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KONTIOLAHDEN
4H-YHDISTYKSEN
PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ

HALLITUKSEN

Kontiolahden 4H-yhdistys elää, toimii ja kehittyy. Henkilöstön
ammattitaito ja ketterästi muuntautuva toiminta ajan mukana,
lähes reaaliajassa, takaavat tekemisen varmuuden ja
luotettavuuden. Hallituskin on kokoontunut lähes aina
täysilukuisena. Asiat on käsitelty yhteistyökykyisesti
keskustellen. Meillä tehdään ja toimitaan!
Covid-19 viruksen aiheuttama pandemia vaikeutti toimintaa
vuoden 2020 aikana. Sen vaikutus on suuri vielä keväällä ja
kesällä 2021. Todennäköisesti ei kaikkia suunniteltuja
tapahtumia, kerhoja tai retkiä pystytä järjestämään yleisen
terveysturvallisuus suositusten ja rajoitusten vuoksi. Tilanne
vaikuttaa talouteen, joskin edellisvuoden kokemuksesta
osataan asia ottaa huomioon. Syksyllä odotetaan jo
tekemisen lähtevän lähes normaalisti toimintaan, kun
rokotukset kattavat koko Suomen väestön. Toisaalta
pandemian aikana on kehittynyt ”sometaidot” uudelle tasolle,
mikä muuttanee totuttuja käytänteitä ja hyödynnetään
verkkosivuja kehittämällä uusia aktiviteettejä kerholaisille
nettiin. Muistetaan kuitenkin, että Harkinta, Harjaannus,
Hyvyys ja Hyvinvointi kehittyvät parhaiten, kun asioita
käsitellään ja tehdään yhdessä kasvotusten.
4H:n tuottama iltapäivätoiminta Kontiolahden kunnalle on
ollut erittäin arvostettu ja pidetty. Palautekyselyjen
vastauksista voidaan todeta, että lasten vanhemmat ovat
tyytyväisiä iltapäiväkerhojen toimintaan. Toimintakauden
sopimus päättyy optiovuosien (2020-2022) jälkeen. Uusi
toimintakausi on kilpailutettava vuoden 2022 aikana. Siinä on
sitten omat haasteensa tuloksen kanssa, jos ei pärjätä
kilpailussa.
Lähivuosien aikana toiminnanjohtajan eläköityminen tuo julki
erilaisia asioita, jotka täytyy ottaa huomioon jatkossa,
suunniteltaessa Kontiolahden 4H-yhdistyksen toimintaa.
Meillä on pätevä ja osaava toiminnanohjaaja. Näin ollen
varmistuu, että nuorten kerhotoiminta jatkuu erinomaisena,
vaikka toiminnanjohtaja vaihtuukin.
Omasta ja hallituksen puolesta kiitän kaikkia nuoria,
kerholaisia, kesätyöntekijöitä ja 4H-yrittäjiä sekä koko
henkilökuntaa jaksamisesta tänä pandemia vuotena.
Saara Paalanen
hallituksen puheenjohtaja
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TOIMINTAKERTOMUS 2020
KONTIOLAHDEN 4H-YHDISTYS
4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja
toimintaperiaatteet.
Sääntöjen mukaisesti Kontiolahden 4H-yhdistyksen tarkoituksena on 4H-nuorisotyön avulla
1. voimistaa nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja käytännön taitojen hallintaa;
2. tukea nuorten terveitä elämäntapoja, kestävän kehityksen kunnioittamista
kansainvälistymistä;
3. edistää nuorten elämänhallintaa ja ehkäistä heidän syrjäytymistään;
4. edistää nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia

