
METSÄ JA IHMINEN

TAVOITE JA KOHDERYHMÄ
Materiaalin tarkoituksena on herättää 5.–6. luokkalaisia pohtimaan
yksilön vaikutusmahdollisuuksia ja oman toiminnan seurauksia sekä
tarkastelemaan omaa suhdetta metsään. Materiaali johdattaa
helppojen kysymysten avulla oppilaan tutkimaan ja tunnistamaan
metsään liittyviä tunteita ja tietoja, joita syvennetään toiminnallisesti.

Aloituskeskustelu auttaa orientoitumaan ja kartoittamaan
osallistujien tietotaitoa liittyen monisyiseen aihepiiriin.
Aloituskeskustelun avulla opettaja/ohjaaja pääsee käsiksi oman
ryhmänsä yksilölliseen osaamisen tasoon ja voi tarttua siihen, mikä
puhuttelee juuri kyseistä ryhmää. Siten osallistujat saavat käsitellä
laajasta aiheesta juuri itseään eniten kiinnostavaa osaa. 
Learning Cafe –menetelmän tarkoituksena on syventää heränneitä
ajatuksia ja työstää niitä ryhmän kanssa pidemmälle, kenties miettiä
myös metsiin liittyviä ongelmia. Lopuksi harjoitukseen valikoituneista
aiheista toteutetaan neljä lyhyttä näytelmää. 
Näytelmissä esille nousseet ajatukset oppilaiden pulmista liittyen
metsään pääsevät esille ja aiheita voidaan tarkastella erilaisista
näkökulmista. Lopuksi näytelmän sisältöä pohditaan yhdessä läpi ja
pohditaan mitä näytelmä viestii katsojalle. 
Lopetuskeskustelu kokoaa yhteen, mitä materiaalista on opittu ja
millaisia tunteita se on herättänyt. Samalla luodaan turvallinen tila
kertoa esiin nousseista tunteista ja ajatuksista. 

VINKKEJÄ
Materiaalia voidaan
muokata iän ja taitotason
mukaan
haastavammaksi.
Materiaalia on mahdollista
soveltaa eri oppiaineiden
yhteyteen ja muokata
opetussuunnitelmaan
sopivaksi.

Materiaalia voidaan tutkia
myös rajatusta
näkökulmasta: kestävä
kehitys, ympäristön
muutokset, metsätalous,
ihmisen vastuu
ympäristöstä jne. 

"Vinkkejä" -laatikosta
löydät jokaiselta sivulta
erilaisia neuvoja
materiaalin soveltamiseen.

Materiaalia voidaan
hyödyntää myös
kouluympäristön
ulkopuolella, kuten
kerhotoiminnassa.

KESTO
Aloituskeskustelu – 15 min

Learning Cafe – 30 min

Toiminnallinen – 30 min

Lopetuskeskustelu – 15 min

Yhteensä – 90min

TARVIKKEET
- Suurehko luokkahuone tai  
 muu tila, jossa on reilusti tilaa
liikkua vapaasti

- Isoja papereita (A2 tai isompi)  

- Erivärisiä tusseja/kyniä

(- 4–5 erillistä pöytäryhmää)

Learning cafe & toiminnallinen harjoitus
90 minuuttia       5.–6. luokkalaisille

HUOM!
Kaikki harjoitukset
suositellaan järjestämään
vähintäänkin samalle
viikolle, mieluiten samalle
päivälle.



SISÄLTÖ JA TOTEUTUSTAPA
Aloituskeskeskustelun tarkoituksena on orientaation lisäksi tuoda ilmi
aiheen systeeminen laajuus, monisyisyys sekä siihen sisältyvä tunne
ja mielipidelataus. Tavoitteena on on antaa oppilaille mahdollisuus
havaita omat vaikutusmahdollisuudet – lähtien aihevalinnasta ja sen
syventämisen suunnasta.

Alustus – Pohja alustukseen löytyy liitteistä (liite 1).  

Jana – Ohjaaja lukee ihmisen ja metsän yhteiseloon liittyviä
kysymyksiä/ajatuksia/väitteitä (liite 1). Jokainen osallistuja asettautuu
janalle siihen kohtaan, mikä kuvaa parhaiten hänen
käsitystä/tunnetta asiasta. Ainakin *- merkatuista kysymyksistä olisi
hyvä käydä lyhyt kommenttikierros. (Esimerkiksi yksi janojen
ääripäistä sekä yksi suunnilleen keskellä olevalta.)

Aiheiden valinta - jotta päästään käsiksi kyseistä ryhmää
kiinnostaviin aiheisiin, valitaan 4–5 aihetta, joita lähdetään
käsittelemään lisää – ensin Learning Cafe:n avulla ja lopuksi
näytelmin. Aiheet voidaan valita esimerkiksi siten, että eniten
hajontaa aiheuttavat kysymykset valitaan mukaan seuraaviin
harjoituksiin.

VINKKEJÄ
Alustusta voit soveltaa
enemmän ryhmääsi
sopivammaksi. Liitteenä
löytyvä alustus on
ehdotus, mutta sitä voi
käyttää hyvin myös
sellaisenaan.

