PuuPete – Kevätpäivä
pe 13.5. klo 10.00–15.00

Kevätpäivä järjestetään Puusepänliikkeiden kummitoiminta peruskoulujen teknisen työn luokille (PuuPeTe) -hankkeen seitsemän pilottikoulun oppilaille ja opettajille. Paikkana on Lahdessa
sjaitseva Pro Puu -keskus osoitteessa Satamakatu 2, Lahti.

Päivän sisältö koostuu seuraavista tehtävärasteista:
Rasti 1

Oppilaiden töistä koottu yleisönäyttely Pro Puu -keskuksen tiloissa.

		Näyttely auki 2.–25.5.2022 välisen ajan.
Tukkien (erikoispuun sahaus) tukkivannesahalla klo 10.00–15.00 asti.
Rasti 2 		
		
Oppilaat seuraavat sahausta ja sahauksen välillä annetaan työvaiheista
		
selostusta mitä tehdään: sahauksesta, lajittelusta, kuivauksesta, varastoinnista, 		
		
säilytyksestä, jatkotyöstä jne.
Rasti 3
Liitosten arkki näyttely puuliitoksista Pro Puu -keskuksen yläkerta.
		
https://propuu.fi/ullakkonayttelyt/liitosten-arkki
Rasti 4 		
		

Tutustuminen Lanu-puiston Arboretumiin, joka sijaitsee keskuksen tilojen
välittömässä läheisyydessä. https://propuu.fi/arboretum

Rasti 5 		
		
		

Pöllien muotoilua; Lahden kaupungin ja Pro Puu -yhdistyksen ideoima work		
shop lahopuiksi lähimetsiin. Muotoillut pöllit sijoitetaan lenkkipolkujen varrelle 		
hyödyntämään uhanalaisia lajeja ja viidyttämään lenkkeilijöitä.

Rasti 6		

Tutustuminen Sibeliustaloon. www.sibeliustalo.fi

		
Rastilla jaetaan tietoa puurakentamisesta.

PuuPete-hanke on myös Kevätmessuilla 7.–10.4.2022 Messukeskuksessa osastolla 7e128.
Lisätietoja:
Jouni Silvast

Janne Liias

jouni.silvast@metsakeskus.fi

janne.liias@puuteollisuusyrittajat.fi

p. 050 300 1786

p. 0400 510 755

		

Puusepänliikkeiden kummitoiminta peruskoulujen teknisille
luokille, PuuPete - hanke on ollut menestys
Hankkeessa luodaan toimintamalli siitä, miten puun käyttöä ja ymmärrystä puun ominaisuuksista voidaan lisätä hyödyntämällä puusepänliikkeiden hukkamateriaali peruskoulun
teknisten töiden opetuksessa. Hankkeen toiminnan pilotointiin valittiin seitsemän peruskoulua sekä kummiyritykset kouluille. Hankkeessa toteutetun toimintamallin mukaisesti
puusepänliikkeet keräävät tuotannosta jäävää laadukasta mutta tuotantoon soveltumatonta
puumateriaalia kouluille lahjoitettavaksi. Keräysjärjestelmän toimintaa seurataan ja kehitetään edelleen koko hankkeen toiminnan ajan.

Innostajakiertue
PuuPeTe – hankkeessa toteutettiin marraskuussa 2021 hankkeen pilottikouluissa oppilaille suunnattu ”innostajakiertue”, jossa nuori puualan yrittäjä Miikka Kotilainen Puuartisti
Oy:stä kertoi omaa kasvutarinaansa ihmisenä sekä puualan yrittäjänä. Miikan Puun – tarina
esityksessä pääosassa oli myös puumateriaalin käyttö rakenteissa ja kalusteissa. Innostajakiertueella hankkeen vetäjät kertoivat oppilaille myös puun käytön mahdollisuuksista
osana kiertotaloutta ja ilmastomuutoksen torjuntaa sekä puutuotealan mahdollisuuksista
työllistäjänä. Kiertueelle osallistui seisemästä pilottikoulusta yhteensä n. 500 oppilasta sekä
kummiyritysten edustajat.

Kevätpäivä
Hankkeen päätöstapahtumana toteutetaan yksipäiväinen Kevätpäivä tapahtuma 13.5.2022,
Suomen puupääkaupunki Lahdessa. Pro Puu -keskukselle kerätään PuuPeTe- hankkeen
koulujen oppilastöistä näyttely. Työt ovat esillä keskuksella 2.-25.5.2022 välisenä aikana. Kevätpäivätapahtumassa on lisäksi puun sahaukseen ja käyttöön sekä tunnistamiseen liittyviä
toimintarasteja, joihin oppilaat osallistuvat. Oppilaiden näyttelytöistä kootaan Puun Tarina
valokuvaesitys, joka tulee esille hankkeen sivuille. Tapahtumaan odotetaan yhteensä noin
170 oppilasta ja opettajaa.
Hankkeen toteuttajat: Suomen metsäkeskus, Puuteollisuusyrittäjät ry, Teknisten aineiden
opettajat ry.
Puutuotteet hiilivarastoina -viestintähankkeet toteutettiin vuonna 2021 osana maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä
pitkään hiiltä varastoivissa puutuotteissa ja niiden jalostusarvoa. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden lisäksi hankkeet toteuttavat myös Puurakentamisen ohjelman, Biotalousstrategian, Kansallisen metsästrategian, Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteita.