sekä

4H-yhdistys on rekisteröity vuonna 1933 (02.02.1973) yhdistysrekisteriin. Käyntiosoite on
Kiveläntie 4 A 1, 81100 KONTIOLAHTI. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 0648215-1.
YLEISTÄ
Kontiolahden 4H-yhdistys antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa
tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja
kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen.
Covid-19 pandemia aiheutti kevään 2020 toimintaamme mittavia muutoksia. Kerhojen
ryhmätoiminnat lakkautettiin maaliskuussa ja siirryttiin tuottamaan etäkerhoissa lapsille
monipuolista toimintaa. Koululaisten iltapäivätoiminta supistui koskemaan vain muutamia
lähiopetuksessa olevia lapsia. Iltapäivätoiminnan henkilöstöstä lomautettiin 14 henkilöä.
Suunniteltuja kesäkuun päiväleirejä ja retkiä ei voitu toteuttaa. Pandemia aiheutti yhdistykselle
merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia menetyksiä.
Toiminnassamme oli mukana 513 nuorta (543). Kunnan alueella toimi 30 erilaista nuorten ja
lasten ryhmää. Kerhoissa oli erilaisia kokoontumiskertoja 444 kertaa, joista etäkerhoja 104 ja
osallistujamäärä oli yhteensä 5614.
Koululaisten 1.-2.-luokkalaisten iltapäivätoiminta on olennainen osa 4H-yhdistyksen tuottamia
palveluja. Toiminta on Kontiolahden kunnan koordinoimaa ja Opetushallituksen valvomaa.
Iltapäivätoimintaa järjestettiin yhdistyksemme toimesta säännöllisesti viitenä päivänä viikossa
yhdeksällä koululla. Iltapäiväkerhoihin osallistui n. 180 lasta lukukaudessa.
Nuorten työllistäminen erilaisiin heidän kehitystään tukeviin työtehtäviin on olennainen osa
Kontiolahden 4H-yhdistyksen toimintaa. Työtehtävät yhdistyksessämme ovat selkiyttäneet
useiden nuorten tulevaa uravalintaa. Vuoden aikana maksoimme erilaisissa työtehtävissä
olleille 52 nuorelle yhteensä 82 738.84€ palkkaa.
Nuorilla on mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. Vuoden aikana toimi 6
yritystä, joiden tulos oli 11 269,00€ (19 683,89€ / 2019). Kontiolahden kunta tuki
kesäyrittäjyyttä alkurahoituksella.
Nuoret ilmastotöissä -hankkeen pohjalta syntyneessä Taimiteko-toimintamallissa on
tavoitteena istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Taimiteossa
kompensoidaan niin yritystoiminnasta kuin yksityishenkilöiden arjesta aiheutuvia
hiilidioksidipäästöjä lisäämällä hiilinieluja Suomeen. Kontiolahdella 5 nuorta metsitti 4,6 ha
alueen istuttamalla 8900 kuusen tainta.
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Yhteistyö kunnan, koulujen, seurakunnan, sekä eri yhdistysten ja liikelaitosten kanssa on
toiminut edelleen vilkkaasti. Kiitämme kaikkia toimintaamme tukeneita arvokkaasta työstä
nuorten hyväksi.
www.kontiolahti.4h.fi ja facebook.com/neljahoo.kontiolahti sivulta löytyvät ajan tasalla olevat
yhdistyksemme toiminnat ja tapahtumat. Instagram 4hkontiolahti kertoo yhdistyksen
toiminnasta pääasiassa lasten ja nuorten kuvaamana ja kirjoittamana.

JÄSENET
4H-yhdistyksellä oli vuonna 2020 yhteensä 513 nuorisojäsentä ja 61 aikuisjäsentä.
HALLITUS
Kontiolahden 4H-yhdistyksen hallitukseen vuonna 2020 kuuluivat sääntömääräisen
vuosikokouksen valitsemina ja hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja: Saara Paalanen
Varapuheenjohtaja: Simo Lappalainen
Jäsen: Heidi Salokangas
Jäsen: Jari Ikonen
Jäsen: Eila Arveli
Jäsen: Marko Riihiilä
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Taina Parkkulainen.

KOKOUKSET
4H-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin yhdistyksen toimistolla 19.5.2020.
Osallistujina oli 6 jäsentä.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa ja päätöspykäliä kertyi toimintavuoden 2020 aikana
yhteensä 50.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Kontiolahden 4H-yhdistys on sääntöjensä mukaisesti Suomen 4H-liiton jäsen.
Kontiolahden 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Kontiolahden kunta.
TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS
Kontiolahden 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2020 perustui edustajakokouksen
hyväksymään 4H-nuorisotyön strategiaan vuosille 2020 - 2022, syksyllä 2019 Suomen 4Hliiton kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen
hyväksymään vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.
TOIMINTA
4H-harrastus tukee lapsen ja nuoren kasvua aktiiviseksi, suvaitsevaksi, vastuulliseksi ja
yritteliääksi. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse
tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan elämänhallintaa tukevia käytännön tietoja ja taitoja
koulutetun ohjaajan tuella. Erilaiset kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa
saadaan valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, työelämään ja yrittäjyyteen.
Kontiolahden 4H-yhdistyksen 4H-nuorisotoiminnan avaintuotteiden tulokset vuonna 2020
olivat:
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4H-kerhot
4H-kerhoja ja teemakerhoja oli yhteensä 26 kpl, joiden kokoontumiskertojen määrä oli
yhteensä 405, joista etäkerhoja 104. Osallistumiskertoja oli yhteensä 5083. Kerhotoimintaan
saimme Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustusta 5950,00€.
Kerhotoiminnan piirissä oli 500 lasta

