana pikku taiteilijoilla.

Retket kannattaa dokumentoida, jolloin valokuvat kertovat päi-
väkodin seinillä tai yhteisessä metsäkansiossa kulloisenkin retken
kokemuksista myös kuvin. Metsäretkien videointi on suositeltavaa,
sillä siinä aikuinenkin pääsee tarkkailemaan omaa osuuttaan yhtei-
sellä retkellä.

Lapsella saattaa olla metsään kohdistuvia pelkoja. Niitä voidaan
hälventää retkeilemällä samaan tuttuun paikkaan ja antamalla lap-
selle aikaa tutustua tähän ympäristöön. Vähitellen lapsi oppii koke-
maan metsän turvalliseksi paikaksi. Siellä voi leikkiä säässä kuin
säässä, rakentaa majaa, seurata muurahaisten
elämää tai hiljentyä kuuntelemaan ke-
vätpuron solinaa.

Eväiden syönti on usein metsäret-
ken huipentuma. Oikea varustautu-
minen on tärkeää, koska ei ole sa-
mantekevää mitä reppuun pakataan
ja millaisissa varusteissa metsässä ol-
laan. Taitojen kehittyessä voidaan
yhdessä opetella nuotion tekemistä,
makkaratikun vuolemista ja nauttia
itse paistetusta makkarasta tai tikku-
pullasta.

Lapsen iän ja kokemusten karttu-
essa ”reviiriä” on hyvä laajentaa lä-
hiseudun muihin metsiin ja soille,
kansallispuistoihin ja muille luon-
nonsuojelualueille.

Suunnistuksen alkeita
Metsään voi suunnitella erilaisia luontopolkuja. Niiden avulla
aikuinen pystyy kontrolloimaan, miten lapset ovat edistyneet

metsätietoudessaan. Luontopolku muodostuu rastipisteistä, joissa
lapset pareittain suorittavat pikku tehtäviä. Tehtävien sisältö muoka-

OPETUSVINKKEJÄ VOPETUSVINKKEJÄ VOPETUSVINKKEJÄ VOPETUSVINKKEJÄ VOPETUSVINKKEJÄ VARHAISKASVARHAISKASVARHAISKASVARHAISKASVARHAISKASVAAAAATUKSEENTUKSEENTUKSEENTUKSEENTUKSEEN

Minkä kuulen – sen unohdan,
minkä näen – sen muistan,
minkä teen – sen ymmärrän.

(Vanha kiinalainen sananlasku)

On ystäväsi metsä.
Muista silti: et sä
saa aivan yksin tietenkään
mennä sinne eksymään.
Olet vielä pieni mies.
Suurempana kukaties
osaat omin voimin.
Voit myös töin ja toimin
ystävääsi puolustaa;
niin metsä kiitoksensa saa.

(Marja Kiiskinen,
Onkos metsään menijöitä)
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taan niiden asioiden perusteella, joita metsäretkillä on tullut esiin ja
mitä on työstetty päivähoidossa. Luontopolulle voi kutsua toisen
ryhmän vieraaksi, ja näin lapset pääsevät vertailemaan kokemaan-
sa muiden lasten kanssa. Jos lapset eivät lue, tarvitaan jokaiseen
rastipisteeseen aikuinen kertomaan suoritettavasta tehtävästä. Toi-
nen mahdollisuus on, että aikuinen seuraa lapsiryhmää ja kertoo
matkalla vaikkapa tarinaa, johon tehtävät liittyvät.

Hoitopaikan pihassa tai sisätiloissa voidaan leikkiä ilmansuunta-
leikkiä tai kerrata samalla periaatteella jo tunnistettuja kasveja. Met-
sässä samaa leikkiä voidaan leikkiä etsimällä tiettyä kasvia, jonka
joku lapsista haluaa löydettävän. Kasveja voidaan etsiä värien perus-
teella tai tunnistamalla materiaaleja, esimerkiksi etsimällä jotain har-
maata ja kovaa. Muotojen etsiminen on myös hyvä leikki metsässä.

Luonnon ääniä
Metsäretkellä lapset opettelevat kuuntelemaan luonnon ää-
niä. Aivan hiljaa ja silmät kiinni kuunnellaan tuulen huminaa,

sateen ropinaa, lintujen laulua ja muita luonnossa kuuluvia tapah-
tumia. Opettajan johdolla koetetaan kuvata kuultuja ääniä. Lapset
voivat myös kuunnella erilaisia opettajan tarkoituksella aiheuttamia
ääniä, kuten puuta kepillä lyötäessä tai pensaita kahisutettaessa
syntyviä ääniä.

Juhla metsässä
Perinteinen kevät- ja joulujuhla voidaan viettää metsässä.
Koko juhlaväki voi kerääntyä esimerkiksi nuotiolle, jonka ää-

rellä paitsi paistetaan makkaraa ja keitetään pannukahvia myös lei-
kitään ja lauletaan yhdessä. Lasten laulut ja leikit voidaan esittää
metsäaukiolla. Juhlapaikalle voi johtaa polku, jonka varrella on juh-
laan liittyviä pikku tehtäviä koko perheelle tai mahdollisuus kuun-
nella juhla-aikaan liittyviä tarinoita. Lumiveistokset, lumilinnat ja lu-
milyhdyt voivat elävöittää juhlapaikkaa ja sinne johtavaa polkua.
Metsän haltijat voivat tulla esiin, kun osataan kulkea aivan hiljaa.

Perinteitä
Luonnonilmiöiden seuraamista voidaan monipuolistaa vanho-
jen sanontojen avulla: ”Jos lokakuussa on paljon marjoja pih-

lajassa, tulee sateinen syksy ja vähäluminen talvi.” Samoin voidaan
pohtia paikkakunnalla tunnettujen sananparsien syntyä, kuten:

• Ei mettä ole ikinä ainoataas antanu. (Alastaro)
• Reppii ku hirvi haapaa. (Tyrnävä)
• On nauruhermot ku korpipirulla. (Kankaanpää)
• Metsällä on korvat ja järvellä silmät. (Sumiainen)
• Niin korpi vastaa kun sille huuvetaan. (Kauhajoki)
• Ei mettä apuansa kiellä. (Laihia)
• Jolla on puutakin, sillä on muutakin. (Ilmajoki)

Kaukaisemmat metsänreunat
sinersivät kalpeasti ja haikeasti,
tummuivat etäämpänä ja yhtyisi-
vät lopulta talvi-illan surumieli-
seen hämyyn.

(Veikko Huovinen, Hirri)
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Koiran metsämatka

Näin se koira metsään menee.
Kipin, kapin kannat panee. Noin
sieltä takaisin tulee lompotellen,
lossotellen. Hyppäsi aidan yli:
Luuli ruokaa saavansa.

(Martti Haavio, Iloinen eläinkirja)

• Metsään päin on suvenpojan silmät. (Virkolahti)
• Ei joka puusta lusikka tuu. (Ilmajoki)
• On ku pahka puun kylessä. (Perho)

Arvoituksia, loruja ja riimejä
Luonnosta oppii paljon ratkaisemalla vanhoja arvoituksia:

• Suveksi pukee ja talveksi riisuu?
• Kesät kiikkuu seppelissä, talvet huiski huntu päässä?
• Puut söi, puulla ajoi?
• Yksi huone hongikossa, ne kaikki kamarikkona?
• Riikinkukko rautaharja hongikossa huutaa?
• Mies metsään menee, nenä taivasta piirtää?
• Hirviä mettässä, kauhia korvessa, lauhki tielle tultuansa?
• Aitta puussa, puut metsässä, salvajat sinisalossa?
• Kesän turkki päällä, talven alasti?
• Kun metsään menee, niin kotiin katsoo, kun kotiin tulee, niin

metsään katsoo?
• Talvet juoksee, kesät makaa?
• Rautainen suu puuta syöpi?
• Musta mies mäellä seisoo, neuloja nieleskelee?
• Kannettava väsyy, kantaja ei väsy?

Arvoitusten ratkaisut:

• lehtipuu
• koivu
• hiihtäjä, joka söi pettua
• mehiläispesä
• saha
• pyssy miehen olalla
• hirsi
• oravan pesä ja orava
• koivu
• kirves miehen olalla
• reki tai suksi
• saha
• metso syö neulasia
• soutaja ja vene

Samalla tavalla voidaan hyödyntää vanhoja loruja ja riimejä. Loru-
jen sisällöstä keskustellaan yhdessä. Loruista voi kehitellä pienen
näytelmän johon materiaalia voi hankkia metsäretkiltä.

Tilhi, punatulkut ja pihlajanmarjat
Luonto on pienelle lapselle mielenkiintoinen maailma. Luon-
nosta voidaan ottaa kaikille tuttuja esimerkkejä, havainnollis-

taa asioita ja yhdistää luonnon tuntemusta esimerkiksi matematii-

Marjakekkerit

Eilen ahmin vattuja
kuin hienon naisen hattuja
joista puuttuu pää...

kovin hämmästyttävää!

Tänään popsin lakkoja.
Sormiss on rakkoja,
kun ne suolta hain

aikaan viime sunnuntain.

Syssymmällä karpaloita
löytyy pitkin hallasoita.
Hyviä ne on, en kiellä,

mutta olkoot siellä.

(Juice Leskinen)
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kan opetteluun. Seuraavassa on suora
lainaus Severi Kantolan kirjoittamasta
Askarteluaapisesta vuodelta 1921.

Juhannuksen aikana oli pihlajassa
kauniit valkoiset kukat. Syksyllä oli
siinä punaiset marjatertut. Tilhit ja

tulkut tulivat syömään pihlajan mar-
joja. Piirrämme pihlajan oksan. Lai-

tamme viisi paria lehtisiä ja kymmenen
marjaa siihen. Tilhit tulevat niitä syömään.

Annetaan nimi, tavataan, kirjoitetaan. (Pihlajan oksa.)

Montako marjaa piirsimme pihlajan terttuun? (Kymmenen.)

Viisi tilhiä lensi tertulle ja jakoivat marjat keskenään.
Montako tuli kunkin osaksi?

Piirtäkää kymmenen marjaa. Jakakaa ne kahden tulkun kesken ta-
san. Paljonko kumpikin sai?

Pohjatuuli tempoi kymmenestä pihlajan lehdestä puolet irti, itätuu-
li tempoi toiset puolet. Montako lehteä kumpikin tuuli irti repi?

Pihlajan oksassa oli kymmenen lehteä, toisessa oksassa puolet kym-
menestä. Montako lehteä siinä oli?

Kirjoitetaan kymmenen numeroa.
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METSÄ- JA PUUOPETUS
PERUSOPETUKSESSA

Metsässä

Täällä kuljen mailla ja samoan
soilla, usein metsihin eksyn yöksi,
teen kontteja, virsuja, vispilöitä
ja runoja puhdetyöksi.

Niihin hämyssä puukon jälkiä
jää, jää havun ja tuohen tuoksu.
Mitä siitä, kun niissä vain rytmiä
on ja vilkas ja villi juoksu!

Ei metsässä kerkiä mittailla joka
tavua kyynärpuulla: ne metsän
korvalla kuunnellaan ja virketään
metsän suulla.

(Einari Vuorela)

Kouluopetukseen on mahdollisuus sisällyttää opetusta eheyttäviä,
useissa oppiaineissa käsiteltäviä aihekokonaisuuksia. Niiden opet-
taminen edellyttää pitkäjänteistä suunnittelua ja tehokasta oppiai-
neiden välistä yhteistyötä. Tällaisena aihekokonaisuutena voidaan
toteuttaa esimerkiksi ympäristökasvatusta, jonka tavoitteita ovat
muun muassa kestävän kehityksen edistäminen ja luonnon moni-
muotoisuuden vaaliminen. Yrittäjyyskasvatus korostaa oppilaan
omaa yritteliäisyyttä, aktiivisuutta ja luovuutta. Kuluttajakasvatus
pyrkii muun muassa kehittämään järkevää säästäväisyyttä ja vas-
tuullisuutta luonnonvarojen käytössä. Metsä- ja puuopetus voi tu-
kea kaikkien näiden aihekokonaisuuksien toteuttamista. Se tarjoaa
käyttökelpoisia vaihtoehtoja myös metsään liittyvälle projektiopis-
kelulle ja valinnaisille kursseille sekä leirikoulujen ja retkipäivien
teemoiksi.

Metsä- ja puuopetus oppiaineiden yhteistyönä

Metsä- ja puuopetukseen liittyviä asioita tulee esille kaikissa perus-
opetuksen oppiaineissa. Esimerkiksi luonnontieteiden opetuksessa
korostuvat luonnon lainalaisuuksien tunteminen ja niiden merkityk-
sen ymmärtäminen sekä oppilaan kyky hankkia luonnontie-
teellistä tietoa itsenäisin havainnoin, mittauksin ja tut-
kimuksin. Luonnontieteet edellyttävät myös, että
oppilas kykenee hahmottamaan oppiaineiden
rajat ylittäviä kokonaisuuksia kuten energian
tuotanto ja ympäristökysymykset. Hänen
odotetaan ymmärtävän ihmisen, yhteis-
kunnan ja ympäristön välistä vuoro-
vaikutusta ja niiden keskinäisiä
riippuvuuksia.

Biologiassa opetuksen kes-
keisiä tavoitteita ovat muun mu-
assa ekosysteemin rakenteen ja
toiminnan tunteminen. Tavoit-
teissa korostuvat myös eliölajien
tuntemus ja taito niiden määrittä-
miseen opaskirjojen avulla. Pyrki-
myksenä on harjaannuttaa oppilaita
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luonnon tutkimiseen. Metsien suojelun perustana
biologia korostaa laajemminkin luonnon moni-
muotoisuuden säilyttämisen merkitystä. Ihmisen
itsensä osalta oppiaine painottaa kestävän elä-
mäntavan tärkeyttä. Maantieto tarjoaa oppilaalle
perustietoja maailman uudistuvista ja uudistumat-
tomista luonnonvaroista, korostaa niiden kestävän
käytön merkitystä ja edellyttää oppilaiden ymmär-
tävän luonnon talouden ja ihmisen talouden yh-
teen sovittamisen välttämättömyyden. Maantiedon
opetuksessa painottuvat erityisesti kotimaan luon-
nonolot ja luonnonvarat sekä niiden merkitys maam-
me elinkeinoelämälle.

