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Nuorten Luonto -hanke on saanut jatkoaikaa – toimenpiteinä hyvien käytäntöjen 
juurruttaminen 
Salon 4H-yhdistyksen 1.9.2015 käynnistämä Leader-rahoitteinen Nuorten Luonto –hanke on saanut 
jatkoaikaa 30.6.2018 saakka. Maaliskuussa Teijon kansallispuistossa pidetyn loppuseminaarin aikaan oltiin 
vielä siinä ajatuksessa, että hanke päättyisi 31.3. Loppuseminaari oli kuitenkin paikallaan päättäen Nuorten 
Luonto –hankkeen uudet salolaisia nuoria osallistavat toimenpiteet. Jatkoajallaan hanke keskittyy 
pääasiassa hyvien käytäntöjensä hiomiseen ja juurruttamiseen. 
 
Hankkeen aikana koottu metsä- ja luontoalan paikallisista toimijoista koostuva verkosto Metsätiimi jatkaa 
Nuorten Luonto –hankkeen hyviä käytäntöjä hankeajan jälkeen ja kehittää uutta toimintaa Salon nuorisolle 
tiiviissä kouluyhteistyössä. Salon 4H-yhdistyksen itsensä lisäksi Metsätiimiin tällä hetkellä kuuluvat tahot ovat 
Suomen Metsäkeskus, Metsänhoitoyhdistys Salometsä, Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys, Perniön 
seudun riistanhoitoyhdistys, Teijon kansallispuiston Luontokeskus sekä biologian ja maantiedon opettajien 
edustus Hermannin ja Armfeltin yläkouluista. Metsätiimiyhteistyö mahdollistaa suuretkin toimenpiteet vastuun 
jakautuessa useammille harteille. 
 
”Hankkeen jatkoajalla kehitetään Metsätiimin pelisääntöjä ja mukaan tiimiin olisi hyvä saada myös 
metsäteollisuutta edustava taho” – miettii Salon 4H:n toiminnanjohtaja Janina Mäkinen. 
 
Yksi hankkeen hyvistä käytännöistä on toukokuussa 2017 ensimmäistä kertaa pilotoitu Metsäpäivä, jonka 
vuosittaisesta toteutuksesta Metsätiimi jatkossa vastaa. Metsäpäivän tarkoituksena on toiminnallisesti ja 
rastimallia käyttäen saada yläkouluikäiset innostumaan metsä- ja luontoalan harrastus-, koulutus- ja 
työllistymismahdollisuuksista. Vuoden 2017 Metsäpäivä sisälsi mm. suden jäljen valun, metsämatematiikkaa, 
metsäkoneisiin tutustumista ja Metsästäjätutkinnon kysymysten selvittelyä. Metsäpäivän toinen pilotointi 
17.5.2018 mahtuu vielä Nuorten Luonto –hankkeen jatkoajan toimenpiteisiin. Metsäpäivää on viime vuoden 
tapaan tarjottu kaikille Salon neljälle yläkoululle. Mukaan mahtuu jokaisesta koulusta yksi kiinnostunut luokka 
eli yhteensä osallistujia tulee olemaan noin sata. 4H järjestää bussikuljetukset paikanpäälle Perniössä ja 
Teijon kansallispuistossa järjestettävään Metsäpäivään Suomen Metsäsäätiön kuljetusapurahojen turvin. 
Ilman tarjottua kyyditystä kouluilla ei ole juurikaan mahdollisuuksia lähteä muualle oppimaan. 
 
”Toisessa pilotoinnissa kehitämme Metsäpäivää koululaisilta ja opettajilta tulleet palautteet huomioiden. Tällä 
kertaa tapahtuma on koko päivän mittainen ja evästely luonnossa sisältyy ohjelmaan. Nämä olivat 
selkeimmät esiin nousseet kehityskohteet positiivisen palauteryöpyn seassa. – arvioi Salon 4H:n 
toiminnanohjaaja Anna Laakkonen. 

 
Tavoitteet paketissa 

Nuorten Luonto –kehittämishanke käynnistettiin vastaamaan huoleen lasten ja nuorten laji- ja 
ympäristötuntemuksen heikentymisestä. Hanke on lisännyt salolaisten 6-28 -vuotiaiden 
ympäristövastuullisuutta ja parantanut heidän luontosuhdettaan laajentamalla heidän omakohtaisia 
kokemuksiaan luontokerhojen ja leirien (yli 240 osallistujaa) sekä teemapäivien ja kurssien (lähes 600 
osallistujaa) muodossa. Samalla on parannettu yleisesti ottaen nuorten työelämävalmiuksia ja rohkaistu 
heitä kokeilemaan 4H-yrittäjänä toimimista luonnonvara-alalla. Hankkeen aikana perustettiin mm. 
kestokasseja valmistava Eko-KaMa ja useita pihanhoidon 4H-yrityksiä. Yhteensä hanke avasi 
työkokemuksen luonnonvara-alalla tavalla tai toisella 37 nuorelle ja tavoitti yhteensä lähes 3 600 nuorta. 
Käytännössä kaikki hankkeen numeraaliset tavoitteet saavutettiin tai ylitettiin reilusti. 
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