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LIEDON 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

Viimeistään Liedon 4H- yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen kynnyksellä huomaa ajan riennon rivakan 
virran. Kuluneeseen vuoteen on mahtunut paljon. Muutama vuosi sitten 80 vuotta täyttänyt yhdistys on 
kiinteä osa Liedossa nuorille suunnattavaa harrastus- ja työtoimintaa. Tietyt perinteiset asiat yhdistyksen 
toiminnassa pysyvät mutta katse on samalla myös kiinteästi tulevassa. Haasteita niin talouden kuin 
toimintakulttuurin silmin katsottuna riittää. Haasteista huolimatta yhdistys ja sen nuorille suunnattu toiminta 
on vireää ja suosittua ja on selvää että 4H- teemaisella harrastustoiminnalla on tulevaisuudessakin kysyntää. 
 
Liedon 4H-yhdistyksen suosion taustalla on toiminnan kehittyminen toimintaympäristön muuttuessa. Hyvien 
arvojen tukena toiminnassa on selkeä kasvatusajattelu ja näkemys siitä miten ja mihin lapsia ja nuoria 
kasvatetaan. 4H:n pedagogisina lähtökohtina ovat tekemällä oppiminen ja kokemusoppiminen. Toiminnalla 
on kuitenkin oltava yhteiskunnallista lisäarvoa, jotta ihmiset jaksavat uhrata aikaansa toiminnalle. 
Toimintaympäristön muutoksessa huomataan digitalisoituminen, monikulttuurisuus, väestön ikääntyminen, 
työvoiman määrän väheneminen, lasten ja nuorten arvomaailman pirstaloituminen, erilaisen oireilun 
lisääntyminen ja sitä kautta syrjäytymisen vaaran lisääntyminen. Paradoksaalisesti samaan aikaan tarvitaan 
lisää työvoimaa kun osa nuorista putoaa työelämän ulkopuolelle. 4H:n missio nuorten työelämävalmiuksien 
edistämisestä saa hyvää vastakaikua. 4H-toiminta kehittää työelämävalmiuksien ja yrittäjyystaitojen lisäksi 
lasten ja nuorten elämänhallintaa, omatoimisuutta, arjen taitoja, kädentaitoja sekä luonnon ja ympäristön 
ymmärrystä. Kansalaisjärjestönä 4H:lla on hyvä valmius vastata edellä mainittuihin yhteiskunnan haasteisiin.  
 
4H-yhdistyksen voimavara on palkattu toimihenkilö. Nuorten työllistäminen ja yrittäjyyskasvatus on 
monimutkaista eikä se onnistu pelkästään vapaaehtoisvoimin. Onnistuminen edellyttää palkattua työvoimaa. 
Resursseista on jatkuvasti pulaa. Kunnan myöntämä avustus on elintärkeä 4H-yhdistykselle. Toisaalta 
kunnan ja valtionavustukset ovat siemenrahoja, joiden myötä 4H-toiminnan kautta kunnan lapsien ja nuorten 
hyödyksi saadaan aikaan muita rahavirtoja.   
 
Vuosi 2015 oli Liedon 4H- yhdistykselle kokonaisuutena onnistunut. Tästä ehdottomasti suurimpana ansiona 
voidaan pitää kesällä Liedon Säästöpankilta saatua merkittävää avustuserää nuorten työelämävalmiuksiin 
liittyen. Mutta myös epävarmuuden pilviä leijuu 4H- taivaalla. Vuoden 2015 alussa toteutettiin kuntaliitos 
Liedon ja Tarvasjoen kesken. Kunnassa toimii näin olleen kaksi erillistä 4H- yhdistystä ja tietyissä tilanteissa 
nämä järjestöt ovat kilpailijoita toisilleen kun puhutaan varainjaosta. Liedon 4H- yhdistyksellä on kuitenkin 
perinteisen kerho- ja työtoiminnan lisäksi iso focus ennen kaikkea nuorten työelämän valmiuksien 
lisäämisessä. Yhdistys on hakenut mukaan EU- rahoitteeseen hankkeeseen Työtaitoja tulevaisuuteen. Tätä 
kirjoitettaessa ei ole vielä tiedossa onko Liedon 4H- yhdistys saanut myönteisen päätöksen mutta 
toteutuessaan kyse on hankkeesta jolla toivottavasti voidaan vähentää merkittävästi pudokkaiden määrää. 
  
