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Johdanto
Koulukäynnit on hyvä tapa markkinoida metsäalaa, omaa oppilaitosta ja koulutusohjelmaa. 
Samalla koulukäynnille lähteneet opiskelijat saavat arvokasta esiintymiskokemusta ja kuulija 
tärkeää tietoa metsäalasta. Koulukäynti sopii esimerkiksi osaksi opiskelijan viestintä- tai projekti-
opintoja tai työelämä tutuksi -opintoja.

Tämä malli on tarkoitettu peruskoulun koulukäyntejä suunnitteleville metsäalan opiskelijoille. 
Malli on tehty metsäalan yhteisen Metsä puhuu -tulevaisuushankkeen pyynnöstä. Mallin on 
laatinut ryhmä Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoita: Tuukka Kataja, Tapio Karjalainen, 
Tiina Korhonen, Anne Niittylahti ja Elina Saala. He ovat myös testanneet mallia koulukäynneillä.

Koulukäynnin vaatimat resurssit ja ajankäyttö
Kun ryhdyt valitsemaan vierailukouluja, ota ennakkoon huomioon muutama seikka.

Selvitä, paljonko sinulla on käytettävissä omaa aikaa – mitä aikaa, milloin se on ja kuinka paljon 
sitä on. Käyntiä ja sen suunnittelua varten kannattaa laatia kunnollinen ajankäyttösuunnitelma, 
sillä jo yhden 45 minuutin esiintymistilaisuuden suunnittelu vie aikaa, vaikka valmis runko olisikin 
olemassa.

Suunnittele liikkuminen etukäteen. Mikäli autoa ei ole käytettävissä, selvitä julkisten kulku-
välineiden käyttömahdollisuus ja aikataulut jo ennen yhteydenottoa kouluihin. 

Yhteydenotto kouluihin
Kun otat kouluun yhteyttä, ota huomioon seuraavat asiat:

 Sähköposti on paras tapa lähestyä kouluja. Opettajaa on vai-
kea tavoittaa puhelimitse. Vierailua kannattaa tarjota oppilaan-
ohjauksen, maantiedon tai biologian opettajan tunneille.

 Valitse mukaan mieluummin liikaa kouluja kuin liian vähän. 
Meidän ryhmämme otettiin vastaan vain joka viidennessä 
koulussa.

 Kannattaa käyttää omia kontakteja hyödyksi. Lähesty vaikka 
omaa, entistä kouluasi.

 Kouluilla on tarkat opetussuunnitelmat. Mitä aikaisemmassa 
vaiheessa yhteydenotto tapahtuu, sitä todennäköisemmin 
pääset esiintymään. Syksyllä noin viikko ennen koulun alkua 
opettajat pitävät suunnittelukokouksen. Silloin tehdyt esitykset 
tulevat helpoiten osaksi opetusta.

 Kohderyhmänä ovat kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset tai 
lukiolaiset.
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Sähköpostiviesti herättää opettajan kiinnostuksen. On tärkeää mainita, mistä tulee, keitä tulee 
ja ennen kaikkea, mihin vierailulla pyritään. Jos tulee omaan, entiseen kouluunsa, se kannattaa 
mainita.

Opintojen ohjaajalle kannattaa painottaa ammatinvalintaan liittyvää näkökulmaa, biologian 
opettajalle esityksessä annettavaa uutta metsätietoa. Lisäksi voi ehdottaa, milloin käynti voisi 
tapahtua.

Esimerkkisähköposti voisi olla vaikka tällainen:

Hei!

Olemme ryhmä metsätalousinsinööriopiskelijoita Tampereen ammattikorkeakoulusta. Lähes-
tymme teitä, koska osana opintojamme teemme hanketta, jossa esitellään metsäalan opintoja 
ja metsäalaa yleisemminkin peruskoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille. Hanke on osa 
metsäalan yhteistä Metsä puhuu -tulevaisuushanketta, joka on osa YK:n Kansainvälisen Metsän 
Vuoden 2011 toimia Suomessa.

Haluaisimme tulla pitämään esityksen kouluunne. Esitys olisi sopiva maantiedon/biologian/
oppilaanohjauksen (valitse sopiva) tunneille, sillä se käsittelee metsäalaa ja sen työmahdolli-
suuksia. Tarkoituksenamme on saada nuoria kiinnostumaan metsäalasta ja lisätä heidän 
tietämystään metsäasioista.