Fysiikassa oppilaan edellytetään osaavan antaa rati-
onaalisia selityksiä yksinkertaisista luonnonilmiöistä. Hä-
nen oletetaan olevan selvillä niistä luonnontieteellisistä il-
miöistä, joihin perustuvat esimerkiksi energian tuotanto ja
teollisuuden eri alat. Tavoitteena on myös, että oppilas
tuntee erilaisia energiamuotoja ja osaa vertailla niitä kes-
kenään. Kemiassa oppilaan odotetaan ymmärtävän esi-
merkiksi kemiallisia reaktioita, joissa energiaa sitoutuu tai
vapautuu, kuten fotosynteesi ja palaminen. Hänen tulee osa-
ta kuvailla hiilen ja sen yhdisteiden kiertokulkua luonnossa. Oppi-
laan edellytetään olevan perillä ympäristöön vaikuttavista aineista,
niiden lähteistä, vaikutuksista luontoon ja menetelmistä, joiden
avulla seurataan ympäristön tilaa. Kemia auttaa ymmärtämään esi-
merkiksi maaperän ravinteiden liikkumista ja niiden merkitystä
metsämaan viljavuuden kannalta. Kemiassa tuodaan esille myös
oppilaan kyky ymmärtää tuotteiden ja tavaroiden elinkaarta.

Omatoimisesti tehtyjen havaintojen ja mittausten sekä tulosten
käsittely ja tulkitseminen edellyttävät niiden mallintamista taulukoi-
den, diagrammien ja piirrosten avulla. Siihen tarvitaan matemaatti-
sia taitoja. Matematiikan taidot ovat tarpeen myös esimerkiksi tie-
tyn metsäalan puun kuutiomäärää ja sen arvoa laskettaessa. Metsä-
ja puuopetukseen soveltuva tilastotiede ja tietotekniikka tarjoavat
käyttökelpoista harjoitusmateriaalia matematiikan opetukseen.

Suomalainen metsä tarjoaa runsaasti virikkeitä äidinkielen ja
kirjallisuuden opettamiseen niin lukemisen, kirjoittamisen kuin

keskustelunkin kannalta. Varsinaisen kaunokir-
jallisuuden ohella käytettävissä on esimerkiksi
eräkirjallisuutta, luontodokumentteja ja metsä-
alan tietokirjallisuutta. Äidinkielessä on myös
mahdollisuus liittää metsään ja puuhun liittyvät
käsitteet oikeisiin asioihin ja mielikuviin. Vie-
raiden kielten opetuksessa metsäluonto ja
metsien käyttöön liittyvät asiat kehittävät taitoa
kuvata kotimaan luontoon ja talouselämään
liittyviä asioita kansainvälisissä yhteyksissä. Kun

Suomea kotimaana esitellään vieraalla kielellä, metsäluonto ja met-
säelinkeinot kuuluvat olennaisella tavalla suomikuvaan.

Historia ja yhteiskuntaoppi antavat perusteita asioiden yhteis-
kunnalliseen ja taloudelliseen tarkasteluun sekä syventävät esimer-
kiksi puun käytön, metsätalouden ja metsäteollisuuden ajallista
perspektiiviä. Näiden oppiaineiden yhteydessä on mahdollista tar-

Metsä on ikään kuin maan turk-
ki. Maa, joka sijaitsee pohjan
perillä, tarvitsee hyvän talviver-
hon, mutta jos se riisuu turkin
päältään, se saa syyttää itseänsä,
jos paleltuu kuoliaaksi.

(Sakari Topelius)

Paras voide kaikkia ihotauteja,
ajettumia yms. vastaan oli terva.
Ja esimerkiksi yskässä oli tervas-
veden juonti paras lääke. Ja
yleensä kaikissa sairauksissa oli
terva suorastan välttämätön aine.

(Nilsiä 1935, SKS)
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kastella myös esimerkiksi metsi-
en omistusta ja sen historiaa.
Oppiaine koulii oppilaita tarkas-
telemaan asioita monipuolisesti
ja kriittisesti sekä opastaa ja roh-
kaisee heitä yhteiskunnallisten vai-
kutuskanavien käyttöön.

Uskonto ja elämänkatsomustieto an-
tavat aineksia metsä- ja puuopetukseen liittyvään
eettiseen pohdintaan ihmisen ja luonnon välisestä suhtees-
ta sekä sen ilmenemisestä esimerkiksi jokapäiväisessä elämässä.

Koulun taito- ja taideaineet luovat perustaa myönteisten elämys-
ten ja kokemusten hankkimiseen metsäluonnosta. Kuvataide tukee
oppilaan kykyä havainnoida ympäristöään kaikkien aistien avulla ja
ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan sekä kuvin että kertomalla. Kuva-
taiteen tavoitteena on, että oppilas havaitsee ympäristönsä kulttuu-
ri- ja kauneusarvoja ja osaa tutkia ja tulkita sekä rakennettua että
luonnon ympäristöä. Hän oppii myös havaitsemaan eri materiaali-
en ominaisuuksia, kuten niiden työstämisominaisuuksia ja ekologi-
suutta. Kuvataiteiden historiassa puolestaan on monia kiinnekohtia
kotimaan historian suuriin käännekohtiin.

Musiikissa niin kansanmusiikki kuin nykymusiikki voidaan mo-
nin esimerkein kytkeä metsäluontoon, onhan siitä kertovia sanoi-
tuksia ja sävellyksiä runsain määrin. Sibeliuksen ohella monen
muun tunnetun säveltäjän innoittajana on ollut metsäluonto. Met-
säretkillä musiikkia voidaan tuottaa itse monin tavoin. Lapsille ja
nuorille metsän äänien tai yhtä hyvin metsän hiljaisuuden kuunte-
leminen voi olla merkittävä kokemus.

Kotitalouden tavoitteena on, että oppilas tuntee ja arvostaa suo-
malaista tapa- ja ruokakulttuuria sekä pohtii kulutusvalintojensa ta-
loudellisuutta ja ympäristövaikutuksia.

Liikunnassa on mahdollista harjaantua luonnossa liikkumiseen,
opetella suunnistuksen perusteet sekä huomata metsäluonnon arvo
sekä fyysisen että henkisen virkistyksen lähteenä. Urheiluhistoria
tarjoaa monia esimerkkejä luontosuhteen
kehittymisestä vuosisatojen aikana.

Käsityö on tasa-arvoisesti niin
pojille kuin tytöille tarkoitettu ko-
konaisuus, johon sisältyvät tekni-
nen työ ja tekstiilityö. Käsityö on
käden taitoja kehittävä ja työnte-
koon kasvattava oppiaine. Työn ja
tekemisen ohella sen opetuksessa
tulevat esille muun muassa eetti-
set, ekologiset, esteettiset ja ta-
loudelliset arvot. Oppilaat opet-
televat myös itse suunnittelemaan ja
valmistamaan laadukkaita tuotteita, joiden raaka-aineena voi olla
puu. Esille tulee myös tuotteiden elinkaari. Käsityö korostaa paitsi
kykyä arvostaa perinteistä esine- ja käsityökulttuuria myös nykyai-
kaisten työmenetelmien ja niiden vaatimien laitteiden ja koneiden
käytön harjoittelua. Oppilaille rakentuu myös mielikuva siitä, millä
eri tavoilla puuta käytetään metsäteollisuudessa ja muussa puunja-
lostuksessa, esimerkiksi lähiympäristön rakennuksissa.

Kevytvene

Tässä syntyy vene uusi
aineksena lehtikuusi.
Päästäkseni tuonne saareen
luotan lehtikuusikaareen.
Lehtikuusi puu on kevyt.
Siitä höylään laitalevyt.
Siinä soutaa pitkään puusta,
airot kun on lehtikuusta.
Peränpitäjäkin relaa:
käyttää lehtikuusimelaa.
Rakentaja tuskin pettyy:
lehtikuusi harvoin vettyy.
Viimein tuodaan rantaan paatti
tyylikäs kuin advokaatti!
Nosturia ihmetytti:
keveitä on runko, hytti!
Kovin onkin kevyt taakka:
vajoa ei veteen saakka!

(Juice Leskinen)
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METSÄ- JA PUUOPETUS LUOKILLA 1–6METSÄ- JA PUUOPETUS LUOKILLA 1–6METSÄ- JA PUUOPETUS LUOKILLA 1–6METSÄ- JA PUUOPETUS LUOKILLA 1–6METSÄ- JA PUUOPETUS LUOKILLA 1–6

Perusopetuksen alimmilla eli luokilla 1–6 korostuvat metsästä saa-
dut elämykset ja kokemukset sekä metsässä liikkumiseen ja luon-
non havainnoimiseen sekä luonnonilmiöiden luokitteluun, kuvaa-
miseen ja mittaamiseen liittyvät taidot. Monella koululla on oma ni-
mikkometsä, jonka tapahtumia seurataan säännöllisesti eri vuoden-
aikoina, jossa harjoitellaan kasvien, eläinten ja sienien tuntemusta
ja tehdään havaintoja eläinten elämästä ja niiden jättämistä jäljistä.
Laajemminkin ajatellen jokaisen koulun olisi voitava tarjota oppi-
laille mahdollisuus liikkua, leikkiä, retkeillä ja seikkailla metsässä
sekä opetella marjastamaan ja sienestämään. Toisaalta metsässä on
myös mahdollisuus rentoutua ja rauhoittua. Omakohtaiset elämyk-
set metsäluonnossa luovat pohjaa myös myönteisen ja kestävän
ympäristösuhteen kehittymiselle. Vaikka suurin osa suomalaisista
asuu kaupungeissa, metsä on lapsille edelleen kiehtova ympäristö,
jossa oppiminen tuo virkistävää vaihtelua arkisen koulutyön rutii-
neihin.

Metsäasioiden opiskelu paikan päällä, kulkeminen metsän oppi-
mispolulla, ei kuitenkaan rajoitu hauskoihin kokemuksiin ja elämyk-
siin. Metsä- ja puuopetus ohjaa oppilaita myös ekologisten perusasi-
oiden ja luonnon monimuotoisuuden ymmärtämiseen. Luonnossa
tehdyt pienet tutkimukset ja lajintuntemuksen harjoittelu ovat mie-
lenkiintoista, oppilaiden metsätietoutta syventävää opiskelua.

Perusopetuksen luokilla 1–6 opettajana on tavallisesti luokan-
opettaja, joka voi joustavasti sijoittaa metsä- ja puuasiat opettamiin-
sa oppiaineisiin ja muodostaa niistä ehjiä kokonaisuuksia. Koke-
muksellinen ja yhteistoiminnallinen oppiminen ovat metsäopetuk-
sessa varsin käyttökelpoisia menetelmiä. Opittujen asioiden syven-
tämisessä voidaan metsä- ja puuopetuksessa käyttää pohdiskelevaa
havainnointia, jonka aikana keskustellaan koetusta ja opitusta ja py-
ritään liittämään ne oppilaiden aiempiin kokemuksiin ja tietoihin.
Niin luodaan perustaa esimerkiksi uusien käsitteiden omaksumisel-
le, niiden täsmälliselle ja sujuvalle käytölle sekä tutkittujen ilmiöi-
den todelliselle ymmärtämiselle.

Nykyisessä opetuksessa tavoitteena on varhaiskasvatuksesta alka-
en ohjata oppilaita oman elinympäristönsä tuntemiseen ja sen ilmi-
öiden tutkimiseen. Se tarkoittaa
omakohtaista havaintojen tekoa,
aktiivista toimintaa ja itse-
näistä tietojen hankintaa
kirjatiedon päähän
pänttäämisen jäädessä
vähemmälle. Aluksi lä-
himetsään suuntautu-
vat ja myöhemmin
kauemmaksikin ulottu-
vat “tutkimusretket”
antavat mahdollisuu-
den toteuttaa tällaista
työtapaa. On tärkeää
huomata, että metsän
oppimispolulla vaelle-
taan yhä uudelleen kou-

Aika tarttuu kinnas kädessä yön
huurteisiin silmäripsiin ja vääntää
väkivoimin auki kohmettuneet
silmäluomet.

(Veikko Huovinen, Hirri)

Metsän seinä
on vain vihreä ovi
josta valo
ohjaa ystävänsä.

(Risto Rasa)

Me emme ole luodut jatkuvasti
oleskelemaan ummehtuneissa
huoneissa ja synkkien kujasien
solateillä. Meidän pyrkimyksem-
me ulos raittiiseen ilmaan ei saa
olla mammonan määrättävissä,
se ei saa kuihtua, ei veltostua, ei
käydä ahtaaksi. Aurinko, maa-
emo, ilma ja vesi ovat meidät
muovailleet. Tietäkäämme siis,
minkälainen on olinpaikkamme
oleva. Valoisan tulee mielemme
olla, ei raskas kuin synkeä yö.
Luonto ei itke, sillä luonnossa
vallitsee iloa ja riemua.

(J. E. Rosberg kirjassa
Suomen samoilijat, 1924)
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luvuosien aikana. Oppilaiden varttuessa polun varrella olevat tutki-
mustehtävät tulevat vähitellen vaativammiksi. Niin elämyksiä ja ko-
kemuksia kuin uusia tutkimuskohteitakin metsäluonnossa kyllä riit-
tää. Esimerkiksi lajintuntemus karttuu vähitellen ja tarjoaa aina uut-
ta mielenkiintoista opittavaa.

Metsä- ja puuopetusta esitellään alla kuudeksi osa-alueeksi ryhmi-
teltynä. Kunkin osa-alueen päämäärät ilmaisevat sen tason, johon
oppilaiden toivotaan yltävän kuuden ensimmäisen kouluvuoden ai-
kana. Tämän toteutuminen edellyttää metsätietousrepun
vähittäistä täydentämistä, tietojen kertaa-
mista ja taitojen toistuvaa harjoittelua.

Varsinkin luokilla 1–2 metsä- ja
puuopetus painottuu metsässä saa-
taviin kokemuksiin ja elämyksiin
tiedollisen annin lisääntyessä mer-
kittävästi vasta kolmannelta luokalta
eteenpäin. Koululaisten varttuessa,
luokilla 3–6, keskeisenä tarkoituk-
sena on syventää metsä- ja puu-
osaamista eri osa-alueilla. Kaiken
tämän perustana tulisi olla mie-
lenkiinto kotiseudun metsiä ja
muutakin luontoa kohtaan.

Metsähän oli mun mieli,
kauvas kaupungin melusta.

(Eino Leino)

Jotain parempaa tapaat
metsästä kuin kirjoista.

