
 

Metsämessut 2016 - Opettajan info 

Lue ennen messumatkaa! 
 

Messuliput: Muista ottaa liput mukaan! Messuille pääsee sisään ainoastaan lipulla, joka on täytetty (lipun taakse 

kirjoitettu vierailijan ja koulun nimi). Täytättehän tiedot jo ennen messuille saapumista! Tarkistathan myös, että lippuja 

on oikea määrä! Jos niitä on liian vähän, ota pikaisesti yhteyttä! Lippu on sama sekä oppilaille että opettajille. Liput 

tarjoavat Suomen metsäkeskus ja Suomen Metsäsäätiön rahoituksella Suomen Metsäyhdistys. 

 

Messukartta ja tehtävät: Kopioi messukarttaa ja tehtäviä oppilaillesi. Huomaathan, että kaikkia tehtäviä ei ehdi tehdä! 

Kannattaa valita etukäteen muutama tehtävä, joihin oppilaat keskittyvät messuvierailun aikana. Sopikaa oppilaiden 

kanssa, tarvitseeko heidän kirjoittaa vastauksia. Silloin tarvitaan erillinen paperi tai vihko. 

 

Koululaisryhmien vaatesäilytys: Koululaisryhmille on varattu klo 8.30-15 väliseksi ajaksi läntinen 

naulakko (ks. kartta). Narikan hinta läntisellä naulakolla on 25 €/luokka (enint. 30 hlö), mikä pitää 

maksaa käteisellä. Sisääntuloportin kassalla voi narikkamaksun maksaa kortilla. Yleiset narikat 

pääsisäänkäynnillä ja pohjoisella sisäänkäynnillä ovat myös käytettävissänne (hinta 2,50 €/hlö). Jos 

maksullinen vaatesäilytys ei ole teille sopiva, voivat oppilaat kantaa takit repuissa. Huom! Koululaispäivään osallistuu 

lähes 9000 oppilasta ja opettajaa, joten ruuhkaan on hyvä varautua. 

 

Koululaisten tauko- ja evästelypaikka: Messukeskuksen itäisellä sisäänkäynnillä, samassa 

kerroksessa Metsämessujen kanssa (ks. kartta), on koululaisille tarkoitettu evästelypaikka. Neuvothan 

oppilaitasi osaltaan huolehtimaan paikan siisteydestä!  

 

Käpymerkki esittelijän rinnassa tarkoittaa sitä, että messuosaston esittelijä toivottaa koululaiset 

tervetulleeksi juttelemaan kanssaan.  

 

Myyntiosastot: Osa messujen näytteilleasettajista myy tuotteita, joita ei ole suunnattu koululaisille. Muistutathan 

oppilaitasi, että esim. myynnissä olevien pienkoneiden, kuten mönkijöiden ja kuormaajien, päälle ei ole lupa kiipeillä.  

 

Koululaisten Metsämessu-info. Metsäyhdistyksen osastolla 6f41 voi kysyä käytännön asioista. 

 

Metsämessuideoita opettajille: Suosittelemme myös mm: 

 Metsäyhdistyksen osastolla 6f41 on alakoulujen opettajille jaossa Metsäleikkikalenteria 2017. 

 Metsälavan biotalousaiheista ohjelmaa 

- 11:30-12:00. Metsäteollisuus ry. Mahdollisuuksien metsä – Suomen suurin työpaikka. Yläkoululaiset kysyvät 

metsäteollisuudesta.  

- 12:00-12:30. Ministerin kyselytunti. Maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikainen vastaa koululaisten 

biotalousaiheisiin kysymyksiin. Tule kuulemaan! 

- 12:30-12:55, Sitra ja Suomen Partiolaiset. Kiertotalous näkyväksi. Kuinka maailman ensimmäiset 

kiertotalouden mukaiset partiohuivit löysivät tiensä Suomen partiolaisten Roihu-leirille? Miltä kiertotalous 

näyttää nuorten silmin?  

- 14:30-14:55, Sitra. Uutta liiketoimintaa metsästä. Metsä on paljon muutakin kuin sahatavaraa ja sellua. 

Digitaalinen vallankumous yhdistettynä resurssiniukkuuteen on nostanut biopohjaiset materiaalit 

mielenkiinnon kohteeksi ja Suomi on innovaatioiden luojien etulinjassa.  

- 15:00-15:30 Biotalous nyt. Keskustelemassa toimitusjohtaja Arto Tiitinen Iskusta, vuoden tekstiilitaiteilija Pirjo 

Kääriäinen Aalto yliopistosta sekä osastopäällikkö Juha S. Niemelä Maa- ja metsätalousministeriöstä. 

 

Muut messutapahtumat: Samalla lipulla pääsee muille samaan aikaan käynnissä oleville messuille. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Anne Turunen 

Suomen Metsäyhdistys 

anne.turunen@smy.fi 

puh. 045 6575 440 
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