
Sinulla:                       m

Suomalaisella:                       m

Metsiin voi liittyä paljon rakkaita ja tärkeitä muistoja! 
Mieti ja kirjoita mieleenpainuvimmat retki- ja metsämuistosi.

• _____________________________________________________________________________________________________
• _____________________________________________________________________________________________________
• _____________________________________________________________________________________________________

Oppilaan 
ennakkomateriaali 

Lähitulevaisuudessa tulet osallistumaan It’s about taimi -tunnille, jonka aikana pääset 
tutkimaan metsien monipuolista merkitystä meille ihmisille. Metsillä on tärkeä tehtävä 
myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. On tärkeää hoksata, että sinun tavallinen arkesi 
ja valintasi linkittyvät monella tavalla siihen, miten ympäristö kestää meidän ihmisten 
toimia. Jos opiskelet etänä ja sinulla ei ole mahdollisuutta tulostaa materiaaleja, voit 
kirjata ennakkotehtävien vastaukset myös vihkoon.

1. TAIMI-TEHTÄVÄ 

“It’s about taimi” on koulukiertueemme ja tulevan 

oppituntisi nimi. Tiedät jo, että oppitunnin teema 

liittyy jollain tavalla metsiin ja niiden merkitykseen. 

Mitä muuta tämä nimi viestii sinulle? Mitä ajatuk-

sia tai mielikuvia nimi sinussa herättää? Juttele 

vieruskaverin kanssa ja kirjoittakaa kehyksiin niin 

monta sanaa kun ehditte kahdessa minuutissa. 

Ottakaa aika puhelimen sekuntikellolla!

2. TAIMI-TEHTÄVÄ 
Suunnista laitteellasi osoitteeseen www.itsabouttaimi.fi. Tältä sivulta löydät paljon hyödyllistä tietoa ja vastuk-

set tehtäviin. 

Etsi sivustolta otsikko: Miksi mennä metsään?  ja tutki lähemmin kaupunki- ja lähimetsiä. 

• Kuinka paljon suomalaisella on keskimäärin matkaa lähimpään metsään? Kirjoita oikea vastaus alla olevaan 

kuvaan.

• Katso Google Mapsista kuinka pitkä matka sinun kodistasi on lähimpään metsään? Kirjoita oikea vastaus 

alla olevaan kuvaan.



Yksi puu kompensoi elinaikanaan...

_________________ 
km ajomatkan

_________________  
Google-hakua

_________________ 
pihvin verran 

päästöjä

_________________ 
t-paidan 

valmistuksen

1. Etsi kotoa, kaupasta 

tai verkkokaupasta 

PEFC-merkitty tuote.

LÄKSY

2. Ota kuva.

3. Tallenna kamerarullaasi!

3.  TAIMI-TEHTÄVÄ 
- Mikä ihmeen hiilinielu? 

Metsät ovat tutkitusti tehokkain 

tapa luoda hiilinieluja. Selvitä, miten 

puut pärjäävät taistelussa aiheutta-

miamme päästöjä vastaan ja kirjoita 

vastaukset oheiseen kuvaan.

Vinkki! Tehtävän otsikko auttaa 

sinut oikean tiedon äärelle. 

4.  TAIMI-TEHTÄVÄ 
- Vastuullisesti tuotettu.

Etsi ja katso “Vastuullisen tuotteen 

polku”-video. Paina mieleesi, miltä 

PEFC-merkki näyttää ja tee vieressä 

oleva kotitehtävä!

Muista, ottaa täyttämäsi lehtinen ja nappaamasi kuva mukaan It’s about taimi -tunnille! 
Nähdään pian! 

Klik


