
Metsämessut 2017
Valitse kiinnostavat tehtävät.

Rastita tehtyäsi!

Lajitunnistusta 
 Mikä eläin? Tutki hirvieläinten sarvia ja veikkaa, 

mikä eläin on kyseessä. Biotalousosasto 6b50

 Viheliäiset tuholaiset luupin alla.

Visailu tuholaisten leviämisreiteistä ja niiden 

ehkäisyistä. Biotalousosasto 6b50

 Tee tuohisormus ja tunnista villiyrtit. Mitä töitä   

voi tehdä luonnontuote- ja metsäalalla? 4H 6e70

 Tunnista kotimaisia puulajeja ja väritä 

luontoaiheinen postikortti. Lähetä kaverille tai 

kotiin terveiset messuilta. Kun jätät kortin osastolla 

olevaan postilaatikkoon, postimaksu maksetaan 

puolestasi. UPM 6a50

Metsäkoneita ja pelejä
 Pelillinen metsävisa. Metsälava klo 10:30-11 

Metsäpelit esittelyssä. Tule pelaamaan hauskaa 

metsäaiheista kisaa. Parhaat palkitaan!

 Pelaile Metsäpeliluolassa.                         

Kokeile esimerkiksi VR-lasit päässä pelattavaa 

puunkaatopeliä, Metsäpeliluola 6f70

 Istu metsäkoneen hyttiin!

Mitä osaston kuormatraktorilla tehdään? 

Ponsse 6g48

 Selvitä, mikä on harvesteri. John Deere 6h50

Retkeile ja harrasta
 Opettele kartanlukua.

Tunnista karttamerkkejä ja mittaa 

etäisyyksiä. Biotalousosasto 6b50

 Kokeile ampumasimulaattoria, 

Suomen Metsästäjäliitto 6g8

 Säädä ja pakkaa rinkkasi 

oikeaoppisesti, Metsälava 

klo 13-13:30 Vaeltajankauppa.fi

 Poikkea metsä-

suhdeklinikalla     
Vastaa metsäsuhdehoitajien 

esittämiin kysymyksiin ja saat 

metsäsuhdettasi vahvistavan 

reseptin. Lusto - Suomen 

Metsämuseo, 6f68

Koululaispäivän 10.11. tehtävät alakoululaisille

Eväidensyöntipaikka on 

itäisellä sisäänkäynnillä (ks. 

kartta). Siistithän omat jälkesi, 

kiitos!

Metsien käyttö
 Vieraile virtuaalimetsässä. Bioaika-rekka

 Tutki uusimpia puupohjaisia keksintöjä.                                                                           

Etsi Bioajan hottiksista tuote, jossa puu korvaa muovia! Bioaika-rekka

 Tunnista biotalous -visa. Miltä näyttää koivusta tehty lanka? Mikä ekologinen polttoaine? 

Vastaa ja voita pikapalkinto. Biotalousosasto 6b50

 Osallistu Metsäinen-mobiilisovelluksella metsäaiheiseen kisaan. Biotalousosasto 6b50

 Istuta puuntaimi pottiputkella! Istutusbaana, 6g51

 Opettele laskemaan puun ikä ja muita metsäisiä tehtäviä. 

Suomen Metsäyhdistys 6g68

 Merkitse syntymävuotesi 100-vuotiaan kannon oikean vuosirenkaan kohdalle.          

Ota itsestäsi selfie kannon edessä. Metsänomistajat 6g50

 Metsä josta itseni löysin -näyttely kertoo metsätyön historiasta 1950-1960-luvuilla.        

Etsi Luston valokuvanäyttelystä 6h70 vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Käy tarkistamassa 

oikeat vastaukset Luston messuosastolla 6f68.

1. Etsi näyttelystä hevonen. Mitä hevonen kuvassa tekee? 

2. Millaisin työvälinein ja millaisissa vaatteissa metsätyötä kuvissa tehdään? 

3. Metsätyö vaati vielä 1950-luvulla paljon työntekijöitä. Arvaa, montako miestä teki 

metsä- tai uittotyötä vuonna 1950? Entä nykyään? 


