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Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst on Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen
tiedekunnan Metsätieteiden laitoksen opiskelijoiden vuonna 2013 perustama osuuskunta.

Oletko sinä tuleva It´s about taimi -lähettiläs?
Uniforst ja Suomen 4H-liitto etsivät It’s about taimi -koulukiertueelle lähettiläitä pitämään oppitunteja
yhdeksäsluokkalaisille. Tule kanssamme kertomaan nuorille metsien roolista ilmastonmuutoksessa!
Lähettiläänä olet koko kiertueen avainhenkilö! Oppitunnilla kannustat nuoria pohtimaan omaa suhdettaan
metsään, aktivoit nuoria hauskassa Kahoot-visassa ja tuot toivoa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen iloisella
ja energisellä asenteellasi. Koulukiertueella etsitään kadonnutta tubettajaa ja kannustetaan nuoria
tekemään metsämeemejä! Yhden oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja tunnit toteutetaan syksyn (syys–
marraskuun) 2022 aikana etänä Teamsilla.
It´s about taimi on Suomen 4H-liiton etäkoulukiertue, jonka tavoitteena on kertoa metsien monipuolisesta
roolista ilmastonmuutoksessa, helpottaa nuorten ilmastoahdistusta ja tarjota konkreettisia keinoja siihen,
miten nuori voi itse vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Oppituntien tarkoituksena on tavoittaa
noin 2 000 nuorta.

Työmäärä ja ajankohta:
• Pedagoginen koulutus (2x4h) 3.-4.8.2022
• Töitä yhteensä noin 25–35 tuntia riippuen oppituntien määrästä
Palkkaus:
• 14 €/h + 9 % lomakorvaus

Mitä haemme?
•

•
•
•

•
•

olet energinen, reipas ja innostava puhuja
olet metsäalan opiskelija tai sinulla on muuta kautta osaamista metsäalasta yhteiskunnallisella
tasolla
pedagogiset opinnot tai kokemus nuorten parissa työskentelystä katsotaan eduksi. Pedagoginen
osaaminen ei ole edellytys, mutta olet vähintään kiinnostunut opetustyöstä
et pelkää oppilaiden kiperiä kysymyksiä ja tuot asenteellasi nuorten kaipaamaa toivoa
ilmastonmuutoksen hidastamisessa
sinulla on tietokone, Teams ja sähköpostiosoite, joita voit käyttää oppituntien pitämiseen
Oppitunnit pidetään koulun tarpeiden mukaan ma-pe klo 8–16 välisenä aikana

Mitä tarjoamme?
•
•

lähettiläät saavat ennen kiertuetta pedagogisen koulutuksen, jotta tunnit olisivat selkeitä,
innostavia ja aktivoivia. Lisäksi lähettiläät perehdytetään tehtävään.
matalan kynnyksen työllistymismahdollisuus, jonka pystyy tekemään kotona etänä ja joka on
helppo tehdä opintojen ohella
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Tutustu It’s about taimi -koulukiertueen nettisivuihin: https://itsabouttaimi.fi
Tutustu 4H-järjestön toimintaan www.4h.fi
It´s about taimi -koulukiertue on saanut rahoitusta Metsämiesten Säätiöltä.

Fluent Finnish is required!
Eduiksi luetaan Uniforstin jäsenyys ja rekrytointipäätökset pohjautuvat Uniforstin rekrytointikriteereihin.

Hae paikkaa lähettämällä lyhyt kirjallinen hakemus ja CV sähköpostitse 31.5.2022 klo 18 mennessä
osoitteeseen taija.marttila@uniforst.fi. Uniforstin jäsenenä voit hakea paikkaa myös lähettämällä
hakemuksesi ja CV:si Hakijapankkiin: https://forms.gle/6VmAWWPLrTKxDZrj7
Kerro hakemuksessasi tehtävään liittyvä osaamisesi ja kokemuksesi. Toimitusjohtaja ja hallitus vastaavat
rekrytointien etenemisistä.

