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Metsäkuutiot tulevat taas! 
 
4H tarjosi syksyllä 2016 paljon positiivista toimintaa ja kiinnostusta herättänyttä Metsäkuutiokilpailua Salon 
alakouluille. Kolme nopeimmin ilmoittautunutta alakoulua pääsi mukaan kevään 2017 aikana toteutettavaan 
kisaan. Metsäkuutioista kuultiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2016, kun Salon 4H-yhdistys järjesti 
Metsäkuutiokilpailun yhteistyössä Salon Seudun Ammattiopiston kanssa Nuorten Luonto –hankkeensa 
toimenpiteenä. Yhteensä kolmen kuution osiin purettavat rungot valmistuivat Ammattiopiston metallipuolella 
kahden metrin mittaisista neliörautatangoista ja visualistiopiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat raamien sisään 
metsäisiä sisustuksia. Sisustukset kilpailivat keskenään paremmuudesta ollen esillä kauppakeskus Plazassa 
ja sekä 4H:n kokoama raati että yleisö pääsivät valitsemaan suosikkinsa. Mainiot, luonnon 
hyvinvointivaikutuksia yllättävästi sisätiloissa esittelevät kuutiot tarjosivat luontoelämyksiä minikoossa. 
Luonto lainassa – viikolla helmikuussa 2017 kaksi kuutioista oli esillä Salon pääkirjastolla. 
 
Kovaa vauhtia lähestyvä kevät on loistava aika uudistua ja luoda kuutioihinkin uutta tunnelmaa! Maaliskuun 
viimeisellä viikolla 4H esitteli alakoulujen joukkueille kilpailun ja pystytti kuutiorungot Vaskion, Märynummen 
ja Amfeltin kouluille. ”Menimme paikanpäälle vetämään innostusinfoa, mutta vastaanotto oli sellainen, ettei 
innostusta kyllä yhtään puuttunut, päinvastoin! Oli hienoa kuulla, miten lapset alkoivat heti ideoida 
sisustuksia. Opettajatkin olivat innokkaita ja luokissa oli meneillään projekteja, joiden jatkoksi 
Metsäkuutiokilpailu sopii loistavasti. Odotamme mielenkiinnolla, millaisia taideteoksia syntyy.” – kertoo Salon 
4H-yhdistyksen toiminnanohjaaja Anna Laakkonen. Joukkueilla on huhtikuu aikaa sisustaa kuutiot. Tämän 
jälkeen kuutiot kilpailevat paremmuudesta kuvan välityksellä 4H-järjestön TOP-tehtäväsivustolla 
(www.toptehtavat.fi). Voittajan ratkaisevat äänestämällä sivustolla vierailevat lapset kaikkialta Suomesta. 
Äänestys on käynnissä 1.-14.5.2017. 
 
Mikä Metsäkuutio? 
Metsäluonnonomaiseksi sisustettu tunnelmallinen pieni tila, jonka tarkoituksena on tarjota luonnon 
hyvinvointivaikutuksia siellä, missä niitä ei normaalisti ole. Kuutio houkuttelee sisäänsä rentoutumaan tai 
virkistäytymään ja kokemaan luontoelämyksen minikoossa. Kuutiossa aistit herkistyvät kosketuksen, kuulon 
ja näköhavaintojen kautta – sisältä saattaa löytyä esimerkiksi rauhoittavia vihreitä metsämaisemia, veden 
solinaa ja linnunlaulua tai sammalmatto hypisteltäväksi – melkein mitä tahansa mitä vain mielikuvitus antaa 
myöden. 
 
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.  
 
 
Lisätiedot: Toiminnanohjaaja Anna Laakkonen, anna.laakkonen@4h.fi, 044 777 8536 

Hankkeen www-sivut: www.4h.fi/salo > Hankkeet > Nuorten Luonto 
 
Kuva: 4H:n toiminnanjohtaja Janina Mäkinen ja toiminnanohjaaja Anna Laakkonen kokoamassa 

visualistien suunnittelemaa Metsän sylissä –kuutiota Salon pääkirjastolle Luonto lainassa –
viikolla 2017.  

 (kuvan ottanut: Joni Mäkinen)  
 
 
 
        


