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Suomen 4H-järjestöllä on 

65 000  

jäsentä, joista nuorisojä-

seniä on  

56 000. Järjestön koko-

naistuotot ovat n. 26 milj. 

euroa. Kerhotoiminta ulot-

tuu kaupungeista maa-

seudulle. Kerhoja on lä-

hes 3 000 ja kerhokäynte-

jä vuodessa lähes 

400 000. Kerhoissa on 3 

600 koulutettua  

ohjaajaa. 

Järjestö työllistää yli 

7 000 alle  

29-vuotiasta nuorta, joille 

se maksaa palkkoja noin 

4 milj. euroa  

vuodessa. 

Tähän mennessä lähes 

38 000 nuorta on suorit-

tanut Ajokortti  

työelämään -kurssin. 

4H-yrityksiä perustettiin 

vuonna 2016 yli 700. 

Paikallisia 4H-yhdistyksiä 

on 225. 

4H tulee sanoista 

HEAD, HANDS, HEART, 

HEALTH 

Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan 
tervehdys 
 

Elämä on välillä yhtä juhlaa. Siltä tuntuu juuri nyt, 
kun Suomi 100 -juhlinta on päättymässä ja samaan 
aikaan ajatukset ovat kääntyneet kohti 4H-järjestön 
omaa juhlavuotta. Vuonna 2018 tulee kuluneeksi 
huikeat 90 vuotta siitä, kun valtakunnallinen 4H-
toiminta Suomessa alkoi. 
 
Juhlavuosi on hyvä hetki katsoa hetki taaksepäin: 
ihailla, arvioida ja oppia siitä, mitä aiemmin on tehty. 
Olemme ylpeitä hienosta historiastamme, mutta 
erityisesti haluamme tänä vuonna kohdistaa 
ajatuksemme seuraavaan 90 vuoteen. Miten 
tuemme jatkossakin lasten ja nuorten kasvua maalla 
ja kaupungeissa itsetuntoisiksi ja avarakatseisiksi 
ihmisiksi, jotka omalla vuorollaan ovat rakentamassa 
Suomea ja sen tulevaisuutta? Mitä voimme oppia 
menneestä, mitä haluamme tehdä toisin? 
 
Juhlavuosi tarjoaa myös hienon tilaisuuden tehdä 
näkyväksi sitä kaikkea, jota jo nyt tehdään – ja sitä 
on paljon. Vuonna 2018 meillä on ainutlaatuinen 
tilaisuus tehdä paikallista nuorisotyötä näkyväksi 225 
yhdistyksen voimin. Käytetään tämä tilaisuus 
hyödyksi ja tehdään 4H näkyväksi koko Suomessa 
etelästä pohjoiseen, kaikenikäiset yhdessä. Tehdään 
tästä ikimuistoinen juhla. 
 
Hyviä tuloksia lapsi- ja nuorisotyössä saavutetaan, 
kun asioihin tartutaan ajoissa ja niitä tehdään 
pitkäjänteisesti. Ennaltaehkäisevä, pitkäkestoinen ja 
laadukas työ lapsen ja nuoren kasvun tukena on se, 
mitä osaamme ja mitä haluamme jatkossakin tehdä. 
Siihen tarvitaan hyviä kumppaneita, joista 
kumppanuus kuntien kanssa on ollut ja on 
jatkossakin meille erityisen tärkeä. 
 
Iloista juhlavuotta! 
 
Tomi Alakoski 
toimitusjohtaja 
Suomen 4H-liitto 
 

https://4h-fi.directo.fi/@Bin/4262414/4H_logo_RGB72.jpeg


 

Johdanto 

 

Liedon 4H-yhdistys järjestää lapsille ja nuorille kerho-, kurssi- ja leiritoimintaa. 

Lisäksi yhdistys kouluttaa nuoria työelämään, tarjoaa heille työpaikkoja ja 

mahdollisuuden kokeilla yritystoimintaa koko Liedon kunnan alueella paitsi 

Tarvasjoella, jossa toiminnan järjestää Härkätien 4H-yhdistys. Yhdistyksen 

toiminnan valtakunnallisena tukena toimii Suomen 4H-liitto aluetyöntekijöineen. 

