
4H-järjestö luonnontuotealan kehittäjänä
-nuoret kerääjiksi ja yrittäjiksi luonnontuotealalle



Luonnontuotealalla 
on valtava potentiaali 
nuorten 
työllistämiseen! 

Nuorissa on valtava 
potentiaali 
luonnontuotealan 
kehittämiseen!



Moi, minä olen Miia ja keräsin kesällä 
osana Yrittäjyyttä luonnosta –hanketta 
vuohenputkea, vadelman lehteä ja 
maitohorsman kukkaa. Keruuseen sain 
tarkat ohjeet ja välineitä Ampun 4H-
yhdistyksen kautta. Yrittäjyyttä 
luonnosta -hanke oli järjestänyt 
villiyrteille ostajan valmiiksi. Keruun 
lisäksi työhöni kuului keräämieni 
villiyrttien kuivattaminen ostajan 
antamien ohjeiden mukaisesti.

Koska asumme maaseudulla luonnon 
keskellä, ei keruupaikkoja tarvinnut 
paljon etsiä. Työ oli aika helppoa ja siitä 
maksettiin ihan mukavasti. Työn sai 
myös aikatauluttaa itse, kunhan 
huolehti, että kasvit olivat oikeassa 
kasvuvaiheessa. 

Työssä ärsyttävintä oli ötökät ja 
kuumuus. Maitohorsman kukan 
kerääminen oli alkuun myös tosi 
hidasta, kunnes opin oikean tekniikan



4H:lla on pitkät perinteet 
luonnontuotealalla

• Luonnontuotteiden keruuta ja välitystä

• Lehtikerppuja Korkeasaareen ja kotieläintiloille

• Satosankarit marja-asemat

• Luomusertifioinnin edistäminen Youngfour Oy:n 
kautta

• Hanketoimintaa niin 4H-liitossa kuin 
paikallisyhdistyksissä ympäri maan



Esimerkkejä ja tuloksia 
kehittämistyöstä

• Keruuryhmät

• Vakiintunutta villiyrttien välitystä ja 
ostopistekokeiluja

• Mahdollisuuksia ja matalia kynnyksiä
yhteiskäyttötiloilla ja –laitteilla.

• 4H-yrittäjät luonnontuotealalla



Keruuryhmät

• Paikallisyhdistysten tai liiton
hanketyöntekijöiden kokoamia ja 
organisoimia nuorista koostuvia
keruuryhmiä

• Järjestön aikuinen hoitaa
yhteydenpidon ostajiin, 
käytännössä nuoret toimivat
ainoastaan kerääjinä

• Sitoutuvat keräämään yhteisiin
tilauksiin

• Ovat koulutettuja ja motivoituneita
nuoria

• Useamman nuoren kokoaminen
yhteen, kasvattaa volyymeja ja 
lisää toimitusvarmuutta. 

• Hyvän pohjan keruuryhmien
organisointiin luo 4H:n liki 200 
paikallisyhdistyksen verkosto ja 
valmiit suhteet aktiivisiin nuoriin



Luonnontuotteiden välitys
paikallisyhdistyksissä
• Nuorten elämäntilanne muuttuu monesti nopeaan

ja keruuseen ei lähdetä useaksi vuodeksi
kerrallaan. 4H toiminta sen sijaan on monessa
kunnassa vakiintunutta ja keruutuotteiden välitys
poimijoilta ostajille säilyy, vaikka nuoret
vaihtuisivat. Erinomaisena esimerkkinä Oulun
4H-yhdistys https://oulu.4h.fi/luonnontuotteet/

• Paikallisyhdistyksissä ja hankkeissa välitetään
luonnontuotteita kerääjiltä ostajille myös aikuisilta
kerääjiltä.

• Satosankarit –marja-asemat ovat toimineet jo 
useamman vuoden ajan metsämarjojen
välityksessä

• Kesällä 2022 pilotoitiin villiyrttien
ostopistetoimintaa Kaakkois-Suomessa



Villiyrttien ostopisteet
• Marja-asemien kaltainen ostopiste 

• Ostopisteitä toteutettiin yhdessä villiyrttien 
varsinaisen ostajan / jatkojalostajan kanssa.

• Ostaja määrittelee hinnan ja toimittaa rahat 
villiyrttien ostoon. 

• Ostopisteelle kuka tahansa voi myydä 
annettujen kriteerien puitteissa kerättyjä 
villiyrttejä. 

• Ostopisteen työntekijä tarkastaa villiyrttien 
laadun ja suorittaa maksun käteisellä

• Ostopisteen työntekijä huolehtii kasvien 
asianmukaisesta säilytyksestä ja käsittelystä 
sekä toimittamisesta eteenpäin.



Yhteiskäyttölaitteilla ja -tiloilla
mahdollisuuksia ja 
matalampia kynnyksiä
• Paikallisyhdistyksiin on hankittu

yhteiskäyttölaitteita ja järjestetty –tiloja.

• Yhteiskäyttölaitteilla madalletaan kynnystä lähteä
mukaan luonnontuotealalle ilman omia isompia
investointeja.

• Kuivureita, kylmäarkkuja, kylmiöitä, silppureita, 
sekoittimia….

• Tilat ja laitteet ovat vapaasti kaikkien
innostuneiden hyödynnettävissä.

• Auttaa nuoria tarttumaan luonnontuotealan
yrittäjyyteen!



4H:ssa kannustamme 
nuoria yrittäjyyteen
• Nuorten yrittäjyyskasvatus on yksi 4H-toiminnan 

kuolmakivistä

• Näin ollen kannustamme ja koulutamme nuoria
yrittäjyyteen myös luonnontuotealla. 
Kehittämishankkeet kestävät aina aikansa, 
yrittäjyyskasvatuksella tavoitellaan toimintaan
pysyvyyttä, joka kestää hankkeiden jälkeen.

• Aktiivisia keruuryhmiä kannustamme ja 
opastamme osuuskuntien perustamiseen. 
Yksinäinen kerääjä ei voi vastaanottaa saman 
mittaluokan tilauksia, kuin useammat kerääjät
yhdessä, volyymia ja toimitusvarmuutta!

• Koulutuksia keruun tueksi > 
poimijakorttikoulutuksilla osaamisen
varmistamista

• Jatkojalostukseen kursseja ja materiaaleja





Four Wild – villiyrttien keruupalvelua uudellamaalla



Keruuryhmistä 
omaan 
yritystoimintaan! 

Villiyrttien keruuta 
Kouvolassa ja 
Lappeenrannassa 
opiskelijoiden 
keräämänä. 



Vivecan villiyrtit –
villiyrttien keruuta ja 
kuivattuja tuotteita!



Kerpputytöt Emma ja Veera
–lehtikerppuja Korkeasaareen ja kotieläintiloille



Vegenature
-vegaanista luonnonkosmetiikkaa



Tutustu näihin!
• 4h.fi/toitaluonnosta
• 4h.fi/ruokaaluonnosta
• https://www.youtube.com/watch?v=2Yd78T84L2E
• https://www.youtube.com/watch?v=FYzXdLEeneo
• https://www.youtube.com/watch?v=nG4xTNoeNHk
• https://4h.fi/app/uploads/2022/02/Toita-ja-ruokaa-

luonnosta-Luonnontuoteopas.pdf
• https://4h.fi/app/uploads/2022/02/Toita-ja-ruokaa-

luonnosta-Lisaansioita-luonnontuotteista.pdf
• https://www.facebook.com/villitjuuret/
• https://vegenature.wixsite.com/vegenature



KIITOS!


