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Osallistu Salon Luontopiha –kilpailuun! 
Onko sinulla piha, jossa viihtyvät eläimet mehiläisestä siiliin, jossa ekologisuus on otettu huomioon 
esimerkiksi kompostoimalla ja jossa ihmisenkin mieli lepää? Salon 4H-yhdistyksen käynnistämään Salon 
Luontopiha –kilpailuun ovat tervetulleita osallistumaan kaikki Salossa pihan tai parvekkeen omistavat. 
Kilpailulla 4H tahtoo tuoda esiin ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja, joita kuka tahansa voi ottaa 
huomioon ja toteuttaa omassa puutarhassaan tai parvekkeella. Kilpailu haastaa kehittämään ja 
havainnoimaan oman pihan lajirikkautta. –”Osallistumisesta ei kannata tehdä liian suurta kynnystä. Jos piha 
ei jo valmiiksi vastaa kilpailun kriteereihin, voi sitä kehittää nikkaroimalla vaikka perheen kesken 
hyönteishotellin tai perhosbaarin tai ripustamalla linnunpöntön. Kisaa varten voi kunnostaa vain pienenkin 
osan pihastaan”, rohkaisee 4H:n toiminnanohjaaja Anna Laakkonen. 
 
Osallistuneita kohteita arvioidaan monimuotoisuuden, ekologisuuden ja viihtyisyyden näkövinkkeleistä. 
Kyseessä eivät siis ole perinteiset pihojen missikisat. - "Luontopiha on erinomainen tapa tehdä luontoteko. 
Vähäiselläkin vaivalla saa luotua pikkuruisia keitaita, joista luonnon monimuotoisuus ja me ihmiset 
hyödymme", kommentoi kilpailun raadissa vaikuttava Lasse Kylänpää Salon seudun 
luonnonsuojeluyhdistyksen hallituksesta. Käytännössä Salon Luontopiha –kilpailuun osallistutaan täyttämällä 
Salon 4H-yhdistyksen kotisivuilta löytyvä valmis kilpailulomake. Oleellisia tietoja ovat vapaamuotoinen 
kuvaus pihasta sekä muutama havainnollistava kuva. Ilmoittautuminen on auki 31.7. asti.  
 
Voittajat julkistetaan Suomen Luonnon päivänä 27.8. 
Kilpailussa palkitaan erikseen sekä piha- että parvekekohteella osallistuneita. Kilpailua varten valittu 
asiantuntijoista koostuva raati käy ilmoittautumisajan päätyttyä paikan päällä muutaman valitsemansa 
finalistin kohteessa ja päättää kiinteästi kilpailun kriteereihin nojaavat voittajat. Myös yleisö saa äänestää 
suosikkejaan henkilökohtaisten mieltymystensä perusteella. Yleisöäänestys on käynnissä 1.-22.8. ja 
tapahtuu Salon 4H-yhdistyksen kotisivuilla, jonne kilpailukohteet kuvineen ja kuvauksineen on kerätty. 
Äänestäneiden kesken arvotaan yllätyspalkinto! Salon Luontopiha –kilpailu huipentuu Suomen Luonnon 
päivänä 27.8. voittajien julkistamiseen ja palkitsemiseen Pirilän Kukkatalolla Salossa. Pirilän Kukkatalo on 
sponsoroinut kilpailun pääpalkinnot – 100 € lahjakortit Salon liikkeeseensä. Salon Luontopiha -kilpailu on osa 
4H:lla viime vuoden syyskuussa käynnistyneen Nuorten Luonto –hankkeen toimenpiteitä.  
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