ETELÄ-KARJALAN ERÄVIIKKO 22.-26.2.2021 RAPORTIT
PERHEPÄIVÄHOITO, VARHAISKASVATUS, ESIOPETUS
Joutseno /
Lauritsala
perhepäivähoito

Miten toteutitte Eräviikkoa?

Mitä yhteistyötahoja
hyödynsitte?

Miten lapset ja nuoret osallistuivat
suunnitteluun ja toteutukseen?

Teemaksi otettiin Saimaan norppa. Jo edeltävällä viikolla tutkittiin vähän norppia ja
teemaviikolla tehtiin sitten norppapäiväkirjaa, luettiin Veeti-kuuttia ja taikataikinasta
muovailtiin ja väritettiin norpat. Viikon lopuksi syötiin ulkona makkaroita ja juotiin lämmintä
mehua.
- Metsäretkellä oltiin 1 päivänä,tutustuttiin kuvin metsän tuttuihin eläjiin,käytiin etsimässä
jälkiä rattailla metsästä ja jäniksen sekä ketun jäljet löytyi..piirsin paperille js pienet päälle..
siis hyvin pienesti..(ikä 1v.3kk ja vanhin neljästä 2v.2kk.)
-Kokeilimme villasukkaulkoilua ja innostuimme siitä niin että teimme sitä kolmena päivänä.
Testailimme metsäjäätelön tekemistä ulkona. saimme samalla mukavasti liikettä kun
ravistelimme vuorotellen jäätelöpussia.
Jekku Jänö liikutti meitä myös pihalla. Hauskaa liikuntaa ja samalla pohdimme kuinka
eläimet liikkuvat lumisessa luonnossa.
seuraava haaste olikin kokeilla umpihangessa kävelyä metsässä ja tutkia millaisia jälkiä
löydämme sieltä, entä millaisia jälkiä jätämme sinne.
Luimme norpan elämästä. rakensimme lumipenkkaan norpan pesän ja kokeilimme köllötellä
siellä pikku kuutti kainalossa. etsimme myös tietoa mitä pikku kuutti ja äitinorppa syövät.
-Olemme tehneet metsäretken teemana eläinten jälkien etsintä. Eväät tietenkin mukana.
Lasten toiveesta aloimme tutkia ilvestä ja Saimaan norppaa netistä. Näiden eläinten
ympärille järjestimme monenlaista toimintaa askartelusta liikuntaan.
-Eräiltiin majalla evästen kanssa, hiihdettiin, metsäpolulla kävelyä, askarreltiin viikon
päätteeksi Auringot..
-Tutustuimme saimaannorppa Veetiin, Veeti-kuutti kirjasen ja väritystehtävien avulla.
Teimme jännittävän eräretken Pöyhiänniemen luolille umpihangessa kävellen. Lapset
jännäsivät, jos vaikka karhu nukkuu luolassa 😊
Teimme eräretken myös laavulle ja Jekku-Jänö liikutti meitä siellä, olimme tulostaneet ja
laminoineet kortit mukaan reppuun eväiden seuraksi. Matkalla kuljimme Saimaan rannalla ja
etsiskelimme norpan pesää.

Suomen
luonnonsuojeluliitto
Etelä-Karjalan Liikunta ja
Urheilu ry

Lapsilta kysyttiin toiveita, mitä
haluttaisiin tehdä ja ideoitiin yhdessä.

Taavetin
päiväkoti

Kaikki päiväkodin 6 lapsiryhmää toteuttivat tavallaan.
Lapset tutkivat eläinten jälkiä ja ääniä niin kirjoista kuin metsässäkin sekä lukivat
eläinsatuja. Monessa ryhmässä keskiössä olivat metsän eläimet, eskarissa alkoi
projekti metsän eläimistä. Yhdessä ryhmässä tutustuttiin saimaannorpaan ja
kaloihin. Sisällä rakennettiin majoja ja laavuja.
Tiistaina saimme vieraaksemme Luumäen riistanhoitoyhdistyksen toimesta
metsästyskoiria. Tämän vierailun seurauksena loppuviikon ajan päiväkodissa
seikkaili leikeissä metsästyskoiria, puudeleita sekä muita eläimiä. Keskiviikkona oli
sitten vuorossa herkuttelua luonnon helmassa. Työllistämisyksikön lähimaastoon
oli tehty meitä varten nuotio työllistämisyksikön toimesta ja siellä pääsimme
kokeilemaan makkaranpaistoa.
Eräviikon teemoihin sukellettiin päivittäin ikätasoisesti pohtien termien erä ja riista
merkityksiä, perehtyen suomen lintuihin ja miettien jäniksen talvivärityksen
merkitystä. Loppuviikolla osa lapsista ehti luistelemaankin, perjantaina jää oli
pehmennyt ja keskityttiin lumiukkojen rakentamiseen.

