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Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst on Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen 

tiedekunnan Metsätieteiden laitoksen opiskelijoiden vuonna 2013 perustama osuuskunta. 

Haetaan Suomen 4H-liitolle kahta (2) toivonlähettilästä It’s 
about taimi -koulukiertueelle 
 
Suomen 4H-liitto pilotoi vuonna 2021 It´s about taimi -koulukiertuetta, jossa kerrotaan 
yhdeksäsluokkalaisille metsien merkityksestä ilmastonmuutoksessa. Koulukiertueen tavoitteena on 
helpottaa nuorten ilmastoahdistusta, kertoa metsien merkityksestä ilmastonmuutoksessa sekä tarjota 
konkreettisia keinoja: mitä nuori voi itse tehdä? Taustalla on Suomen 4H-liiton Taimiteko-toiminta, jossa 
istutetaan uutta metsää ja työllistetään nuoria. 
 
Oletko sinä hakemamme energinen toivonlähettiläs pitämään etänä toteuttavat oppitunnit yhdessä toisen 
toivonlähettilään kanssa? Oletko valmis sukeltamaan yhdeksäsluokkalaisten kanssa tärkeän aiheen pariin 
positiivisella asenteella sekä ratkaisukeskeisellä otteella? Et pelkää oppilaiden kiperiä kysymyksiä ja tuot 
asenteellasi nuorten kaipaamaa toivoa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Sinut koulutetaan tehtävään, jotta 
pitämäsi oppitunnit olisivat mahdollisimman selkeitä, innostavia ja oppilaita aktivoivia. Pedagogisista 
opinnoista on sinulle kuitenkin hyötyä.  
 
Oppituntien pituus on 45 tai 75 minuuttia ja ne toteutetaan kevään 2021 aikana. Kiertue kiertää pienempiä 
paikkakuntia sekä muutamia isompia kaupunkeja. Tarkoituksena on tavoittaa noin 200–300 nuorta. Aihe on 
tärkeä ja kouluttajana olet koko kiertueen avainhenkilö! 
 
Työ tehdään keväällä etätyönä omalla tietokoneella, joten tietoteknisten välineiden tulee olla 
etäoppituntien pitämiseen sopivat. Hakemuksessa katsotaan eduksi työntekijän mahdollisuus jatkaa 
työskentelyä syksyllä koulujen alettua. 
 
Työmäärä ja ajankohta:  

• Kiertue toteutetaan kevään aikana, aloitus on huhtikuussa ja voi kestää toukokuun puolelle 

• Työtä yhteensä noin 15–25 h, riippuen luentojen pituudesta. Lisäksi palkallinen koulutus.  

• Mahdollisuus jatkaa työtä syksyllä, jolloin tavoitteena on pilotoida luentoja etätapaamisten lisäksi 
myös livenä. 

  
Palkkaus:  

• 14€/h + 9% -lomakorvaus 
 
Odotamme: 

• Metsäistä perusosaamista ja reipasta asennetta 

• Koet aihepiirin tärkeäksi ja haluat osaltasi auttaa nuoria aiheen äärellä 

• Mahdollisuutta käyttää työssä omaa tietokonetta, jolta voi pitää etäluentoja 

• Pedagogiset opinnot tai kokemus nuorten parissa työskentelystä katsotaan eduksi 
 
Tarjoamme: 

• Tilaisuuden tutustua Taimiteko-hankkeeseen ja nuorten työllistämistoimintaan 

• Hyvän palkkatason ja tilanteeseen sopivan etätyömahdollisuuden 
 
Eduiksi luetaan Uniforstin jäsenyys ja rekrytointipäätökset pohjautuvat Uniforstin rekrytointikriteereihin. 
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Hae paikkaa lähettämällä kirjallinen hakemus ja CV sähköpostitse 26.2.2021 klo 21 mennessä osoitteeseen 

taija.marttila@uniforst.fi. Kerro hakemuksessasi tehtävään liittyvä osaamisesi. Henkilöstövastaava 

yhdessä toimitusjohtajan ja hallituksen kanssa vastaa rekrytointien etenemisistä. 


