Geologia ja suot –koulutus ja työpajapäivä ammattikasvattajille luontokeskus Naavassa
Pyhätunturilla 25.10.2012

Työpajassa oli Metsähallituksen ja GTK:n asiantuntijoiden esityksiä geologiaan, soihin ja luonnon
monimuotoisuuteen liittyen. Lisäksi käytiin läpi toiminnallisia tapoja käsitellä teemoja: Geologisten
ilmiöiden sijoittumista historiassa käsiteltiin huiveista tehdyn aikajanan muodossa, lisäksi tehtiin
draama-harjoitus geologiasta, jossa valittu aihe piti esittää jollakin tyylilajilla (uutistenlukija,
kokkiohjelma, lastenlaulu jne.), supan muodostumisesta leikittiin tsuppa-duu-leikki, lisäksi leikittiin
kivien muodostumisleikkiä, jossa käytiin läpi magmakivien, sedimenttikivien ja metamorfisten
kivien muodostumista.
Viimeisessä osiossa käsiteltiin luonnon moninmotoisuuden tarkastelua sen eri tasoilla. Luonto- ja
ympäristökasvatuksessa monimuotoisuutta voidaan lähteä tarkastelemaan erilaisten ikkunoiden,
kuten äänien, tutkimisen, ruuan, historian, vuodenaikojen, visuaalisuuden tai dokumentoinnin
kautta. Työvälineinä toiminnallisuuden kehittelyssä voivat olla mm. tarinapussit, munakennot ja
kangasliina.
Tapahtuma alkoi klo 14 ja päättyi klo 18. Osallistujille tarjottiin kahvi ja pulla luontokeskuksen
tiloissa toimivassa Cafe Loimussa. Tapahtumaan osallistui asiantuntijat ja järjestäjät mukaan lukien
20 henkeä. Hankkeen pilottikuntien kouluista osallistujia oli yhteensä seitsemän. Lisäksi
koulutukseen osallistui mm. opiskelijoita ja muita asiasta kiinnostuneita.
Palautteet:
-

Hyvät, laadukkaat asiantuntijat! Kiitos. Todella antoisa iltapäivä.

-

Risuja: liian lyhyt tunti-/oppimäärä!
Ruusuja: hyvät luennoitsijat/vetäjät. Ihana kun Riitta Nykänen Puolangalta oli
vieraanamme. Kiitos, vaikka en ole varsinaisesti ”kouluope” sain iltapäivästä paljon
eväitä/herkkuja reppuuni. Sopivasti osallistujien yhdessä tekemistä. Iltapäiväkahvista ja
ihanasta pullasta kiitos.

-

Hyvä paikka, kivoja leikkejä. Suo-ouuteen odotin syvempää tietoutta ja esimerkkejä kuinka
soita voisi opetuksessa hyödyntää. Ihanan energinen esitys Riitalla ja uskomaton määrä
tietoutta ja ideoita. Kiitos.

-

Mielenkiintoista, valaisevaa asiaa. Erityisesti viimeinen esitys (Riitta Nykänen) oli elävä ja
selkeä. Toiminnalliset tehtävät olivat hyviä/hauskoja. Kevensi ohjelmaa mukavasti.

-

Mukava tilaisuus, erityisesti toiminnalliset osuudet kivoja. Hienoa, että monen alan
asiantuntijoita oli mukana.

-

Mielenkiintoinen iltapäivä. Erityisesti Riitta Nykäsen luento oli konkreettinen ja
käytännönläheinen. Kiitos!

-

Hyviä vinkkejä taas ja ihana matka auringonpaisteessa lumimaailmassa.

-

Mielenkiintoista, monipuolinen, hauskaa tekemistä aiheisiin liittyen, upeita luontoääniä,
synnytti ideoita, plussaa geologisesta tutkimusmateriaalista. Viimeinen esitys luonnon
monimuotoisuudesta erinomainen. Plussaa Naavan toimivista laitteistoista jne. ja Naavan
henkilöstön pätevästä toiminnasta. Ei negatiivisia havaintoja. Hox! Olisiko hyvä perustaa
Naavaan tietopankki, jonne kerättäisiin esittäjien luentoaineistoa myöh. käyttöä varten…
tilanteisiin, joissa ei ole mahdollista tallentaa itselle/kirjoittaa/luentomonisteita?

-

Esitykset mielenkiintoisia – en muistanut edes täyttää tätä. Geologiasta ei koskaan opi
liikaa, lisää kiitos. Toimintavinkit hienoja.