Luumäen
riistanhoitoyhdistys,
Luumäen kunnan
työllistämisyksikkö

Meillä Velhoissa (5-6.v) vietettiin eräviikkoa koko viikko!
Saimaan latuKesämäen
Maanantaina saimme tustua erilaisiin retkeilyvarustuksiin käytännössä ja videoiden lumikenkävuokraus
päiväkoti
Velhot ryhmä kautta. Tiistaina lähdimme Pumppuhuoneelle, jossa vierähtikin koko päivä
lumikenkäillen, seikkailen ja makkaraa paistaen. Myös lepohetki vietittiin
Pumppuhuoneella kuunnellen norppa-satua.
Keskiviikkona lähdimme retkelle lähimetsään, jossa seikkailun lisäksi kokeilimme
trangiaa käytännössä, ja saimmekin lämmintä mehua sen avulla! Torstaina
lähdimme vähän erilaiseen luontokohteeseen nimittäin linnoituksen valleille.
Valleilla herkuttelimme myös trangiassa valmistettuja popcorneja! Perjantaina
muistelimme koko porukalla kuvien välityksellä kulunutta eräviikkoa ja valitsimme
myös kuvat kuvakilpailua varten.

Suunnitteluvaiheessa lapsilta kyseltiin
lähinnä halukkuutta tavata koiria ja
lähteä paistamaan makkaraa. Viikon
aikana lapset pääsivät enemmän
vaikuttamaan päivittäisiin toimiin, esim.
metsäretkelle mentiin useampana
päivänä lasten toiveesta.

Mietimme porukalla retkeilykohteita ja
saimmekin onneksemme totetuttaa
lasten toiveta niiden suhteen juuri tällä
viikolla!

Joutsenon
päiväkoti

päiväkoti
kissankello

Suunnittelimme yhdessä koko talon henkilökunnan kanssa eräviikkoa. Jokainen
Luonnonsuojeluliitto
ryhmä suunniteli muumimamman metsään erilaisia luontoon liittyviä tehtäviä,
joista jokainen ryhmä sai valita mieleisimmät tai miksei vaikka toteuttaa kaikki.
Tehtävät toteutettiin vuorollaan omana retkipäivänään. Tehtävät ovat tallessa ja
niitä on tarkoitus käyttää myös eräviikon jälkeen.
Tehtävät olivat:
- Ilo kasvaa ulkona -leikkikortit, joista jokainen ryhmä poimi itselleen sopivimmat
-Vuorikiipeilyä (narut joita pitkin kavuttiin rinnettä ylös)
- Lumilabyrintti kaivettiin hankeen, jota käytettiin mm hippaleikkeihin
- Eväät ja oikeanlaiset välineet
- Retkirinkkaan tutustuminen, jossa oli kaikki tarvittava retkeilyyn (trangia,
riippumatto, makuupussi, patja, vesipullo yms..) Näihin tutustuttiin sisällä. Yksi
talon aikuisista esitteli jokaiselle tämän retkirinkan sisällön. Saimme myös loistavat
retkileikit sisätiloihin ja viritetyt riippumatot oli hitti! :)
- Luonto bingo
- Etsi kadonneet eläimet
Lisäksi ilonamme oli luonnonsuojelukeskukselta Norppa materiaali. Norppa tehtävät olivat läsnä koko viikon. Jokainen ryhmä vuorollaan jumppapäivänä pääsi
leikkimään aidon kokoisilla norppapehmoilla. Teimme jumppasaliin liikunnallisen
muistipelin ja temppuradan, rakensimme norpille pesät sekä jumpan lopuksi
katsoimme Norppa videota.
Viikon aikana maalasimme Saimaan norpat ja pidimme musiikkihetken aiheeseen
liittyen.
Lisäksi lapset saivat seikkailu diplomit ja norppa sadun kotiin vietäväksi.
Touhukas viikko siis takana :)
Lähdimme suunnittelemaan eräviikkoa yhdessä liikuntatiimin kanssa ja päädyimme
seuraavanlaiseen ohjelmaan meidän päiväkodissa. Eräviikon aloitimme vierailulla,
jolloin suomen luonnonsuojelu liitolta saapui norppatäti kertomaan
saimaannorpasta. Lähimetsään teimme 4-5 vuotiaiden kanssa metsämörriretken,
jossa tutustuimme mörrin kanssa erilaisiin taitoihin joita metsässä tarvitaan. 1-2
vuotiaat eväs-retkeilivät päiväkodin takapihalla, jonne lennähti lasten ystävä Pekkapöllö kertomaan kuulumisia lähimetsästä. Eräviikon lopuksi vietimme
pihatapahtuman, johon kuului makkaranpaisto ja mäenlasku.

