
Metsämessut 2017
Valitse kiinnostavat tehtävät.

Rastita tehtyäsi!

Mikä ihmeen biotalous?

Koululaispäivän 10.11. tehtävät yläkoululaisille

KoulutusZone

– Tule opiskelemaan kestävää tulevaisuutta!

 Haastattele metsäammattilaista tai alan opiskelijaa!                                                

ks. toinen paperi (jos sait sellaisen)

 Arvaa metsurin varusteiden paino ja kuvaa itsesi metsurin 

varusteissa. Esittelyssä metsäalan toisen asteen koulutus, 

Ammattiopisto Livia

 Osallistu metsäkonesimulaattorikisaan ja seuraa raskaan 

työkoneen vianetsintänäytöstä. Työtehoseura (TTS)

 Osallistu pöllikisaan. Metsuri - metsäpalvelujen tuottajan opintoja 

esittelee Hämeen ammatti-instituutti. (Hami)

 Pysytkö kartalla dronen vauhdissa?

Evon metsätalousinsinööriopintoja esittelee Hämeen 

ammattikorkeakoulu. (Hamk)

 Osallistu Metsäalalle-visaan. Metsäalan opintoja esittelee Keuda.

 Kerro mielipiteesi metsien erilaisista käsittelymuodoista.                               

Tutustu metsätieteiden opiskeluun Itä-Suomen yliopistossa. (ISY).

 Kokeile VR-laseja ja selvitä, mitä on laserkeilaus.                                     

Metsätieteet Helsingin yliopisto (HY)

 Kokeile puun kaatoa simulaattorilla.                          

Mikä on Suomen kansallispuulaji? Hakkuukonesimulaattori, 

Metsälava
 klo 12-12:30 Ministerin kyselytunti.           

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vastaa 

koululaisten biotalousaiheisiin kysymyksiin.  

Tule kuulemaan!

 klo 12:30-13 Biotalouden huippututkimusta, 

uusia tuotteita ja heinäsirkkoja 

Bioaika-rekka
 Tutki, mitä metsä antaa!                                        

Miten olet käyttänyt metsää tänään?

 Mitä Bioaika sinulle merkitsee? Vastaa videolle.

 Vieraile virtuaalimetsässä. 

 Millainen on tulevaisuuden Suomi 2.0.?              

Lisää itsellesi tärkeimmät asiat yhteiseen visioon. 

 Millaisilla valinnoilla voi tehdä tulevaisuudesta 

kestävämmän? 

Poikkea metsäsuhdeklinikalla      

 Vastaa metsäsuhdehoitajien esittämiin 

kysymyksiin ja saat metsäsuhdettasi 

vahvistavan reseptin.

 Kokoa metsä. Metsäammattilaisten 

metsäsuhdekuutioissa on esitetty erilaisia 

metsäsuhteita iskulausein, sitaatein, 

esinein ja metsämaisemin. Metsäsuhde-

kuutiot kasaamalla syntyy kokonaiskuvia 

erilaisista metsistä.

Lusto - Suomen Metsämuseo, 6f68
Osallistu Made in Metsä 

-kisaan!                         
Ota kuva biotalouden tuotteesta ja 

jaa kuva somessa tunnisteella 

#bioaikakisa. Tuotteita löydät 

Bioaika-rekasta, Biotalousosastolta 

6b50  ja UPM:n osastolta 6a50.

Biotalousosasto
 Tunnista biotalous -visa. Tunnista biotalouden 

raaka-aineita ja tuotteita. Miltä näyttää koivusta 

tehty lanka, mikä ekologinen polttoaine? Vastaa ja 

voita pikapalkinto. 

 Osallistu Metsäinen-mobiilisovelluksella 

metsäaiheiseen kisaan. Mitä on metsävaratieto? 
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Metsäluonto
 Tee tuohisormus ja tunnista villiyrtit. 

Mitä töitä voi tehdä luonnontuote- ja 

metsäalalla? 4H 6e70

 Mikä eläin? Tutki hirvieläinten sarvia ja 

tunnista eläin. Biotalousosasto 6b50

 Osallistu visailuun tuholaisten 

leviämisreiteistä ja niiden ehkäisyistä.

Biotalousosasto 6b50

 Tunnista kotimaisia puulajeja. Väritä 

luontoaiheinen postikortti ja lähetä 

kaverille tai kotiin terveiset messuilta. 

Kun jätät kortin osastolla olevaan 

postilaatikkoon, postimaksu maksetaan 

puolestasi. UPM 6a50

 Opettele laskemaan puun ikä ja muita 

metsäisiä oppimistehtäviä, Suomen 

Metsäyhdistys 6g68

 Istuta puuntaimi pottiputkella! 

Istutusbaana 6g51

Retkeily ja harrastus
 Säädä ja pakkaa rinkkasi 

oikeaoppisesti, Vaeltajankauppa.fi 

Metsälava klo 13-13:30

 Opettele kartanlukua. Tunnista 

karttamerkkejä ja mittaa etäisyyksiä. 

Biotalousosasto 6b50

 Tutustu kansallispuistossa 

liikkumiseen uudella Vaeltajakartta-

navigointisovelluksella. 

CareliaForest Consulting Oy 6g31

 Kokeile ampumasimulaattoria. 

Suomen Metsästäjäliitto 6g8

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

Metsäpelit esittelyssä. Osallistu hauskaan kisaan.                  

Parhaat palkitaan!

 Pelaile Metsäpeliluolassa.                                                      

Kokeile VR-lasit päässä pelattavaa puunkaatopeliä ja muita 

metsään ja luontoon liittyviä hauskoja pelejä, 6f70

 Istu metsäkoneen hyttiin!

Mitä osaston kuormatraktorilla tehdään? Ponsse 6g48

 Selvitä, mikä on harvesteri. John Deere 6h50 

Metsähistoriaa
 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 tekee kuvassa? 

Miksi hevosia käytettiin metsätöissä? Miksi nykyään ei 

käytetä? Mitä niiden sijaan? 

2. Millaisin työvälinein ja millaisissa vaatteissa metsätyötä 

tehdään kuvissa? Miten metsätyöntekijöiden vaatetus ja 

työvälineet ovat muuttuneet?

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

montako miestä teki metsä- tai uittotyötä vuonna 1950?   

Entä nykyään?

Eväidensyöntipaikka on itäisellä 

sisäänkäynnillä (ks. kartta). 

Siistithän omat jälkesi, kiitos!

Tehtävät yläkoululaisille
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