


MetsMetsäävuoden tapahtumatvuoden tapahtumat
1.  Koulu: Aloitusoppitunti, mitä tapahtuu vuoden aikana

2.  Sevari: Puun korjuu

3.  Pirttikylä, Kajane: Kylväminen, istuttaminen, metsurin työt

4.  Metsäkoulu: Metsäkonesimulaattori, tutustuminen kouluun

5.  Koulun piha: Tukkirekka

6.  Tuomarniemen metsäkoulu, Ähtäri (vieraita Skotlannista ja Baskimaalta)

7.  Pirttikylä, Kajane: Tutustuminen metsään (vieraita Skotlannista ja Baskimaalta)

8.  Koulu: Oppitunti puunjalostusteollisuudesta

9.  Pirttikylä, Kajane: Metsä talvella (vieraita Baskimaalta)

10. Pietarsaari: Tutustuminen paperitehtaaseen

11. Teuva: Tutustuminen sahaan

12. Kaskinen: Tutustuminen puun jatkojalostuslaitoksiin

Jarmo Ruhanen 2004



Opetusmateriaalia



Jyrki Sopanen/Metsäliitto

Oppitunti koululla 3.9.2003Oppitunti koululla 3.9.2003



Hakkuutyömaalla  Sevarissa 2. 9.2003
Kaj Svedman/UPM-Kymmene



Hakkuutyömaalla  Sevarissa 2. 9.2003
Kaj Svedman/UPM-Kymmene



Hakkuutyömaalla  Sevarissa 2. 9.2003

Kaj Svedman/UPM-Kymmene



Raportti:  Sevarissa 2. syyskuuta

UPM-Kymmene

2.9.03
Aamulla tulimme kouluun pikkuveljeni kanssa taxilla. Pikkuveljeni oli ykkös-
ryhmässä ja minä kakkosessa. Ykkösryhmä lähti heti aamulla, mutta kakkoset 
päivällä. Kello kaksitoista ryhmäni lähti ja minä tietenkin, bussilla. Kun olimme 
perillä niin lähdimme kävelemään metsään. Se matka metsään oli varmaan yksi 
kilometri. Kun tulimme perille metsään näimme koneen, joka oli metsä "traktori". 
Se keräsi kaikki katkotut puut. Sitten kone pysähtyi ja meidän opas Kaj Svedman
alkoi puhua ja kertoa siitä koneesta. Kun hän oli puhunut niin kaikki saivat pinssin
jossa luki: Iloa Metsästä! Ja pienen karkin. Sen jälkeen lähdimme kävelemään 
Valmet koneelle, joka katkoi, karsi ja pilkkoi puut. Ja taas Kaj kertoi siitä. Kun 
hän oli kertonut niin kaikki saivat käydä koneen sisällä. Sitten kun kaikki oli 
käyneet sisällä niin lähdettiin bussille. Ai niin ja ennen kun lähdettiin niin se kone 
näytti kuinka se toimii. Ja sitten lähdettiin koululle. Ja kun oltiin koululla niin taxi 
tuli ja vei kotiin.