Jakokosken 4H-kerho kevät
Jakokosken VAUHTIkerho syksy
Jakokosken VAUHTIkerho kevät
Kirkonkylän 4H-kerho kevät
Kirkonkylän metsäsalapoliisit syksy
Kirkonkylän Topi Chef syksy
Kirkonkylän Topi Chef kevät
Kirkonkylän VAUHTIkerho syksy
Kirkonkylän VAUHTIkerho kevät
Kontioniemen 4H-kerho syksy
Kontioniemen 4H-kerho kevät
Kontioniemen VAUHTIkerho syksy
Kulhon 4H-kerho syksy
Kulhon 4H-kerho kevät
Kylmäojan 4H-kerho syksy
Kylmäojan 4H-kerho kevät
Kylmäojan temppu ja tanssi syksy
Lehmon 4H-kerho syksy
Lehmon 4H-kerho kevät
Lehmon Topi Chef syksy
Lehmon Topi Chef kevät
Onttolan monitoimikerho kevät
Onttolan VAUHTIkerho kevät
Onttolan VAUHTIkerho syksy
Varparannan 4H-kerho syksy
Varparannan 4H-kerho kevät

Iida Kekkonen
Tuukka Kekkonen
Jutta Palkovuori
Antti Romppanen
Susanne Kontturi
Jutta Palkovuori
Annika Kiiala
Aada Kokkonen
Iida Kekkonen
Helmi Mäki
Lyydia Väänänen
Helmi Mäki
Julia Kiiala
Viia Lukkarinen
Juulia Härkönen
Liina Kuosmanen
Venni Eronen
Annika Kiiala
Aada Kokkonen
Katariina Kettunen
Erika Kettunen
Reetta Leppänen
Katariina Kettunen
Aino Hakkarainen
Jannika Heiskanen
Jenna Nuutinen
Anna Jeskanen
Marika Muikku
Iisa Kärkkäinen
Iiris Soininen
Petra Multanen
Iida Kortelainen
Ilona Ryhänen
Iisa Kärkkäinen
Marika Muikku
Iisa Kärkkäinen
Marika Muikku
Elina Könttä
Elina Könttä
Hanna Tuomikko
Maria Kontkanen
Henri Järviö
Niina Järviö
Henri Järviö
Niina Järviö
Ada Riikonen
Aida Vornanen
Eve Myyry
Ada Riikonen
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Lasten liikekerhot
Olympiakomitean tukemia Lasten liike-liikuntakerhoja pidettiin Onttolassa, Jakokoskella ja
Kulhossa kevät lukukaudella 24 kertaa ja niissä oli 334 osallistumista.
Koulujen harrastekerhot
Jakokosken koululla pidettiin animointi- ja sarjakuvakerhoa syyskaudella 15 kertaa ja niissä oli
197 osallistumista.
Iltapäiväkerhot
Iltapäiväkerhotoimintaa järjestettiin Kontiolahden kunnalle ostopalveluna seuraavilla kouluilla;
Jakokoski, Varparanta, Kirkonkylä, Kulho, Kylmäoja, Lehmo, Onttola, Kontioniemi ja Selkie
(vain kevätlukukaudella). Kerhot toimivat koulujen lukukausien aikana päivittäin klo 17.15
saakka. Ohjaajina toimivat ammattitaitoiset aikuisohjaajat. Toiminnassa oli yhteensä 15 149
(21 937 / 2019) osallistumiskertaa.
Iltapäiväkerhotoiminnan piirissä oli 351 lasta.
Kurssit, leirit ja kilpailut

Nuorten kursseja toteutui yhteensä 58 oppituntia ja niihin osallistui
Kouluyhteistyönä toteutui kaksi metsä ja luonto teemaista koulutuspäivää.
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nuorta.

