Saimaa Geoparkin alueella toimii monia Geoparkin teemoihin kytköksissä olevia asiantuntijatahoja, joita voi halutessaan pyytää
vierailemaan kouluissa/oppilaitoksissa tai tehdä vierailuja heidän toimipaikoilleen. Vierailuista voi sopia suoraan asiantuntijoiden
kanssa. Saimaa Geopark ry ei vastaa esittelyistä mahdollisesti muodostuvista kuluista.
Asiantuntijan
nimi

Asiantuntijan
organisaatio

Esittely

Yhteystiedot

Kaisa-Maria
Remes

Saimaa Geopark
ry

Kaisa-Maria työskentelee Saimaa Geoparkin geologina.
Hänet voi kutsua koululle kertomaan Saimaan alueen
geologiasta ja myös geologin ammatista.

Kaisa-maria.remes@imatra.fi
p. 040 482 6123

Ismo Marttinen

WWF

Eteläisen Saimaan norppasuojelusta vastaava ja WWF
Suomi -hallituksen jäsen Ismo Marttinen on mahdollista
kutsua vierailemaan koululla kertomassa
saimaannorpasta.

Ismo.marttinen@wwf.fi
p. 050 4349591

Risto Järvisalo on erikoistunut kivikauteen ja etenkin
kivikauden kalastukseen. Pyyntikulttuurin asiantuntijana
Ristolla on laajalti asiantuntemusta ja paljon itse tehtyä
välineistöä esiteltäväksi. Koulutuksena mm. 4 vuotta
muinaistekniikkaa ja siihen liittyvän arkeologian
opiskelua käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa.
Useita kesä- ja avoimen yliopiston koulutuksia ja
eräopaskurssi.

Risto.jarvisalo@saunalahti.fi
p. 040 761 2039

Kaarina Tiainen toimii norppakoordinaattorina ja käy
kouluilla ja päiväkodeissa kertomassa saimaannorpasta.

Kaarina.tiainen@sll.fi
p. 050 530 3270

Risto Järvisalo

Kaarina Tiainen

Suomen
luonnonsuojeluliitto EteläKarjala ry

Laura Blomqvist
Anne Kuhanen

Anne Pulliainen

Mauno Sirén (pj)
Juha Huttunen
(vpj)
(myös monia
muita oppaita)

Suomen
luonnonsuojeluliitto EteläKarjala ry

Laura Blomqvist toimii ”Lapset ulos oppimaan” ympäristökasvatushankkeen vetäjänä. Hanke on jatkoa
jo vuodesta 2013 jatkuneelle ympäristökasvatustyölle.
Hankkeen aikana pidetään luontotunteja kouluissa,
iltapäiväkerhoissa ja päiväkodeissa sekä tehdään
vierailuja tapahtumiin, retkille tai erilaisille teemapäiville.
Lisäksi järjestetään lasten luontokesäkerhoja ja
toteutetaan aikuisryhmien koulutusta ulko-oppituntien ja
luontohetkien pitämiseen. Ohjatut luontotunnit ovat
kouluille ilmaisia.

laura.blomqvist@sll.fi
p. 050 911 7162

Luonto-Liitto ry

Luonto-Liiton metsälähettilään Anne Pulliaisen voi
kutsua koululle ohjaamaan lähimetsäretkiä 4.-9.
luokkalaisille. Yhden tuokion kesto on 90 minuuttia ja
lähettiläs voi pitää yhden päivän aikana 2-3 tuokiota.
Vierailut ajoittuvat huhti-toukokuulle. Metsälähettilään
vierailun aikana koulun oma lähimetsä tulee uudella
tavalla näkyväksi oppilaille. Metsässä havainnoidaan
elämän monimuotoisuutta -ja iloitaan siitä. Materiaaleihin
voi tutustua etukäteen osoitteessa
www.luontoliitto.fi/kouluvierailumateriaalit. Vierailun voi
tilata sähköisellä lomakkeella täältä:
www.luontoliitto.fi/kouluvierailut. Vierailut ovat kouluille
maksuttomia.
Salpalinjan Oppaat ry järjestää opastettuja retkiä
Salpalinjan kohteisiin esim. Lappeenrannassa ja
lähikunnissa, joissa on Salpalinjan rakenteita. Oppaita
voi myös pyytää vierailemaan kouluilla kertomassa
Salpalinjasta. Oppaat osaavat kertoa myös Rutolan
alueen uittohistoriasta.

Anne Pulliainen
kittila@hotmail.com
p. 041 525 3455

Salpalinjan
Oppaat ry

annekuhanen@gmail.com

Anna Swanljung
koulukiertuevastaava
anna.swanljung@luontoliitto.fi p.
044 700 6113

Salpalinjan.oppaat@gmail.com
Mauno.siren@pp.inet.fi
p. 0400 889 057
www.salpalinjanoppaat.fi

Kimmo Saarinen

Kerttu Hakala
(toiminnanohjaaja)

Etelä-Karjalan
Allergia- ja
Ympäristöinstituutti

Urpolan
luontokeskus

Etelä-Karjalassa sijaitseva tutkimus- ja
tietopalveluyksikkö kuuluu valtakunnalliseen
terveysjärjestöön Allergia-, Iho- ja astmaliittoon. Yksikkö
tuottaa ja jalostaa tietoa ja tiedottaa erityisesti
allergioista, allergioiden ympäristökytkennästä sekä
ihmistoiminnan ympäristövaikutuksista.
Tutkimustoimintansa kautta instituutilla on myös laajasti
tietoa Etelä-Karjalan luonnon erityispiirteistä, etenkin
kasveista ja perhosista.
Allergia- ja Ympäristöinstituutti järjestää tapahtumia sekä
antaa allergioihin ja luontoon liittyvää koulutusta ja
neuvontaa. Instituutin väkeä voi kutsua vierailemaan
oppilaitoksissa.
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ylläpitää Urpolan
luontokeskuksen toimintaa sekä huolehtii sen
läheisyydessä olevasta luonnonsuojelualueesta.
Luontokeskuksen tavoitteena on täydentää koulujen ja
päiväkotien ympäristökasvatusta sekä tuoda esille
ympäristöön ja luontoon liittyviä asioita.
Luontokeskuksella järjestetään toimintatuokioita
päiväkoti- ja koululaisryhmille. Ohjelma suunnitellaan
vierailevan ikäluokan mukaisesti ja oppiminen tapahtuu
toiminnallisesti lähiympäristössä. Lisäksi
luontokeskuksella toimii kesä- ja heinäkuussa
alakouluikäisille suunnattu luontokerho. Luontokeskus
on auki toukokuun alusta elokuun loppuun.
Luontokeskus on yksi Saimaa Geoparkin luonto- ja
kulttuurikohteista.

instituutti@allergia.fi
Kimmo Saarinen
p. 040 7214 108

Kerttu Hakala
luontokeskuksen
toiminnanohjaaja
puh. 044 794 5009 /
kerttu.hakala@mikkeli.fi
Anne Luttinen
ympäristötarkastaja
puh. 044 794 5331 /
anne.luttinen@mikkeli.fi