Lietolaiset nuoret tarvitsevat meitä. Työ, ennen kaikkea yhteistyö on se konsepti jolla 4H- työ jatkuu ja siitä 
saadaan tehtyä jatkossa toivottavasti sellaista että yhä useampi lietolaisnuori löytää 4H- toiminnasta sisältöä 
elämään. Ilman monia yhteistyötahoja tämä ei kuitenkaan onnistu ja niinpä on taas kiitoksen aika. Kiitos 
kuuluu kaikille 4H-toiminnassa mukana olleille luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja kaikille toimintaa 
tukeville tahoille; Liedon kunnalle ja muille yhteistyökumppaneille. Toivon, että yhteistyö jatkuu edelleen! 

 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
                                 Juha Heikkilä 
                                 puheenjohtaja 
                                 Liedon 4H-yhdistys 
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LIEDON 4H-YHDISTYS 

 
4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja 
toimintaperiaatteet. 
 
Sääntöjen mukaisesti Liedon 4H-yhdistyksen tarkoituksena on 4H-nuorisotyön avulla 
1. voimistaa nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja käytännön taitojen hallintaa 
2. tukea nuorten terveitä elämäntapoja, kestävän kehityksen kunnioittamista sekä 
kansainvälistymistä 
3. edistää nuorten elämänhallintaa ja ehkäistä heidän syrjäytymistään 
4. edistää nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia 
 
Liedon 4H-yhdistys on rekisteröity 27.12.1940 yhdistysrekisteriin. Käyntiosoite on Kirkkotie 11, 
21420 LIETO, postiosoite PL 24, 21421 LIETO. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 0282611-3. 
Liedon 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Liedon kunta lukuun ottamatta Tarvasjokea, 
jonka 4H-toiminnasta vastaa Härkätien 4H-yhdistys. 

 

JÄSENET 

 
4H-yhdistyksellä oli vuoden 2015 lopussa 480 jäsentä. 
Jäsenistön jakautuminen: 

 
4H-yhdistyksen 
nuorisojäsenistä oli 
poikia 133 ja tyttöjä 258. 
Nuorisojäsenten keski-
ikä oli 12 vuotta. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorisojäseniä (/2014) 391 (344)

6-9 –vuotiaita 148

10-17-vuotiaita 243

18-28-vuotiaita 38

joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksanut 82 (141)

Aikuisjäseniä (/2014) 89 (27)

joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksanut 24 (26)



 

5 

 

 

 

HALLITUS JA KOKOUKSET 
 

Liedon 4H-yhdistyksen hallitukseen vuonna 2015 kuuluivat sääntömääräisen kokouksen 
valitsemina ja hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 
 
Juha Heikkilä    puheenjohtaja 
Soili Leppänen varapuheenjohtaja 
Lotta Laupiainen 
Katariina Lehtinen  
Hannu Miettinen 
Merja Mäkiharju-Rantanen 
Karoliina Peltola 
Petri Riikonen 
Minna Ylikännö 
Raija Salmi  varajäsen 
 
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Taina Päätalo. Hallitus kokoontui 
vuoden aikana neljä kertaa, josta kertyi pöytäkirjoihin yhteensä 60 päätöspykälää. 
Liedon 4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Vilkkimäen Kakku ja Kahvissa 
13.4.2015. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jasmin Järvinen. Osallistujina oli 24 henkilöä. 

 
 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEISTYÖKUMPPANIT 

 
Liedon kunnassa toimii kuntaliitoksen seurauksena vuoden 2015 alusta lähtien kaksi 4H-
yhdistystä: Liedon 4H-yhdistys ja Härkätien 4H-yhdistys (Aura, Koski Tl, Liedon Tarvasjoen 
alue, Marttila ja Pöytyä). Kumpikin 4H-yhdistys jatkaa toimintaansa omalla toimialueellaan 
edellisvuosien tapaan. Näin taataan monipuolisen ja laajan 4H-toiminnan säilyminen ja 
kehittyminen koko Liedon kunnan alueella. 
Yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsen. Paikka- ja seutukunnalla 4H-yhdistys on jäsenenä Varsin 
Hyvä ry:ssä. 
 