Kirjoittanut: Jessica Prinkkilä



Björn Ljungqvist/
Yrkesinstitutet

Metsäretki I  
Pirttikylään  
8.9.2003



Björn Ljungqvist/SvenskaYrkesinstitutet

Metsäretki II  Pirttikylään  15.9.2003



Björn Ljungqvist/Yrkesinstitutet

Metsäretki II  Pirttikylään  15.9.2003

Björn Ljungqvist/Svenska Yrkesinstitutet



Raportti: Pirttikylässä 15.9.2003

Björn Ljungqvist/Svenska Yrkesinstitutet

2. METSÄRETKI PIRTTIKYLÄÄN
Aika: ma 15.9.2003 8.45-12.25
Paikka: Pirttikylä, Kajanne, Närpiö
Sää: tyyni, aurinkoinen +18astetta
Raportti: Lähdimme koululta bussilla kohti pirttikylää matkaa 60km. Pirttikylässä lähdimme 
heti hakkuuaukiolle. Ennen sitä meidät jaettiin kahteen ryhmään. Toinen lähti istuttamaan 
taimia. Siinä olin minä ja toinen kylvämään. Minulla ja parillani oli 24 kuusen tainta. 
Istutimme niitä istutusputkella. Taimet piti istuttaa kahden metrin välein.
Kun olimme istuttaneet taimet vaihdoimme paikkoja istuttajat kylvämään ja kylväjät 
istuttamaan. Kun siirryimme kylvämään saimme parhaan kylvökoneen. Kolmesataa grammaa 
männyn siemeniä maksaa 200 euroa. Istuttajia odotellessa Björn kyseli hakkuuaukiosta.
Lähdimme seuraavaksi lähdimme syömään rakennuksille Björn oli tehnyt kaikki itse. Sinne 
saa mennä milloin vaan päivällä, jos menee yöksi pitää kysyä lupa. Björn oli antanut niille 
nimet
BJÖRNIDET yöpymismaja, BJÖRNBADEN sauna ja BJÖNHÅLAN päärakennus. Siinä on 
käytetty seitsemää puulajia KUUSI, MÄNTY, LEHTIKUUSI, TERVALEPPÄ, KOIVU, RAITA ja 
HAAPA. Björnin tekemät majat olivat hienoja. Lisäksi suolla oli kota, laavu ja pitkospuut.
Sen jälkeen siirryimme katsomaan miten raivaussahalla raivataan risukkoa. Thomas näytti 
myös miten puu kaadetaan oikeaoppisesta: ensin katsotaan minne kaadetaan, sitten 
raivataan ympäristö, suuntalovi sitten ruvetaan sahaamaan puuta. Keskelle jätetään kahden 
sentin sydänpuu. Sitten otetaan polkurauta ja kaadetaan puu. Kaikki tapahtui turvavarusteet 
päällä.
Menimme bussiin ja lähdettiin koulua kohden.
Tehnyt: Joona 4.lk.



Puolukkaretki 25. syyskuuta

Lähimetsä

Puolukassa 25.9.2003



Björn Ljungqvist/Svenska Yrkesinstitutet

Metsäkoululla 29. syyskuuta



Björn Ljungqvist/Svenska Yrkesinstitutet
Metsäkoululla 29.9.2003



Björn Ljungqvist/Svenska Yrkesinstitutet

Raportti: Metsäkoululla 29.9.2003
TUTUSTUMINEN METSÄKOULUUN
Aika: ma 29.9.2003 klo 11.45-13.15
Paikka: Vanha Vaasa
Sää: pilvinen, tyyni.+9 astetta
Raportti: Lähdimme ruokailun jälkeen linja-autolla nimeltä Wiik&Ström. Saavuimme 
Vanhaan Vaasaan ja meidän ryhmä jaettiin kahteen osaan siihen kuului minä, Sonja, 
Ida, Jessica, Sanna, Anni, Maarit ,Joona, Tiia. Me menimme metsäkoneen 
simulaattoriin, meille näytettiin kuinka se toimii. Sen jälkeen sai itse kokeilla. 
Siirryimme pois sieltä simulaattorista. Lähdimme katsomaan mitä muuta siellä oli! 
Tutustuimme eläimiin siellä oli lasikko. Simulaattorissa oppaana oli Kalle Ingo. 
Tutustumiskierroksella oli oppaana Björn Ljungvist. Nisäkkäitä oli Saukko, kettu, ilves, 
susi, metsäsika. Lintuja oli: Fasaani, metso, sorsa, kanahaukka, huuhkaja, 
varpushaukka ja laulujoutsen. Sitten siellä oli lakkakääpä menimme rappusia ylös 
siellä oli koira elävä siis se oli aika laiska se vain makasi sitä sai silittää. Sen jälkeen 
lähdimme kävelemään tulimme opettajan huoneeseen siellä me katsoimme mitä siellä
oli. Kävelimme rappusia alas siellä oli tietokoneluokka. Sitten tulimme sellaiseen 
paikkaan missä olil laulujoutsen, villisika ja sitten siellä oli lasilaatikko, siellä talo ja
metsää. Tulimme sellaiseen paikkaan missä oli kymmeniä vuosia vanhoja 
moottorisahoja. Menimme ulos siellä oli öljyvarasto. Sen takana oli yksi tukkirekka ja 
neljä tai viisi metsäkonetta. Palasimme linja-autoon.
Janina 4. lk.