(Bernhard Clairvauxlainen)

METSÄ- JA PUUOPETUKSEN PÄÄMÄÄRÄT LUOKILLA 1–6METSÄ- JA PUUOPETUKSEN PÄÄMÄÄRÄT LUOKILLA 1–6METSÄ- JA PUUOPETUKSEN PÄÄMÄÄRÄT LUOKILLA 1–6METSÄ- JA PUUOPETUKSEN PÄÄMÄÄRÄT LUOKILLA 1–6METSÄ- JA PUUOPETUKSEN PÄÄMÄÄRÄT LUOKILLA 1–6
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Oppilas harjaantuu tutkimaan lähiym-
päristön ja kotiseudun metsäluontoa
sekä tunnistamaan eri eliölajeja. Hän

• on kiinnostunut metsäluonnon tapahtu-
mista ja osaa tehdä niistä havaintoja ja
pienimuotoisia tutkimuksia

• tutustuu erilaisiin metsiin ja osaa erottaa
toisistaan kuusimetsän, mäntymetsän,
lehtimetsän ja sekametsän

• tutustuu suohon ja osaa kuvata sen olen-
naiset piirteet

• osaa käyttää yksinkertaisia määritysop-
paita tunnistaessaan metsän kasveja, sie-
niä ja eläimiä

• tuntee kotiseutunsa metsä- ja suoluon-
non tavallisimpia eliölajeja.

Oppilas ymmärtää metsäluonnon raken-
teen ja toiminnan peruspiirteet. Hän

• osaa jaotella metsäluonnon elottomaan
ja elolliseen osaan sekä perustella jaon

• osaa pääpiirteissään selittää, mistä kasvit
saavat vettä, ravinteita ja energiaa kas-

Oppilaalla on taito liikkua ja retkeillä
metsässä. Hän

• osaa varustautua järkevästi metsäretkille
• osaa nimetä ilmansuunnat, määrittää

kompassin avulla pohjoisen ja lukea jon-
kin verran maastokarttaa

• osaa kertoa, mitä kuuluu luonnossa liik-
kujan jokamiehen oikeuksiin ja velvolli-
suuksiin

• osallistuu aluksi aikuisen kanssa nuotion
tekoon, hoitoon ja sammuttamiseen
sekä oppii iän karttuessa itsekin teke-
mään nuotion

• oppii toimimaan oikein, jos eksyy met-
sään

• kokee metsän rentouttavana ja rauhoit-
tavana ympäristönä

• osaa kuvata luontokokemuksiaan eri il-
maisukeinoin.

Rinteessä kasvaa sieniä.
Kun siitä kulkee ohi ne
nostelevat risaisia lakkejaan.

(Risto Rasa)

vamiseensa ja muihin elintoimintoihinsa
• osaa pääpiirteissään selittää, mistä eläi-

met saavat vettä, ravintoa ja energiaa
kasvamiseensa ja muihin elintoimintoi-
hinsa

• osaa ryhmitellä metsän eliöitä tuottajiin,
kuluttajiin ja hajottajiin ja koota tutuista
eliölajeista ravintoketjuja

• havaitsee, että metsässä uusia kasveja
kasvaa ja syntyy uusia eläimiä, ne kasva-
vat ja kasveja ja eläimiä myös kuolee.

Oppilas osaa hyödyntää metsän anti-
mia. Hän

• kartuttaa varhaiskasvatuksen aikana
hankkimiaan taitoja kerätä marjoja ja
sieniä sekä valmistaa niistä syötävää

• tietää, että kasveista ja sienistä saa väri-
aineita kankaan ja lankojen värjäykseen

• tietää, mitä metsästä löytyviä aineksia on
lupa kerätä ja käyttää esimerkiksi askar-
teluun, rakenteluun ja leikkipaikan ra-
kentamiseen

• tietää, että riistaeläimiä saa metsästää
vain luvalla ja laillisina metsästysaikoina.

METSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖMETSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖMETSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖMETSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖMETSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖ
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Oppilas ymmärtää, mitä tarkoittaa käsi-
te metsäluonnon monimuotoisuus. Hän

• osaa esimerkein selittää, millä tavalla
metsäluonnon monimuotoisuutta voi-
daan arvioida

• osaa nimetä uhanalaisia ja muita suoje-
lun tarpeessa olevia metsien ja soiden
eliölajeja

• osaa mainita esimerkkejä siitä, miten
jotkin eliölajit ovat suojelun avulla alka-
neet menestyä ja/tai sopeutuneet ihmi-
sen muokkaamaan elinympäristöön.

Oppilas arvostaa luonnon suojelua ja ha-
luaa omassa toiminnassaan ja käyttäyty-
misessään ottaa luonnon huomioon. Hän

• osallistuu koulun oman lähimetsän hoi-
tamiseen ja lähiympäristön siistimiseen

• liikkuu ja retkeilee metsässä roskaamat-
ta, rikkomatta esimerkiksi keloja ja pök-
kelöitä, repimättä puiden ja pensaiden
oksia tai maasta kasveja ja aiheuttamat-
ta muutakaan vahinkoa

• jättää luonnon eläimet rauhaan, koska

METSÄTMETSÄTMETSÄTMETSÄTMETSÄTALALALALALOUSOUSOUSOUSOUS

Oppilas osaa perustella maamme met-
sien merkityksen uudistuvana luonnon-
varana. Hän

• osaa selittää, mitä tarkoittaa se, että
puuta sanotaan uudistuvaksi luonnonva-
raksi

• tietää, että yksityiset perheet omistavat
suurimman osan Suomen metsistä

• osaa kuvata, mitä käsite metsätalous tar-
koittaa

• osaa perustella, miksi puita kaadetaan
• ymmärtää, että metsätaloudella on Suo-

messa suuri merkitys.

Oppilas tietää, että Suomessa on pääasi-
assa hoidettuja talousmetsiä. Hän

• osaa istuttaa puuntaimia ja huolehtia nii-
den kasvusta

Auringon suukko
kun lämmöllä koski
punastui mansikkaneidon poski.
Ujosti käänsi hän posken toisen.
Aurinko suikkasi samanmoisen.

(Ester Ahokainen)

On kasvan ko puu metsäs.

(SKS, Taivassalo)

tietää, ettei niitä saa ottaa edes lemmi-
keiksi

• auttaa lintuja rakentamalla linnunpönt-
töjä ja lintulautoja

• tietää, että aloitettua eläinten talviruo-
kintaa ei saa lopettaa kesken

• osaa tehdä havaintoja metsän viihtyisyy-
destä

• oppii tarkastelemaan omia ja toisten rat-
kaisuja myös eettiseltä kannalta.

• osaa kertoa metsänhoidon tärkeimmät
vaiheet ja käy tutustumassa käytännön
metsänhoitoon

• osaa antaa esimerkkejä siitä, millä taval-
la talousmetsien hoidossa voidaan ottaa
huomioon myös metsien monikäyttö ja
metsien monimuotoisuuden suojelu.
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Oppilas tutustuu Suomen varhaishisto-
riaan sekä metsän ja puun merkitykseen
entisaikoina ja nykyään. Hän

• tutustuu kansanperinteen välittämään
kuvaan metsän ja puun merkityksestä
suomalaisille

• tarkastelee entisajan puurakennuksia ja
puuesineistöä, kuten huonekaluja, tar-
vekaluja ja soittimia

• oppii itse valmistamaan näkemiään esi-
neitä ja pienoismalleja

• tutustuu esimerkiksi museokäynneillä ja
kirjallisuuden avulla entisaikojen suoma-
laisten elämäntapaan

• osaa mainita esimerkkejä metsän ja puun
nykyisestä käytöstä ja merkityksestä.

PUUN KÄYTTÖ JA JALPUUN KÄYTTÖ JA JALPUUN KÄYTTÖ JA JALPUUN KÄYTTÖ JA JALPUUN KÄYTTÖ JA JALOSTUSOSTUSOSTUSOSTUSOSTUS

Oppilas osaa käyttää puuta käsityöma-
teriaalina. Hän

• tunnistaa sahatavarana männyn, kuusen
ja koivun

• osaa työstää puuta käsityövälineillä ja
huomaa, että esimerkiksi puun syykuvio
asettaa tiettyjä vaatimuksia ja rajoituksia
puun työstämiselle

• osaa liittää puuta yhteen nauloilla, ruu-
veilla ja liimalla

• osaa tehdä yksinkertaisia liitoksia kuten
lapaliitoksen ja tappiliitoksen

• osaa maalata, lakata ja petsata puuta ja
ymmärtää pintakäsittelyn tarpeellisuuden

• vertailee puuta raaka-aineena esimerkik-
si muoviin ja metalliin

• tarkastelee puuleluja, puuastioita, huo-
nekaluja ja paperijalosteita sekä raken-
nuksien puuleikkauksia ja huomaa, että
puu soveltuu monenlaisiin tarkoituksiin.

Oppilas saa perustiedot metsäteollisuu-
desta. Hän

• osaa pääpiirteissään kuvata puun mat-
kan metsästä esimerkiksi raakalaudaksi,
huonekaluksi tai paperiksi

• tietää, että sahatavara ja paperi kuuluvat
tärkeimpiin vientituotteisiimme

• vertailee eri paperilaatuja, esimerkiksi
niiden kestävyyden, imukyvyn ja veny-
misen suhteen

• tietää, että puusta, paperista ja karton-
gista valmistetut tuotteet ovat käytön jäl-
keen erinomaista kierrätysmateriaalia,
joiden käyttö säästää metsästä kaadetta-
vaa raakapuuta

• opettelee itse huolehtimaan kierrätys-
materiaalin viemisestä keräysastioihin.

Oppilas perehtyy siihen, miten taiteilijat
eri taidelajeissa ovat kuvanneet ja ku-
vaavat metsää. Hän

• katselee metsäaiheisia taidekuvia ja
kuuntelee metsäaiheista musiikkia

• piirtää, maalaa ja muovailee musiikin in-
noittamana metsäaiheisia töitä

• tuntee ja osaa metsälauluja
• lukee metsäaiheista kirjallisuutta
• kirjoittaa metsäaiheisia tarinoita, runoja

ja tietotekstejä
• tutustuu maamme puuarkkitehtuuriin.

Kyllä pieninkin pitää
kun se on pihlajaa.

(Kauhajoki/Sanakirja-
säätiön kok.)
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Metsäluonnon tapahtumia
Oppilaat etsivät metsästä merkkejä luonnon tapahtumista,
kuten eläinten jälkiä ja jätöksiä ja niiden katkomia ja järsimiä

puita ja pökkelöitä, etanoiden syömiä sieniä, toukkien nakertamia
puita ja muita kasveja jne. Löydöt voidaan tuoda
kouluun tarkemmin tutkittavaksi ja niitä tallenne-
taan jo metsässä esimerkiksi piirtämällä tai valo-
kuvaamalla. Johtolankojen perusteella selvi-
tetään jälkien aikaansaajat sekä muut mah-
dolliset tiedot eläimestä, kuten elinympäris-
tö, ravinto ja elintavat.

Siementen tutkiminen
Oppilaat keräävät koivun siemeniä, tutki-
vat niitä luupeilla tai suurennuslaseilla ja piirtä-

vät näkemänsä vihkoon ja kirjoittavat myös selitykset kuvaan. He
kokeilevat siemenen liito-ominaisuuksia yrittämällä pitää sen puhal-
telemalla ilmassa. Samalla tavalla tutkitaan havupuiden siemeniä ja
verrataan niitä koivun siemeniin.

Kilpailu elintilasta
Metsästä rajataan noin 5 x 10 metrin kokoinen alue. Oppi-
laat laskevat, kuinka monta puuta sillä kasvaa. Samalla he

katsovat, minkä puiden taimia on metsässä. Oppilaat tarkastelevat
puiden ikää ja kuntoa ja koettavat päätellä, mitkä puut selviytyvät
täyteen mittaansa, mitkä taas ilmeisesti kuihtuvat ja kuolevat kilpai-
lussa elintilasta. Oppilaat laativat pienen selvityksen niistä kasvu-
paikkatekijöistä, joista puut keskenään kilpailevat.

Mieluinen metsä
Opettajan johdolla luokitellaan erilaisia metsiä esimerkiksi
kasvillisuuden ja metsän käytön perusteella. Se voidaan teh-

dä joko maastometsäretkellä tai kuvien avulla. Tämän jälkeen suo-
ritetaan haastattelututkimus. Millainen metsä on mieluisin? Miksi?

Ilmansuuntaleikki
Voimistelusaliin tai koulun kentälle merkitään neljä ympyrää
kuvaamaan pääilmansuuntia. Oppilaat seisovat keskellä leik-

Luonnolla ei ollut ihmisen malt-
tamattomuutta nähdä järjestystä
ja tulosta mahdollisimman pian.
Oli vain tyhjän kasvualan täyttä-
misen pakko, siementämisen,
lisääntymisen ja kasvamisen
mahtava voima.

(Veikko Huovinen,
Puukansan tarina)

OPETUSVINKKEJÄ LUOKILLE 1–6OPETUSVINKKEJÄ LUOKILLE 1–6OPETUSVINKKEJÄ LUOKILLE 1–6OPETUSVINKKEJÄ LUOKILLE 1–6OPETUSVINKKEJÄ LUOKILLE 1–6
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kitilaa. Leikin vetäjä huutaa jonkin ilmansuunnan nimen, ja oppi-
laat juoksevat tähän ympyrään. Viimeinen ympyrässä putoaa leikis-
tä joka kierroksella.

Suunnistusharjoitus
Luokka jaetaan 3–4 oppilaan ryhmiksi. Ryhmä katsoo lähtö-
pisteen kartalta. Sen jälkeen vain yhdellä ryhmänjäsenellä on

kartta. Hän johtaa muut valitsemaansa kohteeseen. Perillä muut
yrittävät selvittää kartasta, mitä reittiä kohteeseen on tultu.

Erilaisia puita
Luokka jaetaan 2–3 oppilaan ryhmiksi. Kukin ryhmä valitsee
muutamia mieleisiään erilaisia puita. Ryhmä koettaa mahdol-

lisimman monipuolisesti puita tutkimalla kuvata niiden eroja, kuten
puiden muotoa ja korkeutta, oksien sijaintia, rungon pintaa, lehti-
muotoja, puiden värejä, niiden luomia tuntemuksia ja mielikuvia.
Kukin oppilas voi myös piirtää tai maalata itsensä kaltaisen puun tai
kertoa, mitä puuta hänen ystävänsä muistuttaa.

Puun tarina
Luokka jaetaan 2–3 oppilaan ryhmiksi. Kukin ryhmä etsii
mieleisensä puun ja kirjoittaa sille elämäntarinan. Mitä puu

on nähnyt ja kokenut? Ryhmä esittää tarinan muille oppilaille.

Vuodenaikojen metsä
Opettaja jakaa jokaiselle oppilaalle samanlaisen metsää esit-
tävän ääriviivapiirroksen. Kukin oppilas valitsee mieleisensä

vuodenajan ja koettaa kuvata sitä värein piirrokseen. Onko metsä
talvella todellakin vain valkoinen ja kesällä vain vihreä? Koetetaan
huomata metsän värisävyjen runsaus.