Liedon 4H-yhdistys tekee yhteistyötä koulujen, kunnan nuoriso-, sosiaali- ja liikuntatoimen, 
Kisällikellarin, Nautelankosken museon sekä seurakunnan kanssa. Lisäksi yhteistyötä on 
muun muassa Härkätien Ympäristönsuojeluyhdistyksen, Lieto-Oppaiden ja Härkätien 
Vaeltajien kanssa. Myös naapurikuntien 4H-yhdistykset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. 
 
Liedon kunnan ”Kumppanuutta ja yhteistyötä” -yhdistysohjelman myötä Liedon 4H-yhdistys on 
mukana muun muassa Liedon Lastensuojelusuunnitelman, Hyvinvointisuunnitelman ja 
Maahanmuuttajayhteistyön työryhmissä. 

 

TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS 

 
Liedon 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2015 perustui edustajakokouksen hyväksymään 
kolmivuotiseen strategiaan "Tekoja ja Tekijöitä 2014–2016", syksyllä 2014 Lounais-Suomen 
4H-piirin kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen 
hyväksymään vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. 

 

TOIMINTA 

 
4H-järjestössä tuotetaan "Kolme askelta työelämään" -toimintaa. Kerhoissa opitaan muun 
muassa vuorovaikutus- ja arjentaitoja. Kursseilla ja koulutuksissa omaksutaan työtaitoja ja 
pelisääntöjä, joita hyödynnetään työelämässä esimerkiksi 4H-yhdistyksen toimiessa 
työnantajana. Nuori voi myös perustaa oman 4H-yrityksen saaden tukea yhdistykseltä ja 
henkilökohtaiselta yritysohjaajalta. 
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4H-yhdistyksen 4H-nuorisotoiminnan avaintuotteiden tulokset vuonna 2015: 

 
 
 

– 4H-kerhoja ja teemakerhoja oli                
yhteensä 13 kpl (12 kpl / 2014), joiden 
kokoontumiskertojen määrä oli yhteensä 
329 ja osallistujamäärä yhteensä 3283. 
 
– Lasten ja nuorten kurssi-, leiri- ja 
kilpailupäiviä toteutui yhteensä  
1052 pv (1626 pv / 2014). Näistä 
kurssipäiviä oli 438, kilpailupäiviä 545 ja 
leiripäiviä 69. Yksi kurssi-, leiri- tai 
kilpailupäivä tarkoittaa yhden henkilön 
neljän tunnin osallistumista. 
 
– Nuorten perustamia 4H-yrityksiä oli 
1 kpl, joka oli Kakkutyttö. 

 
 
 

 
 
 

                            

Kerhotoiminta: Kertaa Osallistujat 

Luova toiminta ja liikunta 77 712 

Eläimet 51 484 

Viestintä ja vuorovaikutus 92 933 

Koti ja keittiö 52 568 

Taitavat kädet 26 269 

Metsä ja luonto 16 157 

Teknologia 1 12 

Ympäristö ja kierrätys 5 47 

Puutarha ja viherympäristö 1 7 

Kansainvälisyys 7 88 

Työtä ja omaa rahaa 1 6 

Yhteensä kerhoja 2015 329 3283 

Yhteensä kerhoja 2014 325 2659 

Nuorille maksetut palkat ja palkkiot 
2015: 
 
 

Nuorten ansiotulot (€) Nuorten myyntitulot (€) 

Kerhon- ja leirinohjaus, myynti- ja toimistotyöt 3345,33 
 

 

Kotitalousalan palvelutyöt 870,11 
 

 

Lemmikkieläinten hoitotyöt 2170,59 
 

 

Piha, puutarha, ympäristö  1160,43 
 

 

4H-yritysten myyntitulot  480,00 

Ansiotulot yhteensä (/2014) 7546,46 (4902,20)  

Myyntitulot yhteensä (/2014)  480,00 (2177,84) 

Ansio- ja myyntitulot yhteensä (/2014) 8026,46 (7080,04) 

Nuoret saavat työkokemuksia esimerkiksi lasten ja 

eläinten hoitotöissä. 
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HENKILÖSTÖ JA TALOUS 

HENKILÖSTÖ 
 

Toiminnanjohtaja Taina Päätalo on Liedon 4H-yhdistyksen ainoa vakituinen ja kokopäiväinen 
työntekijä.  
 
4H-yhdistys työllisti erilaisiin tilapäisiin työtehtäviin yhteensä 34 nuorta. 
 