Kurssit
Kesäyritys
Yrittäjyyspäivä
Kesäyritys
Yrityskurssi
Taimiteko valmennus
Hygieniapassi
Työhön perehdytys päivä
Mustikkaa ja erätaitoja
Osaava kerhonohjaaja osa 1.
Puolukkaa ja erätaitoja
Hygieniapassi
Hygieniapassi
Eväitä ryhmätilanteisiin
Hygieniapassi
Eväitä ryhmätilanteisiin etä
Dogsitter-yrittäjäkurssi

06.02.2020, Kontiolahti
12.02.2020, Kontiolahti
19.02.2020, Kontiolahti
20.05.2020, Kontiolahti
01.06.2020, Iiksenniitty
03.06.2020, Kontiolahti
11.08.2020, Kontiolahti
25.08.2020, Kontiolahti
05.09.2020, Etä
11.09.2020, Kontiolahti
28.10.2020, Kontiolahti
29.10.2020, Kontiolahti
11.11.2020, Kontiolahti
12.11.2020, Kontiolahti
09.12.2020, Etä
14.12.2020, Kontiolahti

Taimiteko
Nuoret ilmastotöissä -hankkeen pohjalta syntyneessä Taimiteko-toimintamallissa on
tavoitteena istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Taimiteossa
kompensoidaan niin yritystoiminnasta kuin yksityishenkilöiden arjesta aiheutuvia
hiilidioksidipäästöjä lisäämällä hiilinieluja Suomeen. Kontiolahdella 5 nuorta metsitti 4,6 ha
alueen istuttamalla 8900 kuusen tainta.
Nuorten palkat
Työelämätaitojen kehittäminen käytännön työtehtävissä Kontiolahden 4H-yhdistyksessä on
turvallinen tapa ansaita rahaa ja oppia työelämän sääntöjä. Toimintastrategian mukaisesti
painotimme 13-17 vuotiaiden työllistämistä, heitä oli vuodenaikana 28.
Erilaisista ohjaustehtävistä, kotipalveluista, lasten- ja koiranhoitotehtävistä sekä puutarhatöistä
maksettiin palkkaa 52 nuorelle yhteensä 82 738.84€ (79 197,65€ / 2019)
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Nuorten yritykset
4H-yritys antaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys
on keino tienata rahaa, mutta elinkeinosta ei ole kysymys. Yrittäjyyteen valmentaudutaan
kurssilla sekä ohjaajamme Ulla Hamusen opastuksella. Kontiolahden kunta tuki kahden
nuoren kesäyrittäjyyttä.
Seuraavat nuorten omat yritykset ovat tehneet v. 2020 toiminnastaan perustamisilmoituksen,
liiketoimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja talousraportin. Yritysten tulos oli yhteensä
11 269,00€
Elti/Tilda, eläinten- ja lastenhoitoa, juhlapalveluja
Elti/Ellen, eläinten- ja lastenhoitoa, juhlapalveluja
TopTek, roskakatosten ja muiden piharakenteiden valmistamista sekä pihatöitä
A-tek, roskakatosten ja muiden piharakenteiden valmistamista sekä pihatöitä
Siivousliina, mattojen pesupalveluita
e matikainen, pienkonekorjausta

HENKILÖSTÖ JA TALOUS
Henkilöstö
Vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2020 lopussa 2 toimihenkilöä
Toiminnanjohtaja
Toiminnanohjaaja

Taina Parkkulainen
Mia Väänänen

Iltapäiväkerhojen henkilöstö
Jakokoski
Petri Väänänen, vastuuohjaaja ja kaksi ohjaajaa.
Kirkonkylä
Mervi Karjunen, vastuuohjaaja ja ohjaaja, sekä avustaja.
Kontioniemi
Kalle Korhonen, vastuuohjaaja ja ohjaaja.
Kulho
Peltola Iita, vastuuohjaaja ja ohjaaja.
Kylmäoja
Ulla Hamunen, vastuuohjaaja ja neljä ohjaajaa.
Lehmo
Riitta Kinnunen, vastuuohjaaja ja neljä ohjaajaa.
Onttola
Renja Ryynänen, vastuuohjaaja ja kolme ohjaajaa.
Selkie
Irma Romppanen, vastuuohjaaja, kevätlukukausi.
Varparanta
Virpi Karvinen, vastuuohjaaja ja ohjaaja (17.11.2020 alkaen)

