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4H:n Nuorten Luonto –hanke on koskettanut jo lähes 3000 salolaista 

Salon 4H-yhdistyksen Leader-rahoitteinen Nuorten Luonto –hanke tähtää salolaisten 6-28-vuotiaiden lasten 
ja nuorten ympäristövastuullisuuden lisäämiseen, heidän luontosuhteensa parantamiseen ja nuorten 
luonnonvara-alalle työllistymisen edesauttamiseen. Hanke käynnistyi syyskuussa 2015.  
Tähän mennessä hankkeen toimenpiteiden kautta on tavoitettu lähes 3000 salolaista ja useat asetetuista 
tavoitteista on saavutettu ja jopa ylitetty. Leireillä ja kerhoissa on ollut noin 150 osallistujaa (tavoite 80), 
kursseilla ja teemapäivillä noin 250 osallistujaa (tavoite 200) ja nuoria on työllistynyt luonnonvara-alalle reilut 
20 (tavoite 15). Määrällisesti vaikuttavimpia ovat olleet yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutetut 
toimenpiteet, kuten leiriyhteistyö Salon kaupungin nuorisopalveluiden kanssa kesällä 2016. 4H toteutti 
tuolloin luontoaiheista ohjelmaa yhden leiripäivän aikana kolmella eri kaupungin kesäleirillä. Ohjelman 
yhteensä 119 lapselle suunnittelivat ja toteuttivat 4H:n tehtävään työllistämät nuoret.  
Ammattiopisto Livian opiskelijoiden kanssa järjestettyyn Halikon yläkouluryhmille suunnattuun luontopäivään 
syyskuussa 2016 osallistui 60 nuorta. Päivän aikana nuoret vierailivat erilaisilla luontoaiheisilla rasteilla 
Halikon vesitorninmäellä. Tekemistä oli turkisten tunnistuksesta kierrätys- ja jokamiehenoikeusaiheisiin 
tehtäviin. Livian opiskelijat suunnittelivat ja ohjasivat rastit näyttötöinään, joiden arviointiin Salon 4H-
yhdistyksen toimihenkilöt osallistuivat.  
Salon 4H-yhdistyksen jo kolmatta kertaa järjestämään Eksoottiset lemmikit esittelyssä – tapahtumaan 
kauppakeskus Plazassa osallistui arviolta 300 henkilöä – ennätysmäärä! Tapahtumassa pääsi tällä kertaa 
tutustumaan myös Suomen luonnon matelijoihin ja näkemään, jopa koskettamaan, vaskitsaa ja 
rantakäärmettä Kyyn suojeluhankkeen Timo Paasikunnaksen ansiosta. 
 
 

Hanke jatkuu - tulossa vauhdikas kevät 
Huhtikuussa 2017 alkaa Ulkourheilukurssi – Testaa trendilajit, joka innostaa ulkoiluun frisbeegolfin, joogan, 
geokätköilyn, polkujuoksun ja SUP-lautailun parissa. Kurssi järjestetään yhteistyössä Salon kansalaisopiston 
kanssa. Ilmoittautuminen on jo alkanut ja ilmoittautua voi niin kauan kuin paikkoja riittää. Kurssi on suunnattu 
15-28-vuotiaille.  

Ensimmäinen, yhteistyössä paikallisten ympäristötoimijoiden kanssa järjestettävä koululaisten Metsäpäivä 
on suunnitteilla tämän vuoden toukokuulle. Metsäpäivässä on tietoa ympäristöalan toimijoista, mutta 
perinteisten esittelypöytien sijaan osallistujille tarjotaan myös toiminnallista luontoaiheista tekemistä. 4H 
vastaa osallistuvien koululaisryhmien kuljetuskustannuksista. On tärkeää, että Nuorten Luonto –hankkeen 
aikana luotuja toimenpiteitä jatketaan myös hankkeen päätyttyä. Parhaillaan ollaan kokoamassa salolaisista 
ympäristötoimijoista koostuvaa metsätiimiä, joka on jatkossa vastuussa Metsäpäivän järjestämisestä 
vuosittain sekä mahdollisesti myös Metsä TET –viikosta syyskaudella. 

4H:n Nuorten Luonto –hanke jatkuu 31.8.2017 saakka. Hankkeelle on mahdollisesti luvassa jatkoa ja 
suunnitteilla on esimerkiksi kansainvälistä yhteistyötä luonto- ja ympäristökasvatukseen liittyen.  
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Kuva: Armfeltin koulun 7-luokkalaisia tutustumassa metsätöihin Teijolla 9.5.2016.  
 (kuvan ottanut Anna Laakkonen)  
 
 
 
        