Suomen
luonnonsuojeluliitto ja
varhaiskasvatuksen
metsämörriohjaaja.

Lumilabyrintin rakennus, temppuradan
suunnittelu. Eräleikki ja sen sisältö.

Eräviikon suunnittelu tuli nopeasti
eteemme, jolloin lasten osallistaminen
jäi haaveeksi, sillä emme ehtineet asiaa
pohjustaa niin että olisivat
ymmärtääneet mitä voisimme ideoida.
Ensi kerralla meillä on parempi
kokemus itsellämme asasta jolloin
pystymme pohjustamaan asian ja
ottamaan näin lapset osaksi
suunnittelua.

Karhuvuoren Teimme metsäretkiä lähimetsiin. Katsoimme erilaisia luontodokumentteja ja
tutustuimme muutenkin suomalaisiin metsän eläimiin. Eläimet siirtyivät myös
päiväkoti
lasten leikkeihin, mm. lapset syöttivät eläimiä ulkona. Teimme luontoaiheisia
askarteluja. Kodalla paistoimme vaahtokarkkeja ja tikkupullaa.
Pienten ryhmässä oli koko viikon mahdollisuus leikkiä metsäretki-leikkiä. Leikkiin oli
varattu teltta, taskulamppuja, leikkinuotio, eväitä ja leikkionkia sekä kaloja.
Teimme omat "geokätköt" ryhmien retkimetsiin. Jokainen ryhmä suunnitteli oman
tehtävän metsässä toteutettavaksi. Tehtävästä tehtiin qr-koodi, joka tulostettiin ja
laminoitiin. Lapset kävivät piilottamassa qr-koodin metsään. Vanhemmille annettiin
ohjeet, kuinka piiloille löytää. Näin halusimme innostaa perheitä myös
metsäretkille lapsille tuttuihin metsiin.

Emme käyttäneet
yhteistyötahoja

Geokätköt suunniteltiin yhdessä ja
käytiin lapsiryhmän kanssa viemässä
metsään.

Taipalsaaren
Kirkonkylän
koulun
esiopetus

Lähdimme hiihtämään Taipalsaaren kirkonkylän rannasta. Mukanamme oli
Nettisivua ulosoppimaan.fi,
lämmintä mehua ja eväät. Suksia monoihin kiinnitettäessä testailimme (ohje
Saimaannorppakoordinaatt
Tiedeleikkejä Pikkututkijoille kirjasta) kahdella eri ohjeella valmistettujen
oria Kaarina Tiaista sll.fi
saippuakuplaliuosten sopivuutta ja saammeko kuplat jäätymään. Kaksi aivan
täydellistä jäätynyttä kuplaa onnistui.
Hiihdimme kohti Riutan laavua ja palasimme takaisin päin. Eväät nautittiin pienen
saaren takana tuulen suojassa, mikä oli esioppilaista ihmeellistä. "Miten täällä on
melkein lämmin." Tutkimme eläinten jälkiä. Näimme jäniksen, ketun ja joko saukon
tai minkin jäljet.
Kaarina Tiaisen vierailu norppajuttuineen jäi maaliskuulle, mutta luimme Saippa
Saimaannorppa kirjaa ja maalasimme maalauksia Saimaalta sekä myös maalauksia
omasta suosikkipaikasta Taipalsaaren luonnossa.
Kävimme tekemässä pahvilaatikoiden ja Ulkona kuin lumiukko- muovilieriön kanssa
lumiveistoksia Röytyn kotiseututalon pihapiiriin. Olipa hämmästyneitä lapsia, kun
pakkaslumesta syntyi lumiveistoksia. Myös jätesäkkejä kokeiltiin veistosten tekoon.
Opimme, että lumikiteet on saatava rikki, jotta lumikiteet juuttuvat toisiinsa.
Kävimme laskemassa mäkeä Ahokaisen pellolla ja taas löysimme ketun jälkiä, ja
oravan sekä hiiren jälkiä.
Hiihtämään lähdimme kaikkiaan kolme kertaa. Keskustelimme millaisia kaloja jään
alla ui ja huovutimme omat kalat. Kalat uivat nyt kalaverkossa koulun ruokalan
ikkunassa. Norppatädin maaliskuista vierailua odotamme kovasti.