Harjoittelijoita yhdistyksessä oli 4 henkilöä oppisopimuksella, 2 henkilöä työssäoppimassa,
sekä 4 henkilöä työkokeilussa. Lisäksi kuntouttavassa työtoiminnassa työskenteli yksi henkilö.
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4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2020 yhteensä 505 654,62€ (551 504,07€ /
2019). Varsinaisen työsuhteisen henkilöstön palkkojen lisäksi henkilöstökuluihin sisältyvät
ulkopuoliset palkkionsaajat ja kokouspalkkiot. Kustannuksiin sisältyvät maksettujen palkkojen
ja palkkioiden eläkekulut ja muut henkilösivukulut sekä lomapalkkavelan muutos.
14 iltapäivätoiminnan ohjaajaa jouduttiin lomauttamaan keväällä kuudeksi viikoksi.
Talous
Kontiolahden 4H-yhdistyksen tilikauden 2020 tulos oli alijäämäinen -2667,73€ (+12 464,34€ /
2019).
Taseen loppusumma oli 120 185,50€ (133 386,73€ / 2019). Liikevaihto oli
590 083,71€ (672 681,56€).
Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 28 143,00€ (24 108,00€ / 2019).
Kontiolahden kunnan sivistyslautakunnan avustus oli 15 000,00€ (15 000,00€ / 2019)
4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, palvelutoiminnan tuotoista ja
muusta omatoimisesta varainhankinnasta.

TILINTARKASTAJAT
Kontiolahden 4H-yhdistyksen tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab tilintarkastusyhteisö,
vastuullisena tilintarkastajana Kaisa Lappalainen, JHT, HT.
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4H ennaltaehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä koko Suomessa
4H-nuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä 6–28-vuotiaiden lasten ja nuorten hyväksi. Käytännön nuorisotyötä
tehdään 200 paikallisyhdistyksessämme eri puolilla Suomea. Muuttuvassa maailmassa 4H-järjestön tehtävä on
olla mahdollistamassa lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi, yritteliäiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Tutkimusten mukaan nuoret kokevat epätietoisuutta työelämään sekä opiskelu- ja alavalintoihin liittyen. He
kokevat, että työelämäasioita käsitellään opetuksessa liian vähän ja kaipaavat lisää tietoa. 4H-nuorisotyön
ydinsisältö kiteytyy Kolme askelta työelämään -toimintamallissa. Ryhmätoiminnassa sekä koulutuksissa ja
kursseilla opitut tiedot ja taidot luovat pohjan työelämätaitojen kehittymiselle, työllistymiselle ja yrittäjyydelle.

Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksella voi olla merkittävä vaikutus nuorten syrjäytymiskehitykseen, mikäli se
aloitetaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Toimintamme kohderyhmänä ovatkin painotetusti alle 18-vuotiaat,
erityistä huomioita kiinnitämme 9.-luokan päättäviin nuoriin. 4H:n kehittämä Ysit töihin -toiminta on saanut kolmen
maakunnan alueella erinomaisen vastaanoton ja suunnitelmana on laajentaa toiminta valtakunnalliseksi vuodesta
2021 alkaen. Ysit töihin -toiminnassa tavoitteena on mahdollistaa vähintään kahden viikon kesätyö jokaiselle 9.luokan

päättävälle

nuorelle.

Nuorten syrjäytymiseen liittyy myös alueellisia näkökulmia. Väestö keskittyy kasvukeskuksiin osana käynnissä
olevaa rakennemuutosta. Eri tavoin reuna-alueille jäävien nuorten määrä kasvaa. Olemme merkittävä
syrjäytymistä ennaltaehkäisevä toimija erityisesti näiden nuorten näkökulmasta. Hallitusohjelmassa on varattu
kunnille rahoitusta, jonka avulla parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja mahdollistetaan harrastaminen
niillekin, joilla ei ennestään ole harrastuksia. Toiminnan järjestämisessä kunnat tekevät yhteistyötä paikallisten
järjestöjen ja seurojen kanssa. Tämän yhteistyön rakentamisessa 4H-järjestöllä on merkittävä rooli.