4H-toimintamme on kaikille avointa eikä siihen osallistuminen edellytä 4H-

jäsenyyttä. Niinpä muun muassa 4H-kerhoihin, kursseille, ym. tapahtumiin 

osallistuu runsaasti myös ei-jäseniä. 4H-yhdistys on aktiivisesti mukana myös 

erilaisissa kuntalaisia laajasti tavoittavissa tapahtumissa, toiminnoissa ja 

tilaisuuksissa. 

Liedon 4H-yhdistyksellä on palkattu toiminnanjohtaja Taina Päätalo. 4H-

yhdistyksen hallituksen jäseninä toimivat puheenjohtaja Lotta Laupiainen, 

varapuheenjohtaja Soili Leppänen, Katariina Lehtinen, Hannu Miettinen, Merja 

Mäkiharju-Rantanen, Karoliina Peltola, Petri Riikonen, Raija Salmi ja Minna 

Ylikännö. Hallituksen varajäseninä ovat Taru Mäki ja Juha Heikkilä. 

Katariina Lehtinen, Karoliina Peltola ja Minna Ylikännö ovat erovuorossa 

sääntömääräisessä kokouksessa keväällä 2018. 

Liedon 4H-yhdistyksellä on 310 nuorisojäsentä, jonka lisäksi yhdistyksellä on 

aikuisjäseniä. Toimintaan osallistuu runsaasti myös lapsia, nuoria ja aikuisia, 

jotka eivät ole 4H-yhdistyksen jäseniä.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4H-NUORISOTYÖN TAVOITTEET 2018 
LIEDON YHDISTYKSESSÄ 
 
4H-järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten 
elämänhallintaa, kasvua työelämään, yrittäjyyteen 
ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 
    Nuorten kasvua työelämään ja yrittäjyyteen 
tuetaan Kolme askelta työelämään -
toimintamallin avulla. Se sisältää 4H-nuorisotyön 
avaintuotteet, jotka ovat ryhmätoiminta, kurssit, 
työllistäminen ja nuorten yritykset. Tavoitteena on, 
että avaintuotteet toteutuvat mahdollisimman ta-
salaatuisina kaikissa yhdistyksissä.  
     Lasten ja nuorten kasvua aktiiviseen kansalai-
suuteen tuetaan Tekoja lähellä ja kaukana -
toimintamallin kautta. Siinä yhdistyvät nuorten 
oman toiminnan tukeminen ja nuorten oma teke-
minen. 4H tukee nuorten mahdollisuuksia oppia 
tietoja ja taitoja, osallistua ja vaikuttaa – kasvaa 
aktiivisiksi kansalaisiksi.  
 

