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Luonnontuoteala 4H-järjestössä
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Safkasynttärit Suomelle –

lasten villiruokajuhlat 100-

vuotiaalle!
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Safkasynttärit - villiyrttijuhlat 

100-vuotiaalle Suomelle
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Safkasynttärit: 27 tapahtumaa 784 

osallistujaa
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TOP-tehtävät 

Nokkossipsit

https://www.toptehtavat.fi/task/view/14795/nokkossipsit

Luonnonyritit saunassa 

https://www.toptehtavat.fi/task/view/521/saunan-lammitys-

%E2%80%93-hyvinvointi
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Nokkospesto ja jauhelihatikkarit



DigiMasi-hanke v. 2017
• Jo 1980-luvulla Metla perusti marjojen ja sienien kukinnan ja sadon 

seurantahankkeen. Yhteistyössä mukana 4H-järjestö.

• V.2017 satoseuranta joukkoistettiin -> koealaverkosto ja 

kansalaishavaintojen verkosto. 

• Luonnonmarjasatojen (mustikka, puolukka ja suomuurain) valtakunnan 

laajuisen seurantaverkoston perustaminen, inventointi ja ylläpito. 

• Luotiin digitaalinen mobiilisovellus satohavainnontiin (Luke).

• Koealoja (tavoite): 

90 kpl mustikkaa, 

90 kpl puolukkaa, 

36 suomuurainta 

• Koealalla 5 kpl seurantaruutuja,

1 m*1 m. 
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DigiMasi-hanke

4H-järjestö vastasi 

koealaverkostosta ja

työn hoitivat 4H-yhdistysten 

nuoret, jotka saivat tehtävään 

koulutuksen (Luke).

• Nuoret työllistyivät joko 4H-yhdistyksen työpalvelun kautta 

tai he toimivat 4H-yrittäjinä.

11



DigiMasi-hanke

• Laskenta 3 x (kukat, raakileet, kypsät)

• Ilmoitus 3 pv sisällä älypuhelimella.

• Hanke sai hyvin mediahuomiota kesällä
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• 4H-yritys on harrastus, jossa nuori pääsee toteuttamaan omia 

ideoitaan, hyödyntämään vahvuuksiaan ja tienaamaan rahaa.

• 4H-yrityskurssilla ideat ja unelmat jalostuvat yritystoiminnaksi.

• 4H-yrittäjiä yhdistää halu kokeilla omia rajoja ja tehdä itse. 

• 4H-yrittäjät 13-28-vuotiaita. Liikevaihto 50 - 7000 eur/vuosi

• Nuorella on vapaaehtoinen aikuinen yritysohjaajana

• 4H-yrityksen voi perustaa myös parin tai kaveriporukan 

kanssa. Osa 4H-yrittäjittäjistä hakee Y-tunnuksen.

• 4H-yrityksiä tällä hetkellä yli 800, joissa noin 1000 4H-

yrittäjää. 4H-yritysten myynti keskimäärin 800-900 €/vuosi

• 4H-yrityksestä nuori voi saada opintopisteitä. 

• http://yritys.4h.fi.pwire.fi/yritykset/
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4H-yritys

http://yritys.4h.fi.pwire.fi/yritykset/
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Poimulehti-porkkanalehtirullat



4H Länsi-Suomi / Satakunta
• Satakunnan 4H-lähipalvelualue: 

• 21 4H-yhdistystä, 13 4H-toiminnanjohtajaa

• Alue: Pori->Merikarvia->Karvia->Sastamala-

>Punkalaidun->Eura/Eurajoki->Naantali

• Tarvitaan asiasta innostuneita 4H-yhdistyksiä / 

toiminnanjohtajia ja perheitä

• Luonnontuotealan nuoria yrittäjiä l. 4H-yritykset 

luonnontuote-, luonto- ja metsäalalta.

• Kumppaneita, työtilaisuuksia

• Koulutusta ja kursseja vaadittaviin työtehtäviin

• Verkostoja, näkyvyyttä
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