Tavoitteemme on, että 4H on yhä useamman lapsen harrastus. Olemme jatkossakin vahva toimija maaseudulla
mutta näemme, että kehityksen suunta vie samaan aikaan kohti taajamia ja kaupunkeja. Haluamme tehdä työtä
siellä, missä lapset ja nuoret ovat. 4H-nuorisotyö perustuu vahvaan paikalliseen toimintaan. Suomen 4H-liiton
tehtävä on toimia työn mahdollistajana tarjoamalla tukea ja palveluja, jotka auttavat yhdistyksiä onnistumaan
työssään. Parhaat tulokset saavutetaan, kun lasten ja nuorten asioita edistetään yhdessä.

Hyvää toimintavuotta 2021!
Tomi Alakoski
toimitusjohtaja
Suomen 4H-liitto

Valtakunnallisesti vaikuttavaa toimintaa 4H-järjestössä
•

46 000 jäsentä, joista nuorisojäseniä 38 800

•

2 700 kerhoa

•

3 600 kerhonohjaajaa

•

7 000 työllistettyä nuorta

•

3,9 milj. euroa nuorille maksettuja palkkoja

•

1 578 4H-yrittäjää, liikevaihto 1,72 milj. eur

•

Koululaisten metsäpäivät: noin 35 000 lasta ja nuorta metsään 4H:n organisoimana

•

Paikallisia 4H-yhdistyksiä noin 200
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4H-nuorisotyö Kontiolahden 4H-yhdistyksessä

Kontiolahden 4H-yhdistyksen toiminnassa on mukana 578 jäsentä, joista 513 nuorisojäseniä.

4H-järjestö antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme
harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja
yrittäjyyteen. Meillä lapsi ja nuori saa turvallisen ja välittävän harrastusympäristön.

Toimintamme perustana ovat 4H-järjestöjen kansainväliset arvot Head, Hands, Heart ja Health, jotka on
käännetty suomeksi sanoilla Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. Ne sisältävät ajatuksen lapsen
ajattelun, taitojen ja tunne-elämän tasapainoisesta kehityksestä ja tätä kautta rakentuvasta hyvinvoinnista. 4H:ssa
lapset ja nuoret oppivat itse tekemällä aidoissa tilanteissa ja ympäristöissä. Toimintamenetelmämme on tekemällä
oppiminen.

Yrittäjyyskasvatuksella on ollut toiminnassamme järjestön perustamisesta lähtien tärkeä asema. Siihen liittyen
4H:lla on oma toimintamalli, joka tunnetaan nimellä Kolme askelta työelämään. Malli sisältää 4H-nuorisotyön
avaintuotteet: Ryhmätoiminta, 4H-akatemia, Työpaikka ja 4H-yritys. Tavoitteena on, että avaintuotteet toteutuvat
mahdollisimman tasalaatuisina kaikissa yhdistyksissä. Suomen 4H-liitto tukee ja auttaa yhdistyksiä tuottamalla
valmiita tuotekonsepteja ja tukipalveluja (materiaalit, koulutukset, viestintä ja neuvonta) avaintuotteiden
mukaiseen 4H-toimintaan sekä levittämällä hyviä käytäntöjä.

Kolme askelta työelämään
1. Ryhmätoiminta – arjen taitoja
4H-harrastekerhot ovat ryhmätoiminnan tärkein muoto. Kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään
elämäntapaan liittyviä arjen taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. Leirit, kilpailut ja kouluyhteistyö
tarjoavat lisää mahdollisuuksia ryhmässä toimimiseen, oppimiseen ja harrastamiseen. TOP-tehtäväsivusto on
kerhonohjaajille ja ammattikasvattajille suunnattu, myös lapsille avoin tehtäväpankki. TOP on viesti
toimintamenetelmästämme.

Kirjaimet

tulevat

sanoista

Tekemällä

Oppii

Parhaiten.

Strategiakaudella 2020–2022 painotamme toiminnan kehittämisessä erityisesti kestävään elämäntapaan liittyviä
aihealueita: ruoka, metsä ja luonto sekä kädentaidot.