Metsänhaltijat
Oppilaat tutustuvat vanhoihin tarinoihin ja uskomuksiin met-
sänhaltijoista, keijuista, menninkäisistä ja muista taruolen-

noista. Millaisia ne olivat – kilttejä, ilkeitä, pelottavia, viekkaita jne.
Jokainen voi piirtää, maalata tai muovailla jonkin taruolennon. Poh-
ditaan yhdessä, miksi esi-isämme loivat tarinoita tällaisista olennois-
ta ja jopa toivat uhrilahjoja esimerkiksi pyhille puille.

Metsänhaltija näyttäytyy milloin
minkin näköisenä ja kokoisena.
Väliin se on mahdottoman pitkä
niin kuin korpikuusi, väliin se on
taas pieni äijänkäppyrä. Usein
sillä on havuturkki ja naavahattu.

(SKS, Pylkönmäki 1936)

Jos eksyt, toimi näin:

• Pysyttele poluilla tai teillä.
• Älä kuluta turhaan voimiasi,

mutta pidä itsesi lämpimänä.
• Jos lähellä on korkea paikka,

kiipeä sille katsomaan,
näkisitkö tuttuja paikkoja.

• Älä istu suoraan kylmään
maahan, vaan pane alle jokin
vaatekappale.

• Pane päällesi kirkkain vaatteesi
ja huuda tai vihellä usein, niin
sinut huomataan helpommin.

• Yritä pitää mieli rohkeana.
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Musiikki puuta kuvaamassa
Oppitunnilla on perehdytty esimerkiksi kuuseen. Metsäret-
kellä oppilaat hakeutuvat pieninä ryhminä suurten kuusten

alle ja tutkivat sitä: miltä näyttää, tuntuu, tuoksuu, kuuluu? Miltä
tuntuu halata puuta? Lopuksi oppilaat asettuvat selälleen kuusen
alle, katselevat sitä ja kuuntelevat opettajan nauhurilta soittamaa
musiikkia, esimerkiksi Sibeliuksen sävellystä ”Kuusi”. Teemaa voi
jatkaa kuvataiteissa piirtämällä tai maalaamalla tuntemustensa mu-
kaisen puun. Muita Sibeliuksen puuaiheisia sävellyksiä pianolle
(opus 75) ovat Koivu, Haapa, Kun pihlaja kukkii ja Yksinäinen hon-
ka.

Erilaisia paperilaatuja
Opettaja tuo oppilaille suuren määrän erilaisia paperilaatuja.
Oppilaat tekevät 2–3 hengen ryhminä pikku kokeita, joiden

tavoitteena on verrata eri paperilaatuja toisiinsa. Oppilaat tutkivat
esimerkiksi paperilaatujen pintaa, lujuutta, joustavuutta, imukykyä,
kosteudenkestävyyttä, repäisyjälkeä jne. He laativat ominaisuuksis-
ta taulukon ja suunnittelevat sen pohjalta käyttösuosituksen kulle-
kin paperilaadulle.

Nuotioretki
Jokamiehen oikeuksien mukaan nuotion sy-
tyttämiseen tarvitaan aina maanomistajan
lupa. Jos ei ole käytettävissä valmista nuotio-
sijaa, sellainen täytyy valmistaa huolella. Tur-
vallisin nuotion alusta on paljas hiekkamaa.
Jos nuotio tehdään mullan tai turpeen päälle,

maasta pitää poistaa pintakasvillisuus riittävän
laajalta alueelta (1 m x 1 m).

Rakenna kuivista puista kuvan mukainen nuotion
perusta. Sytykkeitä kannattaa kerätä runsaasti. Sytyk-

keiksi sopivat tuohi (älä revi kasvavista puista), sekä
maanomistajan luvalla otettavat tervaspuu sekä kuusen kuivat

alaoksat. Taittele sytykkeet kaksinkerroin. Hyviä sytykkeitä ovat
myös männystä veistetyt kiehiset.

Sytykkeet sijoitetaan kuvassa merkittyyn paikkaan pui-
den alle ja sytytetään tuulen puolelta vartalon suojas-
sa. Pääperiaate on, että lähimpänä sytykkeitä ovat
pienet, helposti syttyvät puut. Nuotion sytyttyä
kunnolla lisätään paksumpia puita, jotka
palavat hitaammin. Eri puulajit palavat
eri lailla, hyväksi nuotion sytyttäjäksi
oppii vain kokemuksen kautta.

Nuotion ääressä voi puuhata
monenlaista. Veistelytöiksi
käyvät makkaratikun tai kak-
sikärkisen haarukan vuoles-
kelu. Jos sinulla ei ole maan-

Vanha intiaanien nuotioviisaus

Punainen mies tekee
pienen tulen ja istuu lähellä.
Valkoinen mies tekee
suuren tulen ja istuu kaukana.

Sytykkeet

Puu sai linnunpesän.
Moneen viikkoon
tuskin uskalsi liikahtaa.

(Risto Rasa)
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omistajan lupaa ottaa puumateriaalia luon-
nosta, voit ottaa mukaan puuriman pätkiä.
Haarukka syntyy sellaisesta jopa helpommin
kuin paksusta kepistä. Haarukalla on muka-
va syödä esimerkiksi makaroniruokia.

Lusikan valmistaminen on työlääm-
pää. Kepistä vuollaan ensin lusikan ai-
hio. “Pesän” päällä pidetään tikun
avulla kuuma kekälettä. Kekälee-
seen puhalletaan, että se hehkuisi
mahdollisimman kuumana. Ke-
käleet polttavat puuhun vähi-
tellen kuoppaa, jota aika
ajoin puhdistetaan puukolla.

Jos nuotiolla keitetään
jotakin, tarvitaan keittoteli-
ne. Keitinorsi kivien varassa
on yleisin, mutta helposti
huojuva ratkaisu. Tukevin keittoteline on kolmijalka.

Nuotio on sammutettava hyvin. Paras sammutin on vesi. Kaada
nuotioon niin paljon vettä, että maapohjakin on varmasti jäähtynyt.
Muista, että mullassa ja turpeessa tuli voi kyteä viikkojakin.

Kuusi paukkuu kokossasi,
varo siis sä vaatteitasi.
Haapa palaa taulan lailla,
liekki lämpöä on vailla.
Savu nousee katajasta,
sitten rungot syttyy vasta.
Kostea on raita,
puuta käytä ellet löydä muuta.
Lepästä saat hyvää tuhkaa,
suopa loppumaan jos uhkaa.
Koivu kuluu nopeasti,
käytä sitä varovasti.
Honka parhain kokkopuista,
rakovalkeata muista.

(säv. ja sanat trad.)
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Puut liikkuvat keväisessä metsäs-
sä, kypsyttävät vihreänsä yhtäkkiä
kuin takeiksi harteilleen.

(Risto Rasa)

METSÄ- JA PUUOPETUS LUOKILLA 7–9METSÄ- JA PUUOPETUS LUOKILLA 7–9METSÄ- JA PUUOPETUS LUOKILLA 7–9METSÄ- JA PUUOPETUS LUOKILLA 7–9METSÄ- JA PUUOPETUS LUOKILLA 7–9

Perusopetuksen ylimmillä luokilla 7–9 kussakin oppiaineessa on
oma opettajansa, ja opetuksen tehtävänä on luoda perustaa myö-
hemmille opinnoille. Tämän takia tiedollinen osuus opiskelussa kas-
vaa, mikä ilmenee myös metsä- ja puuopetuksessa. Opetuksen pe-
rustana ovat kuitenkin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen
alemmilla luokilla mainitut tiedot ja taidot, joista monia syvenne-
tään ja laajennetaan.

Tiedollisen osuuden lisääntymisestä huolimatta elämykset ja ko-
kemukset sekä retkeily metsän oppimispolulla ovat tärkeitä myös
perusopetuksen ylimmillä luokilla. Myönteinen suhtautuminen
metsäluontoon ja ymmärrys metsien merkityksestä ei synny pelkäs-
tään lukemalla kirjasta faktatietoja tai seuraamalla luokassa opetus-
ta. Sen sijaan luokasta luontoon -opetus eli liikkuminen luonnossa,
siellä itsenäisesti tehtävät havainnot, mittaukset ja tutkimukset he-
rättävät helpommin aktiivista ja pysyvää kiinnostusta metsäluontoa
kohtaan. Luokasta luontoon -opiskelu koetaan mielenkiintoiseksi ja
tärkeäksi perusopetuksen ylimmillä luokilla, mikä ilmenee maa- ja
metsätaloutta ja monien luonnon tuntemista ja retkeilyä sisältävien
valinnaisten kurssien suosiona.

Metsäopetus toteutuu parhaiten, jos koulussa järjestetään moni-
oppiaineinen metsäkurssi tai opintokokonaisuus. Tällainen kurssi
antaa mahdollisuuden tarkastella metsää ja siihen liittyviä aiheita
metsän oppimispolun osa-alueiden ja eri oppiaineiden mukaisesti
sivuilla 27–29 kuvatuilla tavoilla. Biologi-
an opetukseen liittyvä lajintuntemus
sekä kaikkiin luonnontieteisiin sisäl-
tyvä kokeellinen luonnontutkimus
syventävät ja rikastuttavat opiskelua
ja antavat pohjan metsän ekosys-
teemin rakenteen ja toimin-
nan ymmärtämiselle.
Omakohtainen tutustu-
minen metsätalouteen,
puun jalostukseen ja
metsäteollisuuteen an-
taa puolestaan jatko-
opintojaan ja tulevai-
suuttaan pohtivalle
oppilaalle realistisen
käsityksen näihin aloi-
hin liittyvistä työmah-
dollisuuksista.

Metsä- ja puuopetus on seuraavassa jaettu metsän oppimispolun
mukaisesti kuuteen osa-alueeseen. Vuosiluokille 7–9 osoitetut pää-
määrät kuvaavat sitä tasoa, jolle koululaisten toivotaan yltävän päät-
täessään yleissivistävän perusopetuksen.

Yksinään tumma havumetsä on
sittenkin vähän liian vakava ja
yksitotinen. On hauskaa, että
siellä täällä on myös koivua ja
muita lehtipuita, joilla on heleän
vihanta lehti ja iloinen ilme. Ne
saavat juron luonteemme
lempeästi hymyämään.

(Reino Kalliola)

METSÄ- JA PUUOPETUKSEN PÄÄMÄÄRÄT LUOKILLA 7–9METSÄ- JA PUUOPETUKSEN PÄÄMÄÄRÄT LUOKILLA 7–9METSÄ- JA PUUOPETUKSEN PÄÄMÄÄRÄT LUOKILLA 7–9METSÄ- JA PUUOPETUKSEN PÄÄMÄÄRÄT LUOKILLA 7–9METSÄ- JA PUUOPETUKSEN PÄÄMÄÄRÄT LUOKILLA 7–9
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Oppilas oppii perusasiat suomalaisen
metsän luonteenomaisista piirteistä ja
hänellä on käsitys myös maailman muis-
ta metsistä. Hän

• tuntee kotiseutunsa metsien ja soiden
tavallisimpia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja

• osaa kuvata metsän ekosysteemin raken-
teen ja toiminnan perusteet

• tietää, että metsät jaetaan kolmeen pää-
tyyppiin, kuiva kangasmetsä, tuore kan-
gasmetsä ja lehtometsä, sekä osaa kuva-
ta niiden luonteenomaisia piirteitä

• tietää, että suot jaetaan neljään päätyyp-
piin, korpi, räme, neva ja letto, sekä
osaa kuvata niiden luonteenomaisia piir-
teitä

• ymmärtää, että kasvit ovat sopeutuneet
erilaisiin kasvuolosuhteisiin, tuntee tyyp-
pikasvit ja osaa niiden perusteella pää-
tellä metsätyypin

• tuntee kasvupaikkatekijät ja ymmärtää
niiden merkityksen metsän kasvulle

• osaa vertailla luonnonmetsän ja talous-
metsän sukkessiota

• osaa kartan avulla selvittää Euroopan
metsien alueellista jakautumista ja eri
kasvillisuusvyöhykkeiden sijaintia

Oppilas osaa liikkua metsässä turvalli-
sesti. Hän

• hallitsee retkeilyn perustaidot ja osaa va-
rustautua vaativallekin retkelle tai vael-
lukselle

• osaa suunnistaa kartan ja kompassin
avulla

• noudattaa jokamiehen oikeuksia ja vel-
vollisuuksia liikkuessaan metsässä

• saa luonnossa liikkumisesta myönteisiä
ja mielenrauhaa lisääviä kokemuksia.

Oppilas osaa käyttää hyväkseen metsä-
luonnon antimia. Hän

• osaa kerätä, säilöä ja valmistaa ruuaksi
marjoja ja sieniä

METSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖMETSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖMETSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖMETSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖMETSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖ

• osaa sijoittaa maailmankartalle maail-
man suuret metsäalueet ja kuvata niiden
tyypillisiä piirteitä.

Oppilas kykenee itsenäisesti tutkimaan
metsäluontoa. Hän

• osaa seurata ja tutkia metsäluonnon il-
miöitä eri vuodenaikoina

• osaa kuvata, millä tavalla metsäluonto
on sopeutunut talven olosuhteisiin

• osaa lähdekirjojen avulla määrittää tut-
kittavan metsäalueen eliölajeja ja tulkita
yleisimpiä eläinten jälkiä ja jätöksiä

• osaa suunnitella ja tehdä erilaisia kokeita
ja mittauksia kasvupaikkatekijöiden, lajis-
ton ja puuston määrän selvittämiseksi

• osaa vertailla erilaisia metsiä ja kuvata
niiden luonteenomaisia piirteitä

• osaa maastokartan avulla selvittää, miten
luonnonolot vaikuttavat erilaisten metsi-
en sijoittumiseen.

• on perillä metsästysharrastuksesta ja
osaa perustella oman kantansa metsäs-
tykseen

• tietää, että metsästäjät harjoittavat myös
riistanhoitoa

• osaa kertoa, mikä merkitys metsien mo-
nikäytöllä on jokamiehelle.
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Oppilas ymmärtää metsien suojelun
merkityksen maamme luonnon moni-
muotoisuuden säilyttämisessä. Hän

• tietää, että noin puolet Suomen uhan-
alaisista eliölajeista elää metsissä ja soil-
la

• osaa kuvata uhanalaisten eliölajien vä-
henemisen syitä

• osaa kertoa, millaisia luonnonsuojelualu-
eita Suomessa on, ja tietää, että suurin
osa niistä on metsä- ja suoluontoa

• osaa mainita esimerkkejä suojelluista
luontotyypeistä, tunnistaa niitä maastos-
sa ja selittää niiden säilyttämisen perus-
teita

• osaa perustella, miksi talousmetsien eko-
logisesti ja taloudellisesti kestävällä käy-
töllä on Suomen luonnonsuojelussa suu-
ri merkitys

• osaa mainita olennaiset metsiemme ti-
laan vaikuttavat ympäristöuhat ja tietää
keinoja niiden vähentämiseksi.

