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4H:n Nuorten Luonto –hanke synnytti kasvimaakerhon 
Salon Ollikkalassa, suojassa valtavan kuusiaidan takana, piilee idyllinen kaupungin vanha puutarha. 
Päärakennuksen etupihalle ovat jääneet metallikaaret siinä joskus sijainneesta kasvihuoneesta 
muistuttamaan ja takapihalla aukeaa laaja villiintynyt taimitarha, jonka laidalla on pieni mehiläistarha. Luonto 
on ottanut vallan ja aika tuntuu kuin pysähtyneen –vain pikkulinnut ahkeroivat vieden ruokaa pönttöihinsä ja 
mehiläiset pörisevät medenhaussa. Torstait ovat jo viime kuusta lähtien olleet erilaisia, sillä silloin piha 
täyttyy Salon 4H-yhdistyksen kasvimaakerhon lapsista!  
Mistä ajatus kasvimaakerhosta lähti? –”Luontoaiheisten kerhojen käynnistäminen on osa meillä alkaneen 
Nuorten Luonto –hankkeen toimenpiteitä ja kerhotoiminta taas kiinteä osa 4H:n perustoimintaa. Nyt on 
meneillään myös Vihervuosi ja kun kaupunki lähti tilojen puitteissa yhteistyöhön, olivat lähtökohdat 
kasvimaakerholle loistavat”, kertoo Salon 4H:n toiminnanohjaaja Anna Laakkonen. Kasvimaakerhossa 
kerholaiset oppivat miten kasvimaata hoidetaan ja mitkä asiat kasvuun vaikuttavat. Tällä hetkellä ruukuissa 
ja pihalla kasvavat mm. herne, papu, mansikka ja erilaiset yrtit. ”Kivointa on ollut nähdä lasten innostuvan 
kasvien istuttamisesta. Osa on vienyt innostuksen kotiin saakka, jota juuri toivoinkin. Hauskaa oli myös 
tutustuttaa ja maistattaa lapsille villiyrttejä. Oma herkkuni suolaheinä sai kyllä mainiot ilmeet lasten kasvoille. 
Ei tainnut ihan niin herkullista olla heidän mielestään”, kertoo kasvimaakerhon ohjaaja Paula Salonen 
iloisesti omista kerhoilukokemuksistaan. Paulan ohjaajakaverina toimii Milena Efimenkova. Kerhossa tutuksi 
tulevat hyötykasvien lisäksi kasvimaan ötökät ja pihaluonto. Myös kädentaidot harjaantuvat. Viimekerralla 
kerholaiset osallistuivat Ylen Miljoona Linnunpönttöä –kampanjaan nikkaroimalla omat tiaisen pöntöt. 
Ripustetut pöntöt voi rekisteröidä kampanjan kotisivuilla. Tällä hetkellä rekisteröintejä on jo lähemmäs 
800 000, joista n. 12 500 on tehty Salossa. 
 
Lähde mukaan 4H-kerhotoimintaan syksyllä 
Syyskaudella eri puolilla Saloa pyöri yhteensä yhdeksän 4H-kerhoa, jotka jäivät juuri kesätauolle. Monet 
kerhoista ovat yleiskerhoja, joissa leikitään, leivotaan ja askarrellaan. Kasvimaakerho on poikkeuksellinen, 
sillä se on teemakerho, joka toimii kesäkauden ja päättyy sadonkorjuujuhlaan elokuun lopussa. 4H-kerhoja 
ohjaavat tavallisesti nuoret koululaiset kerran viikossa n. 2h kerrallaan kestävinä kerhokertoina. 
Ohjaamisesta saa korvauksen ja hyviä kokemuksia. 4H-kerhot alkavat jälleen syyskuussa, jolloin 4H hakee 
uusia kerhonohjaajia mukaan toimintaan erityisesti Perniön ja Halikon suunnilta. 4H-kerhoja voi päästä 
ohjaamaan käytyään 4H:n maksuttoman Osaava kerhonohjaaja –koulutuksen, joka tarjoaa pohjan 
kerhonohjaukselle muissakin, kuin 4H-kerhoissa. Vanhemmat voivat ilmoittaa jo 6-vuotta täyttäneitä lapsiaan 
4H-kerhoihin sähköisesti yhdistyksen kotisivujen kautta elokuusta alkaen. Moni syyskaudella toimineista 
kerhoista jatkuu, mutta luontoteemaa jatketaan käynnistämällä myös kokonaan uusi Lähelle luontoa –
teemakerho.  
 

 
Lisätiedot: Toiminnanohjaaja Anna Laakkonen, anna.laakkonen@4h.fi, 044 777 8536 

Hankkeen www-sivut: www.4h.fi/salo > Hankkeet > Nuorten Luonto 
 
 
 
 
 
        


