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Metsän oppimispolku 
–yhteistyöverkoston visio

Verkosto vahvistaa
suomalaisten lasten 
ja nuorten metsään 
liittyviä tietoja ja 
taitoja sekä heidän 
metsäsuhdettaan.

Nuori saa valmiuksia 
osallistua asiallisin 
argumentein metsien 
käyttöä ja tilaa koskevaan 
keskusteluun. Hän oppii 
luomaan asioista omat 
perustellut näkemyksensä.
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Varhaiskasvatuksesta 
lukioon yltävää Metsän 
oppimispolkua kulkeva lapsi 
ja nuori saa elämyksiä ja 
kokemuksia sekä vähitellen 
karttuvia tietoja ja taitoja.

Metsä on mainio opetus- ja 
oppimisympäristö! Ole rohkeasti 

yhteydessä yhteistyöverkoston 
toimijoihin, kun kaipaat tukea ja 

asiantuntijoita. 

Eri toimijoilla on erilaiset resurssit 
osallistua ja auttaa. Osalla on vakituista 
toimintaa, johon voi osallistuja, ja toiset 

tarjoavat  kontakteja ja tietoa.

Osallisuus oppimisprosessiin syntyy omien 
kysymysten ja kiinnostuksen kohteiden 
kautta. Tutustumalla, havainnoimalla 
ja tutkimalla metsiä lapsen ja nuoren 
ymmärrys metsien kestävästä käytöstä 
lisääntyy, ja hän saa eväitä kestävän 
elämäntavan omaksumiseen.



4H-järjestön metsätoiminnan tavoitteena on edistää lasten ja nuorten metsä- ja luontotietoutta sekä tarjota 
harrastus- ja työmahdollisuuksia. Haluamme tukea lapsen ja nuoren monipuolisen metsäsuhteen rakentumista. 
Metsä- ja luontokasvatusta tehdään 4H:ssa läheisessä yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. 
www.4h.fi

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry on pedagoginen järjestö, joka edistää jäsentensä opettamien 
aineiden riittävää ja laadukasta opetusta. Valtaosa liiton jäsenistä työskentelee aineenopettajina peruskouluissa 
ja lukioissa. 
www.bmol.fi

Eräkummit ovat vapaaehtoisia toimijoita, joiden päämääränä on rohkaista lapsia ja nuoria luonnossa 
liikkumiseen, opettaa heille luonnon tuntemusta ja tarjota perustietoja eränkäynnistä. Eräkummit 
voivat vierailla kouluissa, kerhoissa, leireillä ja muissa tapahtumissa sekä järjestää omia tapahtumia. 
Eräkummitoiminnan koordinoinnista vastaa Metsähallitus. 
www.erakummit.fi

LYKE-verkosto tarjoaa luonto- ja ympäristökoulupäiviä ryhmille sekä koulutuksia ja materiaaleja kasvattajille. 
Toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistamista ja kestävään elämäntapaan 
kasvamista. 
www.luontokoulut.fi
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Maaseutuammattiin ry tarjoaa Pohjois-Savossa yläkoululaisille, lukiolaisille ja opettajille opintoretkiä 
muun muassa metsätyömaille, sahoille ja alan oppilaitoksiin, metsällisiä toimintapäiviä sekä 
työelämääntutustumisjaksoja. Tapahtumien sisältö suunnitellaan yhdessä ja linja-autot reissuun huolehtii 
Maaseutuammattiin ry. 
www.maaseutuammattiin.fi

Metsähallitus tekee laajaa yhteistyötä päiväkotien, peruskoulujen, ja muiden oppilaitoksien kanssa. 
Metsähallituksen luontokeskukset ja Rovaniemellä sijaitseva tiedekeskus Pilke tarjoavat varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen opetussuunnitelmia tukevia, elämyksellisiä opastuksia ja työpajoja. 
www.metsa.fi/oppilaitosyhteistyo

Metsänomistajat – MTK ja metsänhoitoyhdistykset järjestävät koululaisille metsäpäiviä ja -retkiä sekä kutsuvat 
heitä työ- ja konenäytöksiin. Yhdistysten asiantuntijat pitävät metsäoppitunteja kouluissa ja
luentoja metsäoppilaitoksissa. MTK ja erityisesti metsänhoitoyhdistykset tarjoavat harjoittelupaikkoja alan 
opiskelijoille. 
www.mhy.fi ja www.mtk.fi
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Suomen Partiolaiset on maamme suurin nuorisojärjestö ja tarjoaa seikkailuja niin lapsille kuin aikuisillekin. 
Partion päämääränä on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. 
Partio kuuluu kaikille! 
www.partio.fi





Uutta Metsän oppimispolulla -uutiskirje 
kokoaa toimijoiden ajankohtaiset tapahtumat, 
kampanjat ja materiaalit. Kirjeessä saat myös 
tietoa Suomen Metsäsäätiön sekä Aili ja Yrjö 
Rasin säätiön kuljetustuista metsäretkille. 

Metsäteollisuus ry myöntää koululuokille 
matka-avustuksia metsäteollisuuskohteisiin 
suuntautuville tutustumiskäynneille. 