Mietimme esioppilaiden kanssa mikä
on ihanaa kotikunnassa. He lähettivät
valokuvia vanhempiensa kanssa
yhdessä omista suosikkipaikoista. Moni
lempipaikka oli kallio, järven ranta,
luontopolku ja näistä suosikkipaikoista
päädyimme keskustelemaan kuinka
sinne voi talvella mennä, hiihtöen
tietenkin. Riutan laavulle asti emme
menneet, mutta Taipalsaaren
Kirkonkylän alaranta oli monen
suosikkipaikka myös.
Lapset halusivat omat pehmolelut ja
kalat päätyivät niiden aiheeksi.
Norppien teko oli myös toiveissa, mutta
tämä jäi maaliskuulle. Kalahuovutus oli
niin ihanaa että villamyttyä kannettiin
sylissä pitkin päivää.
Kalat haluttiin muidenkin näkyville ja
kysyimme yhdessä rehtorilta saako ne
laittaa esille ruokalaan. Nyt kaikki
näkevät ne. Suunnittelu ja toteutus
tapahtui lasten kanssa. Lasten ideasta
johtuen katsoimme myös majavaliveä.

Savitaipaleen
varhaiskasvatus

16.2.2021 Kivikoulun viskareille metsämörri retki. Viskarit saivat kuulla edellisenä päivänä metsämörrin synty sadun. Metsä polulla otimme leikin, tulkaa kaikki
metsämörrilapset tänne?Avasimme metsän portin ja lapset teki portin josta menivät jokainen vuorollaan. Merkkasimme Metsämörrin kuvalla reppu paikan. Lauloimme
Metsämörrille jotta hän tuli meille näyttäytymään. Metsämörri tervehti lapset. Tehtäviä oli tehdä metsämörrille uusi tilkkutäkki jonka oli siivotessa hävittänyt. Anselmi pöllö
oli mukana joka kertoi runon älä sottaa luontoa.Olimme myös luonto formuloita, lumipyörä hippaa, puhalsimme saippuakuplia, kokeilimme lumienkelin tekoa, aasin potkua,
vatsakeinua, halattiin puuta, ihailtiin luontoa selällään hangessa ja tutkittiin lunta luupeilla. Vapaata leikkiä. Retken kohokohta oli eväiden syönti mitä ennen tietenkin
loruteltiin: Olen nälkäinen sanoo peukalopotti, niin minäkin sanoo suomensotti, otetaan reppu esiin sanoo vallesmanni, voi miten paljon hyvää sanoo kultaralli, nyt
aloitetaan sanoo pikkurilli, hyvää ruokahalua.
19.2.2021 Heituinlahden eskarit, ryhmis ja perhepäivähoitaja pääsivät metsämörri retkelle. Heille luin metsässä metsämörrirunon. Heidän kanssa teimme melko samoja
juttuja kuin edellisellä retkellä, jotain jätimme pois, kun oli mukana pieniä.
22.2.2021 Kivikoululla luonnonsuojeluliiton Saimaannorppa esitys kolmessa ryhmässä. Ensin kävi Kissankello, sitten Kivikoulun viskarit ja viimeisenä Kivikoulun eskarit.
Sinikellon ryhmiksen lapsille Metsämörri retki vanhimmat olivat 3-vuotiaita. Kävelimme pitkän matkan umpihangessa, siellä oli heidän metsäretki paikkansa. Yllätys kyllä oli
reipasta porukkaa. Saavuimme perille laitoimme kuvan Metsämörristä reppupaikalle, siinä olivat aijemminkin syöneet eväitä.Heille luin Metsänuppusten lorun, laulettin
Metsämörrille ja hän tuli tervehtimään lapsia. Metsämörrin ystävä Anselmi pöllö kertoi runon älä sottaa luontoa. Tutkimme lunta luupilla, kaivoimme mitä lumen alta löytyy?
Puhalsimme saippuakuplia. Mietimme millainen eläin on kettu ja heilutimme ketunhäntää. Mietimme myös karhua ja kokeilimme karhunkävelyä. Teimme aasinpotkua ja
lumienkeleitä. Enne eväitä otimme ruokalorun saman kuin muilla, eväät maistuivat. Reippaita pienokaisia.
24.2.2021 Metsämörri retki Kissankellon lapsille. Metsään mentäessä otimme leikin, tulkaapa metsämörri lapset tänne? Hirve, ketun ja pöllön lailla lapset saapuivat luokseni.
Avasimme metsänportin taika avaimen avulla. Lapset teki portin mista jokainen vuorollaan meni läpi. Merkkasimme reppupaikan ja luin Metsämörri runon. Lauloimme
metsämörrille. Metsämörri näyttäytyi lapsille ja kyseli ketä on paikalla. Metsämörri pyysi lapsia tekemään uuden tilkkutäkin, kun edellinen oli hävinnyt siivotessa. (piirretään
hankeen tilkkutäkki mikä jää metsämörrille metsään.) Metsämörrin ystävä Anselmi pöllö tulee esille ja kertoo runon älä sottaa luontoa.
Teemme yhdessä lumipyörän ja olemme lumipyörä hippaa. Puhallamme saippuakuplia ja huomaamme niiden jäätyvän ja nousevan korkeuksiin. Tutkimme lunta luupeilla ja
kaivamme mitä lumen alta löytyy. Kokeilemme rapukävelyä, vatsakeinua, hämähäkki hyppelyä, aasin potkua, lumienkeliä, työntökamppailua ja kierivättukit. Vapaata leikkiä.
Eväiden syönti ja sama ruokaloru.
25.2.2021 Metsämörri retki perhepäivähoitajille. Vanhin porukasta 3,5v. Avasimme metsän portin taika avaimilla. Merkkasimme reppupaikan metsämörrin kuvalla, lapset
huomasivat myös metsämörrin minun hihastani. Luin metsänuppus runon ja lauloimme metsämörrille jonka jälkee mörri tervehti kaikki lapset. Metsämörrin ystävä Anselmi
pöllö oli myös mukana joka kertoo runon älä sottaa luontoa.Puhallamme saippuakuplia innolla kaikki koettavat saada kuplia kiinni. Kokeilemme vatsa keinua, kieriviä tukkeja
ja aasin potkuja. Teimme lumipalloja ja heitimme niitä metsään.Teimme metsämörrille lumiukon muistoksi. Tutkimme luupeilla lunta ja kaivoimme lunta löysimme syvältä
kanervaa. Olimme hippaa.Eväs tauko sama ruokaloru.
26.2.2021 Ulkoilupäivä grilli makkaraa ja pillimehut kivikoulun pihalla. Koronasta johtuen perhepäivähoitajat kävi ensin, turvevälein. Kissankellon lapsille haettiin makkarat ja
mehut aidan toiselle puolelle heidän omalle pihalle. Sitten kivikoulun viskarit ja eskarit. Heituinlahti ja sinikello pitivät omat makkara kestit.