4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2015 yhteensä 49 936,30 € (52 157,87 € /2014). 
Varsinaisen työsuhteisen toimihenkilön palkan lisäksi henkilöstökuluihin sisältyvät yhdistyksen 
nuoret palkan- ja palkkionsaajat. Kustannuksiin sisältyvät maksettujen palkkojen ja 
palkkioiden eläkekulut sekä muut henkilösivukulut. 
 
4H-yhdistyksessä toimivien vapaaehtoisten ohjaajien määrä oli vuonna 2015 yhteensä 24 
henkilöä. Ilmaristen 4H-kerhoa ohjasivat Veera Jaalamo, Ada Liukko, Julia Stenström, Sonja 
Taskinen ja Anna Tyykilä. Ilmaristen kokkikerhoa ohjasivat Katariina Lehtinen ja aikuisohjaaja 
Yrjö Silvennoinen, apuohjaajana Johanna Kivimäki ja Patrik Aalto. Ilmaristen ja Pahkamäen 
sählykerhoja ohjasi aikuisohjaaja Juha Heikkilä. Pahkamäen 4H-kerhoa ohjasivat Venla 
Koivula, Maria Konkola ja Ella Rusi. Littoisten kokkikerhoa ohjasivat Hanna Káren, Matias 
Malin, Juhani Niinijärvi ja Maria Päläs, apuohjaajina Pinja Forsman, Julius Lehti, Ida-Marja 
Manelius ja Paula Mänty. Loukinaisten 4H-kerhoa ohjasi Jasmin Järvinen. Saukonojan 4H-
kerhoa ohjasivat Leevi Ylinen ja aikuisohjaaja Eija Hiitti. Yliskulman 4H-kerhoa ohjasi Jenna 
Huhtaniemi apuohjaajina Noora Huhtaniemi, Riku Laukkanen ja Eveliina Valonen. Jokilaakson 
4H-kerhoa ohjasivat Hanna Martikainen, Siru Rantanen ja Mila Tammisuo. Jokilaakson 
lemmikkikerhoa ohjasivat Laura Kuukasjärvi ja Nora Suontlahti. Hevoskerhoa Rynkössä 
ohjasi aikuisohjaaja Tanja Petrell.  Lisäksi kerhoja ohjasi tarpeen mukaan 4H-
toiminnanjohtaja. 
 

TALOUS 
 

Liedon 4H-yhdistyksen tilikauden 2015 tulos oli +1 520,30 € ylijäämäinen.  
Suomen 4H-liiton välittämä valtionavustus oli 11 197,93€ (11 117,96 € / 2014).  
Liedon kunnan myöntämä avustus oli 12 700 € (15 000 € / 2014). 
 
Liedon Säästöpankki tuki nuorten yrittäjyyttä sekä työelämävalmiuksien lisäämistä ja 
työllistämistä 10 000 € lahjoituksella. Lisäksi Lounais-Suomen aluehallintovirastolta saatiin 
avustusta kerhotoimintaan. 4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, 
työllistämis- ja palvelutoiminnasta sekä omatoimisesta varainhankinnasta.  
Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi Saara Niemi Suomen 4H-liitosta. 

 

TOIMINNANTARKASTAJAT 

 
Liedon 4H-yhdistyksen toiminnantarkastajana oli Vesa Malin. Varatoiminnantarkastajana oli 
Juha Niemelä. 
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STIPENDIT 

 
 

 
 
 
 
 

4H-toiminnasta myönnetyt stipendit:  
 Stipendin lahjoittaja  
Ansiokkaasta säkkikierrätyksestä:  
Ville-Veikko Riikonen Liedon POP Pankki 
Santeri Vähätalo Liedon POP Pankki 
Severi Vähätalo Liedon POP Pankki 

  
   

Järjestö- ja ohjaustehtävät:  
Jenna Huhtaniemi Liedon Säästöpankki  
Jasmin Järvinen  Liedon Säästöpankki 
Hanna Káren Liedon Säästöpankki 
Laura Kuukasjärvi Liedon Säästöpankki 
Matias Malin Liedon Säästöpankki 
Juhani Niinijärvi  Liedon Säästöpankki 
Maria Päläs Liedon Säästöpankki 
Siru Rantanen Liedon Säästöpankki 
Julia Stenström Liedon Säästöpankki 
Mila Tammisuo Liedon Säästöpankki 
Sonja Taskinen Liedon Säästöpankki  
Anna Tyykilä. Liedon Säästöpankki 
Leevi Ylinen Liedon Säästöpankki 
 
