
RUISSALON LUONTOKOULUN SYYSTIEDOTE 2022
Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille ja tervetuloa tuttuun tapaan Elämyspolku-vierailulle Ruissalon
luontokoululle! Koko lukuvuoden 2022–2023 ajat ovat varattavissa nyt alla kerrotun aikataulun mukaisesti.

2-LUOKKALAISET: koko loppu syyskausi on varattu 2-luokkalaisten ohjelmalle ja varauksia kannattaa laittaa
tulemaan pikaisesti. 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. Ohjelman sisältö muuttuu hieman syksyn edetessä. Huom. keväällä ei ole enää
tarjolla ohjelmaa kakkosille, sillä se täyttyy muista luokista.

3-LUOKKALAISET: Vuodenvaihteen jälkeen vuorossa on talviohjelmaa kolmosille. Sisältö tarkentuu
loppuvuodesta, mutta kantavana teemana on eläinten ja kasvien sopeutuminen talveen. Otan mieluusti myös
hyvissä ajoin etukäteen toiveita siitä, mitä tämän kertainen talviohjelma voisi pitää sisällään.

4-LUOKKALAISET: Neloset ovat tervetulleita vierailulle keväällä (huhti-toukokuu) ja tarjolla oleva ohjelma on
kytköksissä kevään etenemiseen. Alustavan aikataulun mukaan heti huhtikuun alusta alkaen on mahdollista
päästä tutkimaan sammalia ja jäkäliä (jotka ovat muuten hurjan mielenkiintoisia ja merkityksellisiä
monimuotoisuuden kannalta!), huhtikuun puolesta välistä eteenpäin voimme tutustua maaselkärangattomien
maailmaan ja toukokuussa pääsee tekemään myös lammikkotutkimuksia. Kaikissa ohjelmissa on tutkiva ote
ja perehdymme myös monimuotoisuuden merkitykseen luonnossa.

VIERAILUN VARAAMINEN: Varaukset vain sähköpostitse osoitteeseen: nina.puistovaara@turku.fi.
Kerrothan viestissä seuraavat tiedot: (1) koulu & luokka, (2) oppilasmäärä, (3) opettajan nimi ja
puhelinnumero, josta tavoittaa, mikäli tulee jotain kiireellistä tiedotettavaa ennen vierailua ja (4) sopiiko teille
paremmin aamuaika klo 9–11 vai iltapäiväaika klo 12–14 & mitkä viikonpäivät ovat hyviä / huonoja.
Kakkosluokkien kanssa voidaan tarpeen mukaan aloittaa myös klo 10.

Koko lukuvuoden ajat ovat varattavissa jo nyt, mutta lähetän myös loppuvuodesta vielä uuden tiedotteen
kevätlukukauden tarjonnasta. Juuri nyt on kiireellisintä varata kakkosten ajat syksylle ja lammikkotutkimusten
ajat toukokuulle.

HUOMIO: Ainakin syyslukukaudella koko luontokoulun ohjattu osuus pidetään ulkona ja sen kesto on noin
1,5 tuntia. Sisätiloissa hoidetaan vaan vessakäynnit ja sitä varten varataan aikaa vierailun aluksi ja lopuksi.
Varsinaisen opetustuokion jälkeen saa jäädä omatoimisesti syömään eväitä. Kelistä riippuen eväitä voi syödä
ihan ulkona, uudessa kodassa tai sisällä luokassa. Tarkemmat ohjeet saapuvat sähköpostilla noin 1–2
viikkoa ennen vierailua.

DE SVENSKSRÅKIGA SKOLORNAS NATURSKOLDAGAR förverkligas i våra utrymmen i samverkan med
Natur och Miljös Åbolands naturskola. Tidtabell: årskurs 2 i vecka 41 (10.-14.10.), 3 i vecka 9 (27.2.-3.3.) och
4 i vecka 18 (2.-8.5.). Om du inte har bokat tid än, kontakta Emilia Nordling direkt:
emilia.nordling@naturochmiljo.fi

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
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