ALAKOULUT, YLÄKOULUT, YHTEISKOULUT
Miten toteutitte Eräviikkoa?

Joutsenon
koulu
Ravattilan
toimipiste

Opettelimme tulen tekoa, rakensimme lumikammit, valmistimme ruokaa tulilla,
ulkoilimme, teimme patikkaretken majavan pesälle, pelasimme kahoot,
jokamiehen oikeudet ja erätaidot

Mitä yhteistyötahoja
hyödynsitte?
Huoltajia

ma 22.2. 4lk pilkkimässä. Pilkkiminen osa Saimaa visa -hanketta. Tämä hanke on
Saimaa visa -hanke
Kangassuunnattu
Etelä-Karjalan
koulujen
neljäsluokkalaisille.
Visan
ympärille
rakentuvaan
Kivijärven kalaveikot
varren koulu
kokonaisuuteen sisältyy oppilaille kalapäivä, luonto-oppitunteja sekä
luontotietokilpailu, joka toteutetaan yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa.
Hankkeen koordinoijana toimii Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry.
Meillä ollut nyt tuo kalapäivä ja luonto-oppitunnit. Kahoot -tietokilpailu tulossa
huhtikuussa.
Ekoammuntaa luokittain liikuntasalissa. Kiitos Lasselle ja Mikolle! Kiitos myös siitä,
että Jurvalan päiväkodin eskarit pääsivät samalla kokeilemaan ampumista.
ti 23.2 Koulun pihassa oli viisi metsästyskoiraa (noutaja, suomenajokoira, kaksi
suomenpystykorva ja harmaa norjanhirvikoira ). Tilaisuuden järjesti Luumäen
riistanhoitoyhdistys. Riistanhoitoyhdistyksen edustajat kertoivat oppilaille samalla
metsästyksestä ja koirista. Yhdistys tarjosi oppilaille munkit ja pillimehut.
ke 24.2 Ulkoilupäivä Lepolassa (toteutimme edellisen viikon keskiviikkona, jotta
varapäivä ei siirtyisi loman jälkeen)
-pilkkimistä(Kivijärven kalaveikot)
-mäenlaskua
-luistelua
to 25.2
-lumiveistoskilpailu
pe 26.2
Hiihtopäivä
retkihiihto/hiihtokilpailut
Viikon aikana oppilaat kirjoittivat tarinoita ja piirsivät kuvia eräviikkoon liittyen.
Tunneilla tutustuttiin tarkemmin Saimaan eliöstöön. Riistakoulun materiaalilla
tutustuttiin eläimiin.

EKLU

Miten lapset ja nuoret osallistuivat
suunnitteluun ja toteutukseen?
Mietimme yhdessä mitä erätaitoja
talvella tarvitaan?