Kolme askelta työelämään 
 
1. Ryhmätoiminta 
Ryhmätoiminnan tärkein muoto on yli 6-vuotiaille 
tarkoitettu 4H-kerho, jossa tuhannet lapset ja nuo-
ret oppivat aitoja asioita oikeissa ympäristöissä 
itse tekemällä. Kerhoja ohjaavat koulutetut ohjaa-
jat. Vuonna 2018 Liedon 4H-yhdistyksen tavoit-
teena on järjestää yhteensä 12 teema- ja yleis-
kerhoa, joissa on yhteensä 4000 osallistujaa. 
     Kesä- ja eloleiristä sekä lemmikkieläin- ja luon-
toleireistä tavoitellaan yhteensä 400 leiripäivää. 
Yksi leiripäivä tarkoittaa yhden henkilön yhden 
päivän osallistumista. 
     Metsä- ja luontokilpailuihin sekä vuoden 4H-
yritys- ja vuoden 4H-kerho-kilpailujen osallistuja-
tavoite on 200 lasta ja nuorta. 
4H järjestää kaikille avoimia sieniretkiä ja sieni-
näyttelyitä sekä on mukana erilaisissa kuntalaisia 
laajasti tavoittavissa tapahtumissa, toiminnoissa 
ja tilaisuuksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi Lieto-
viikko, Keisvuoren teemapäivät, Nautelankosken 
niittotalkoot ja Perhepäivä maatilalla sekä kylä- ja 
asukastapahtumat. 
    Kouluyhteistyönä 4H järjestää muun muassa 
retkiä Hämeen luontokeskukseen, teema- ja har-
rastepäiviä sekä neuvontatilaisuuksia.  
     Nuoret ovat aktiivisesti mukana erilaisten ta-
pahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Nuorten työelämätaidot 
Nuorten työelämätaitoja kehitetään 4H-
työelämäkursseilla sekä paikallisesti kehi-
tetyillä nuoria työelämään valmentavilla 
kursseilla. Kurssien kautta nuoret saavat 
valmiuksia tehdä työtä toisen palvelukses-
sa tai kokeilla oman yrityksen perustamis-
ta. Vuonna 2018 järjestettäviä työelämä-
kursseja ovat muun muassa Osaava ker-
honohjaaja-kurssi, Ajokortti työelämään-
kurssi, Työt alkavat-kurssi, 4H-yrityskurssi, 
Kotityökurssi, Pihatyökurssi, Lastenhoito-
kurssi ja Koiranhoitokurssi.  
   Liedon yhdistyksen alueella toimii 
30.9.2018 asti Työtaitoja tulevaisuuteen -
kehittämishanke, joka tarjoaa nuorille mah-
dollisuuksia työelämätaitojen lisäämiseen 
sekä näiden taitojen kokeilemiseen työ-
elämässä. Vuonna 2018 järjestetään myös 
Leiriohjaaja-, Hygieniapassi-, Kotitalous-, 
Tarjoilupalvelu-, Ensiapu- ja turvallisuus-, 
Luonnonkosmetiikka, Sieni- ja Metsäkurs-
sit.  Kursseja toteutetaan yhteistyössä alu-
een 4H-yhdistysten, Opintokeskus Siviksen 
ja Suomen Metsäsäätiön kanssa. Tavoit-
teena on 800 kurssipistettä. Yksi kurssipis-
te tarkoittaa yhden henkilön neljän tunnin 
osallistumista. 
 
3. Nuorten työllistyminen 
Yli 13-vuotias nuori voi työllistyä joko 4H-
yhdistykseen tai yhdistyksen välittämiin 
töihin. Moni nuori työllistyy kerhojen oh-
jaustehtäviin. 4H-yhdistyksen välittämät 
työpaikat voivat olla yksityishenkilöiden, 
yhdistysten, kuntien tai yritysten tarjoamia 
työpaikkoja. 4H-yhdistys hoitaa työnantaja-
velvoitteet. 
     Vuonna 2018 tavoitteena on työllistää 
20 nuorta muun muassa lasten ja eläinten 
hoitotyöhön, siivous- ja pihanhoitotöihin 
sekä myyntityöhön. Lisäksi 20 nuorta saa 
palkkioita kerhojen ja leirien ohjaamisesta. 
Nuorille maksetaan palkkaa ja palkkioita 
yhteensä noin 12 000 euroa. 
    Yrittäjyydestä kiinnostunut nuori voi pe-
rustaa oman 4H-yrityksen. Nuori tekee so-
pimuksen yhdistyksen kanssa ja saa tuek-
seen henkilökohtaisen yritysohjaajan. 
Vuonna 2018 tavoitteena on kuusi nuorten 
omaa 4H-yritystä. 
 



 

Liedon 4H-yhdistys viestii nuoriso-
työstä 
 
Yhdistys käyttää nuorille suunnatussa vies-
tinnässä perinteisten viestintäkanavien lisäk-
si yhä enemmän verkkoa ja sosiaalista me-
diaa. Viestinnän avulla teemme 4H-
nuorisotyötä näkyväksi. Viestimme aktiivi-
sesti, houkuttelevasti ja monikanavaisesti. 
Liedon 4H-toiminnasta saa tietoa muun mu-
assa yhdistyksen ja kunnan kotisivuilta, Fa-
cebookista, Instagramista, WhatsAppista, 
sähköpostitse sekä paikallis- ja maakunta-
lehdistä. 
 

