Bioaika.mypose.fi

Ohje oppijalle
Opi biotalouden huikeimmista tuotteista Made in Metsä ja jaa oppimasi MyPose -palvelun avulla
sosiaaliseen mediaan!
1. Tutustu käsitteisiin - Mitä on biotalous?
Aluksi on tärkeää ymmärtää kestävän kehityksen ja biotalouden tärkeimpiä käsitteitä. Niihin voit
tutustua Mitä on biotalous? -paperin avulla.
2. Valitse tuote
Etsi biotalouden tuote. Se voi olla tavara, jonka raaka-aine on puuta tai muuta biopohjaista. Se
voi olla myös palvelu, joka perustuu luonnon tuottamiin aineettomiin hyötyihin.
Vinkki: Etsi Bioaika-rekasta, Bioaika-torilta, Metsäteollisuuden tuotesalkusta tai lähikaupasta.
3. Ota selvää tuotteesta
Lue pakkausseloste, tee tutkimusta netissä, pohdi ja päättele: Miten tuote edistää kestävää
kehitystä? Tee muistiinpanoja seuraavaa vaihetta varten.
Apukysymyksiä: Onko raaka-aine uusiutuva tai kierrätetty? Millainen on tuotteen elinkaari, ja
mihin se päätyy käytön jälkeen? Onko tuote tarpeellinen ja edistääkö se hyvää ja kestävää
elämää? Voit löytää tietoa valmistajalta, Internetistä ja esimerkiksi täältä:
smy.fi/metsabiotalouden-tulevaisuuskuvasto/
4. Avaa Made in Metsä
Mene mobiililaitteella tai tietokoneella osoitteesta bioaika.mypose.fi
a. Kuvaa valitsemasi tuote tai lataa kuva tiedostoistasi
b. Valitse mieleinen kehys ja skaalaa kuva sopivaksi --> ok!
c. Lisää kuvaan digileimat, jotka kuvastavat tuotteen parhaita ominaisuuksia. --> ok!
d. Jaa kuva sosiaaliseen mediaan tai tallenna se ja perustele:
Miten tämä biotalouden tuote edistää kestävää kehitystä?
e. Sopikaa yhdessä, mihin kuvat tallennetaan!
5. Esittele kuva toisille.
Kerro mikä valitsemasi tuote on, mikä on sen käyttötarkoitus ja mitkä sen ominaisuuksista
edistävät eniten kestävää kehitystä.
Lisäksi: Voitte järjestää tuotteista näyttelyn ja äänestää, mikä tuotteista edistää kestävää
elämäntapaa parhaiten. Voitte tallentaa kuvat myös Openmetsän metsäwikiin:
openmetsa.fi/wiki/index.php/Made_in_Metsä
Bioaika-tapahtumakiertue on metsäsektorin lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja sen nuorille. Läpi Suomen ulottuvan kiertueen ytimen
muodostaa pyörillä - ja biodieselillä - kulkeva tiedekeskusnäyttely, Bioaika-rekka. Kiertueen aikana esitellään myös
kiertuepaikkakuntien biotalousvahvuuksia.
Bioaika-rekan näyttely kertoo biotalouden mahdollisuuksista ja innovaatioista ja siihen syntyy sisältöä myös kiertueen aikana.
Keskeistä näyttelyssä on tekemällä ja kokeilemalla oppiminen. Bioaika on askeleen lähempänä, kun kävijät pääsevät itse ja yhdessä
luomaan biotulevaisuutta.
Bioaika-rekan tuottaa Metsähallituksen Tiedekeskus Pilke yhdessä Tiedekeskus Tietomaan kanssa. Kiertueen päärahoittajia ovat
Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten säätiö. Tapahtumakiertue toteutetaan yhdessä biotalouden toimijoiden kanssa.
www.bioaika.fi

