
RUISSALON LUONTOKOULUN INFOKIRJE / INFOBREV FRÅN NATURSKOLAN I RUNSALA 
  
Viestin lopussa tietoa tulevista kursseista, nämä ovat avoinna kaikkien luokkien opettajille. 
  
Lukuvuoden 2019-2020 luontokoulupäivät ovat nyt varattavissa! Vierailu kuuluu Elämyspolku-suunnitelman 
mukaan luokille 2-4. Luontokoulu sijaitsee Turun Yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kanssa samoissa 
tiloissa ja luokat ovat tervetulleita vierailulle seuraavasti: 
  
2-LUOKKALAISET: loka-marraskuu 2019 tai maalis-huhtikuu 2020 
  
Ensimmäisellä luontokoulukerralla tutustumme Ruissalon luontokoulun oman nimikkolajin, lehtopöllön, 
johdatuksella ympäröivään luontoon ja siihen, miten siellä toimitaan. Harjoitellaan luonnossa liikkujan 
oikeuksia ja velvollisuuksia käytännössä, vahvistetaan omaa luontosuhdetta ja havainnoidaan ja tutkitaan 
ympäristöä. Miten luonto muuttuu vuodenaikojen myötä? Huom. kevätkaudella aikoja on rajoitetusti, joten 
ei kannata jättää varausta viime tippaan. Syksyllä voidaan ohjelman kestoa venyttää edelleen joulukuulle. 
  
3-LUOKKALAISET: tammi-maaliskuu 2020 
  
Talviohjelman sisältö tarkentuu vuodenvaihteessa ja lähetän asiasta uuden tiedotteen loppuvuodesta. Saa 
mieluusti myös esittää toiveita ohjelman sisällön suhteen! Ilmoittautua voi ja kannattaa kuitenkin jo nyt. 
  
4-LUOKKALAISET: syys-lokakuu 2019 tai huhti-toukokuu 2020 
  
Kolmannella ja viimeisellä luontokoulukerralla harjoitellaan ymmärtämään ja vaalimaan luonnon 
monimuotoisuutta. Nyt syksyllä tutkimuskohteena ovat maalla elävät ötökät, joita etsiessä kehitetään 
havainnointikykyä ja koetaan löytämisen riemua sekä opitaan lajintunnistuksen perusteita. Kevään ohjelman 
teema tarkentuu myöhemmin. 
  
Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä sähköpostitse: nina.puistovaara(at)turku.fi - näin kalenteri pysyy 
parhaiten ajan tasalla. Muutoin saa toki soittaa, mikäli on jotain kysyttävää tai tiedotettavaa. 
  
Kerrothan ilmoittautumisviestissä seuraavat tiedot: 
  
Koulu: 
Luokka: 
Oppilasmäärä: 
Opettajan nimi: 
Puhelinnumero (josta saa varmimmin kiinni esim. sairastumistapauksessa): 
Toivottu vierailuaika: parhaiten sopivat viikonpäivät sekä aikataulu (klo 9-11 tai 12–14) 
  
Luontokouluvierailu on osa koulupäivää ja sillä on opetuksellisia päämääriä, vaikka toki luonnossa 
viihtyminen on se ykkösjuttu. Koska luontokoulussa se tärkein oppimisympäristö on luonto itse, on 
säänmukainen pukeutuminen ensiarvoisen tärkeää. Ohjelmaan voi osallistua yksi luokka kerrallaan oman 
opettajansa johdolla ja muita aikuisia voi pyytää mukaan valvojiksi ja avustajiksi. Luettehan ennen vierailua 
saapuvan infokirjeen huolella, näin päivästä jää kaikille hyvä mieli. Lämpimästi tervetuloa! 
  
* * * 
  
Hej på er svenskspråkiga lärare! 
  
Runsala naturskola, f.d. Tammenterho naturskola, är idag belägen vid Åbo universitets botaniska trädgård. 
Vi har nya fina utrymmen till vårt förfogande och en mångsidig utemiljö. De svenskspråkiga skolornas 



naturskoldagar förverkligas i våra utrymmen i samverkan med Natur och Miljös Åbolands naturskola. 
Naturskollärare Emilia Nordling från Åbolands naturskola kontaktar er direkt och mottar era anmälningar. 
Vänta i lugn och ro på e-post från Emilia! Naturskoldagarna är 2h per årskurs och en del av Upplevelsestigens 
studiehelheter för åk 2-4. 
  
* * * 
TAPAHTUMIA / KURSSEJA 
  
Vihreän Lipun 20-vuotisjuhlat Turussa, Ruissalon luontokoulla, keskiviikkona 28.8.2019 klo 15-18. Lisätietoa 
ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/vihrealippu20 
  
Me aarteenvartijat – luonnon monimuotoisuus opetuksessa -koulutuksen kaksi lähipäivää Ruissalon 
luontokoululla keväällä 2020. Koulutus toteutetaan WWF:n, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen ja 
luontokoulujen yhteistyönä. Tilaisuudesta lähetetään oma tiedote myöhemmin, nyt lisätietoja löytyy WWF:n 
sivuilta (ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin): 
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/Koulutukset-kasvattajille-2192.a 
  
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* 
Nina Puistovaara 
Ympäristökouluttaja 
 
Turun kaupunki 
Kaupunkiympäristötoimiala 
Ympäristönsuojelu 
  
Ruissalon luontokoulu 
Ruissalon puistotie 215 
20100 Turku 
puh. 050 380 8388 
  
nina.puistovaara@turku.fi 
www.turku.fi/luontokoulu 
https://www.instagram.com/ruissalonluontokoulu/ 
  
 

https://www.lyyti.fi/reg/vihrealippu20
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/Koulutukset-kasvattajille-2192.a
mailto:nina.puistovaara@turku.fi
http://www.turku.fi/luontokoulu
https://www.instagram.com/ruissalonluontokoulu/