 
Kerhon apuohjaajatehtävät:   
Pinja Forsman Liedon Säästöpankki 
Noora Huhtaniemi Liedon Säästöpankki 
Roosa Koistinen Liedon POP Pankki 
Riku Laukkanen Liedon POP Pankki 
Ida-Marja Manelius Liedon POP Pankki  
Paula Mänty Liedon POP Pankki 
Eveliina Valonen Liedon POP Pankki 
 
Vuoden paras kerho:  
Ilmaristen 4H-kerho Liedon Maatalousnaiset os. 1 
 
Kannustusstipendi:  
Yliskulman 4H-kerho                                                           Yliskulman Maa- ja kotitalousnaiset

4H-yritys Kakkutytön nuori yrittäjä Venla Heinonen valmistaa kakkuja ja leivonnaisia asiakkaiden toivomusten 

mukaan. Venlan voi tilata myös tarjoilemaan tekemiäni tuotteita asiakkaan juhliin ja muihin tapahtumiin. 
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Suomen 4H-järjestöllä on 
70 000 jäsentä, joista 
nuorisojäseniä on 60 000. 
 
Järjestön kokonaistuotot ovat 
noin 26 miljoonaa euroa. 
 
Kerhotoiminta ulottuu 
kaupungeista maaseudulle. 
Kerhoja on 2 900 ja 
kerhokäyntejä vuodessa yli 
420 000. Kerhoissa on 2 600 
koulutettua ohjaajaa. 
 
Järjestö työllistää 8 500 alle 
29-vuotiasta nuorta, joille se 
maksaa palkkoja 3,3 
miljoonaa euroa vuodessa. 
 
Tähän mennessä 25 000 
nuorta on suorittanut Ajokortti 
työelämään kurssin. 
 
4H-yrityksiä on perustettu  
yli 430 
 
Paikallisia 4H-yhdistyksiä  
on 234. 
 

 
HEAD 

HANDS 
HEART 
HEALTH 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

 

SUOMEN 4H-LIITON TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS 

 
 
Suomi on poikkeuksellisen vakavien haasteiden edessä. Taloudellinen 
toimintaympäristö on globaalissa maailmassa muuttunut nopeasti, eikä 
maassamme ole onnistuttu muuntumaan uusiin olosuhteisiin riittävän joustavasti. 
Heikko yleismaailmallinen talouskehitys ei ole tarjonnut vetoapua 
hyvinvointiyhteiskuntamme turvaamiseen. Alakuloa lisää turvallisuustilanteen 
kiristyminen Euroopassa. Länsimaat ovat myös varsin neuvottomia kohtaamaan 
kasvavia pakolaisvirtoja. 

Suomen julkinen talous on alijäämäinen, jonka tasapainoon saattaminen 
vaikuttaa kaikkien suomalaisten elämään. Nuorten työttömyys on erittäin vakava 
ilmiö, eikä väestön ikääntymistä vielä ole onnistuttu kääntämään kansakunnan 
vahvuudeksi. Nyt jos koskaan tarvitaan aloitteellisuutta ja uskoa tulevaisuuteen 

Nuorissa on tulevaisuus, minkä vuoksi lapsista ja nuorista on pidettävä huolta. 
Kansalaisyhteiskuntamme kymmenine tuhansine yhdistyksineen on kehityksen 
voimavara, jota voidaan hyödyntää huomattavasti nykyistä paremmin. 

4H on käytännönläheistä paikallista toimintaa, jossa kohdataan kymmeniä 
tuhansia lapsia ja nuoria kerhoissa ja kursseilla, edistetään työelämävalmiuksia, 
työllistetään tuhansia nuoria ja opitaan yrittäjyyttä oman 4H-Yrityksen kautta. 
Valtion ja kuntien tarjoama siemenraha saa aikaan valtavasti taloudellista ja 
muuta toimeliaisuutta. 

4H-järjestössä nykyaikainen nuorisotyö nojaa vuosikymmeniä kestäneisiin 
perusarvoihin. Toiminnassa korostetaan vastuullisuutta, oman elämän hallintaa, 
tekemällä oppimista ja arjen taitoja. Huhtikuussa 2016 pidettävässä 4H-liiton 
sääntömääräisessä edustajakokouksessa järjestöväki linjaa toimintamme 
tulevaisuutta. 