METSÄTMETSÄTMETSÄTMETSÄTMETSÄTALALALALALOUSOUSOUSOUSOUS

Oppilas tietää metsien merkityksen Suo-
men aluetaloudessa. Hän

• tietää, että yli puolet Suomen metsistä
on yksityisten ihmisten ja perheiden
omistamia, ja ymmärtää, että metsällä
on monia merkityksiä omistajalleen

• tietää, että puu on Suomen tärkein uu-
distuva luonnonvara ja että talousmetsät
tuottavat puuta talouskäyttöön

• tietää, että metsäala on merkittävä työl-
listäjä kasvukeskusten ulkopuolella.

Oppilas tutustuu talousmetsän hoitoon
käytännössä. Hän

• tunnistaa ja osaa luonnehtia eri vaiheis-
sa olevien talousmetsien tyypillisiä piir-
teitä

• osaa määritellä erilaisten metsäalueiden
taloudellisen arvon ja arvioida niiden
muita arvoja

Oppilas kokee metsien suojelun myön-
teisenä asiana. Hän

• suhtautuu myönteisesti metsien suojelun
perustavoitteeseen turvata vakiintunei-
den eliölajien ja maallemme luonteen-
omaisten luontotyyppien säilyminen

• arvostaa taajama-asutuksen pieniäkin
metsiä, puistoja ja muita viheralueita
elinympäristön viihtyisyyden lisääjinä

• rohkenee esittää perusteltuja mielipitei-
tä metsien suojelusta

• tietää, millä tavalla voi vaikuttaa lähiym-
päristönsä metsäluonnon suojeluun.

• osaa määritellä ja perustella maastossa jo
tehtyjä ja jatkossa tarvittavia metsänhoi-
totoimenpiteitä

• tutustuu metsässä tehtäviin töihin ja on
selvillä metsätalouden tarjoamista opis-
kelu- ja työmahdollisuuksista.

METSÄ- JA PUUOPETUS PERUSOPETUKSESSA 43

On miästä niinko puuta metsäs.

(SKS, Taivassalo)
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Oppilas osaa monipuolisesti käyttää
puuta käsityömateriaalina. Hän

• tietää sahatavaran yleisimmät nimikkeet
• osaa suunnitella toteuttamiskelpoisia ja

toimivia puutuotteita
• tuntee tavallisimmat puulajit myös saha-

tavarana, valitsee sopivimman puumate-
riaalin kulloiseenkin tarkoitukseen ja
käyttää raaka-aineita taloudellisesti

• osaa valita puun työstämiseen sopivim-
mat menetelmät ja kykenee käyttämään
työkoneita turvallisesti

• osaa valita ja tehdä valmistamalleen
tuotteelle tarkoituksenmukaisen pintakä-
sittelyn.

Oppilas tietää perusasiat Suomen puun-
jalostuksesta ja metsäteollisuudesta.
Hän

• osaa mainita esimerkkejä puun käytöstä
rakentamisessa sekä työ- ja tarvekalujen
ja koriste-esineiden tekemisessä

• osaa mainita esimerkkejä puun käytöstä
eri tarkoituksiin, kuten tukkipuu raken-
tamisessa, kuitupuu sellun ja paperin
valmistuksessa ja pienpuu energian tuot-
tamisessa

• osaa kertoa, mitkä ovat metsäteollisuu-
den tärkeimmät tuotantoalat

Eivät olleet mitään rasseja ja ruikuloita
sen ajan sahapuut. Kotkassa ei ollut vielä
1871 sahattu yhtään tukkia, joka ei olisi
latvaläpimitaltaan täyttänyt kymmentä
tuumaa.

Senaatin kirjeessä 1893 säädettiin, että
ennen hakkuuta oli leimattava sellaiset
puut, joiden läpimitta seitsemän metrin
korkeudella on vähintään 25 senttiä.

(Veikko Huovinen,
Puukansan tarina)

Siihen aikaan oli tukkiyhtiöellä kaeken-
laesta työtouhuu kesälläkin. Oli ropsin
kuorintoja ja kokopuhtaaksi vuoluja.
Halon teko savotoeta oli aevan lähellä. Jo
koulun käännin välissä. Oltiin aena savo-
tassa. Ei siihen aekaan köyhän pentu
muuten rahoo soanut, piti ite tienata.
Sillä tavalla se tuli jo kouluaeikan sotuu
jonkinmoenen alakuopetus savottalae-
seen työhön.

(Jyrki Pöysä, Jätkän synty)

• osaa pääpiirteissään kuvata, millä tavalla
valmistetaan sellua ja paperia

• osaa kertoa, millaista puuta jalostavaa
teollisuutta on hänen kotiseudullaan

• on selvillä puun mekaanisen ja kemialli-
sen jalostuksen tarjoamista opiskelu- ja
työmahdollisuuksista.

Oppilas saa perustiedot metsien käsitte-
lystä. Hän

• tietää, että talousmetsien hoidossa pyri-
tään yhdistämään taloudellisesti kestävä
metsätalous ja luonnon monimuotoisuu-
den vaaliminen

• tietää, että metsien käsittelytavoista ja
-tavoitteista on olemassa monia näke-
myksiä

• kykenee tietojensa perusteella muodos-
tamaan oman perustellun näkemyksen-
sä metsien käsittelystä.
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Oppilas saa kokonaiskuvan metsien mer-
kityksestä Suomen historiassa ja suo-
malaisten elämässä. Hän

• on selvillä siitä, että Suomen ensimmäi-
set asukkaat tulivat metsäiseen maahan

• tietää, että maamme varhaisimmat asuk-
kaat olivat eränkävijöitä, joille metsä tar-
josi riistaa ja suojaa sekä raaka-aineet
asumusten ja tarve-esineiden tekoon

• osaa mainita esimerkkejä työkaluista ja
tarve-esineistä, joiden raaka-aineena on
ollut ja yhä edelleen on puu

• osaa kuvata Suomen metsänkäytön vai-
heita kaskitaloudesta nykyaikaan

• osaa kuvata metsätöiden muuttumista
pokasahan ja kirveen käytöstä nykyajan
monitoimikoneisiin.

Oppilas tietää metsien vaikutuksen suo-
malaisen kulttuuriin. Hän

• ymmärtää, että suomalaisten suhde met-
sään kumpuaa tuhansien vuosien elä-
mästä metsien peittämässä maassa

• osaa mainita esimerkkejä siitä, millaista
kuvaa kansanperinne ja kansantaide vä-
littävät elämästä metsässä ja metsästä

• osaa mainita esimerkkejä kuvataiteista,
musiikista, kirjallisuudesta ja näytelmä-
taiteesta, joissa metsäluonto on ollut tai-
teilijoiden innoittajana

Oppilas ymmärtää Suomen metsäteolli-
suuden kansantaloudellisen merkityk-
sen. Hän

• osaa perustella puunjalostuksen ja met-
säteollisuuden olennaisen merkityksen
Suomen kansantaloudessa

• tietää, että suurin osa metsäteollisuuden
tuotteista menee vientiin

• kykenee kartaston avulla selvittämään
Suomen metsäteollisuuden sijainnin ja
pohtimaan sijoittumisen syitä

Nikkarointi tehtiin ennen pääasiassa
talvella piisitulen valolla. Metsästä
haettiin männyn tervajuurikoita, jotka
hyvin paloi ja antoivat pirttiin valoa.

(Taivalkoski/MV)

• ymmärtää, että suomalaisten metsäkuva
ja käsitys metsien käytöstä on aikojen
kuluessa muuttunut

• tietää, että suomalaiset arvostavat suu-
resti metsää ja muuta luontoa vapaa-
ajan ympäristönään.

Oppilas on kiinnostunut metsiemme tu-
levaisuudesta. Hän

• tietää, että hoitamalla metsiä kestävällä
tavalla Suomi voi käyttää niitä jatkuvasti
eri tavoin hyväkseen

• kykenee esittämään metsien käytölle ja
suojelulle erilaisia, arvostuksista riippu-
via vaihtoehtoja.

• tietää, mikä merkitys metsäteollisuudel-
la on ympäristön kuormittajana ja osaa
mainita tästä muutamia esimerkkejä

• tietää, että puunjalostus ja metsäteolli-
suus ovat kyenneet merkittävästi vähen-
tämään niiden ympäristölleen aiheutta-
maa kuormitusta

• kykenee itse arvioimaan metsäteollisuu-
den ja ympäristönäkökulmien välisiä ris-
tiriitoja ja luomaan niistä oman näke-
myksensä.
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Metsävaelluskurssi
Metsävaellus on oppilaita innostava käytännönläheinen met-
säteema, jossa on mahdollista integroida monipuolisesti eri

oppiaineita. Se yhdistää omakohtaiset elämykset ja havainnot ai-
emmin hankittuun ja myöhemmin tulevaan tietoaineksen mieleen-
painuvaksi kokemukseksi. Se antaa myös uuden oppimistilanteen
ja mahdollisuuden niille oppilaille, jotka eivät ole luokkatilanteessa
parhaimmillaan. Ohessa ohjeellinen aiherunko:

Etukäteen
• toimivat retkeilyvarusteet, varustelista
• retkiruuan suunnittelu ja hankinta
• rinkan pakkaaminen ja säätäminen
• jokamiehen oikeudet
• kulkeminen yhdessä maastossa, ryhmädynamiikka

Siihen paikkaa metsässäkin syn-
tyy haltia, missä on kolmasti tulta
pidetty. Ja haltia on sen näkönen
ja luontonen, joka ensimmäisen
tulen on sytytänyt.

(SKS, Karttula 1938)

OPETUSVINKKEJÄ LUOKILLE 7–9OPETUSVINKKEJÄ LUOKILLE 7–9OPETUSVINKKEJÄ LUOKILLE 7–9OPETUSVINKKEJÄ LUOKILLE 7–9OPETUSVINKKEJÄ LUOKILLE 7–9

Jeru rakensi riu’uista ja havuista
kolmiseinäisen laavun mahtavan,
pitkäoksaisen kuusen alle. Siinä
kelpaisi yötulia poltella ja uneen
urvahtaa.

(Veikko Huovinen,
Puukansan tarina)
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Ensimmäinen päivä, lähtö
• varustetarkastus
• suunnistaminen maastossa
• leirin pystytys
• retkikeittimen käyttö
• iltaohjelma ja telttamajoitus

Toinen päivä
• leirin purku
• luonnon havainnointi, luonnon suuren kirjan lukeminen
• luonnonsuojeluun ja metsien hoitoon liittyviä tehtäviä
• nuotion sytyttäminen ja vastuu tulen teosta
• leirin pystytys
• iltaohjelma ja telttamajoitus

Kolmas päivä, paluu
• leirin purku
• ensiapu retkiolosuhteissa
• sauna

Metsä- ja suotyypit
Oppilaat jaetaan työryhmiksi, joista jokainen kokoaa luon-
nosta kerätyistä kasveista suurehkolle kartongille jonkin met-

sä- tai suotyypin. Koosteessa on oltava mukana kyseistä metsä- tai
suotyyppiä hyvin kuvaavia kasveja ja siten, että myös metsän ker-
roksellisuus ilmenee. Kasvilajit myös nimetään työhön.

Elämänpuu
Oppilaat perehtyvät elämänpuusta kertoviin tarinoihin, kuten
Raamatun hyvän ja pahan tiedon puu sekä monien uskonto-

jen kuvaama elämänpuu. Opettajan johdolla pohditaan tarinoiden
vertauskuvien tarkoitusta. Kukin tekee oman elämänpuunsa joko
piirtämällä tai maalaamalla tai käyttämällä luonnosta keräämiään
materiaaleja.

Vuodenajat / päiväkirja
Oppilaat keräävät luokkaan metsän vuodenaikoja kuvaavan,
syksyllä aloitetun ja kesän kynnyksellä loppuvan, lukuvuoden

aikana täydentyvän näyttelyn. Luonnosta tuotujen materiaalien
ohella vuodenaikoja voi kuvata monilla muilla tavoilla, kuten piirtä-
mällä, maalaamalla ja askartelemalla.

Monioppiaineinen metsäntutkimus
Metsää voidaan tutkia monen eri oppiaineen näkökulmasta.
Havainnoiva ja kokeellinen työskentely auttaa oppilasta ym-

Makeasti oravainen makaa sam-
malhuoneessansa; sinnepä ei
Hallin hammas eikä metsämie-
hen ansa ehtineet milloinkaan.

Kammiostaan korkeasa katselee
hän mailman pirii, taisteloa al-
lans´ monta; havu-oksan rau-
han-viiri päällänsä liepottaa.

Mikä elo onnellinen keinuvassa
kehtolinnas´! Siellä kiikkuu
oravainen armaan kuusen äitin-
rinnas´: Metsolan kantele soi!

Siellä torkkuu heiluhäntä akku-
nalla pienoisella, linnut laulain
taivaan alla saattaa hänet iltasella
unien kultalaan.

(Aleksis Kivi, Seitsemän veljestä)

Metsää ja taas metsää, ruskean-
puuntavaa, viheriänsiintävää
hakopuuta, niin ettei laitoja
tunnu. Satatuhantinen, miljoo-
nainen kiveliöitten alkukansa,
erämaitten kaikkein vanhin valta-
väki vartioi suurta asuinmaataan
seisoen käsikkäin vieri vieressä,
rinta rinnoin loppumattomana
joukkona – juuret mustassa
maaemässä, latvat kohti
korkeaa taivasta.

(Samuli Paulaharju)
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märtämään metsää ekosysteeminä ja uudistuvana luonnonvarana.
Alla esimerkkejä käyttökelpoisista aiheista.