Osalla nuorista saattaa olla väärä tai vanhentunut mielikuva metsäalasta, etenkin työllistäjänä; 
yksinäinen mies kaataa moottorisahalla puita keskellä synkintä korpea. Nykyaikana metsäala 
on vähintäänkin yhtä monipuolinen ja kiinnostava kuin mikä muu tahansa ala.

Meitä olisi siis tulossa 2–3 opiskelijaa kertomaan metsäalan uusista tuulista. Aikaa esitykseen 
menisi 1–2 oppituntia, teidän aikataulunne mukaan. Vierailumme sijoittuisivat maalis-huhti-
kuuhun (esimerkiksi).

Olisiko teidän koulullanne siis kiinnostusta ottaa osaa kyseiseen projektiin? Mikäli kiinnostuitte, 
otattehan meihin yhteyttä (anna aikaraja). Voitte myös kysellä lisätietoja projektista ja mahdol-
lisesta vierailustamme sähköpostitse osoitteesta (anna osoite).

Tietoja Metsä puhuu -hankkeesta löytyy tästä linkistä: www.metsapuhuu.fi 

Ystävällisin terveisin
(anna nimesi ja ainakin yksi puhelinnumero, mihin kiinnostunut voi soittaa)
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Ajankohdasta ja muista asioista sopiminen
Kun koulu on ilmoittanut olevansa kiinnostunut vierailusta, sinne lähetetään sähköposti, 
jossa on hyvä kysyä seuraavia asioita:

 Koulussa käytettävissä olevat tilat ja audiovisuaaliset laitteet

 Esityksen päivä ja kellonaika

 Oppilasryhmän koko

 Mistä oppilaat saattavat olla kiinnostuneita

 Yhteyshenkilönä toimivan opettajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 Mikäli haluat antaa oppilaille jonkinlaisen ennakkotehtävän, sen voi tehdä tässä yhteydessä. 
Ennakkotehtävä voi olla esimerkiksi metsäasioiden seuraamista tiedotusvälineistä tai 
luontohavaintoja.

 Muut mahdolliset erityistoiveet 

Valmistautuminen esitykseen
Vaikka teillä olisi esitykseen valmis materiaali, käykää se kuitenkin läpi etukäteen ja muokatkaa 
sitä itsellenne ja kohderyhmällenne sopivaksi. Jokainen on hiukan erilainen esiintyjä, joten erityi-
sesti esityksen pituutta on syytä tarkkailla. Tehkää omat muistiinpanot ja ottakaa ne mukaan 
varsinaiseen esitykseen. Päättäkää myös, esiinnyttekö yksin, kaksin vai ryhmänä.

Varsinaista esiintymistilannetta on syytä harjoitella etukäteen esimerkiksi

 esiintymällä toisille
 esiintymällä omalle luokalle
 videoimalla edellä mainitut esiintymiset ja käymällä ne yhdessä läpi
 hankkimalla koulutusta viestinnän ammattilaiselta

Muistakaa pyytää palautetta kuuntelijoilta ja kehittäkää 
esitystänne palautteen perusteella. 

Esitystä voi myös mainostaa etukäteen sosiaalisissa 
medioissa, kuten Twitterissä tai Facebookissa.

Opettajaan kannattaa olla yhteydessä vielä kerran pari 
päivää ennen koulukäyntiä, mielellään puhelimitse. 
Silloin voi varmistaa, että vierailu on muistissa, kerrata 
sovitut asiat ja tehdä viime hetken muutoksia, mikäli 
tarpeen.
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Esitys
Yleistä

Muistakaa tulla ajoissa paikalle, ainakin puoli tuntia ennen esityksen alkua. Esimerkiksi audio-
visuaaliset laitteet eivät aina toimi noin vain, eikä vastaava opettaja osaa niitä välttämättä laittaa 
kuntoon. Lisäksi yläasteikäisten järjestäytyminen luokkaan voi kestää.

Kun aloitatte, aktivoikaa yleisöä:

 Oma, innostunut ja iloinen asenne saa oppilaat 
kuuntelemaan paremmin.

 Hyvä keino ryhmän kiinnostuksen ylläpitämiseksi 
on kyseleminen. Suurin osa kysymyksistä on 
hyvä olla sellaisia, joihin voi vastata viittaamalla. 
Tehkää helppoja ja selkeitä, jopa hiukan ”tyhmiä” 
kysymyksiä, jotta kaikki pääsevät osallistumaan.