Kontiolahdella 4H-kerhotoimintaa toteutetaan kattavasti ja monipuolisesti koko kunnan alueella. Tavoitteena on
4500 kerhokäyntiä. Kesäkuussa järjestetään päiväleirejä eripuolilla Kontiolahtea.
2. 4H-akatemia – työelämätaitoja
4H-akatemiassa nuorella on mahdollisuus oppia tärkeitä työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä syventää osaamistaan
häntä erityisesti kiinnostavien asioiden osalta. 4H-akatemia on oppimisympäristö 13–28-vuotiaille. Se on
osaamisen näkyväksi tekemistä, opintopisteitä ja osaamismerkkejä omasta 4H-harrastuksesta. Akatemia on
myös kansainvälisyyttä, nuorten omia projekteja ja tapahtumatuotantoa sekä vapaaehtoisuutta ja nuorten
vaikuttamismahdollisuuksia 4H-järjestössä ja ympäröivässä yhteiskunnassa.
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Strategiakaudella 2020–2022 kehitämme 4H-akatemiaa nuorten oppimisympäristönä. Tavoitteena on, että nuoren
4H:ssa oppimat asiat tulevat yhä useammin näkyväksi opintopisteiden ja osaamismerkkien kautta.

3. Työpaikka ja 4H-yritys
4H:n kautta jo yli 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti.
Yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja työllistävät nuoria vastuullisesti. Nuori voi työllistyä 4Hyhdistykseen, yhdistyksen kautta ja työllistää itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen.
Strategiakaudella 2020-–2022 nuorten työllistämisessä kohderyhmänämme ovat erityisesti alle 18-vuotiaat.
Otamme käyttöön uusia välineitä ja tapoja työllistää nuoria. Kehitämme uusia, nuorten yrittäjyyttä tukevia
toimintamalleja 4H-yrityksen rinnalle.

Kontiolahden 4H-yhdistys työllistää vuoden aikana 90 nuorta, joista 40 on 13-17 vuotiaita, palkkasumma tulee
olemaan 90 000,00€. Tavoitteena on perustaa 5 uutta 4H-yritystä.

Kontiolahden 4H-yhdistys viestii nuorisotyöstä
Viestinnän avulla teemme 4H-nuorisotyötä näkyväksi valtakunnallisesti ja paikallisesti. Viestimme aktiivisesti,
houkuttelevasti ja monikanavaisesti. Jokainen 4H-järjestössä mukana oleva on tärkeä viestijä. Yhdistys käyttää
pääviestintä kanavanaan verkkosivuja kontiolahti.4h.fi ja 4h.fi – sähköpostia. Lisäksi yhdistyksellä on käytössään
facebook sivusto, instagram ja WhatsApp.

Koululaisten iltapäiväkerhot
Kontiolahden 4H-yhdistys tuottaa Kontiolahden kunnan alueella laadukasta ja kattavaa Koululaisten
iltapäivätoimintaa. Opetushallituksen valvomasta toiminnasta on tehty sopimus toimintakaudelle sopimus
toimintakaudelle 2017-20 (+optio 2020-22). Iltapäiväkerhoja on kunnan alueella 9 ja tavoitteena on yli 20000
osallistumiskertaa vuodelle 2021.

Rahoitus
Kontiolahden 4H-yhdistyksen rahoitus muodostuu Kontiolahden kunnan määrärahasta, valtionavustuksesta ja
omatoimisesta varainhankinnasta, esimerkiksi jäsenmaksuista, työllistämistoiminnan tuotoista, sekä yhdistyksen
muun toiminnan tuotoista.

Toimitilat ja henkilöstö
Kontiolahden 4H-yhdistyksen toimisto sijaitsee Kontiolahden Kirkonkylällä, Kiveläntie 4 A 1. 4H-kerhot ja
koululaisten iltapäiväkerhot kokoontuvat pääosin koulujen tai Kontiolahden kunnan osoittamissa muissa tiloissa.
Toiminnanjohtajan lisäksi henkilöstöön kuuluvat toiminnanohjaaja sekä iltapäivätoiminnan henkilöstö.
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Kontiolahden 4H-yhdistys
Kiveläntie 4 A1
81100 KONTIOLAHTI
taina.parkkulainen@4h.fi
040 5532287

www.kontiolahti.4h.fi
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