• maaperä: rakenne, maalajisuhteet, läpäisykyky, ravinteisuus ja
happamuus

• kasvillisuus: lajisto, kerroksellisuus ja peittävyys
• eläimistö: lajisto, jäljet ja jätökset
• pienilmasto: valaistus, lämpötila, tuulisuus ja kosteus
• metsä: metsätyyppi, ikä, monimuotoisuus, terveydentila,

aineettomat arvot ja aineelliset arvot
• metsän mittaus: puuston pituus, puuston kuutiomäärä ja

puuston hinta

Maailman metsät – metsien maailma
Maailman metsät – metsien maailma on pari- tai ryhmätyö
perusopetuksen päätteeksi tai lukioon. Tavoitteena on luoda

laaja yleiskatsaus maailman, Suomen, oman maakunnan ja kotikun-
nan metsiin. Kukin työpari perehtyy huolellisesti aiheeseensa opet-
tajan neuvoman tai hankkiman materiaalin avulla. Perustiedot ovat
biologian ja maantiedon oppikirjoissa. Kukin pari valmistaa aihees-
taan luokan seinälle tai koulun muihin tiloihin sijoitettavan suureh-
kon kartonkipohjaisen posterin. Tämän lisäksi he laativat kartoin,
diagrammein tai muin kuvin selvennetyn A4-kokoisen tiivistelmän
aiheestaan. Parityötä koottaessa kukin pari esittää muulle luokalle
työnsä tulokset. Tiivistelmät monistetaan ja nidotaan jokaiselle op-
pilaalle jääväksi koosteeksi maailman metsistä. Paritöiden aiheet
ovat:

1. Maailman kuusi suurta metsäaluetta
2. Sademetsät
3. Savannit
4. Lauhkean vyöhykkeen lehtimetsät
5. Pohjoinen havumetsävyöhyke
6. Suomen metsäluonnon kehitys
7. Suomen metsien peruspiirteet
8. Metsän ekosysteemi rakenne ja toiminta
9. Metsätyypit

10. Metsätalous ja metsien hoito
11. Metsien monikäyttö
12. Suomen metsäteollisuus
13. Metsiä kuormittavat ympäristötekijät
14. Metsät ja Suomen eliölajien uhanalaisuus
15. Luonnonsuojelun keinot
16. Suomen rehevimmät metsät, lehdot
17. Lapin tunturikoivikot
18. Kotimaakunnan metsät
19. Kotikunnan metsät
20. Maailman metsät – maailman turkki

Paljonko sitä vaihteli maiseman
laatu, tuo metsän havuinen
jättiläistalja? Paljon ja vähän.
Vähän siinä mielessä, että kan-
gasta seurasi suo ja suota kangas.
Mutta tarkasti ottaen yksityiskoh-
tia ja vivahduksia suorastaan
vilisi. Metsiköitä, noita suuren
puukansan eräänlaisia kyläkuntia
nähtiin kaikenasteisia. Nuorta ja
yritteliään vihreää taimistoa,
vaurasta, miehuusiän saavutta-
nutta pylväikköä ja vanhoja
ränsistyneitä ryhmiä maahan
sortumassa.

(Veikko Huovinen,
Havukka-ahon ajattelija)

Joka ei pidä mettästänsä vaari,
on mettästänsä klaari.

(Ilmari Turja)
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Soittimia luonnonpuusta
Oppilaat etsivät maapuita tai muita luvallisia puita lähimet-
sästä, tekevät niistä esi-isien aikaisilla työkaluilla puisia instru-

mentteja, harjoittelevat niiden käyttöä ja esittävät lopulta niillä teh-
tyä musiikkia esimerkiksi leirikoulun illanvietossa. Sopivia soittimia
ovat esimerkiksi huilut, rummut ja muut lyömäsoittimet sekä tuuli-
kanteleet.

Oppilaat koputtelevat metsästä löytämiään tai käsityöluokasta
saamiaan puunkappaleita toisella puupalalla ja valitsevat soinnil-
taan parhaat. Sahaamalla puunkappaleet sopivan pituisiksi niistä
saadaan nouseva asteikko, joka kelpaa musiikin tekemiseen.

Musiikkimielikuvia
Joko luonnossa nauhuri
mukana liikkuen tai luo-

kassa aiheeseen liittyviä ku-
via katsellen voi eläytyä esi-
merkiksi Sibeliuksen säveltä-
mään, luontoa kuvaavaan
musiikkiin. Sibeliuksen luon-
tosävellyksiä pianolle (opus
114) ovat esimerkiksi Maisema,
Talvi, Metsälampi, Metsälaulu ja
Kevätnäky.

Luonnonäänien äänipankki
Perusopetuksen ylimmillä luokilla tai lukiossa asiasta kiinnos-
tuneet ja sen taitavat oppilaat voivat koota tietokoneen kova-

levylle tai erilliselle cd:lle äänitepankin. Siihen voi äänittää suuren
määrän luonnonääniä, kuten sateen ropinaa, laineen liplatusta, aal-
tojen kohinaa, tuulen huminaa, kosken pauhua, pakkasen pauket-
ta, ukkosen jyrinää sekä toisaalta linnunlaulua, ketun haukuntaa,
pöllön huutoa, palokärjen pärrytystä jne. Mukaan mahtuu myös ih-
mistoiminnan aiheuttamia ääniä, kuten lumen narinaa saappaan
alla, nuotion räiskettä, moottorisahan jyrinää, saunavihdan läisket-
tä, kiukaan sihinää jne. Näin kerätystä materiaalista voi koostaa ää-
nitarinoita metsästä ja elämästä metsässä. Sitä voi ”terästää” sopi-
valla valmiilla musiikilla, kuten otteilla Sibeliuksen Finlandiasta.

Pupu kuusikossa

Mitä tekee pupu kuusikossa?
Piileskelee metsän pimennossa?
Sammalissa, näreen kainalossa?
Murhe ynnä pelko puserossa?

Mitä värkkää pupu kuusikossa?
Tekeekö se töitä kuutamossa?
Läikittääkö nahkaa auringossa?
Rentoutuuko herran kukkarossa?

Metsään mennään!
Ollaan hongikossa!
Kuusikko on sekstettimme,
jossa hanuristipupu soitaa
bossa novaa- ja soitaakin kovaa!

(Juice Leskinen)
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Metsät ovat suomalaiselle luon-
nonihailijalle kaiken ydin ja
kaiken kehys, elämään sen joka
käänteessä tunkeutuva voimak-
kain vaikuttaja – ihailtavan hellä-
varoen vaalittava itseisarvo.

(Pentti Linkola)

METSÄ- JA
PUUOPETUS
LUKIOSSA

Luonnon Tasapaino, jonka monet
ekologit ovat asettaneet tukijalak-
seen, on laho pökkelö. Luonnol-
la ei ole tasapainoa – tai sitä ei
ainakaan ole kolmen miljardin
vuoden aikana ehditty saavuttaa.
Lajit kehittyvät ja katoavat, koko-
naiset suurryhmät syttyvät ja
sammuvat. Joinakin aikoina jokin
eliölaji runsastuu ja täyttää maan
taantuakseen myöhemmin
luomakunnan anekdootiksi.

(Olli Järvinen)

Lukio-opetus tarjoaa monia mahdollisuuksia aikaisemman metsä- ja
puuopetuksen täydentämiselle ja myös eri oppiaineiden väliselle
yhteistyölle. Lukiossa on tärkeää pohtia ihmisen toiminnan suhdet-
ta ekologisiin prosesseihin, biologiseen monimuotoisuuteen sekä
uudistuvien ja uudistumattomien luonnonvarojen käyttöön ja riittä-
vyyteen. Näkökulma voi olla laajempi kuin perusopetuksessa, ja
luonnonvara- ja ympäristökysymyksiä on mahdollista tarkastella
myös maapallon laajuisessa mittakaavassa. Metsiä voidaan kestävän
kehityksen näkökulmasta tarkastella hyvinkin monipuolisesti ekolo-
giselta, taloudelliselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta.

Arvokeskustelua, metsätutkimusta

Metsä- ja puuopetuksen perusteemat koskevat lukiossakin kaikkia
oppiaineita. Opetusta on mahdollista eheyttää aihekokonaisuuksi-
en sekä laajojen teemojen ja projektitöiden avulla. Ne voidaan si-
sällyttää osaksi yhteistyötä tekevien oppiaineiden kursseja tai to-
teuttaa erillisinä soveltavina kursseina. Metsä- ja puuopetus tarjoaa
mahdollisuuden luoda lukioon mielenkiintoinen, Suomessa tärkeä
ja työtavoiltaan vaihteleva kokonaisuus.

Lukiossa on mahdollista painottaa opiskelijan omaa aktiivista
roolia tiedon hankkijana ja hyödyntäjänä. Perinteisistä oppikirjoista
saa valmiiksi koottua tietoa, mutta kaikkialta hyökyvästä informaa-
tiotulvasta opiskelijan olisi kyettävä kriittisesti hyödyntämään opis-
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kelua tukevat asiat. Metsällisen maailmankuvan tarkasteluun on tar-
jolla yllin kyllin erilaista tietoaineistoa.

Luonnontieteiden opetuksessa lukiossakin tulisi painottaa ko-
keellisia työtapoja sekä lisätä esimerkiksi itsenäistä perehtymistä lä-
hiympäristön luontoon ja sen käyttöön. Tärkeitä yhteistyökumppa-
neita ovat yhteiskunnan eri instituutiot, joihin tutustuminen auttaa
opiskelijaa hahmottamaan näkymiä myös omiin opiskelu- ja työ-
mahdollisuuksiinsa.

Lukion metsä- ja puuopetus kytkeytyy mielekkäällä tavalla myös
muihin kuin luonnontieteisiin kuten yllä jo todettiin. Muutamana
esimerkkinä muista oppiaineista äidinkieli ja kirjallisuus tarjoavat
samalla tavalla kuin perusopetuksessa erinomaiset mahdollisuudet
nostaa esille metsäluontoon ja metsien käyttöön liittyviä asioita.
Historian kurssin “Ihminen, ympäristö ja kulttuuri” yhtenä näkö-
kulmana on luonto ja talous, missä yhteydessä on mahdollisuus tar-
kastella Suomen metsätalouden ja metsäteollisuuden edellytyksiä ja
kehitystä. Lukion filosofiassa, uskonnossa ja elämänkatsomustie-
dossa on mahdollisuus tarkastella metsäluontoa itseisarvona ja sen
taloudellista käyttöä eettisestä näkökulmasta. Lukion taide- ja taito-
aineista esimerkiksi kuvataiteen yhtenä osa-alueena on ympäristö-
estetiikka ja siinä yhtenä kurssina “Ympäristö ja kuva”, joita kum-
paakin lienee vaikea toteuttaa ilman metsäluontoon liittyvien ym-
päristöarvojen pohdintaa. Musiikki tarjoaa monenlaisia mahdolli-
suuksia tuoda esille metsäluonnon merkitystä kansanmusiikin ja sä-
veltäjien innoittajana. Liikunnassa on mahdollisuus yhdistää fyysi-
nen kuntoilu luonnossa liikkumisen perustaitojen harjoitteluun ja
luonnonympäristöstä nauttimiseen. Erityisen painokkaasti metsään
liittyviä asioita saa esille lukiossakin taito- ja taideaineisiin liittyvillä
kursseilla.

Vanhat puut ovat ainoita eläviä
muistomerkkejä menneiltä ajoilta;
niissä yksin sykkii yhä sama vuosi-
kymmenien ja vuosisatojen takai-
nen elämä, joka muussa elollisessa
luonnossa on jo kauan sitten
siirtynyt jälkeläispolviin. Siksi
puiden kertomus on niin erin-
omaisen vaikuttava.

(Reino Kalliola, Vanhat, suuret puut
kotiseudun kaunistuksena, 1945)

Oliko kasveilla ja puilla ajatuksia,
tunteita, tuntoja, kärsimyksiä?
Voivatko ne tuntea, että nyt on
hyvin ja nyt huonosti. Tiesikö
mänty, että sen ympärillä kasvoi
satoja sen omia poikasia, taimia?

(Veikko Huovinen,
Puukansan tarina)
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METSÄ- JA PUUOPETUKSEN PÄÄMÄÄRÄT LUKIOSSAMETSÄ- JA PUUOPETUKSEN PÄÄMÄÄRÄT LUKIOSSAMETSÄ- JA PUUOPETUKSEN PÄÄMÄÄRÄT LUKIOSSAMETSÄ- JA PUUOPETUKSEN PÄÄMÄÄRÄT LUKIOSSAMETSÄ- JA PUUOPETUKSEN PÄÄMÄÄRÄT LUKIOSSA

Lukion metsä- ja puuopetuksen pohjana on varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen aikana metsätietousreppuun kertynyt aines, jota lu-
kio-opetuksessa laajennetaan ja syvennetään. Lukiossa kertautuu jo
peruskoulussa opiskeltuja asioita, sillä esimerkiksi ekologisten pro-
sessien ja lainalaisuuksien ymmärtäminen edellyttää niihin paneu-
tumista peruskoulua syvällisemmin. Koulun jälkeiseen aikaan ulot-
tuva lajintuntemus puolestaan edellyttää jatkuvaa harrastuneisuutta,
johon nuori voi saada tukea alan järjestöistä ja liikkumalla luonnos-
sa vapaa-aikanaan.

METSÄLUONTMETSÄLUONTMETSÄLUONTMETSÄLUONTMETSÄLUONTOOOOO

Metsäluontoon vaikuttavien tekijöiden syvällinen tarkastelu edellyt-
tää ekologian peruskäsitteiden omaksumista. Lajintuntemus puoles-
taan konkretisoi metsäluontoa ja sen ekologisia perusilmiöitä. Pe-
rusopetusta syvällisemmin ja eri luonnontieteiden tietoainesta hy-
väksi käyttäen opiskelija osaa kuvata esimerkiksi fotosynteesiä ja so-
luhengitystä sekä aineiden kiertoa ja energian virtaa ekosysteemis-
sä. Hänellä on käsitys kasvien vesi- ja ravinnetaloudesta sekä solu-
tason elintoiminnoista ja niiden häiriöherkkyydestä suhteessa ym-
päristön muutoksiin. Yllä mainittujen asioiden opettaminen antaa
myös mahdollisuuden eri luonnontieteiden väliselle yhteistyölle.
Opiskelija osaa kuvata pohjoisen havumetsävyöhykkeen syntyyn
vaikuttaneita tekijöitä ja vyöhykkeen globaalia merkitystä esimerkik-
si ilmastonmuutoksen hidastajana. Hän on perillä myös maamme
metsien alueellisesta jakautumisesta ja siitä, että metsien uudistu-
minen on sitä vaikeampaa, mitä pohjoisemmaksi siirrytään.

Opiskelija kykenee omatoimisesti tutkimaan metsäluontoa, esi-
merkiksi selvittämään määrityskirjallisuuden avulla tietyn alueen
eliölajistoa, vertailemaan eri metsätyyppejä tai tutkimaan ekologisia
perustekijöitä. Hän kokee arvokkaana metsiä koskevat tietonsa ja
metsäluonnon tutkimista koskevat taitonsa. Hän on selvillä myös
näihin kysymyksiin liittyvistä globaaleista tutkimustarpeista ja tutki-
muksen tarjoamista opiskelu- ja työmahdollisuuksista.

METSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖMETSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖMETSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖMETSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖMETSÄN ANTIMET JA VIRKISTYSKÄYTTÖ

Opiskelija on hyvin perillä luonnossa liikkumista koskevista jokamie-
hen oikeuksista ja velvollisuuksista ja käyttäytyy niiden mukaan. Hä-
nellä on jo valmius varsin vaativaankin retkeilyyn metsäluonnossa.
Hän myös arvostaa metsäluonnon tarjoamia aineettomia arvoja, ku-
ten esteettisiä sekä henkisesti ja fyysisesti virkistäviä kokemuksia.