Tilaa kirje osoitteessa www.smy.fi/opeta-opi



Puumiehet ry:n jäsenet toimivat puu- ja metsäalalla ja muodostavat yhdessä laajan asiantuntijaverkoston. 
Toiminnan tavoitteena on ammattitaidon ylläpitäminen ja suomalaisen puun puolesta toimiminen. Puumiehet 
tekevät yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa. Yhdistys julkaisee puutuoteteollisuuden ammattilehteä 
Puumies-lehteä. 
www.puumies.fi

Metsäteollisuus ry:n koordinoimassa Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjassa metsäteollisuuden 
ammattilaiset vierailevat yläkouluissa kertomassa metsäalasta, sen tarjoamista opiskelu- ja 
uramahdollisuuksista sekä uusista tuotteista. Koulut saavat vierailulla käyttöönsä tuotesalkun, joka esittelee 
monipuolisesti puusta valmistettuja tuotteita. 
www.metsateollisuus.fi/koulutus

Suomen metsäkeskuksesta saat tietoa sinua lähellä toimivista metsäammattilaisista ja vinkkejä, mistä löydät 
materiaalia opetuksesi tueksi. Järjestämme vuosittain muutaman tapahtuman koululaisille sekä osallistumme 
erilaisiin koululaistapahtumiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 
www.metsakeskus.fi

Suomen riistakeskus ja paikalliset riistanhoitoyhdistykset ovat metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin 
liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluiden tuottajia. Koulujen opetuskäyttöön tuotetut 
materiaalimme löytyvät Riistainfosta. Riistanhoitoyhdistykset tulevat kutsusta myös kouluvierailulle. 
www.riista.fi, www.riistainfo.fi
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Suomen nuorisokeskusyhdistys (SNK) edustaa yhdeksää Suomen nuorisokeskusta sekä koordinoi ja kehittää 
seikkailukasvatusta valtakunnallisesti. Nuorisokeskukset tarjoavat kasvatuksellisia leirikouluja, luonto- ja 
ympäristökasvatusta, Nuotta-valmennusta sosiaalista vahvistamista tarvitseville nuorille sekä leiritoimintaa. 
Toiminnassa korostuvat kokemuksellinen oppiminen ja seikkailu- ja elämyspedagogiset menetelmät. 
www.snk.fi ja www.seikkailukasvatus.fi

Suomen Suunnistusliiton Koulu kartalla -hanke luo uutta ja innostavaa koulusuunnistuksen toteuttamismallia. 
Koulu kartalla -sivusto madaltaa opettajien kynnystä järjestää koulusuunnistusta, innostaa lapsia ja nuoria 
suunnistamaan ja helpottaa koulun ja seuran yhteistyötä. 
www.koulukartalla.fi
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WWF Suomi tarjoaa kouluille, päiväkodeille ja muille oppilaitoksille monipuolista opetusmateriaalia metsään 
ja metsäluonnon monimuotoisuuteen liittyen. Kannustamme kouluja ulkona oppimiseen ja toiminnalliseen 
metsäopetukseen. Materiaali on maksutonta. Ajoittain tarjoamme myös täydennyskoulutusta kasvattajille.
wwf.fi/ymparistokasvatus

Suomen Metsästäjäliitto järjestää leiri- ja kerhotoimintaa eri puolilla Suomea. Metsästys- ja eräharrastuksella 
on merkittävä rooli lasten ja nuorten luontosuhteen muodostumisessa. Se luo mahdollisuuksia tutustua luontoon 
ja tuo luonnon lähelle arkea. Kutsu Metsästäjäliiton piiristä tai metsästysseurasta henkilö kertomaan koulullesi 
metsästyksestä ja eränkäynnistä.
www.metsastajaliitto.fi



Etsitko vinkkeja 
ymparistokasvatukseen ? 

Tutustu materiaalipankkiin www.mappa.fi



#metsaopettaa



Suomen Ladun Muumien ulkoilukouluissa lapset liikkuvat monipuolisesti luonnossa kaikkina vuodenaikoina. 
Toiminta on lapsilähtöistä ja luonnossa seikkaillaan leikkien ja liikunta- sekä retkeilytaitoja oppien. Yhdistys- ja 
kerhotoiminnan lisäksi ulkoilukoulut toimivat kouluissa ja varhaiskasvatuksessa osana opetusta. Ulkoilukoulut 
soveltuvat hyvin toteutettaviksi myös vanhempien lasten tai erityislasten kanssa.
www.suomenlatu.fi

Suomen ympäristöopisto SYKLI rakentaa kestävää tulevaisuutta kouluttamalla osaajia työelämään. 
Opiskelijamme ovat aikuisia, eri aloilla toimivia ammattilaisia ja asiantuntijoita. Tarjoamme tutkintokoulutusta, 
täydennyskoulutusta opettajille ja kasvattajille eri koulutusasteilla sekä lyhyitä koulutuksia, kuten kortti- ja 
pätevyyskoulutuksia. 
www.sykli.fi

Edellä mainittujen toimijoiden lisäksi Metsän oppimispolku -yhteistyöverkostossa ovat mukana Opetushallitus, 
Suomen Luokanopettajat ry, Lastentarhanopettajaliitto, Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus sekä 
Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry.
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Suomen Metsäyhdistyksen nuorisoviestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla Suomessa asuvilla 
on perustiedot metsistä ja metsien kestävästä ja vastuullisesta käytöstä, metsien käyttöön perustuvista 
elinkeinoista, metsäkulttuurista sekä metsäluonnosta ja sen suojelusta. Järjestämme esimerkiksi koululaisten 
metsätapahtumia ja opettajien metsäkursseja sekä tuotamme metsäisiä oppimateriaaleja. Toimimme Metsän 
oppimispolku -verkoston koollekutsujina. 
www.smy.fi/opeta-opi



Kuvat: Vilma Issakainen
Suomen Metsäyhdistys


