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4H:n Nuorten Luonto –hanke opettaa ympäristövastuullisuutta 
 
Nuorten Luonto –hanke värittää keväästä alkaen Salon 4H-yhdistyksen toimintaa. Leader-rahoitteisen 
kehittämishankkeen tarkoitus on lisätä salolaisten 6-28 -vuotiaiden lasten ja 
nuorten ympäristövastuullisuutta, luoda ja parantaa heidän luontosuhdettaan ja edesauttaa nuorten 
työllistymistä luonnonvara-alalle. Toimenpiteinä ovat erilaiset luontoaiheiset kurssit, teemapäivät, kerhot, 
leirit, retket, tietoiskut, kilpailut ja haasteet. Toimenpiteet pääsevät vauhtiin kevään 2016 aikana ja jatkuvat 
31.8.2017 asti. Hankkeen toteuttaja on Salon 4H-yhdistys ja toiminnallista yhteistyötä tehdään mm. Salon 
seudun luonnonsuojeluyhdistyksen ja Salon Nuorisopalveluiden kanssa.  
 
Luonnonvara-alan mahdollisuudet nuorten työllistäjänä – haussa luontoreportteri! 
Salon 4H-yhdistys kantaa myös itse kortensa kekoon nuorten työllistämisessä luonnonvara-alalle. 
Luontoreportterin tärkeimpänä tehtävänä on osallistua hankkeen mielenkiintoisiin ja moninaisiin toimintoihin 
sekä kertoa niistä omalla persoonallisella ja mukaansa tempaavalla tavallaan sosiaalisen median eri 
kanavissa. Samalla reportteri kehittää myös omaa luontosuhdettaan. Osa-aikaista, esimerkiksi nuorille 
opiskelun tai muun työn ohella tehtävää työtä on tarjolla vuoden loppuun saakka. Yhdistys kannustaa 
hakemaan työpaikkaa videohakemuksella 15.3. mennessä. Tehtävään valitaan iloinen ja oma-aloitteinen 
someosaaja, aikaisempaa työkokemusta ei edellytetä. 
Maaliskuun alussa Salon 4H-yhdistys tekee täsmäiskun mm. paikallisen koulun ja kahvilan tarjottimille. 
Tarjottimilta löytyvillä esitteillä kerrotaan nuorille luonnonvara-alan opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksista 
sekä potentiaalisille työntarjoajille nuorten työllistämisen tärkeydestä ja mahdollisuudesta työllistää nuori 
4H:n kautta. 4H:n työpalvelussa 4H on nuoren työnantaja. Yhdistys huolehtii työnantajan velvoitteista ja 
laskuttaa sitten työtä tarjonneelta yksityishenkilöltä, yritykseltä tai yhteisöltä nuoren tekemästä työstä. Nyt 
etsitään erityisesti luonnonvara-alan töitä, kuten pihahommia, metsän hoitoa, avustavia tehtäviä maatilalla tai 
vaikkapa linnunpönttöjen puhdistus- ja ripustusurakkaa. Yhdistys vie hankkeen aikana nuoria tutustumaan 
erilaisiin luonnonvara-alan työtehtäviin ja koulutuspaikkoihin tarjoten näin nuorille konkreettisemman 
käsityksen luonnonvara-alasta. Retkiä toteutetaan kouluyhteistyönä. 

Luontokokemuksia ihan kaikille  
Nuorten Luonto -hanke toteuttaa myös paljon kaikille ja kaikenikäisille avointa toimintaa. 
Luonnonmateriaalien hyödyntämistä käsitöissä esitellään Tehdään yhdessä –kädentaitotapahtumassa 
Steissillä 14.5. Kesäkuussa ohjelmassa on villiyrttikursseja ja luontoaiheisia lasten päiväleirejä, syksyllä 
sienikursseja ja kalankäsittelyä ja loppuvuodesta luonnonkosmetiikkakurssi. Lisäksi luvassa on paljon muuta 
mukavaa luontoaiheista nähtävää ja koettavaa. Salon 4H-yhdistys ilmoittelee hankkeen tapahtumista 
kotisivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja paikallisissa lehdissä sekä tiedotteissa. Tervetuloa mukaan! 
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