
LUONTOKOULUPÄIVÄ RUISSALOSSA
ENNEN VIERAILUA: Oppilaiden kanssa on hyvä keskustella vierailun tarkoituksesta, varustautumisesta ja

luonnossa liikkumisen pelisäännöistä. Mikäli luontokoulupäivään liittyy ennakkotehtäviä, niistä tiedotetaan
hyvissä ajoin etukäteen. Luontokoulupäivä on koulupäivä ja luontokoulussa on opettaja ihan niin kuin
koulussakin. Vietämme ainakin suurimman osan ajasta ulkona, joten lämpimät ja sään mukaiset vaatteet
ovat tärkeät: mieluummin päälle vähän liikaa kuin liian vähän! Tukevat jalkineet ja pitkälahkeiset housut ovat
oikea valinta kaikkina vuodenaikoina. Reppuun voi myös pakata mukaan vaihtovaatetta.

Eväät voi ottaa mukaan joko koululta tai kotoa ja niiden syömiseen on varattu aikaa lopuksi n. 30 min.
Luontokoululta löytyy lajitteluastiat polttokelpoiselle jätteelle, muoville, kartongille, biojätteelle, lasille ja
metallille. Toivomme kuitenkin, että retkieväät pakattaisiin niin, että jätettä tulisi mahdollisimman vähän ja
että ruokaa ei laitettaisi roskiksiin.

SAAPUMINEN LUONTOKOULULLE: Luontokoululle pääsee Puutorilta bussilla numero 8 ja Ruissalon päässä

pysäkki on Kasvitieteellisen puutarhan kohdalla (Ruissalon puistotie 215). Toimimme bussiaikataulujen
sallimissa rajoissa eli aloitamme pian saavuttuanne ja lopetamme hyvissä ajoin, jotta ehditte sovitusti
takaisin koululle. Pääsääntöisesti Puutorilta lähtee kyyti aina puolelta ja Ruissalosta tasatunnein.

Kokoonnumme aluksi luontokoulun oman sisäänkäynnin edessä, joka sijaitsee puutarharakennuksen
keskipaikkeilla. Ylimääräiset kantamukset voi jättää turvallisesti luontokoulun aulaan ja samalla on myös
mahdollisuus käydä vessassa.

LUONTOKOULULLA: Vierailun ohjattu osuus kestää noin 1,5 tuntia ja olemme koko sen ajan ulkona.
Luontokoulun opettaja vastaa ohjelman sisällöstä ja opetuksesta. Tarvittava välineistö löytyy luontokoululta,
ellei toisin ole sovittu etukäteen. Oman opettajan tehtävänä on auttaa oppilaiden ohjeistuksessa ja innostaa
tehtävien tekemisessä sekä huolehtia työrauhan säilymisestä.

EVÄSTAUKO: Ulkona opiskelun jälkeen saa jäädä omatoimisesti syömään eväitä joko pihalle (alueelta löytyy
useita kivoja paikkoja, myös kota) tai sisälle luontokoulun tiloihin. Sisätiloja käytettäessä toiveena on, että
siivoaisitte jälkenne seuraavia käyttäjiä varten niin, että tilat jäisivät samaan kuntoon kuin sinne
saapuessanne: tuolit pinoihin pöytien viereen, pöytien pyyhkiminen ja lattialta enimpien murusten harjaus.
Välineet löytyvät vesipisteen läheltä. Meillä käy siistijä arkiaamuisin, mutta luokassa on monesti muitakin
käyttäjiä luontokoululaisten jälkeen. Samoin ulkona toimitaan niin, ettei käynnistä jää jälkiä luontoon.

PERUUTUKSET / YHTEYDENPITO: Mikäli joudutte lyhyellä varoitusajalla perumaan vierailun, voi minulle soittaa

tai laittaa tiedon tekstiviestillä. Muutoin yhteydenpito onnistuu parhaiten sähköpostilla.

Jos käy niin kurjasti, että joudun itse perumaan luontokoulupäivän sairastumisen takia, pyrin
mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan asiasta jo edellisenä iltana tekstiviestillä & sähköpostilla tai sitten
viimeistään vierailupäivän aamulla ennen klo 8 tekstiviestillä / soittamalla.

Lämpimästi tervetuloa!
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