Opiskelija osaa hankkia tietoja ja tehdä selvityksiä, joiden perus-
teella hän pystyy arvioimaan metsien sieni- ja marjasadon, riistan
sekä muiden monikäyttötuotteiden merkitystä kansanterveydelle ja
-taloudelle. Hän kykenee omakohtaisesti arvioimaan myös metsäs-

Puun synty

Leppä on Lemmoksen tekemä,
koivu kolmen Luonnottaren,
haapa Jeesuksen hosuma.
Tuomi kasvaa tuorehella,
paju maalla paisuvalla,
kuuset kasvaa kumpuloilla,
hongat hietakankahilla.

(SKS)

05_kappale6.p65 13.2.2000, 17:3753



54 METSÄN OPPIMISPOLKU, METSÄ- JA PUUOPETUKSEN MALLI

METSÄTMETSÄTMETSÄTMETSÄTMETSÄTALALALALALOUSOUSOUSOUSOUS

Opiskelija ymmärtää metsien ja metsätalouden merkityksen alue-
taloudessa ja Suomen kansantaloudessa. Hän on perillä metsä-
talouden keskeisistä käsitteistä, ja hän ymmärtää metsätaloudesta
käytävän keskustelun olennaiset argumentit. Hän kykenee myös
esittämään omat perustellut mielipiteensä metsätaloudesta. Hän saa
käsityksen metsänjalostuksen tavoitteista, menetelmistä ja saavutuk-
sista.

Opiskelija on tutustunut Suomen kansalliseen metsäohjelmaan,
jonka tavoitteena on yhdistää taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuu-
risesti kestävään metsänhoitoon luonnon monimuotoisuuden vaali-
minen. Hän ymmärtää, että näiden tavoitteiden kesken saattaa syn-

METSÄLUONNON SUOJELUMETSÄLUONNON SUOJELUMETSÄLUONNON SUOJELUMETSÄLUONNON SUOJELUMETSÄLUONNON SUOJELU

Opiskelija on perillä Suomen luonnonsuojelun keskeisistä tavoitteis-
ta ja ymmärtää erityisesti metsäluonnon merkityksen maamme
luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa. Hän pystyy kuvaamaan
tärkeimmät metsiemme tilaan vaikuttavat taloudelliset, yhteiskun-
nalliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ja ymmärtää niiden vaiku-
tukset metsäluontoon. Hän on kiinnostunut kotiseutunsa metsien lä-
hihistoriasta, nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä metsien
hoidosta ja suojelusta. Opiskelija osaa analysoida metsien käsitte-
lyn myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia erilaisilla kasvupaikoilla ja
metsänhoidon eri vaiheissa. Hän osaa kiinnittää huomiota kotiseu-
dun metsien tilassa ilmeneviin muutoksiin ja kykenee tekemään sel-
vityksiä ja tutkimuksia metsien tilaan vaikuttavista ympäristötekijöis-
tä. Hän kykenee asiallisin perustein osallistumaan metsistä käytä-
vään keskusteluun ja tietää, millä tavalla voi vaikuttaa metsien suo-
jelua koskevaan päätöksentekoon. Hän kykenee pohtimaan metsi-
en suojelun merkitystä myös eettisestä näkökulmasta.

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna opiskelija ymmärtää suurten
metsävyöhykkeiden ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen, kulttuuri-
sen ja ympäristönsuojelullisen merkityksen. Hän osaa perustella
metsien maailmanlaajuisen merkityksen esimerkiksi maaperän suo-
jaajana ja ilmastonmuutoksen hidastajana. Hän on perillä maail-
man metsien tilasta eri kasvillisuusvyöhykkeillä sekä tilaan vaikutta-
neista tekijöistä. Hän kykenee arvioimaan metsien tilan tulevaisuut-
ta suuralueittain maailmassa.

tykseen ja riistanhoitoon liittyviä arvokysymyksiä sekä eettisiä ja
käytännöllisiä näkökantoja. Hän pystyy arvioimaan metsien antimi-
en hyödyntämisen ja virkistyskäytön merkitystä metsien ekologisel-
le kestävyydelle sekä sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien, esi-
merkiksi työttömyyden, lieventämiselle.

Mutta mikä on mittarimatosen
luontainen tärkeysasema maapal-
lojärjestelmässä. Mitä sillä on
täällä tekemistä?

(Veikko Huovinen,
Havukka-ahon ajattelija)
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METSÄ JA KULMETSÄ JA KULMETSÄ JA KULMETSÄ JA KULMETSÄ JA KULTTUURITTUURITTUURITTUURITTUURI

Opiskelija ymmärtää perusopetusta syvällisemmin metsän merkityk-
sen Suomen kulttuurihistoriassa ja kansanperinteessä sekä osana
suomalaista identiteettiä. Hän kykenee monin eri esimerkein kuvaa-
maan metsän ja puun merkitystä suomalaisessa kulttuurissa ja
tiedostaa niiden ainutlaatuisen aseman suomalaisena erityisvahvuu-
tena.

Opiskelija osaa selvittää kulloinkin vallalla olevia arvoja ja tavoit-
teita, jotka vaikuttavat metsän eri merkityksiin ja käyttömuotoihin
sekä niiden toteutustapoihin. Hän voi metsästä ja metsien käytöstä
käytävää julkista keskustelua seuraamalla selvittää, millainen metsä-
kuva nykysuomalaisilla on ja millaisin perustein kannanottoja esite-
tään. Hän pystyy itse selvittämään ja tutkimaan, mikä merkitys
oman kotiseudun metsillä on seudun asukkaille ja miten he suhtau-
tuvat metsiin ja niiden käyttöön.

PUUN KÄYTTÖ JA JALPUUN KÄYTTÖ JA JALPUUN KÄYTTÖ JA JALPUUN KÄYTTÖ JA JALPUUN KÄYTTÖ JA JALOSTUSOSTUSOSTUSOSTUSOSTUS

Opiskelija osaa kuvata olennaiset asiat Suomen puunjalostuksen his-
toriasta ja merkityksestä maamme teollistumisessa. Hän on tietoi-
nen myös Suomen asemasta maailman puunjalostuksen ja metsäte-
ollisuuden suurvaltana. Hän tietää, mitä metsäteollisuus tuottaa ja
mikä merkitys sillä on Suomen viennissä ja kansantaloudessa. Opis-
kelija osaa kartan avulla kuvata maamme metsäteollisuuden maan-
tieteellistä sijaintia sekä sitä selittävät historialliset ja luonnonoloista
johtuvat tekijät. Hänellä on ajantasaista tietoa metsäteollisuuden ai-
heuttamista päästöistä, niiden aiheuttamista ongelmista sekä hank-
keista, joilla haittoja vähennetään. Opiskelijan on hankkimiensa tie-
tojen perusteella mahdollista asiallisin perustein osallistua metsäte-
ollisuudesta käytävään keskusteluun.

Opiskelija on hankkinut perustiedot puuhun liittyvästä käsityö-
perinteestä sekä puun osuudesta suomalaisessa muotoilussa. Hän
on oppinut arvostamaan puuta rakennus- ja muuna käyttömateri-
aalina sekä käyttämään puuta esimerkiksi käsityö- ja harrastusmate-
riaalina.

tyä ristiriitoja, joiden selvittämiseksi on usein tehtävä kompromissi-
ratkaisuja. Opiskelija käsittää, että hän joutuu itse ratkaisemaan
suhteensa kestävän kehityksen periaatteisiin ja niiden myötä luon-
nonvarojen, muun muassa metsien, käyttöön. Opiskelijalla on pe-
rustiedot myös maailman metsien tilasta ja niiden käytöstä.

Opiskelija osaa tutkimalla selvittää, mikä merkitys metsillä ja
metsätaloudella sivuelinkeinoineen on hänen kotiseudullaan ja sen
talouselämässä. Hän on myös perillä metsätalouden tarjoamista
opiskelu- ja työmahdollisuuksista.

Kuusinen vitas,
katajainen seiväs
ja haapanen aijas,
ne on lujimmat.

(Vimpeli/SKS)

Nyt metsä kirkkoni olla saa,
voi tääll ain palvella Jumalaa,
mun urkuni kauniit, soikaa.

(Immi Hellen)
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Aaltonen, T. & Arkko, M. Kulkurin keittokirja. 1989. Suomen Matkailuliitto.
Aho, H. (toim.) Suomen kuva. 1948. Otava.
Aho, J. & Soldan-Brofeldt, V. Suomalainen kuvakirja lapsille ja nuorisolle.

1984. WSOY.
Aho, L. Lapsi, luonto ja kasvatus. 1987. WSOY.
Airikkala, L. & Airikkala, P. Käpyukon metsä. 1990. Gummerus.
Akkanen, J. Jusko, J. & Lahti, M. Koulumetsään!. 1998. Suomen Metsäyhdistys.
Andersen, H. Kuusen tarina. 1990. Lasten keskus.
Anderson, L. & Björk, C. Linnean luontokirja. 1983. Otava.
Arponen, H. Metsä ystävämme. 1996. Kerhokeskus – koulutyön tuki.
Asunta, A. Monimuotoinen metsätalous. 1996. Metsähallitus.
Asunta, M. Pajupillistä Pikisirkkaan. 52 perinteistä puulelua sanoin ja kuvin.

1999. Atena.
Aulio, O. Suuri retkeilykirja. 1990. Gummerus.
Avain Suomen metsäteollisuuteen. 1998. Metsäteollisuus ry.
Bardy, M. ym. Pieni kertoo suuresta – ympäristöopiskelu lasten kanssa. 1994.

STAKES. Tutkimuksia 38.
Beskow, E. Auringonmuna. 1979. Gummerus.
Beskow, E. Nappu, Nutta ja pikku Terho. 1983. Gummerus.
Beskow, E. Ollin hiihtoretki. 1979. Gummerus.
Beskow, E. Pikku Puten seikkailu mustikkametsässä. 1974. Gummerus.
Beskow, E. Punaisen tuvan Anneli. 1983. Gummerus.
Beskow, E. Sesselin seikkailut.1989. Gummerus.
Beskow, E. Tonttulan lapset. 1982. Gummerus.
Borg, P. Luontovuosi. 1982. WSOY.
Eichorn, K. & Duginske, M. Koneellinen puutyöstö. 1986. Teufenthal.
Eko-open tietolähteet. 1998. Suomen ympäristökasvatuksen seura.
Erat, B. Ekologia, ihminen, ympäristö. 1994. Opetushallitus.

Hyvä oivallus, joka jää vain kek-
sijänsä huostaan, hiipuu vähitel-
len eikä tuota hedelmällisiä
tuloksia. Mutta jos ajatuksesta
tulee monen yhteinen, se elää
ikuisesti, sillä se siirtyy perintönä
ihmiseltä ihmiselle ja versoo
kaikkialla minne leviääkin.

(Lowell Fillmore)

KIRJALLISUUTTA

Alla olevaan kirjallisuusluetteloon on koottu sellaisia kirjoja ja jul-
kaisuja, joista on erityistä hyötyä metsä- ja puuopetuksessa. Muka-
na on muun muassa varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen alim-
mille luokille sopivia, metsäluontoon liittyviä satuja ja tarinoita, op-
paita luonnossa liikkumiseen ja ympäristön tutkimiseen sekä niksi-
kirjoja käsitöihin ja askarteluun. Luettelossa on myös kirjoja, jotka
opastavat metsäluonnon tutkimiseen. Tähän liittyviä ohjeita ja tut-
kimustehtäviä on runsaasti biologian, ympäristötiedon ja maantie-
don oppikirjoissa sekä niiden oheismateriaalina olevissa opiskelu-
vihkoissa ja opettajanoppaissa. Jonkin verran luettelossa on kirjoja
opettajien oman taustatiedon kartuttamista varten. Sen sijaan luet-
teloon ei ole otettu esimerkiksi varsinaisia määritysoppaita eikä
luonnosta kertovia kuvakirjoja, joiden mukanaolo paisuttaisi kirjal-
lisuusluettelon kohtuuttoman laajaksi.
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Alla olevaan luetteloon on koottu koulun ulkopuolisia oppi- ja tutki-
muslaitoksia, eri alojen viranomaisia, järjestöjä ja yhteisöjä, metsä-
alan yrityksiä, tutustumiskohteita ja muita tahoja, joiden etujen ja ta-
voitteiden mukaista on lasten ja nuorten monipuolinen metsä- ja
puuosaaminen. Koska Suomi on metsien maa, meillä on myös run-
saasti metsäalaan liittyviä tahoja, kuten luettelosta näkyy. Metsän op-
pimispolulla ei kannata vaeltaa yksin, tärkeää on koulun ja muun
yhteiskunnan, kuten elinkeinoelämän ja eri järjestöjen välinen toimi-
va yhteistyö. Toivomme luettelon rohkaisevan metsän oppimispolul-
le suunnistavia kouluja ja opettajia ottamaan yhteyttä paikallisiin yh-
teistyötahoihin.

YHTEISTYÖTAHOJA

Paikalliset / alueelliset toimijat
• 4H-piirit ja yhdistykset
• ampumaseurat
• eräoppaat
• kennelit
• koirakerhot ja -yhdistykset
• kuljetusyrittäjät
• lintutieteelliset yhdistykset
• luonnonsuojelupiirit
• luonnonsuojeluyhdistykset
• Luonto-Liiton piiri- ja aluejärjestöt
• luontomatkailuyritykset
• Maa- ja kotitalousnaisten piirikes-

kukset ja yhdistykset
• Marttapiiriliitot, yhdistykset

ja kerhot
• Metsähallituksen luontokeskukset
• metsäkoneyrittäjät
• metsänhoitoyhdistykset
• metsänomistajat
• metsäpalveluyrittäjät
• metsästysseurat
• metsäurheiluseurat ja -piirit
• paliskunnat
• palo- ja pelastustoimi
• reserviläisyhdistykset
• Suomen Ladun alue- ja paikallis-

yhdistykset
• Suomen Partiolaisten piirit

ja lippukunnat

• suunnistusseurat
• tutkimusasemat
• vapaapalokunnat

Opetus- ja koulutus
• Forssan ammatti-instituutti
• FTP International Oy
• Helsingin yliopisto
• Hyytiälän metsäasema
• Hämeen ammattikorkeakoulu
• Itä-Suomen metsäkone- ja

maaseutuopetuskeskus
• Joensuun yliopisto
• Jämsänkosken metsäoppilaitos
• Kouvolan seudun ammatillinen

oppimiskeskus
• Kuopion yliopisto
• Kurun metsäoppilaitos
• Kymenlaakson ammatti-

korkeakoulu
• Lapin luonto-opisto
• Lappeenrannan teknillinen

korkeakoulu
• Mikkelin ammatti-instituutti
• Mikkelin ammattikorkeakoulu
• Opetushallitus
• Opetusministeriö
• Oulun metsäoppilaitos
• Oulun yliopisto

Kukaan ei ole tehnyt suurempaa
erehdystä kuin hän, joka ei teh-
nyt mitään, koska uskoi, että
voisi tehdä niin vähän.