 Lukekaa ryhmän mielialoja. Jos näyttää siltä, 
että ryhmä ei avaa suutaan, ei kannata jumiutua 
siihen, vaan esittää kysymykset esimerkiksi reto-
risessa muodossa ja vastata itse.

 Mikäli esiintyjiä on useampia, on kunkin puheen-
vuoro syytä pitää lyhyenä, jolloin syntyy vuoro-
vaikutusta esiintyjien välillä. Esimerkiksi: ”Kuten 
Tuukka jo kertoikin…”.

 Pienimuotoinen kilpailu tai pisteiden jakaminen 
oikeista vastauksista voi lisätä yleisön kiinnostus-
ta. Luokan voi jakaa kilpaileviin ryhmiin, jolloin 
kynnys vastata pienenee.

 Ennakkotehtävä virittää oppilaat aiheeseen.

 Yläasteikäiset saattavat olla rauhattomia. Vastuu 
ryhmän käyttäytymisestä on kuitenkin opettajan, 
ei sinun.

Onnistunut esiintyminen lähtee aina perustekijöistä:

 Puhu selkeällä ja kuuluvalla äänellä.

 Tunne asiasi.

 Käytä sanamuotoja, jotka kohderyhmä tuntee, 
ei ammattislangia.

 Tarkkaile ajankäyttöäsi esityksen aikana. Pidä 
mieluummin liian lyhyt kuin liian pitkä esitys. 

 Pysy rauhallisena, vaikka kaikki ei menisikään 
niin kuin ajattelit.

Aktivoi

Ennen esitystä taululle voi kirjoittaa jonkin sanan, 
esimerkiksi metsä, ja kysyä, mitä siitä tulee mieleen.  
Oppilaat voivat kirjoittaa näitä asioita paperille. 
Tunnin lopuksi voi tehdä saman ja katsoa, paljonko 
oppilaat oppivat uusia ja yllättäviäkin metsään 
liittyviä asioita.

Jututa tunnin alussa luokkaa ja tee helppoja kysy-
myksiä. Kysymyksistä kaikkein parhaimpia ovat ol-
leet ne, jotka yllättävät mutta eivät aliarvioi yleisöä.

Esimerkiksi kysymykseen ”omistaako teidän perhe 
metsää” vastaa hyvin moni myöntävästi, vaikkei 
se olisi tottakaan. Näin tehdään, koska muutkin 
tekevät niin ja halutaan pilailla.

Kysymys, mitä marjoja voi poimia, on lapsellinen 
ainakin yhdeksäsluokkalaisilta kysyttäessä. Sen 
sijaan voi kysyä, tiedättekö, miksi mustikka on 
superruokaa.

Painota enemmän uusia juttuja sekä puun hyviä 
puolia. Voit myös näyttää www.metsapuhuu.fi  
-sivulta löytyviä metsäalan työntekijöiden haastat-
teluita. Tarkoitushan on saada ihmiset kiinnostu-
maan metsäalasta tulevaisuuden alana.

Esityksen jälkeen voi tehdä kertaavia kysymyksiä 
ja jakaa palkintoja oikein vastanneille. 
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Kysykää esityksen jälkeen palautetta opettajilta tai oppilailta. Käykää lisäksi oman ryhmän 
kesken keskustelu siitä, mikä meni hyvin ja mikä ei toiminut.

Esityksen jälkeisiä tunnelmia voi käydä kommentoimassa myös Metsä puhuu -tulevaisuus-
hankkeen Facebook- tai Twitter-sivulla.

Esityksen sisältö

Koulukäyntiesitys voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen osaan:

 Mitä yhteistä on -PPT
 Metsien käyttö pelastaa maailman -animaatio
 esitys omasta koulusta ja esiintyjistä itsestään.

Nämä osat voivat olla haluamassanne järjestyksessä, ehkä kuitenkin niin, että esitys omasta 
koulusta ja esiintyjistä itsestään on viimeisenä.

Esitykseen tuo mukavaa tempoa, jos sen käy läpi kahden esiintyjän voimin. Kahden oppitunnin 
pituinen esitys voi kuitenkin olla liian pitkä, sillä yläasteikäiset eivät jaksa keskittyä kovin pitkään. 
Jos kaksoistunti kuitenkin pidetään, on syytä keksiä paljon toiminnallista lisäohjelmaa. 