Martinin tukkirekka koulun pihassa 15. lokakuuta
Jyrki Sopanen/Metsäliitto



Martinin tukkirekka koulun pihassa 15.10.2003
Jyrki Sopanen/Metsäliitto



2. lk:n piirustuksia: tukkirekka 15.10.2003
Jyrki Sopanen/Metsäliitto



5-6 lk. Pirttikylässä Comenius-opettajien kanssa 
18.11.2003

Björn Ljungqvist/SvenskaYrkesinstitutet



5-6 lk. Tuomarniemessä Ähtärissä 17.11.2003

Jorma Toopakka/Tuomarniemen metsäopisto

Mukana Esanjan ja Skotlannin Comenius-opettajia



Oppitunti puunjalostuksesta 18.3.2004
mukana baskimaan koululaisia ja opettaja

Jyrki Sopanen/Metsäliitto



Pirttikylässä Baskien  kanssa 18.3.2004
Björn Ljungqvist/Svenska Yrkesinstitutet



UPM-Kymmene/Pietarsaari

Tutustuminen Pietarsaaren paperitehtaalle 14.4.2004



UPM-Kymmene/PietarsaariUPM-Kymmene/Pietarsaari

Pietarsaaren paperitehdas 14.4.2004



UPM-Kymmene/Pietarsaari

2. lk:n ajatuksia paperitehdasvierailusta 14.4.2004

Jonathan: Tukkijuna oli pitkä, siinä oli yli 30 vaunua. 
Jonna: Siellä oli niitä hakekasoja. Sit me mentiin siitä alueelta bussilla. Sitte
siellä oli nostureita, se oli jännää kun se pani ne täyteen haketta. 
Milla: Se nainen kertoi siitä kuvasarjasta. Mä tykkäsin siitä, kun siinä
näytettiin ne kuvat, kun niistä sai niin hyvin selvää. Ne pullat oli hyviä. 
Julia: Mä näin ison kasan purua. Siellä oli luonto-video. 
Lassi: Se mies siinä junassa jäi mieleen. Siellä oli isoja kasoja haketta ja 
tosi- iso pannu tai mikä kattila... Ja sit siellä oli palolaitos. 
Stefan: Se juna, kun se mies vilkutti meille. Ne hakekasat oli isoja, niissä oli
aukko että sinne sisälle pääsee. Ja sit siellä oli ylipitkä pannu. 
Kiira: Me mentiin sinne ajelulle sillä bussilla. Niin oli kivaa kun se iso rekka
tuli sen hakekasan eteen. Näytti kivalta, kun se hake tippui sieltä hihnalta
alas. Sitten kun lähdettiin oli se pitkä juna. 
Vilja: Jäi mieleen ne hakekasat, jotka oli tosi- isoja ja ne puhdistusaltaat, 
joista nousi tosipaljon höyryä. Ja ne piiput, ne oli korkeita. 
Amanda: Katsottiin diasarjaa ja sit siellä oli pitkä juna. Sitten ne isot
hakekasat, niitä oli kaikenlaisia. Se junankuljettaja vilkutti meille. Sitte siellä
oli kans semmonen pienoismalli niistä tehtaista. 
Iida: Se diasarja jäi mieleen.