Lapset eivät olleet eräviikon
suunnittelussa mukana, mutta
oppilaskunta päätti, mikä luokka voitti
lumiveistoskilpailun.

Lappeen
koulu

Alkuviikon ma-ke kukin luokka toteutti eräviikkoa tavallaan. Olimme suunnitelleet
tiimeissä mukavaa eräviikkotekemistä: qr-koodirataa, laavuretkiä,
makkaranpaistoa, solmujen tekemistä, logo- ja valokuvauskilpailuihin osallistumista
jne.
Torstai ja perjantai olivat varsinaiset viikon eräpäivät. Silloin saimme upeita tahoja
pitämään koulullemme pajoja. Kukin luokka oli varannut haluamansa pajat
etukäteen.

Kesämäen
koulu lk 7-9

Saimaa Geoparkin osalta eräviikko toteutuu vasta toukokuussa. Silloin opastamme
koululaisia yhdessä Etelä-Karjalan Virksitysaluesäätiön kanssa EKVASin
virkistysalueella Sarviniemessä. Sarviniemi on myös Saimaa Geoparkin geokohde.
Yhteydenotot kouluilta otti vastaan EKVASin Mari Matikainen. Hänellä on
yksityiskohtaisemmat tiedot opastuspäivistä ja koululaisryhmistä, jotka tulevat
Sarviniemeen. Opastukset ovat viikoilla 20 ja 21, ohjelmassa on ainakin alueen
geologiaan tutustumista leikkien ja tehtävien kautta, retkietiketin opettelua ja
keväisen luonnon seurantaa. Ohjelma tarkentuu vielä ja otamme vastaan toiveita
retkipäiviin osallistuvilta kouluilta.
Retkipäivien oppaina toimivat Saimaa Geoparkista Kaisa-Maria Remes ja EteläKarjalan Virkistysaluesäätiöstä Mari Matikainen.

Koronan takia useat tahot
eivät voineet tulla
koulullemme. Saimme
kuitenkin metsästysseuran,
EKLU:n ekoammunan,
vapaa-ajan kalastajat,
Saimaan ladun
lumikenkäily, Rutolan
VPK:n, Lappeen Riennon
pitämään ja Salpalinjapisteitä.
Yhteisöpedagogiikan ja
seikkailukasvatuksen
työharjoittelija (Suomen
Humanistinen
Ammattikorkeakoulu) oli
apuna kaikessa. Pyysimme
myös Suomen vapaaajankalastajien
keskusjärjestöltä
pilkkikalastuksen esittelyn,
mutta valitettavasti silloin
oli erittäin kylmä
pohjoistuuli ja jouduimme
keskeyttämään sen ja
jatkamaan retkeä laavun
lämpimään. Osa ehti
kuitenkin onneksi kokeilla.
Koulumme nuoriso-ohjaaja
oli myös apuna.
Ekoaseammunta oli
tarkoitus toteuttaa koululla
maaliskuussa, mutta ehkä
se toteutuu myöhemmin.

Koulumme ensimmäisen eräviikon
suunnitteli aikuisista koostuva
eräryhmä sekä yksi kuudennen luokan
lapsi suunnitteli VPK:n pistettä.
Jatkossa on tarkoitus ottaa lapsia
mukaan suunnitteluun. Lapset pääsivät
valitsemaan osaksi mille pisteille
haluavat osallistua. Lisäksi 5-luokilla
partiota käyvät oppilaat suunnittelivat
ja toteuttivat solmupajan oppilaille.
Saimme vinkkejä sopivasta
pulkkamäestä. Löysimmekin todella
hyvät mäet. Toiveita ja mielipiteitä
kysyttiin eniten luisteluun, leikkeihin ja
pelaamiseen, Linnoituksen
mäenlaskuun ja Karhusaaren retkeen
liittyen. Yksi ryhmä kuvattiin myös
vinkeiksi talvipukeutumiseen koulun
instagramiin. Oppilaat ottivat myös itse
kuvia ja videoita. Kuvaamataidon
tunnilla tehtiin talvipukeutumisjulisteita.

Koronan takia ei voitu pitää yhteisiä juttuja joten jokainen luokka toteutti eräviikon Olimme varanneet katiska- Tällä kertaa oli kyllä luvattoman
Lappeenteemoja omassa ryhmässään. Yhteisesti jaettiin ideoita ja tehtiin myös vähän
pajan mutta se peruuntui
aikuisjohdannaista toiminta.
rannan
koronarajoitusten takia.
steinerkoulu lukkarimuutoksia jotta ehti kunnolla retkeillä.