Tärkein tehtävä
aloituskeskustelulla on
saada osallistujat
orientoitumaan
aiheeseen ja saada
valituksi eniten heitä
kiinnostavat aiheet.
Tarkoituksena on, että
oppilaat saavat
kokemuksen vaikutus-
mahdollisuuksistaan ja
pohtia yhdessä ryhmän
turvin juuri sitä, mikä
tässä aihepiirissä eniten
askarruttaa. 

KESTO
10 minuuttia

Suosittelemme, että
aloituskeskusteluun käytetään
10 minuuttia, jotta aiheeseen
ehditään orientoitumaan
sopivasti ennen Learning Cafe-
menetelmään siirtymistä.

TARVIKKEET
- Liite 1 

- Liitteenä olevat kolme kuvaa
metsästä

10 min
Minullakin on

vaikutusvaltaa!

 

ALOITUSKESKUSTELU 
 



SISÄLTÖ JA TOTEUTUSTAPA
Learning cafe tai toiselta nimeltään oppimiskahvila on tapa ideoida
ja oppia. Se on keskusteluun, tiedon luomiseen ja siirtämiseen
tarkoitettu yhteistoimintamenetelmä.

Valittujen teemojen ja kysymyksien pohjalta kehitetetään ratkaisuja
ongelmaan. Oppilaat jaetaan ryhmäkoon mukaan, neljään tai
viiteen ryhmään. Prosessin edetessä ryhmät vaihtavat paikkaa
pöydästä toiseen, jolloin seuraava ryhmä pohtii edellisen ryhmän
aiempia tuotoksia ja ideoi niitä eteenpäin.

Alustus – käydään keskustelua valituista ongelmista ja millaisia
ratkaisuja niihin halutaan löytää. Tehdään myös ryhmäjako ja
annetaan jokaiselle ryhmälle eri, aikaisemmin valittu aihe. 

Ympäristön järjestäminen – halutessa tilaa voi järjestää, jolloin
vaihto tapahtuu sujuvasti. Voit esimerkiksi asetella pöytiä sopivalla
tavalla tai tehdä lattialle työskentelytilaa. 

Keskustelun aktivointi – ohjaaja voi kiertää pöydissä ja auttaa
keskustelua käynnistymään sopivalla kysymyksellä tai virikkeellä.
Papereihin ja lappuihin kirjoitetaan vapaasti ideoita ja ajatuksia.

Pöytien vaihto – ryhmät kiertävät pöydästä toiseen 5 min välein.

Yhteenveto – ryhmät palaavat lähtöpaperilleen ja siirtyvät
työstämään saatuja tuloksia näytelmän pohjana. 

VINKKEJÄ
Kannustaminen luovaan
ajatteluun on tärkeää;
tässä määrä on
tärkeämpää kuin laatu
ja esille voi tuoda
villejäkin ajatuksia!

Learning Cafen
toteuttamisessa voidaan
käyttää myös
puheenjohtajaa. Tällöin
ryhmästä valitaan yksi
puheenjohtaja, joka ei
liiku pöytäryhmien
välillä. Puheenjohtajan
tehtävänä on kertoa
uudelle ryhmälle lyhyesti
edellisen ryhmän
ajatukset.

Hyödynnä Learning Cafe
-metodia ja jatka
saadun materiaalin
soveltamista myös
muilla oppitunneilla!

LEARNING CAFE

KESTO
Alustus - 10 min

Keskustelun aktivointi +
ryhmätyöskentely - 20 min
(5min/ryhmä/pöytä)

TARVIKKEET
- 4 - 5 aihetta ja pöytää
- Ideointipohjaksi sopii mm.
fläppitaulut tai isot paperit
- Tusseja ja/tai postit-lappuja

 30 min

Voit laittaa saadut 
tuotokset luokan seinälle!



SISÄLTÖ JA TOTEUTUSTAPA
Learning cafe -menetelmän jälkeen siirrytään toiminnalliseen
harjoitukseen eli näytelmien luomiseen ja esittämiseen. Tässä
harjoituksessa osallistujat saavat hyödyntää luovuuttaan sekä
tiimityöskentelytaitojaan. Harjoituksessa pääsee harjoittelemaan
paineen alla työskentelemistä, keskeneräisyyden sietokykyä ja
aikatauluttamista. 

Harjoituksessa käytetään samoja tiimijakoja kuin aiemmin.
Jokainen ryhmä luo oman näytelmänsä omasta aiheestaan, joka
myöhemmin esitetään muulle ryhmälle. Näytelmät pohjautuvat
Learning cafe -menetelmässä muodostuneisiin tuotoksiin.

Pohjustus näytelmien luomiselle:
Näytelmä pitää sisällään juonen eli draaman kaaren, johon kuuluu
alku, keskikohta ja loppu (suljettu näytelmä). Tämä helpottaa
esityksen hahmottamista ja seuraamista yleisön näkökulmasta.
Alussa näytelmän hahmot ja heidän välillään olevat suhteet tuodaan
ilmi jollakin tavoin, keskellä tapahtuu näytelmän huippukohta (jokin
konflikti, ristiriita) ja lopussa selviää tarinan loppuratkaisu. 