 
YHDISTYKSEN MUU TOIMINTA 
 
Liedon 4H-yhdistyksen muuta toimintaa ovat 
Työtaitoja Tulevaisuuteen -kehittämishanke, 
tuotevälitys ja palvelutoiminta sekä varain-
hankinta. Liedon 4H-yhdistys koordinoi Lie-
dossa muun muassa lannoitesäkkien ja me-
talliromun keräystä sekä jakaa kunnan vilje-
lypalstat ja pitää liikuntatoimen tanssikahvio-
ta Lieto hallilla.  
     4H-yhdistys on mukana Lapsi- ja perhe-
palveluiden muutosohjelmaa (LAPE) valmis-
televassa perhekeskustyöryhmässä. 
4H-yhdistyksellä on sopimus kunnan työllis-
tämispalvelujen kanssa pitkäaikaistyöttömien 
sijoittamisesta yhdistyksen palvelukseen 
sekä kuntouttavan työtoiminnan ja nuorten 
työttömien kurssitoiminnan järjestämisestä.  

 
 

TOIMITILAT JA HENKILÖSTÖ 
 
Liedon 4H-yhdistyksen toimisto sijaitsee Lie-
to-opistolla. 4H-kerhot kokoontuvat pääosin 
koulujen tiloissa. Toiminnanjohtajan lisäksi 
henkilöstöön kuuluvat kerhotoiminnan koor-
dinaattori Taru Jaako ja toimistotyöntekijä 
Riku Kolehmainen, jotka ovat töissä Liedon 
kunnan työllistämispalvelujen kautta 
27.5.2018 asti.  

 

 
Tekoja lähellä ja kaukana  
 
Toimintamalli kuvaa 4H-järjestön toteuttamaa 
kansalaiskasvatusta. Aktiivinen kansalaisuus 
toteutuu 4H:ssa parhaiten lasten ja nuorten 
itse suunnittelemina ja toteuttamina hyvinä 
tekoina omassa lähiympäristössä tai maail-
malla.  
     Nuorten ja nuorten ryhmien itse ideoimaa 
ja toteuttamaa toimintaa tuetaan edistämällä 
nuorten kansainvälistä toimintaa, verkostoi-
tumista ja omien projektien toteutusta yhteis-
työssä muun muassa kunnan nuorisotoimen 
ja nuorisovaltuuston kanssa. Toiminnanjohta-
ja ja vapaaehtoiset aikuiset auttavat tarvitta-
essa tarjoamalla nuorille tukea, välineitä ja 
mahdollisuuksia. 
 
 

Vapaaehtoisuus vahvistaa nuorisotyö-
tä 
 
4H-nuorisotyö perustuu ammattitaitoisten 
toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten yhteistyö-
hön. Liedon 4H-yhdistyksessä toimii 30 va-
paaehtoista muun muassa kerhojen ja leirien 
ohjaajina, nuorten valmentajina, yritysohjaaji-
na ja isäntäperheinä. 
 

 

RAHOITUSRAKENNE 
 
Liedon 4H-yhdistyksen rahoitusrakenne 
koostuu kunnan avustuksesta, valtion avus-
tuksesta, jäsenmaksuista, työllistämistoimin-
nan tuotoista sekä yhdistyksen muun toimin-
nan tuotoista. EU-rahoitteiselle nuorten Työ-
taitoja Tulevaisuuteen – työllistämishankkeel-
le saatiin rahoitusta myös Liedon Säästöpan-
kilta. 
     Aluehallintovirastolta on haettu digitaali-
sen nuorisotyön Digimedi-hanketta, jonka 
suunniteltu toteutusaika on 1.6.2018–
31.5.2021. Aluehallintoviraston, Liedon kun-
nan ja Suomen Olympiakomitean kanssa 
jatketaan mahdollisuuksien mukaan kerhoyh-
teistyötä. 
     Jäsenmaksujen maksamisen tärkeyttä ko-
rostetaan. 
     Metallinkeräystä jatketaan Jouni Vähäta-
lolla Liedon asemalla. 
     Varsinais-Suomen Emäntäkoulutuksen 
Kannatusyhdistykseltä on saatu apuraha, 
jolla järjestetään kursseja ja teemailtoja ruo-
anvalmistukseen ja leivontaan sekä kodin-
hoidon puhtauteen ja siisteyteen liittyen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

LIEDON 4H-YHDISTYS 

Facebook: Liedon 4H-

yhdistys 

Instagram: 4hlieto 

Kievarintie 3 

21420 LIETO 

Puh. 050 352 1968 

lieto@4h.fi 

lieto.4h.fi 
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