Meidän koulusta osallistui eräviikkoon etupäässä yläkoulu
Vuoksenniskan koulu
Toimintoja: Ekoaseammmunta, pilkkiretki, Saimaanorppatunti, luokkahaaste
kaikille luokille; vedenkeitto trangiassa, miten spagetti saadaan solmuun,
majoitteen pystyttäminen, popcornien teko trangiassa
Luontoliikuntapäivä; fatbike-retki, laturetki, lumikenkäretki, kävely, lumiveistokset
(saimaannorppa), tossupallopelit
9.luokan oppilaista toimitus, joka ylläpiti äidinkielen opettajan kanssa
sometilejä(päivittäiset uutissyötteet)
Koonti video eräviikosta
https://youtu.be/eJjpH9TEzRs

Taavetin
koulukeskus

Meillä oli erilaisia tapahtumia viikon jokaisena päivänä.
1.-2.lk, 3.-4.lk ja 5,-6.lk suunnittelivat omat tapahtumat tiimeittäin.
Rajoitusten takia toimimme luokkaryhmittäin.
Yläkoululla oli erillinen ulkoilutapahtumapäivä.

Teimme kaiken tällä kertaa
omin voimin. Osa toki
retkeili taidemuseolle.
Yhteistyötahojen infoista
sai kuitenkin hautumaan
kivoja juttuja myöhemmin
toteutettavaksi.
Suomen
luonnonsuojeluliitto
Vapaa-ajan kalastajat
Oman koulun eräopaskoulutuksen saanut opettaja
Imatran urheilijoiden
pyöräjaos
Ruokolahden Freeski
pyörävuokraus
EKLU

Paikallinen
riistanhoitoyhdistys,
Taavetin Korpihaukat
(partiolaiset), liikuntatoimi,
Suomen
luonnonsuojeluliitto
(ympäristökasvattaja)

Toteutuksessa oppilaat olivat vahvasti
mukana
9.luokan toimitus kuvasi ja loi sisältöä
sosiaaliseen mediaan

Leikit, pelit, jäätaide, yms. olivat hyvin
toiminnallia.
Retkien suunnitelussa lapset saivat olla
mukana.

Savitaipaleen Ma 22.2. Erätaito-opastus alakoululaisille, metsästysseura
koulukeskus Ti 23.2. Nuotion sytyttäminen alakoululaisille, erätaitorastit yläkoululaisille jotka

Paikalliset metsästysseurat, Eivät osallistuneet.
partio ja pelastuslaitos.
sisältivät nuotion sytyttämisen, trangian ja kaasukeittimen käyttö, lumisuojan
Koulun henkilökunta. Yksi
rakentaminen nukkumiseen, kiehisten teko ja tietoa jokamiehen oikeuksista, Partio koulun opettajista ollut
ja koulun henkilökunta.
eräoppaana Lapissa.
Ke 24.2. Hiihtokisat alakoululaisille.
To 25.2. Erätaitorastit yläkoululaisille jotka sisältivät nuotion sytyttämisen, trangian
ja kaasukeittimen käyttö, lumisuojan rakentaminen nukkumiseen, kiehisten teko,
tietoa jokamiehenoikeuksista, Metsästysseura ja koulun henkilökunta.
Avantoon putoaminen ja sieltä pelastautumisen näytös 8.-9.-luokkalaisille Olkkolan
rannan avannossa. Pelastuslaitos.

Lemin
koulukeskus

- Pidimme 26.2.2021 koko Lemin koulukeskuksen (yhtenäiskoulu)
Talviliikuntapäivän.
- 25.2.2021 Saimaarium piti 4.lk kalastuspäivän.
-Vinkkasimme koulun opettajia Eräviikon materiaaleista sekä kilpailuista.
- Viikon aikana talviliikuntaa:hiihtoa,luistelua.

Eräviikon yhteistyötahot: Suomen
luonnonsuojeluliitto, EteläKarjalan liikunta ja urheilu ry,
Luonto- ja tiedekeskus
Saimaarium
sekä
Lions Lemi
Veiterä
Curling (Savitaipaleelta lainatut
curling-välineet, Jorma Kokkola)
Etelä-Karjalan eräkummi Minna
Kuitto
Lemin kaksi paikallista hevostallia
Lemin kunnan nuoriso-ohjaajat ja
Lemin kunnan tekninen toimi
Lemin koulukeskuksen opettajat ja
koulunkäynninohjaajat
Lemin koulukeskuksen keittiön
henkilökunta
Lemin kunnan vapaa-aikatoimi

Oppilaskunta piti kokouksen ja ehdotti
toiveitaan Liikuntatiimille,joka
suunnitteli yhteistä Talviliikuntapäivää
ottaen huomioon näitä
toiveita.Useampi toive saatiin
onnistumaan.