Mitä yhteistä on -PPT

Mitä yhteistä on -PPT löytyy www.metsapuhuu.fi  -verkkosivun ala-
reunan Materiaalit-nappulan alta. Esitykseen tulee varata aikaa noin 
20–30 minuuttia, riippuen paljonko kerrottavaa asiaa on, paljonko 
on aikaa ja miten luokka lähtee mukaan esitykseen.

Diat kannattaa tulostaa paperille muistiinpanoineen, koska muistiinpanoista 
löytyy dioihin liittyvää taustatietoa. Esitys on tehty vuonna 2011. Käyttäessäsi 
esitystä varmista, että tiedot kerrotaan tämä huomioon ottaen: jos tiedot 
saat tavat olla vanhentuneita, ne joko pitää tarkistaa tai asia pitää tuoda esille.

 Dioissa 1–5 tuodaan esille se, että metsää ja puuta käytetään 
monessa, yllättävässä tuotteessa jo nyt. Dioissa herätellään mielen-
kiinto. Ensimmäisissä dioissa on tuttuja, jokapäiväisiä tuotteita, 
joiden yhteys metsään on yllättävää. Tämä saa kuuntelijoiden 
mielenkiinnon heräämään jo esityksen alkumetreillä.

 Dian 7 jälkeen lisäsimme dian, jossa on kuva kasvihuoneilmiöstä. 
Kertasimme pääpiirteittäin kasvihuoneilmiön. Painotimme uusiu-
tuvien energialähteiden, varsinkin puuperäisten energialähteiden 
ja -tuotteiden, merkitystä kasvihuonepäästöjen vähentäjänä.

Havainnollista

Ota esitykseen mukaan jotakin 
konkreettista näytettävää, esi-
merkiksi lämmityksestä puhut-
taessa voi tuoda pellettejä näy-
tille. Meillä oli mukana esi merkki 
älypakkauksesta, joka kiinnosti 
nuoria. Luokkaan voisi tuoda 
myös metsänmittausvälineistöä, 
maastotallentimen tai ilmakuva-
karttoja.

Välineistä esimerkiksi hypso-
metri on pieni ja helposti mu-
kaan otettava, ketjurelaskooppi 
on myös kätevä. Jakaa voisi 
vaikka kuusenkerkkämakeisia 
ja purkkaa. Mitä enemmän on 
näytillä esineitä, sitä enemmän 
se täydentää esitystä. Oppilaat 
kiinnostuvat, kun he näkevät 
jotain konkreettista.
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 Diat 12–19 esittelevät aika tavallisia, jokapäiväisiä puunkäyttömahdollisuuksia. Diassa 15 voisi 
painottaa laadukkaiden ja elinikäistä käyttöä kestävien huonekalujen paremmuutta heikompi-
laatuisiin, halpoihin ja esimerkiksi metallista tai muovista tehtyihin huonekaluihin verrattuna. 
Viesti: puu on uusiutuva raaka-aine. Siitä tehdyt tuotteet voidaan kierrättää ja lopuksi käyttää 
energiaksi. Sillä voidaan korvata uusiutumattomia raaka-aineita.

 Diat 20–23 sisältävät hyvinvointi- ja terveystuotteita. Tässä kohdassa kerrotaan tuotteista, 
joiden pohjana käytetään metsästä saatavia raaka-aineita ja jotka on keksitty luonnosta. 
Asperiinin asetyylisalisyylihappo on erotettu alun perin pajusta. Jokapäiväisten tuotteiden, 
kuten Benecolin mainitseminen on aiheellista ja uudet lääkeinnovaatiot, esimerkiksi koivun 
betuliinin käyttö mahdollisena lääkkeenä on hyvä mainita myöhemmin diassa 50.

 Diat 24–28 esittelevät metsän perinteisiä käyttömuotoja, jotka varmasti tulevat säilymään 
tulevaisuudessakin. Jokainen on varmasti liikkunut metsässä, ja niinpä voi kysyä, mitä met-
sässä voi harrastaa. Virkistys ja monimuotoisuus ovat tärkeitä asioita, mutteivät välttämättä 
niin kiinnostavia ja erikoisia kuin lääkärin määräämä ulkoiluresepti tai metsän auttaminen 
verenpaineeseen tai stressiin.