(Edmund Burke)
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• Pohjoisen Keski-Suomen oppimis-
keskus

• Pohjois-Karjalan ammattikorkea-
koulu

• Pohjois-Savon ammatillinen
instituutti

• Porin Metsäopisto
• Rantasalmen ympäristökasvatus-

instituutti
• Rovaniemen ammattikorkeakoulu
• Savonlinnan ammatti-instituutti
• Seinäjoen ammattikorkeakoulu
• Sodankylän ammatti-instituutti
• Suomen metsästyskirjasto
• Suomen Ympäristökasvatuksen

Seura
• Svenska yrkesinstitutet
• Taivalkosken metsäoppilaitos
• Tampereen ammattikorkeakoulu
• Teknillinen Korkeakoulu
• Turun yliopisto
• Uudenmaan maaseutuopisto
• Varsinais-Suomen maaseutu-

oppilaitos
• Viikin tiedekirjasto
• Vuokattiopisto
• Yrkeshögskolan Sydväst
• Yrkesinstitutet Syväst
• Åbo Akademi

Tutkimuslaitokset
• Euroopan metsäinstituutti – EFI
• Kasvintuotannon tarkastuskeskus

KTTK
• Keskuslaboratorio Oy
• Maaseudun tutkimus- ja koulutus-

keskus
• Maatalouden tutkimuskeskus (MTT)
• Metsäntutkimuslaitos
• Metsäteho Oy
• Pellervon taloudellinen tutkimus-

laitos, PTT
• Riista- ja kalatalouden tutkimus-

laitos
• Suomen Akatemia
• Suomen Puututkimus Oy
• Valtion taloudellinen tutkimus-

keskus
• Valtion teknillinen tutkimuskeskus

(VTT)

Metsätalouden viranomaiset
• Maa- ja metsätalousministeriö
• metsäkeskukset

Metsästysviranomaiset
• Metsästäjäin Keskusjärjestö
• riistanhoitopiirit

• riistanhoitoyhdistykset

Ympäristöviranomaiset
• Suomen ympäristökeskus
• ympäristökeskukset
• Ympäristöministeriö

Muut viranomaistahot
• maaseutukeskukset
• Puolustusministeriö, kiinteistö- ja

ympäristöosasto
• Puolustusvoimat
• työvoima- ja elinkeinokeskukset

Liikelaitokset ja kehittämis-
keskukset
• Maanmittauslaitos
• Metsähallitus
• Metsätalouden kehittämiskeskus

TAPIO

Metsä- ja puualan järjestöt
• Dendrologian seura ry
• Ekometsätalouden Liitto ry
• Joensuun metsäylioppilaat ry
• Joulupuuseura ry
• Järvi-Suomen uittoyhdistys ry
• Kasvinsuojeluseura ry
• Koneyrittäjien liitto ry
• Lahontorjuntayhdistys ry
• Metsäalan kuljetusyrittäjät ry
• Metsäalan Toimihenkilöliitto –

METO ry, alueyhdistykset
• Metsähistorian seura ry
• Metsämiesten Säätiö
• Metsänhoitajaliitto ry, paikalliset

yhdistykset
• Metsänjalostussäätiö
• Metsäopiskelijoiden liitto – MEOL

ry
• Metsäteollisuus ry
• Metsäylioppilaat ry
• Paperiliitto ry
• Puu- ja erityisalojen liitto ry
• Puu kulttuurissa ry
• Puuenergia ry
• Puuinformaatio ry
• Puumiesten liitto ry
• Rakennuspuusepänteollisuus ry
• Sahayrittäjät ry
• Suomen bioenergiayhdistys ry

(FINBIO)
• Suomen kuorma-autoliitto ry
• Suomen Metsäsäätiö
• Suomen metsätieteellinen seura ry
• Suomen metsäurheiluliitto ry
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• Suomen Metsäyhdistys ry
• Suomen puutavara- ja rakennustar-

vikekauppiasyhdistys, SPY ry
• Suomen Sahat ry
• Suomen sieniseura ry
• Suomen uittajainyhdistys ry
• Suoseura ry
• Turveteollisuusliitto ry
• Työtehoseura ry
• Visaseura ry

Luonto- ja ympäristöjärjestöt
• Luonto-Liitto ry
• Maan ystävät
• Suomen Greenpeace
• Suomen luonnonsuojeluliitto ry
• Suomen WWF
• Taiga Rescue Network

Museot ja tutustumiskohteet
• Arboretum Mustila
• Lapin metsämuseo
• LUSTO – Suomen metsämuseo ja

metsätietokeskus
• Parkanon metsämuseo
• Pielisen museo
• Rautavaaran Metsäkartano
• Suomen metsästysmuseo
• Verlan tehdasmuseo
• Ympäristökeskus Kammi

Retkeily, luonnontuntemus
ja antimet
• Birdlife Finland ry
• Finfood – Suomen Ruokatieto ry
• Latuneuvojat ry
• Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry
• Marttaliitto ry.
• Metsämörriohjaajat ry
• Paliskuntain yhdistys ry
• Sieniasemat
• Suomen 4H-liitto ry
• Suomen Geologian seura ry
• Suomen Latu ry
• Suomen leirikouluyhdistys ry
• Suomen Lumikenkäilijät ry
• Suomen Maastopyöräilijät ry
• Suomen Matkailuliitto ry
• Suomen metsästäjäliitto ry
• Suomen Partiolaiset ry
• Suomen Retkiluistelijat ry
• Suomen suunnistusliitto ry
• Tunturilatu ry
• Villi Pohjola
• Villiaromi Oy

Yksityismetsätalous
• Maa- ja metsätaloustuottajain

Keskusliitto, MTK
• metsänhoitoyhdistykset
• Metsänhoitoyhdistysten liitot
• Suomen Metsätilanomistajien Liitto
• yhteismetsät
• Yksityismetsätalouden työnantajat

Metsäteollisuus
• A. Ahlström Osakeyhtiö
• Alavuden Puunjalostustehdas Oy
• Aureskoski Oy
• Biowatti Oy
• Botnia Wood Oy
• Corenso United Oy Ltd
• Enocell Oy
• Enso Cartonboards Oy Ltd
• Enso Fine Papers Oy
• Enso Publication Papers Oy Ltd
• ER-Saha Oy
• Faxe Paper Pigments Oy
• Finndomo Oy
• Finnforest Oy
• Finnortimber Oy
• Finnstamm Oy
• Forssan Saha Oy
• Fortek Oy
• Haapajärven Ha-Sa Oy
• Haapaveden Ha-Sa Oy
• Haapuu Oy
• Harjavalta Oy
• Herralan Saha Oy
• Honkarakenne Oyj
• Iisalmen Sahat Oy
• Iisveden Metsä Oy
• Kairilan Saha Oy
• Kalso-Teollisuus Oy
• Kannustalo Oy
• Karelment Oy
• Karhulan Pakkaus Oy
• Kemijärven Sellu Oy
• Keräyskuitu Oy
• Kilsgaard Oy
• Kinnaskoski Oy
• Kittilä Wood Oy
· Kontiotuote Oy
• Koski Timber Oy
• Koskisen Oy
• Koskitukki Oy
• Kuhmo Oy
• Kymenso Oy
• Kymi Paper Oy
• Laavuvaara Oy
• Laminating Papers Oy
• Lappli-talot Oy
• Lapuan Saha Oy
• Lardella Oy
• Late-Rakenteet Oy
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• Ligno Tech Finland Oy
• Lohjan Paperi Oy
• Mahogany Oy
• Martti Nurmi Oy
• Metsä Timber Oy
• Metsä Tissue Oyj
• Metsä-Botnia Oy
• Metsäliitto Osuuskunta
• Metsäliitto SW Oy
• Metsäliitto Yhtymä
• Metsämannut Oy
• Metsäntuottajat Oy
• Metsä-Rauma Oy
• Metsä-Serla Oyj
• Mittaportti Oy
• Myllykoski Oyj
• Myllykoski Paper Oy
• Mäntyluoto Wood Oy
• Neopac Oy
• Otavan Saha Oy
• Oulun Pakkauslava Oy
• Pakenso Oy
• Paloheimo Oy
• Paloheimo Parquets Oy
• Paloheimo Wood Oy
• Paper Mill Service Kauttua Oy
• Parkanon Lista Oy
• Perstorp IKI Oy
• Petersonwalki Oy
• PRT-Forest Oy
• PRT-Wood Oy
• Puhos Board Oy
• Puukeskus Oy
• Pyhännän Rakennustuote Oy
• Pölkky Oy
• Raflatac Oy
• Sasmox Oy
• Schauman Wood Oy
• Soinlahden Saha Oy
• Stora Enso Oyj
• Stora Enso Pankakoski Oy
• Stromsdal Oyj
• Sunila Oy
• Suomen Kuitulevy Oy
• Suomen Ovi Oy
• Tervakoski Oy
• Tornion Pakkauslava Oy
• UPM-Kymmene Oyj
• Upofloor Oy
• Walkisoft Finland Oy
• Vammalan Vaneri Oy
• Vapo Oy
• Vapo Timber Oy
• Varenso Oy
• Veljet Kuusisto Oy
• Vierumäen Teollisuus Oy
• Viitapuu Oy
• Vikon Oy
• Wirebo Oy
· Visuveden Saha Oy
• Visuvesi Oy
• Yhtyneet Sahat Oy
• Ykköstilat Oy

Kone-, laite- ja ym. valmistajat
• Agrame Oy
• Alucar Oy
• Electrolux Metsä- ja puutarhako-

neet Oy
• Hackman Oyj
• Kemira Agro Oy
• Loglift Oy
• Logset Oy
• Lännen Tehtaat Oy
• Normet Oy
• Partek Forest Oy
• Pinomäki S. Ky
• Ponsse Oyj
• Suojax Taimisuoja, Plast-Konkari Oy
• Timberjack Oy
• TTS Forest Oy
• Tubex-taimisuojat
• Uittokalusto Oy
• Wihuri Oy Witraktor

Taimitarhat
• Forelia Oy
• Itä-Suomen Taimi Oy
• Lehtotaimi – Lundplantan
• Mellanå Plant Oy
• Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen

tutkimustaimitarha
• Metsätyllilä Oy
• Nordic Forest Plants Ab
• Pohjan Taimi Oy
• Sydplant Ab
• Taimi-Tapio Oy
• Tapion siemenkeskus
• UPM-Kymmene Metsän taimitarha

Muut
• Feg – Forest and Environment

Group Ltd Oy
• Jaakko Pöyry Group Oyj
• Karttakeskus Oy
• Kerhokeskus – koulutyön tuki ry
• Kirkon kasvatusasiainkeskus
• Lapsi ja Luonto Saatio
• Luonnonvarainneuvosto
• Maaseutukeskusten liitto
• Mannerheimin lastensuojeluliitto
• Motiva
• Nuorten Akatemia
• Paperinfo Oy
• Paperinkeräys Oy
• Puu ja metsäosaamiskeskus Joen-

suun Tiedepuisto Oy
• Puuinfo Oy
• Taloudellinen Tiedotustoimisto
• Thomesto Oy
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Perinteiset jokamiehenoikeudet antavat Suomessa erinomaiset mah-
dollisuudet liikkua luonnossa. Jokaisen metsässä liikkujan on kuitenkin
myös tunnettava vastuunsa ympäristöstä. Jokamiehenoikeuksin liik-
kuminen ei saa tuottaa haittaa tai häiriötä eikä siitä saa aiheutua vahin-
koa. Jokamiehenoikeudet perustuvat vanhaan maantapaan, jota ra-
jaavat muun muassa eräät rikoslain, palo- ja pelastustoimilain, luon-
nonsuojelulain, jätelain ja vesilain säännökset.

Jokamiehenoikeuksien perusteella saa:

• Liikkua luonnossa tilapäisesti jalan, hiihtäen, pyöräillen ja ratsas-
taen muualla kuin sellaisilla alueilla, joilla kulkeminen voi aiheuttaa
vahinkoa, haittaa tai häiriötä. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi piha-
piiri, luonnonsuojelualueet, pellot ja taimistot.

• Oleskella tilapäisesti (esimerkiksi telttailla 2–3 vuorokautta) riittävän
etäällä asumuksista siellä, missä liikkuminen on sallittua. Virkistys- ja
luonnonsuojelualueilla telttailupaikat on osoitettu erikseen. Useimpi-
en kuntien järjestyssäännöt kieltävät yleisellä paikalla leiriytymisen.

• Poimia maahan pudonneita risuja, käpyjä, pähkinöitä, rauhoitta-
mattomia luonnonmarjoja, sieniä, kukkia sekä muita vastaavia luon-
nontuotteita jäkälää ja sammalta lukuun ottamatta.

• Kulkea, uida ja peseytyä vesistöissä, ammentaa vettä talousvedek-
si sekä kulkea jäällä.

• Käyttää retkikeitintä maastossa.
• Pilkkiä ja onkia, mikäli kalastusta ei ole muutoin rajoitettu.

Jokamiehenoikeuksien perusteella ei saa:

• Aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille.
• Häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä, poikasia poroja tai riistaeläimiä.
• Roskata ympäristöä, kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa

kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja ja sammalta.
• Kaivaa tai rakentaa eikä häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä

liian lähelle asumuksia.
• Tehdä avotulta ilman maanomistajan lupaa tai pakottavaa syytä.
• Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa.
• Kalastaa pilkkimistä ja onkimista lukuun ottamatta ja metsästää il-

man asianomaisia lupia.
• Pitää koiraa irti ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden halti-

jan lupaa.
• Järjestää joukkotapahtumia, kuten erä-, hiihto- ja suunnistustapah-

tumia. Myös muuhun järjestettyyn, erityisesti kaupallisessa mielessä
toteutettuun toisen alueen hyväksikäyttöön on syytä hakea maan-
omistajan lupa.

JOKAMIEHENOIKEUDET
– VAPAUTTA JA VASTUUTA

Jokamiehenoikeuksien
soveltamiseen vaikuttavat
myös käytännön olosuh-
teet, minkä vuoksi näiden
oikeuksien käyttäjien ja
maanomistajien välillä voi
joskus ilmetä näkemysero-
ja. Kummallakin osapuolel-
la on oikeuksia ja velvolli-
suuksia. Toiset ihmiset
huomioon ottavalla käyt-
täytymisellä ja asiallisella
keskustelulla ongelmat
kuitenkin useimmiten
selviävät.
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