SYKSY 2015
KORKEASAAREEN OPPIMAAN!
Korkeasaaren Luontokoulu Arkki tarjoaa
elämyksellistä opetusta tapahtumissa
ja luokkaretkiohjelmassa Korkeasaaressa.
Tarjontaa on jokaiselle vuosiluokalle
peruskoulusta lukioon. Perehdy uudistuneisiin
käytäntöihimme ja tutustu koko tarjontaan!

ELÄINTARHARETKELLE YMPÄRI
LUKUVUODEN
Uudistuneen käytäntömme mukaan koulujen
tulee ilmoittaa etukäteen tulostaan, vaikka
vierailisi omatoimisestikin! Näin voimme varautua paremmin ja myös asiakastuntemuksemme paranee.
Tulijat saavat myös hyödyllisiä ohjeita ja materiaalia etukäteen! Täytä ilmoittautumislomake retkestänne
kotisivuillamme www.korkeasaari.fi/opetus viimeistään kahta viikkoa ennen vierailua. Hakemuksia
käsitellään vain maanantaisin ja/tai tiistaisin. Samalla lomakkeella voit tiedustella myös opastettua
kierrosta tai muuta ohjelmaa. Voit myös vierailla omatoimisella retkellä. Muistathan, että opettajana olet
vastuussa luokastasi myös retkellä! Korkeasaareen tulijat saavat ennakkoon tutustuttavakseen ja
läpikäytäväkseen Korkeasaaren retkietiketin!
Koululaishintamme on 6 euroa Mustikkamaan kautta tultaessa ja 9 euroa vesibussilla saavuttaessa.
Opettaja ja muut valvojat pääsevät ilmaiseksi, mutta vesitse tultaessa opettajilta ja valvojilta peritään 2,2
€ kuljetusmaksu/suunta. Yli 50 oppilaan ryhmille on maitse saavuttaessa ryhmäalennus (50-99 oppilasta 5
€/ hlö, 100-499 oppilasta 4 €/hlö ja yli 500 oppilasta 3 € /hlö). Ryhmäalennus on voimassa vain etukäteen
ilmoittautuneille ja se myönnetään vain laskutusasiakkaille tai kertamaksuna paikan päällä maksaville.
Hinnat sisältävät alv 10%.
Kotisivuiltamme löytyy myös eri luokka-asteille suunnittelemiamme opetusmateriaaleja ja taustatietoa
omatoimiretken tueksi. Korkeasaari aukeaa päivittäin klo 10 (poikkeuksena kissojen yöt pe 4. ja 11.9,
jolloin Korkeasaari aukeaa klo 16). Lisätietoja saat arkisin klo 8-16 puhelimitse Korkeasaaren
asiakaspalvelusta: 09 310 37900.

ZOOLINJA 16 RAUTATIENTORILTA ELÄINTARHAN PORTILLE
HSL:n bussilinja 16 liikennöi päivittäin Korkeasaareen. Lähdöt 20
minuutin välein Rautatientorilta laiturista 8 (huomioi mahdolliset
muutokset lähtölaiturissa yömaan vuoksi). Paluuvuorot Korkeasaaren
lipun-myynnistä Mustikkamaalta kohti keskustaa lähtevät kolmesti
tunnissa aina 10, 30 ja 50 yli tasatunnin. Aikataulun voi tarkistaa
osoitteesta www.hsl.fi. Jos liikutte ison oppilasryhmän kanssa,
ilmoitattehan HSL:lle hyvissä ajoin retkestänne, jotta he osaavat varautua
mahdollisiin bussin lisävuoroihin. Kulosaaren metroasemalta
Korkeasaareen on noin 2 km kävelymatka.
Elo-syyskuussa perille pääsee myös vesibussilla Kauppatorilta.
Vesiliikennöitsijämme vaihtuu ja käymme parhaillaan neuvotteluja
käytännöistä. Kouluryhmän mukana tulevilta aikuisilta peritään 2,2 €
kuljetusmaksu/suunta, vaikka sisäänpääsy eläintarhaan onkin heille
maksuton.

