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TERVETULOA METSÄVISAN 2018 FINAALIIN 24.–25.5! 
 

Paljon onnea Metsävisa-menestyksen johdosta! Sinut kutsutaan osallistumaan finaaliin noin 25 000 Metsävisan 

alkukilpailuihin osallistuneen nuoren joukosta. Huikeaa!  

Metsävisan finaaliin kutsutaan 50 koulunsa voittajaa opettajansa kanssa. Jos päätät osallistua, seuraksesi tuleva 

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

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

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

osallistumista molempiin päiviin. Jos se ei käy, 

osallistumismahdollisuus annetaan varasijoilla seuraavalle.  

 

Maastokisa 

Metsävisan finaali käydään ensimmäisenä päivänä 24.5. 

metsässä. Maastossa kuljetaan ryhmissä oppaiden johdolla. 

Kovaa kuntoa tai suunnistustaitoja ei tarvita. Reitillä tavataan 

metsäasiantuntijoita rasteilla, joiden aiheet käsittelevät metsää 

eri näkökulmista.  

Kilpailukysymykset ovat monivalintatehtäviä, joihin 

vastataan mobiililaitteella, iOS-, Android- tai Windows-kännykällä 

tai -tabletilla. Se voi olla omasi tai kotoa tai koulusta lainattu. 

Kilpailussa käytettävä Metsävisa-sovellus ladataan laitteelle 

ennen finaalia. Lataamis- ja testausohjeet annetaan kaikille 

ilmoittautuneille maaliskuun loppuun mennessä. Myös paperisiin 

kilpailulomakkeisiin vastaaminen sopii hyvin, jos sopivaa 

puhelinta tai tablettia ei ole saatavilla, tai jos laite lakkaa 

toimimasta kesken kisan. 

Ruotsinkielisille osallistujille tehdään ruotsinkieliset 

kilpailukysymykset. Kaksipäiväisen finaalin muu ohjelma on 

pääasiassa suomenkielistä. Mahdollisesta tulkkaustarpeesta 

kannattaa kertoa ilmoittautuessa. 

 

Palkinnot 

Finaalin kolme parasta visailijaa palkitaan 500, 300 ja 200 euron 

palkinnoilla. Sijoille 4–10 yltäneet palkitaan 100 eurolla. Kaikki 

loput finalistit saavat jaetun 5. sijan. Kilpailusta saatava diplomi 

kannattaa tallettaa, sillä se on hyvää meriittiä ansioluettelossa 

esimerkiksi kesätöitä hakiessa. 

 

Majoittuminen  

Finaalissa majoitutaan Hotelli Nuuksiossa 2–3 hengen huoneessa. 

Nuoret majoittuvat keskenään ja aikuiset keskenään. 

  



Ohjelma 

Finaaliin ilmoittautuneet saavat tarkemman ohjelman 

kevään kuluessa. Ohjelma alkaa bussien startatessa 

osoitteessa Mannerheiminaukio 1, Helsinki, torstaina 

24.5. klo 10 ja päättyy bussien saapumiseen Helsingin 

rautatieasemalle perjantaina 25.5. noin klo 16. 

Ohjelmaa tarjoavat mm. Helsingin yliopiston 

metsätieteiden laitos, Aalto-yliopisto, Hämeen 

ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. 
 

Varusteet 

• Maastoon sopiva, säänmukainen vaatetus, 

tarvittaessa sateenpitävät vaatteet ja jalkineet.  

Jos sää on tapahtuman aikaan kovin kylmä, 

kannattaa ottaa mukaan myös välikerrosvaatteita, käsineet ja 

lakki, sillä vietämme aikaa ulkona illallakin. Sääennuste: 

www.foreca.fi/Finland/Helsinki 

• Oma tai kotoa tai koulusta lainattu älypuhelin tai tabletti ja siihen 

latausjohto (mutta ilmankin voi osallistua)  

• Vesipullo 

• Kuksa, jonka sait palkinnoksi koulun Metsävisa-voitosta (oletko jo 

saanut sen?) tai muu oma juomakuppi 

• Reppu, johon vesipullo, kuksa ja tarvittaessa sadevarusteet 

pakataan maastokisan ajaksi 

• Hammaspesu- ym. omat henkilökohtaiset varusteet 

• Uima-asu (mahdollisuus uintiin sisällä ja ulkona, pyyhettä ei 

tarvitse tuoda) 
 

Julkisuus 

Metsävisan aikana sinua saatetaan valokuvata ja haastatella, erityisesti, jos sijoitut 

kärkeen. Valokuvaamistasi ja kuvien julkaisua varten tarvitsemme luvan huoltajaltasi. 

Kuvia julkaistaan Metsävisan nettisivuilla, tiedotteissa ja sosiaalisessa mediassa ja niitä 

annetaan myös tiedotusvälineiden käyttöön.  

Metsävisaa voi seurata mm. Metsä puhuu -Facebook ja -Twitter-tileillä ja 

@foreststateofmind-Instagram-tilillä. Käytäthän itsekin hashtagia #Metsävisa. Finaalin 

osallistujien ja järjestäjien yhteydenpitoon perustetaan mahdollisesti WhatsApp-ryhmä 

ennen finaalia. 
 

Tervetuloa! 

Finaalin ja koko Metsävisan rahoittavat ja järjestävät Suomen Metsäyhdistys ry, 

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry, OP, UPM, Stora Enso, Metsä Group, 

Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Metsäteollisuus ry, Suomen Metsäsäätiö, 

metsänomistajat – metsänhoitoyhdistykset ja MTK. Mukana kilpailurastien 

järjestämisessä ja palkitsemisessa ovat myös mm. Metsäkoulutus ry ja Maa- ja 

metsätalousministeriö. 

Mitä tahansa kysyttävää ilmeneekin, sinä tai mukanasi matkustava aikuinen 

voitte soittaa tai sähköpostitella. Tapaamisiin ja tervetulotoivotuksin, kaikkien 

järjestäjien puolesta, 

 

 

  

 

Suvi Pessala (045 6575 442) ja Anne Turunen (045 6575 440), Suomen Metsäyhdistys ry, etunimi.sukunimi@smy.fi 
       

Kuvat: Metsävisan finaali 2017 
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