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K: Noni, hyvä. Miten päädyit työskentelemään metsäryhmässä? 

H: No tossa joku, yheksän kymmenen vuotta sitte mä olin eskariryhmässä töissä ja tota oli aika 

semmosia poikavaltasia ryhmiä ja liikuttiin ja retkeiltiin paljon luonnossa niitten ryhmien 

kanssa. Mä olin tän talon semmosessa satelliittiryhmässä sillon ja siel oli sellanen keittäjä, joka 

mahdollisti sen, että voitiin vaikka ottaa ruokaki mukaan sinne ja olla koko päiväki retkellä. Ja 

tota, sitte samoihin aikoihin, ni meiän talon johtaja oli käyny [toisen paikkakunnan nimi] 

vierailulla, ku siel oli sillon näitä luontoryhmiä jo olemassa. Ja tota, hän innostu siitä sitte 

kanssa ja yhdessä oikeestaan lähdettiin sitte [haastateltavan paikkakunnan nimi] perustamaan 

sitä ryhmää. Siinä oli omat kommervenkkinsä kyllä, mutta tota 2012 saatiin sitte ryhmä 

alkamaan täällä meillä. 

K: Noniin. Ootko siitä asti ollut nyt siinä metsäryhmässä? 

H: Joo. 

K: Nonii. Miksi haluat työskennellä metsäryhmässä? 

H: No tota, luonto on silleen itselle tärkee, viihdyn siellä. Ja tota, jotenki haluaa lapsillekki 

antaa sen saman kokemuksen siitä, mikä itsellä on. Ja tota, sitte jotenki siellä se toiminta on 

paljon pitkäjänteisempää, ku aattelee semmosta normaalia päiväkotiryhmää, missä aamupäivän 

aikana tehään tehtävät sisällä ja sitte käydään ulkona. Ni siellä se tapahtuu niinku paljo 

pitemmässä juoksussa se toiminta. Ei tarvi niinku keskeyttää ja tota leikit saa jäähä ja sinne 

luontoon mahtuu ääntä ja liikettä. Siellä on aina tilaa riittävästi. Ei olla pienessä sumpussa, 

niinku sisällä välillä. 

K: Niinpä. No, mikä on parasta siellä metsässä työskentelyssä? Vai onks se joku näistä mitä 

sanoit? 

H: No varmaan se luonto siinä. Ja sitte miten lapset innostuu kanssa tutkimaan ja 

havainnoimaan ja. Semmonen yhdessä siellä oleminen iha eri tavalla asioitten tekeminen, ku 

mitä sisällä. 


