
LUONTOKOULUN SYYSTIEDOTE 

Luontokoulun syksy alkaa perinteisesti 4-luokkalaisten vierailuilla ja ainakin nyt 
alkusyksystä on mahdollista päästä tutkimaan myös lummelammen pikkueläimiä 
laituriltamme käsin. Vaihtoehtoisesti tutustumme lehtoluontoon & selkärangattomiin 
pikkueläimiin monimuotoisuuden näkökannalta. Ilmoita mieluusti jo varauksen yhteydessä, 
kummasta ohjelmasta olet kiinnostunut (lampi / monimuotoisuus), tämä helpottaa 
aikataulujen suunnittelua. Myös kevät 2022 on varattu nelosille, ohjelma tarkentuu 
vuodenvaihteen jälkeen. 

Syysloman jälkeen loppuvuosi on varattu 2-luokkalaisille. Ensimmäisen 
luontokoulukerran teemana on syksyinen luonto sekä se, miten maastossa toimitaan niin, 
että luonto ei vahingoitu ja kaikilla on mukavaa. Myös luontokoulun nimikkoeläin lehtopöllö 
tulee tutuksi. Yritetään mahdollisuuksien mukaan saada kaikki kakkoset käytyä läpi nyt 
syyslukukaudella. 

Vuodenvaihteen jälkeen vuorossa on talviohjelmaa 3-luokkalaisille. Sisältö tarkentuu 
loppuvuodesta. 

Varaukset vain sähköpostitse nina.puistovaara@turku.fi. Koko lukuvuoden ajat ovat 
varattavissa jo nyt, mutta lähetän myös loppuvuodesta vielä uuden tiedotteen 
kevätlukukauden tarjonnasta.  

Näin korona-aikana vietämme koko vierailun ajan ulkona. Luontokoulun sisätiloissa 
hoidetaan vaan vessakäynnit ja sitä varten varataan aikaa vierailun aluksi ja lopuksi. 
Varsinainen opetustuokio kestää puolitoista tuntia ja sen lopuksi saa jäädä omatoimisesti 
syömään eväitä. Ulkoa löytyy kiva katos evästelypaikaksi, mutta toki myös luontokoulun 
sisätiloja saa käyttää evästauolla. Tarkemmat ohjeet saapuvat sähköpostilla noin 1–2 
viikkoa ennen vierailua. 

Tervetuloa! 

Nina Puistovaara 

nina.puistovaara@turku.fi 

P.S. Opetus tapahtuu Ruissalossa luontokoululla (sijaitsee kasvitieteellisellä puutarhalla). 
Mikäli koronatilanne syksyn mittaan muuttuu, niin kakkosten kodalla voidaan tarvittaessa 
miettiä muitakin ratkaisuja. 

* * * 

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. Tidtabell: årskurs 2 i vecka 42 (18.-25.10.), 3 i 
vecka 9 (28.2.-4.3.) och 4 i vecka 17 (25.4.-2.5.). 

  

* * * 
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AJANKOHTAISIA KURSSEJA: 

WWF:n Me aarteenvartijat -koulutukset, joista Turun koulutukset (7.10. webinaari ja 2.11. 
ulkona Ruissalon luontokoululla) toteutetaan kaksikielisesti Ruissalon luontokoulun ja 
Åbolands naturskolan yhteistyönä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 

https://wwf.fi/opettajille/koulutukset/kasvatus-osana-kestavaa-kehitysta-verkkokurssi/me-
aarteenvartijat/ 

Syklin Tunne ilmasto -hankkeen Turun koulutus peruuntui, mutta webinaareihin ehtii vielä 
mukaan. Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://sykli.fi/hankkeet/tunne-ilmasto/ 
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