
Onni löytyy metsästä
 Onni luuraa osastolla – etsi, missä! LUVA 6f69
 Mikä on sinulle tärkeintä metsässä? Tule ja vastaa! UPM & partio, 6d71
 Millaista onnea metsä tuo sinulle? Voit voittaa kirjan tai pelin. Metsäyhdistys, 6f41

Metsäkoneita, pelejä ja visailua
 Istu metsäkoneen hyttiin!  
Osallistu tietokilpailuun. Ponsse, 6d69
 Kokeile puun kaatoa simulaattorilla! Hakkuu- 
konesimulaattorit 6A39 ja Metsäpeliluola, 6b49
 Pelaile Metsäpeliluolassa, 6b49
 Tutustu Metsäpelit.fi-peleihin! 4H, 6e79
 Lataa ennakkoon MobiMetsä-peli ja tule  
pelaamaan sitä kanssamme. UPM & partio, 6d71

Retkeily
 Karttamerkit tutuiksi!  
Osallistu mobiilivisailuun ja pelaa bingoa (klo 9-12:45). 
Suomen Suunnistusliitto, Tiedon ja taidon metsä
 Opettele kartanlukua. Tunnista karttamerkkejä  
ja mittaa etäisyyksiä. Biotalousosasto, 6b61-6d62
 Rakenna nuotio ja ota kuva siitä!  
Partiolaiset kertovat vastuullisesta retkeilystä.  
UPM ja partio, 6d71
 Arvaa itseäsi suuremman jättirinkan paino!  
Tutustu retkeilyvarusteisiin. Suomiretki, 6g31 

Metsämessut 2016

Evästelypaikka
on itäisellä sisäänkäynnillä. 
Siistithän omat jälkesi, kiitos!

   Valitse kiinnostavat tehtävät.  
  Rastita tehtyäsi!

YK

Metsästä työpaikka
 Mahdollisuuksien metsä – Suomen suurin työpaikka. Metsälava klo 11:30-12:00. 
Koululaiset kysyvät metsäteollisuudesta. Tule kuulemaan alan työntekijöiden ja asian-
tuntijoiden vastauksia mm. metsäteollisuuden ammateista, tuotteista, kesätöistä ja 
töistä! Tilaisuuden alussa nähdään alan esittelyvideo. Ammattikortteja jaossa. 
 Mikä on Metsä-TET? Kysy koululaisten Metsä-TET kokemuksista. 4H, 6e79
 Haastattele metsäalan opiskelijaa! LUVA (6f69), Evon metsäopetus (6e80) tai  
Etelä-Savon Koulutus (6a39)
 Haastattele metsäammattilaisia! Useat osastot, ks. toinen paperi (jos sait sellaisen)
 Millainen on luontokuvaajan ja matkajournalistin ammatti? Suomiretki, 6g31 

Mikä ihmeen biotalous?
 Ministerin kyselytunti. Metsälava klo 12:00-12:30.  
Maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikainen vastaa kou-
lulaisten biotalousaiheisiin kysymyksiin. Tule kuulemaan!
 Kiertotalous näkyväksi. Metsälava klo 12:30-12:55. 
Kuinka maailman ensimmäiset kiertotalouden mukaiset 
partiohuivit löysivät tiensä Suomen partiolaisten Roihu- 
leirille? Miltä kiertotalous näyttää nuorten silmin? (Sitra ja 
Suomen Partiolaiset)
 Tunnista biotalous! Mikä ekologinen kangas,  
mitä puuta tai polttoainetta, minkä eläimen turkista?  
Pikapalkintoja! Biotalousosasto, 6b61-6d62

Metsäluonto
 Kurkista puun sisälle! Kuvaa puun solukkoa ja 
lehtiä tabletilla tai oman puhelimen kameralla (lisä-
laitteella varustettuna). Evon metsäopetus, 6e80
 Tunnista puulajeja! Massbybackan taimisto, 6f99
 Istuta puuntaimi pottiputkella!  
Istutusbaana, 6f103
 Nouda oma kuusentaimi! LUVA, 6f69
 Mitä pakurikäävästä valmistetaan? LUVA, 6f69
 Tunnista julisteessa oleva marja!  
Bluewhite Bioforest Oy, 6f60
 Miten metsäluonto voi? Kysy, luonnonsuojelija  
vastaa. WWF, 6d61
 Ihaile puulle painettuja luontokuvia  
neljän vuodenajan näyttelyssä! Suomiretki, 6g31