4H-järjestö seuraa aikaansa ja kehittää koko ajan toimintaansa. Tärkeää on, että 
paikalliset asukkaat ja yhteisöt ovat mukana tekemässä työtä lasten, nuorten ja 
tulevaisuuden hyväksi. Tästä työstä hyötyy koko Suomi. 
 
Seppo Hassinen 
toimitusjohtaja 
Suomen 4H-liitto 

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. 

Liedon 4H-yhdistyksen palkattu toiminnanjohtaja on Taina Päätalo. 4H-
yhdistyksen hallituksen jäseninä toimivat puheenjohtaja Juha Heikkilä, 
varapuheenjohtaja Soili Leppänen sekä jäsenet Lotta Laupiainen, Katariina 
Lehtinen, Hannu Miettinen, Merja Mäkiharju-Rantanen, Karoliina Peltola, Petri 
Riikonen ja Minna Ylikännö. Raija Salmi on hallituksen varajäsen. Lotta 
Laupiainen, Soili Leppänen ja Hannu Miettinen ovat erovuorossa 
sääntömääräisessä kokouksessa keväällä 2016. 

Liedon 4H-yhdistyksen tavoitteena on 300 nuorisojäsentä, joiden lisäksi 
yhdistyksessä on myös aikuisjäseniä.  
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4H-NUORISOTYÖN TAVOITTEET  
2016 LIEDON YHDISTYKSESSÄ 

 
4H-järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten 
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 tasalaatuisina kaikissa 4H-
yhdistyksissä.  
    Lasten ja nuorten kasvua aktiiviseen 
kansalaisuuteen tuetaan Tekoja lähellä ja kaukana -

toimintamallin kautta. Siinä yhdistyvät nuorten oman 
toiminnan tukeminen ja nuorten oma tekeminen. 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 lapset ja nuoret oppivat 
aitoja asioita oikeissa ympäristöissä itse tekemällä. 4H-
yhdistykset vastaavat kerhotoiminnan organisoinnista 
paikallistasolla. Kerhoja ohjaavat koulutetut ohjaajat. 
Liedon 4H-yhdistyksessä on yhteensä 12 kerhoa, jotka 
kokoontuvat kaikissa toimialueen taajamissa. 
Tavoitteena on saada kerhoihin yhteensä 3000 
osallistumiskertaa.  Lisäksi järjestetään yhteistyössä 
eri tahojen kanssa muun muassa. Keisvuoren 
luontopolkukilpailut, kesä- ja eloleirit, Nautelankosken 
niittotalkoot ja Perhepäivä maatilalla. Nuoret ovat 
aktiivisesti mukana myös erilaisten tapahtumien 
suunnittelussa ja toteutuksessa.  
 
2. Nuorten työelämätaidot 

Nuorten työelämätaitoja kehitetään Ajokortti 
työelämään -kursseilla, 4H-työelämäkursseilla, 4H-
yrityskursseilla sekä paikallisesti kehitetyillä nuoria 
työelämään valmentavilla kursseilla. Kurssien kautta 
nuoret saavat valmiuksia tehdä työtä toisen 
palveluksessa tai kokeilla oman yrityksen 
perustamista. Vuonna 2016 järjestettäviä kursseja ovat 
muun muassa Ajokortti työelämään, kodinhoito ja 
ruoanlaitto, kerhon- ja leirinohjaus, lastenhoito, 
koiranhoito, yrittäjyyskoulutus ja 4H-yritys, pihanhoito, 
omenapuiden ja pensaiden leikkaus, hyötykasvit, 
kukka- ja perennamaat, sienet ja luonnonkosmetiikka.  
 
