
 

 

 Vantaan luontokoulun luontokoulupäivät keväällä 2018  
 

Vantaan luontokoululla järjestetään jälleen ohjattuja saturetkiä päiväkotiryhmille ja luontokou-
lupäiviä Sipoonkorven kansallispuistoon koululuokille. Opetus on maksutonta. Koska opetuspäi-
vät ovat hyvin suosittuja, varaathan päiväsi pian, ks. ohje toisella sivulla! 
 
 

1. Saara Susihämähäkin saturetki luontokoulun lähimetsässä 5-8-
vuotiaille 

 
Saara Susihämähäkki, kiltti hämähäkkipehmo, opettaa meille monia asioita hämähäkeistä. Vuodenaikaan, 
metsään ja pikkuotusten elämään liittyen tutkimme, leikimme ja teemme erilaisia aistiharjoituksia. 

 
Saturetki soveltuu 5-8 -vuotiaille lapsille. Retken ryhmäkoko on enintään 25 lasta. Retki sijoittuu luontokou-

lun lähimaastoon. Retket ovat aamupäivisin n. klo 9.30-12.30, sisältäen evästauon. Luontokoulun nuotio-

paikalla on myös mahdollisuus paistaa makkaraa. Saturetkiä ohjaa Mikaela Granqvist. 

 

2. Luontokoulupäivät  Sotungissa Sipoonkorven kansallispuistossa 1.-9.- 
luokkalaisille  
 
Vantaan luontokoulun lähimaastoista Sipoonkorven kansallispuistosta löytyy Kalkkiruukin luontopolku sekä 
Storträskin metsälampi. Ohjelmavaihtoehtoina ovat: 
 

 Retki menneisyyden maisemiin Högbergetille, 1.-3.-luokkalaisille. 5000 vuotta sitten maisemat 

näyttivät aivan toisenlaisilta, kun meri lainehti kaikkialla, jättäen vain korkeimmat mäenhuiput pin-

nan yläpuolisiksi saariksi. Retkellä seikkailemme Högbergetin lähimaastossa tutkien jääkauden jät-

tämiä jälkiä, sekä pohtien, miten ihmiset elivät silloin, kun maailma oli vielä hyvin toisenlainen. Ret-

ken kesto 3h, sis. evästauon. 

 Storträskin retkellä vaelletaan kalliometsissä ja soilla, pohditaan veden kiertokulkua ja suon tun-
nuspiirteitä. Matkalla tutustutaan myös pienen lammikon elämään. Eväät syödään erämaatunnel-
missa Storträsk-lammen rannalla, makkaranpaistomahdollisuus jos ei ole metsäpalovaroitusta. Ret-
ki soveltuu 3.-9.-luokkalaisille. Retken kesto 4h 

 

 Kalkkiruukin retkellä kurkistetaan alueen historiaan, elämisen edellytyksiin menneinä aikoina sekä 
pohditaan, mitkä asiat ovat nykyihmisille tärkeitä. Retkellä kuljetaan Sotungin jylhissä kalliomaas-
toissa ja reitin loppupäässä ihaillaan Högbergetin näköalakallion huipulta kauas avautuvia maise-
mia. Eväät nautitaan laavulla nuotion äärellä. Retki soveltuu 3.-9.-luokkalaisille ja kestää 4h. 

 
Luontokoulupäivien ohjelmat ovat monialaisia ja niihin liittyy opettajan materiaali, joka on apuna luonto-
koulupäivään valmistautumisessa ja aiheen käsittelyssä koulussa.  
 



 

 

 Lisäksi voidaan järjestää ohjattu retki merenrantaan Vuosaaren Kallahteen muutamalle ryhmälle 
toukokuussa. Retkillä kiikaroidaan etenkin vesilintuja ja tutustutaan myös pinnanalaisiin asukkaisiin. 
Kallahden retki sopii 1.-9.-luokkalaisille. Huom! Kallahden retkeen tarvitaan tilausbussi (koulu vas-
taa matkakuluista). Retkellä on käytössä luontokoululta lainattavat kiikarit ja kaukoputket. Retken 
kesto on n. 3,5h + matkat (sis. evästauon, ei nuotiomahdollisuutta).  

 
  

Ryhmäkoko  
 
Opetusryhmien koko on enintään 25 oppilasta tai yksi koululuokka. Mikäli koulusta olisi tulossa kaksi luok-
kaa tai suuri ryhmä, varataan ryhmille eri retkiajankohdat tai kohteet.  
 
Luontokoulupäiviä ohjaavat Iikka Oinonen ja Mikaela Granqvist. 
 

 
Välineiden lainaus 
 
Lintu- ja ötökkäretkivälineitä voi kysyä myös omille retkille lainaksi luontokoululta. Lisäksi lainataan 5-8 –
vuotiaille tarkoitettua Veeran Vesiretki –materiaalia, ks. www.vantaanluontokoulu.fi/veeranvesiretki  

 
 

Varaukset ja lisätiedot 

 
Saturetkiä järjestetään 9 .4.-31.5., Sipoonkorpeen suuntautuvia luontokoulupäiviä 23.4.-31.5. välisenä aika-
na. Varaukset puhelimitse tiistaista 27.3. klo 9.00 alkaen luontokoululta numerosta 09-875 3057. Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Retken varaaminen toisen ryhmän puolesta on mahdollista vain, 
mikäli saamme ryhmän yhteystiedot ja kuittauksen varausvahvistukseen. Luontokoulun toimistoaika on 
maanantaisin klo 10-15, mutta myös muulloin voi yrittää soittaa. Valitettavasti emme pysty varaamaan 
retkiaikoja sähköpostitse. Mahdollisista vapaista alkusyksyn retkistä tiedotamme myöhemmin. 
 
Luontokoululle ja Sipoonkorven retkikohteisiin pääsee julkisilla liikennevälineillä: linja 711K Tikkurilasta, 
717A Itä-Hakkilan ja Vaaralan suunnasta sekä 588 Länsimäen suunnasta, lisätietoja 
www.vantaanluontokoulu.fi/yhteystiedot  sekä reittioppaasta. Neuvomme mielellämme kulkuyhteyksissä! 
 
Saturetket ja luontokoulupäivät ovat maksuttomia! 

 

Tervetuloa retkille!  

Toivottavat retkiohjaajat Mikaela ja Iikka  

sekä Olli ja Katja, luontokouluopettajat  
 
 
 
Vantaan luontokoulu 
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