Tutustuminen Teuvan sahaan 11.5.2004
Mukana kaksi kreikkalaista ystävyyskoulun opettajaa

Jyrki Sopanen/Metsäliitto



Tutustuminen Teuvan sahaan 11.5.2004
Mukana kaksi kreikkalaista ystävyyskoulun opettajaa

Jyrki Sopanen/Metsäliitto



Tutustuminen Teuvan sahaan 11.5.2004
Mukana kaksi kreikkalaista ystävyyskoulun opettajaa

Jyrki Sopanen/Metsäliitto



Tutustuminen Kaskisten jatkojalostuslaitoksiin 11.5.2004
Mukana kaksi kreikkalaista ystävyyskoulun opettajaa

Jyrki Sopanen/Metsäliitto



Tutustuminen Kaskisten lämpöpuutuotantoon 11.5.2004
Mukana kaksi kreikkalaista ystävyyskoulun opettajaa

Jyrki Sopanen/Metsäliitto



Tutustuminen Kaskisten tuotantolaitoksiin 11.5.2004
Mukana kaksi kreikkalaista ystävyyskoulun opettajaa

Jyrki Sopanen/Metsäliitto



Vierailu Teuvan sahalla ja Kaskisten puunjalostuslaitoksiin
Aika : ti 11.5.2004
Sää : aurinkoinen , pohjoistuuli , n . + 3 c – astetta 
Raportti : Kun tulimme kouluun niin oli heti mentävä bussiin. Teuvalla Pentti 
Ukkonen puhui puun jalostuksesta ja sellaisesta. Sitten menimme pieneen koppiin ja siellä näkyi ikkunasta kun hihna pyöri ja 
sen päällä meni puita ja kun yksi puu oli vinossa niin toinen mies vain painoi nappia ja toisella puolella 
olevasta koneesta heiluivat vivut ja se koneen nosturi otti puun ja laittoi sen oikein. 
Sitten menimme toiseen tehtaaseen. Toisessa tehtaassa oli valtavia trukkeja menimme tehtaan sisälle ja siellä oli paljon 
koneita ja hihnoja ja niissä meni puita.Sitten menimme eteenpäin jossa oli kova meteli Ja siellä
meni jo kuorittuja puita. Ja seuraavassa paikassa meni jo lautoja kun taas tulimme ulkoa sisälle oli edessämme suuri pata 
mikä heilui ja sieltä tuli paljon sahanpurua.Sitten meni todella pitkä hihna jossa meni puita.Ulkona yhdessä
tallissa oli valtava kasa sahanpurua.Sitten alkoi bussimatka Kaskisiin.
Kun pääsimme bussista ulos niin meidät jaettiin kahteen ryhmään.Sitten me menimme ensin lämpökäsittelylaitokseen.siellä
sanottiin että siellä ei ole paljon työntekijöitä koska siellä on sähköisiä koneita ja kun Teuvalla kuorittiin puut niin täällä ne 
kuoret poltettiin. 
Sitten menimme ylös jossa oli paljon putkia ja koneita vielä ylempänä oli lattiat villaa ja siellä oli oli korkeita kävelysiltoja.
Samassa paikassa oli myös pieni koppi jossa oli vain yksi tietokone.Ulkona tallin alla oli kuin lyhyt junarata.Senkin jälkeen 
menimme sisälle jossa oli poltettua puuta, mänty lautoja. Siellä oli myös parin metrin korkuisia lautapinkkoja jota kuljetettiin 
rekoilla toisessa hallissa oli todella paljon lautoja
Sitten sisään tuli pieni trukki joka toi yli 10 metriä korkean lautakasan halliin.
Kun kävelimme vielä toisen hallin kävely siltaa jonka alla oli isoja laatikoita missä oli lautoja ja siellä oli myös kova meteli.
Jesse K 3. lk.

Raportti Teuvan ja Kaskisten vierailuista



Muistoksi koulun Metsävuodesta
2003-2004

Kuusen taimet oppilaille kotipihaan istutettavaksi kevätjuhlassa

Kiitokset kaikille Metsän 
vuodesta!