 Dioissa 30–35 pohjustetaan tulevia keksintöjen ja innovaatioiden esittelyä kertomalla tuot-
teista, jotka on keksitty luonnon avulla. Dioissa tulee hyvin ilmi se, että monen jokapäiväisen 
tavaran ja asian takana on luonnosta saatu idea.

 Dioissa 36–46 kerrotaan, että fossiiliset luonnonvarat on korvattavissa uusiutuvilla luonnon-
varoilla, kuten puulla. Tässä kohdassa voidaan kerrata, mitä ovat fossiiliset polttoaineet.

 Diat 47–53 sisältävät uusia metsätuotteita ja niitä on hyvä painottaa. Kerro jokaisen dian 
kohdalla esimerkkejä kehittämistyöstä. Pakkausten kohdalla voi kertoa älykkäistä pakkauksista 
ja elektronisesta paperista. Lentokone kuvaa sitä, miten nanokuiduilla saadaan puumateriaa-
liin metallin lujuus mutta niin, että puun keveys ja kierrätettävyys säilyy.

 Dioissa 54–65 kerrotaan faktoja Suomen metsien uudistumisesta ja siitä, 
että metsien käyttöä voidaan lisätä. Lopuksi, esitettyjen tosiasioiden 
pohjalta näytetään iskulause: metsien käyttö pelastaa maailman.
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Metsien käyttö pelastaa maailman -animaatio

Näytimme Mitä yhteistä -esityksen jälkeen Metsien käyttö 
pelastaa maailman -animaation. Myös se löytyy hankkeen 
verkkosivulta. Animaatiossa esitellään muun muassa metsä-
alan eri työpaikkoja ja miten arkipäiväistä metsien käyttö on. 
Animaation voi näyttää myös tilaisuuden ensimmäisenä osana.

Oman koulutusalan ja opiskelupaikan esittely

Esityksen kolmannessa osassa kerroimme oppilaille metsätalousinsinöörin koulutuksesta, omista 
lähtökohdistamme alalle ja tulevaisuuden näkymistämme. Pidimme tämän esityksen aina viimei-
senä. Näin pystyimme supistamaan tai laajentamaan nimenomaan tätä osaa aikataulun mukaan.

Koulutusalasta kokosimme PPT-esityksen, jossa oli muutamia yleisimpiä tietoja, kuten missä 
koulumme sijaitsee, kauanko koulutus kestää, sekä pääpiirteitä siitä, mitä koulutukseen kuuluu. 
Käytimme näiden asioiden listaamiseen vain kahta tiivistä diaa ja annoimme muuten puheen 
sekä kuvien hoitaa tarkemman esittelyn. Korostimme nimenomaan koulutuksen monipuolisuut-
ta, vaihtelevuutta sekä teorian ja käytännön vuorottelua.

Opintoihin liittyvien tietojen jälkeen kukin meistä kertoi yleisiä asioita itsestään: mistä on kotoisin, 
miten päätyi kyseiselle alalle, mistä on pitänyt ja miltä tulevaisuuden haaveet näyttävät. Otimme 
huomioon, että yläasteikäisiä kiinnostaa, mitä me itse teimme yläasteen jälkeen ennen ammatti-
korkeakouluun päätymistä.

Toimme asiat näkyviin positiivisessa valossa, realiteetteja kuitenkaan unohtamatta. Meillä kaikilla 
on melko erilaiset lähtökohdat ja tulevaisuudennäkymät, mikä toi esittelyyn myös oman muka-
van mausteensa.

Kertoessamme itsestämme pistimme taustalle pyörimään kuvia opiskeluiden varrelta. Kuvat piti-
vät kuulijoiden mielenkiintoa yllä ja herättivät oppilaissa naurua ja hymyilyä, mikä on aina hyvä 
asia. Kuvaesitykseen tarvitaan vaihtelevia, hauskoja ja hyvin otettuja kuvia, jotka antavat laajan 
mielikuvan koko opinnoista. Niitä saisi olla esityksessä mahdollisimman paljon. Kannattaa myös 
välttää liian stereotyyppisten kuvien laittamista.

Annoimme oman esityksemme jälkeen oppilaille mahdollisuuden kysellä myös opintoihimme 
liittyvistä asioista. Kysymyksiä ei syntynyt paljoa, mutta tulevista palkoistamme oltiin jonkin 
verran kiinnostuneita. Tästä johtuen onkin hyvä selvittää etukäteen esittelemänsä alan eri toimi-
joiden palkkatasoja.
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