3. Nuorten työllistäminen 

4H:ssa yli 13-vuotias nuori voi työllistyä joko 4H-
yhdistykseen tai yhdistyksen välittämiin töihin. Noin15 
nuorta työllistyy kerhojen ohjaustehtäviin. 4H-
yhdistyksen välittämät työpaikat voivat olla 
yksityishenkilöiden, yhdistysten, kuntien tai yritysten 
tarjoamia työpaikkoja. 4H-yhdistys hoitaa 
työnantajavelvoitteet. Vuonna 2016 tavoitteena on 
työllistää 20 nuorta muun muassa lasten ja eläinten 
hoitotyöhön, siivous- ja pihanhoitotöihin sekä 
myyntityöhön. Nuorille maksetaan palkkaa ja palkkioita 
yhteensä noin12 000 euroa.  
    Yrittäjyydestä kiinnostunut nuori voi perustaa oman 
4H-yrityksen. Nuori tekee sopimuksen yhdistyksen 
kanssa ja saa tuekseen henkilökohtaisen 
yritysohjaajan. Vuonna 2016 tavoitteena on neljä 
nuorten omaa 4H-yritystä.  

 
 

Tekoja lähellä ja kaukana 
 
Tekoja lähellä ja kaukana -toimintamalli kuvaa 4H-
järjestön toteuttamaa kansalaiskasvatusta. Aktiivinen 
kansalaisuus toteutuu 4H:ssa parhaiten lasten ja 
nuorten itse suunnittelemina ja toteuttamina käytännön 
tekoina. Toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten tehtävänä 
on auttaa tarvittaessa - tarjota tukea, välineitä ja 
mahdollisuuksia. Nuorten ja nuorten ryhmien itse 
ideoimaa ja toteuttamaa toimintaa tuetaan edistämällä 
nuorten kansainvälistä toimintaa, verkostoitumista ja 
omien projektien toteutusta yhteistyössä muun muassa 
kunnan nuorisotoimen ja nuorisovaltuuston kanssa. 
 
 

Liedon 4H-yhdistys viestii 
nuorisotyöstä 
     
Yhdistys käyttää nuorille suunnatussa viestinnässä 
perinteisten viestintäkanavien lisäksi yhä enemmän 
verkkoa ja sosiaalista mediaa.  Verkkoviestintä on yksi 
keino tavoittaa myös uusia jäseniä. Yhtä tärkeää on 
kertoa yhdistyksen toiminnasta huoltajille, sidosryhmille 
ja muille kuntalaisille. 
 
 

YHDISTYKSEN MUU TOIMINTA 
 

Liedon 4H-yhdistyksen muuta toimintaa ovat 
Työtaitoja Tulevaisuuteen -kehittämishanke, 
tuotevälitys ja palvelutoiminta sekä varainhankinta.  
Liedon 4H-yhdistys koordinoi Liedossa muun muassa 
lannoitesäkkien ja metalliromun keräystä sekä jakaa 
kunnan viljelypalstat ja pitää liikuntatoimen 
tanssikahviota Lieto-hallilla.  
4H-yhdistyksellä on sopimus kunnan kanssa 
pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan ja 
nuorten työttömien kurssitoiminnan järjestämisestä. 
4H-yhdistys on mukana myös Liedon 
Lastensuojelusuunnitelman, Hyvinvointisuunnitelman 
ja Maahanmuuttajayhteistyön työryhmissä. Lisäksi 4H 
on Liedon kunnan järjestöohjelman keskeinen 
toteuttaja.  

 
 

RAHOITUSRAKENNE 
 

Liedon 4H-yhdistyksen rahoitusrakenne koostuu 
kunnan avustuksesta, valtion avustuksesta, 
jäsenmaksuista, työllistämistoiminnan tuotoista sekä 
yhdistyksen muun toiminnan tuotoista. EU-
rahoitteiselle Nuorten Työtaitoja Tulevaisuuteen – 
työllistämishankkeelle saatiin rahoitusta myös Liedon 
Säästöpankilta.  Liedon kunnan ja aluehallintoviraston 
kanssa jatketaan mahdollisuuksien mukaan 
kerhoyhteistyötä. 

 

TOIMITILAT JA HENKILÖSTÖ 
 

Liedon 4H-yhdistyksen toimisto sijaitsee Lieto-opistolla. 
4H-kerhot kokoontuvat pääosin koulujen tiloissa. 
Toiminnanjohtajan lisäksi yhdistyksellä on joukko 
innostuneita kerhon- ja aikuisohjaajia kerhotoimintaa 
järjestämässä. Lisäksi yhdistys palkkaa nuoria 
työntekijöitä tekemään tilapäistöitä yksityisille, 
yhteisöille ja yrityksille. 
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Liedon 4H-yhdistyksen  

löytää myös täältä:  

 

 

Käy tykkäämässä! 