NÄYTELMÄ

VINKKEJÄ
Osallistujille kannattaa
tämän harjoituksen
alkaessa tuoda selkeästi
ilmi, että valta on heillä.
Tiimit saavat itse valita
näytelmänsä muodon
mm. näistä
vaihtoehdoista:

- puhenäytelmä
- laulunäytelmä
- sanaton näytelmä eli
pantomiimi
- näytelmä, jossa on
taustalla kertojaääni tai
ajatusäänet
- stillkuvat

Harjoitusta voi jatkaa
esimerkiksi
ilmaisutaidon tunnilla!

KESTO
Ohjeistus - 5min

Näytelmien valmistelu 
ryhmissä - 15min

Näytelmien esittäminen 
- 20min (2-5min/ryhmä)

TARVIKKEET
- rauhallinen työtila jokaiselle
ryhmälle

- mahdollisesti jotakin pientä
havainnollistavaa rekvisiittaa
(esim. kynä, kirja, paperi)

 Toiminnallinen harjoitus
40 min



 

LOPETUSKESKUSTELU
 

SISÄLTÖ JA TOTEUTUSTAPA
Lopetuskeskustelun tarkoituksena on käydä läpi ryhmän ajatuksia
ja tunteita tehtävän jälkeen. Keskustelu aloitetaan pohtimalla mitä
tehtävistä jäi erityisesti mieleen ja millaisia tunteita se herätti.
Erilaisten mielipiteiden ja näkökulmien ymmärtäminen ja
huomioiminen on tärkeää. On myös hyvä tuoda ilmi, että erilaiset
ajatukset ja tunteet ovat sallittuja aiheesta puhuttaessa. 

 

VINKKEJÄ
Loppukeskustelun voi
toteuttaa myös
tunnejanan tai
tunnepiirin avulla. 

Tarkkaile oppilaiden
kommentteja ja
ajatuksia tehtävän
aikana. Hyödynnä näitä
lopetuskeskustelussa.

KESTO
10 min

TARVIKKEET
- Suurehko luokkahuone tai
muu tila, jossa on tarvittaessa
mahdollisuus liikkua vapaasti 

 10 min

Mitä uutta
opittiin?Onko metsään

liittyvät ajatukset
muuttuneet?



 

LIITE 1
 

ALOITUSKESKUSTELUN ALUSTUS 
Suomessa metsillä on merkittävä rooli niin taloudellisesti kuin tunteellisestikkin. Se on
Suomen merkittävin luonnonvara ja samalla yksi suurimmista Suomen
kansantalouden tulonlähteistä. Metsä sitoo hiilidioksidia ja samalla siitä saatavaa
puuta ja muuta hyödykettä voidaan myydä eri teollisuuden aloille. Metsä on myös
monen eläimen ja muun lajin koti. Monelle metsä on myös paikka virkistäytymiseen tai
rauhoittumiseen. Suomessa meillä on jokamiehenoikeudet, jotka antavat meille
mahdollisuuden poimia marjoja, sienestää, telttailla tai retkeillä metsissä, riippumatta
siitä kuka metsän omistaa. Suomessa 60% metsistä on yksityisomistuksessa.

Voit pyytää oppilaita sulkemaan silmänsä ja miettimään mitä seuraavat kysymykset
heissä herättää. Esille nousseisiin ajatuksiin ei tarvitse paneutua, ne toimivat vain
orientaationa:

Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen metsästä?
Mikä metsässä on sinulle kaikkein mieluisinta? (Kasvit, puut, eläimet, rauha, hiljaisuus,
ajanvietto perheen/ystävien/lemmikkien kanssa?)
Millaisissa tilanteissa sinä hakeudut metsään?
Miltä sinusta tuntuu metsässä? (Iloiselta, rauhalliselta, haikealta, pelokkaalta, luovalta,
voimakkaalta?)
Millainen olisi unelmiesi metsä? Mitä siellä olisi?  

JANAKYSYMYKSET 
 Kuinka usein kuljet tai vietät aikaa luonnossa? Usein – en
koskaan 
 Kuinka tärkeäksi koet metsät elämässäsi? Todella tärkeäksi – en
juuri lainkaan tärkeäksi
 Millainen olo sinulle tulee kun katsot seuraavaa kuvaa? (kuva 1, 2
ja 3) Tunteeni ovat helppoja – haastavia
 Työskenteleekö joku tuttavasi metsäalalla? Ei – kyllä 
 Saako ihminen hyödyntää metsää niin paljon kuin vain haluaa?
Ei – kyllä
 Onko metsässä asuvalla eläimellä oikeus pitää kotinsa vaikka
ihminen haluaisi rakentaa juuri siihen valtatien? Ei – kyllä

1.

2.

3.

4.

5.

6.



KUVAT 1 



KUVAT 2 