Ruokolahden ma hiihtopäivä 1-9
ti ekoaseammunta 6-9 ja Freeski eritoimintoineen 1-5
koulu
ke Freeski 6-9, 3.lk:t Jaakkimasaa ulkoilupajoissa
to 4.lk:t Jaakkiman ulkoilupajoissa, 6-9lk-t pilkkipäivä
pe 4.- ja 5. lk:ien pilkkipäivä / Saimaa- Visa
Lisäksi viikon aikana jokaisella 1-2 luokilla oli yhteisesti suunniteltuja
luokkakohtaisia ulkotoimintoja Saimaa-aiheella
Eräviikkoon liittyi myös aikaisemmille viikoille ajoitettu ko. viikon suoritus/hihamerkin suunnittelu ja toteutus

EKLU
Eräviikkomerkki
Freeskii
Toiveet / Freeskii
Jakkiman kristillinen opisto Saimaa -Visaan osallistuminen
/ opiskelijat + opisto
Ruokolahden
Urheilukalastajat
Saimaan tiede- ja
ympäristökasvatus ry
LS-Wear Finland oy
Ruokolahden seurakunta
Geopark -Saimaa

Geoparkin Saimaa-aiheinen näyttely esillä koulun käytävillä useamman viikon

MAAKUNNALLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT
Saimaa
Geopark ry

Saimaa Geoparkin osalta eräviikko toteutuu vasta toukokuussa. Silloin opastamme
koululaisia yhdessä Etelä-Karjalan Virksitysaluesäätiön kanssa EKVASin
virkistysalueella Sarviniemessä. Sarviniemi on myös Saimaa Geoparkin geokohde.
Yhteydenotot kouluilta otti vastaan EKVASin Mari Matikainen. Hänellä on
yksityiskohtaisemmat tiedot opastuspäivistä ja koululaisryhmistä, jotka tulevat
Sarviniemeen. Opastukset ovat viikoilla 20 ja 21, ohjelmassa on ainakin alueen
geologiaan tutustumista leikkien ja tehtävien kautta, retkietiketin opettelua ja
keväisen luonnon seurantaa. Ohjelma tarkentuu vielä ja otamme vastaan toiveita
retkipäiviin osallistuvilta kouluilta.
Retkipäivien oppaina toimivat Saimaa Geoparkista Kaisa-Maria Remes ja EteläKarjalan Virkistysaluesäätiöstä Mari Matikainen.

Toukokuussa tapahtuvien retkipäivien
ohjelma on vielä suunnittelun alla.

Suomen
luonnonsuoje
luliitto EteläKarjala ry

Tarjosimme kouluille ja päiväkodeille saimaannorppaoppitunteja/-esityksiä,
katiskatyöpajoja, aiheeseen liittyvää materiaalia, norppaesitysten ja
opetustarvikkeiden lainausta sekä luontoteemaisia ulkoleikkejä. Koronan takia
katiskatyöpajat (kahdesta koulusta ehti tulla varaus) peruttiin ja viikolla 8 piti
ryhtyä etsimään vaihtoehtoja myös sisällä tapahtuvaan toimintaan. Pe 26.2.
norppaoppitunnit pidettiin ulkotiloissa. Suuren kysynnän vuoksi eräviikko jatkuu
osaltamme vielä joissakin kouluissa ja päiväkodeissa: ulko-oppitunnit,
etäoppitunnit, materiaalin jako ja lainaus, ulkoleikit. Kahden koulun kanssa on
sovittu, että pidämme norppaoppitunnit myöhempänä ajankohtana kunhan korona
sen sallii.

Imatran
kaupunki

Toteutimme some-kampanjan, jossa innostimme henkilöitä jakamaa kuvia somessa
liikkuessa eräviikon hengessä #eräviikk02021 #liikuluonnossaimatra.
Kuvien/videoiden jakaneiden kesken arvoimme palkintoja.

Koulut ja päiväkodit ottivat
meihin yhteyttä ja pyysivät
vierailuja. Pyyntöjä tuli niin
päiväkodeista, alakouluista
kuin yläkouluistakin kaikilta
muilta paikkakunnilta paitsi
Parikkalasta.

Osallistuivat oppitunteihin ja leikkeihin.
Ao luvuissa on mukana meidän omat
vierailukerrat. Niiden lisäksi arvioimme,
että materiaalia (norppakuvaesitykset,
pehmonorpat, pesän pienoismalli,
esitteet ym. materiaali) lainaamalla ja
antamalla kouluille, päiväkodeille ja
perhepäivähoitajille norppatietous
tavoitti yli 400 lasta (+ joitakin
kymmeniä aikuisia).

-