(jatkuu kääntöpuolella)
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SYKSY 2015
SUOMEN LUONNON VIIKKO 24.-28.8.
Korkeasaari osallistuu ensimmäistä kertaa Suomen luonnon viikon viettämiseen. Tervetuloa seikkailemaan
omatoimiselle rastireitille ja tutustumaan kotimaiseen lajistoomme! Reitillä voi kohdata rantakäärmeen
silmästä silmään, saada selville mikä pöllöistämme on luonnosta tullut invalidi ja nähdä, kuinka iso eläin
hirvi oikein onkaan! Ilmoittaudu mukaan ja tulosta materiaalit nettisivuiltamme (ladattavissa viimeistään
viikolla 34 osoitteessa www.korkeasaari.fi/opetus). Normaalit lippuhinnat, maksuton ohjelma!

KOULUJEN KORKEASAARIPÄIVÄ 23.9.
Kutsumme eteläsuomalaisia koululuokkia syysretkelle 126-vuotiaaseen Korkeasaaren
eläintarhaan. Näe ja kuule, miten nykyaikainen eläintarha toimii. Opi eläintarhojen tekemästä
työstä uhanalaisten lajien hyväksi ja näe mitä eri eläinlajit syövät. Kuule myös ilmastonmuutoksesta ja omista vaikutusmahdollisuuksistasi! Tänä vuonna yhteistyökumppaneinamme
Koulujen Korkeasaaripäivän järjestelyissä toimivat mm. UFF ja Nuorisoasiankeskus.
Retkipäivän aikana voi kierrellä eläinrasteilla, haastatella eläintenhoitajia, istahtaa hetkeksi katsomaan
Korkeasaaren eläinvideoita. Eläin- ja ilmastotietoutta voi testata Karhulinnan auditoriossa. Retkipäivään
ilmoittautuminen alkaa 19.8. ja tapahtuu nettisivujemme www.korkeasaari.fi/opetus kautta.
Ilmoittautuneille retkipäivä on ilmainen maitse saavuttaessa! Myös vesitse saavuttaessa sisäänpääsy
eläintarhaan on ilmainen, mutta vesimatkasta peritään kuljetusmaksu (oppilailta 1,1 €/suunta, aikuisilta 2,2
€/suunta). Mukaan mahtuu noin 50 luokkaa.
Ohjelmaa on tarjolla omaan tahtiin kierrettäväksi klo 10-14. Luokat voivat kiertää joko opettajan johdolla
haluamansa pisteet tai oppilaat voivat kiertää pisteitä omatoimisesti ja kerätä leimoja passiinsa – näin
opettaja voi kontrolloida, että päivän tavoitteet täyttyvät itsenäisestikin liikkuvien oppilaiden osalta.
Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse Korkeasaaripäivän kartan, passipohjan ja vahvistuksen, jolla pääsee
sisään portista. Eläintarha aukeaa kävijöille klo 10.
Ravintola Pukki on avoinna klo 10.30 alkaen. Omia eväitä voi syödä eväskatoksissa, Karhulinnan
näyttelytilassa ja Amazonia-talon aulassa. Grillit pidetään kuumina makkaranpaistoa varten. Korkeasaareen
pääsee syyskuussa maitse Mustikkamaan kautta tai vesitse Kauppatorilta. Bussi 16 tuo matkustajia
Rautatientorilta suoraan Kulosaaren kautta eläintarhan portille. Voit myös tuoda luokkasi tilausbussilla
Mustikkamaalle!

MIKSI TIIKERILLÄ ON RAIDAT? – KURSSI KASVATTAJILLE 21.10.
Korkeasaaren luontokoulu Arkki järjestää koulutusta myös kasvattajille. Syksyn kurssi pidetään
ke 21.10. klo 9-16 ja kohderyhmänä ovat alakoulun opettajat. Maksuttomalla kurssilla tutustutaan
tuttujen ja tuntemattomampien esimerkkien avulla eläinten sopeutumiin erilaisiin
elinympäristöihin. Esimerkiksi lumileopardin pitkän ja tuuhean hännän salaisuus paljastuu
kurssin aikana. Luvassa on myös vinkkejä, miten asiaa voi lähestyä omassa opetuksessa
luokassa tai omatoimisella eläintarhavierailulla. Lisätietoa ja kurssille
löytyy nettisivuiltamme www.korkeasaari.fi/opetus.

Tervetuloa eläintarhaan oppimaan!
Tero Kirjosalo
ympäristökasvattaja
Korkeasaaren eläintarha
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