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4H on lapsia ja nuoria varten 

4H on olemassa lapsia ja nuoria varten. Teemme työtä, jotta jokainen suomalainen lapsi ja nuori löytää omat 

vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa, ja ettei yksikään lapsi ja nuori jäisi syrjään yhteiskunnasta. 4H-

toiminnan sisällöt ja tekeminen tarjoavat 2020-luvulla konkreettisia vastauksia moniin yhteiskunnan haasteisiin. 

Toimintamme on ajankohtaisempaa kuin koskaan.  

 

4H-nuorisotyö perustuu vahvaan paikalliseen toimintaan. Käytännön nuorisotyötä tehdään 200 

paikallisyhdistyksessämme eri puolilla Suomea. Yhdistykset ovat olemassa järjestön jäseniä, perheitä ja 

paikallisyhteisöjä varten. Suomen 4H-liiton tehtävä on toimia työn mahdollistajana tarjoamalla tukea ja palveluja, 

jotka auttavat yhdistyksiä onnistumaan työssään.  

 

4H-nuorisotyön ydinsisältö kiteytyy Kolme askelta työelämään -toimintamallissa. Ryhmätoiminnassa sekä 

koulutuksissa ja kursseilla opitut tiedot ja taidot luovat pohjan työelämätaitojen kehittymiselle, työllistymiselle ja 

yrittäjyydelle. Yrittäjyys- ja työelämäkasvatuksella voi olla merkittävä vaikutus nuorten tulevaisuuteen, mikäli se 

aloitetaan riittävän varhaisessa vaiheessa.  

 

Jokaisella nuorella tulisi olla mahdollisuus ensimmäisiin, onnistuneisiin työelämäkokemuksiin. Toimintamme 

kohderyhmänä ovatkin painotetusti alle 18-vuotiaat, erityistä huomioita kiinnitämme 9.-luokan päättäviin nuoriin. 

Tästä hyvänä esimerkkinä on Ysit töihin -toiminta, joka on muutaman vuoden aikana laajentunut lähes 80 kunnan 

alueelle.   

 

Epävarmassa maailmassa on erityisen tärkeää pitää huolta lapsista ja nuorista, joissa on jokaisen kunnan 

tulevaisuus. 4H:lla voi olla tässä merkittävä rooli. Ajantasaiset tuotteemme ja monipuolinen toimintamme tarjoavat 

kunnille ratkaisuja lasten harrastamiseen erityisesti vapaa-ajalla, sekä yrittäjyys- ja työelämäkasvatuksen 

toteuttamiseen.  

 

Tavoitteemme on, että 4H on yhä useamman lapsen harrastus, joka perustuu jäsenyyteen. Olemme jatkossakin 

vahva toimija maaseudulla mutta näemme, että kehityksen suunta vie samaan aikaan kohti taajamia ja 

kaupunkeja. Parhaat tulokset saavutetaan, kun lasten ja nuorten asioita edistetään yhdessä. 

 

Hyvää toimintavuotta 2022! 

Tomi Alakoski 
toimitusjohtaja 
Suomen 4H-liitto 

 

Valtakunnallisesti vaikuttavaa toimintaa 4H-järjestössä 

• 4H-toiminnassa mukana 120 000 lasta ja nuorta 

• 44 000 jäsentä, joista nuorisojäseniä 36 826 

• 2 900 kerhoa 

• 5 000 työllistettyä nuorta  

• 3,6 milj. euroa nuorille maksettuja palkkoja 

• 1 600 4H-yrittäjää, liikevaihto 2 milj. eur 

• Koululaisten metsäpäivät: noin 30 000 lasta ja nuorta metsään 4H:n organisoimana 

• Paikallisia 4H-yhdistyksiä noin 200  
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4H-nuorisotyö Härkätien 4H- yhdistyksessä 

 

Härkätien 4H-yhdistyksellä on mukana toiminnassaan 300 nuorisojäsentä ja muita säännöllisesti toimintaan 

osallistuvia nuoria 150 eli yhteensä 450 nuorta 

 

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, aikaa ja kasvua tukevia 

aikuisia.  

 

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.  

 

Härkätien 4H-yhdistys järjestää kerhotoimintaa jokaisessa toiminta-alueensa kunnassa. Kerhoryhmiä on 18. 

Kerhojen teemoina ovat kokkaus, kädentaidot, luonto ja metsä, hevoset, ponit, pieneläimet ja monitoimi. 

Härkätien 4H-yhdistys on hakenut muutamiin kerhoihin ja kesäleiri Ruokakouluun Aluehallintovirastolta lasten ja 

nuorten harrastamisen kerhorahoitusta. 

Härkätien 4H-yhdistys tarjoaa kerhoja  Harrastamisen Suomen mallin kerhoiksi Pöytyälle ja Auraan sekä 

mahdollisuuksien mukaan myös muille uudessa Opetus ja kulttuuriministeriön kerhomallissa mukana oleville 

toiminta-alueensa kunnille. Marttilassa tehdään yhteistyötä koulun kanssa kokki- ja askartelukerhojen 

toteuttamiseksi koulun kerhotoimintana. Kaikkien kerhojen ohjaustehtäviin pyritään työllistämään vertaisohjaajiksi 
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mahdollisimman paljon yläkouluikäisiä ja sitä vanhempia nuoria. Aikuisia ohjaajia on kerhoissa nuorten ohjaajien 

tukena, valvomassa kerhojen järjestystä sekä hankkimassa kerhotarvikkeita. 

Omia leirejä 4H-yhdistys toteuttaa kaksi eli Ruokakoulu-leirin 6.-10.6.2022 Tarvasjoen koululla ja jo perinteisen  

kepparileirin heinäkuussa Auran Kettulinnassa. Haitat Haltuun -hankkeemme järjestää lasten toimintaa ja 

kesäleirin kesäkuussa yhdessä Loimaan 4H-yhdistyksen kanssa. Lisäksi 4H-yhdistys tarjoaa ohjausapua 

toiminta-alueensa kunnille heidän kesäleireilleen.  

Kouluyhteistyötä Härkätien 4H-yhdistyksessä toteutetaan viemällä Haitat Haltuun -hankkeen nuorien 

suunnittelemia kestävän kehityksen ja ilmastoasioiden oppitunteja alakoulujen 3-4-luokkalaisille. Tavoitteena on  

viisi kouluvierailua. 

 

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. 

 

Strategiakaudella 2020–2022 kehitämme 4H-akatemiaa nuorten oppimisympäristönä. Tavoitteena on, että nuoren 

4H:ssa oppimat asiat tulevat yhä useammin näkyväksi opintopisteiden ja osaamismerkkien kautta.  

 

Härkätien 4H-yhdistys tarjoaa nuorille työelämävalmiuksia Ajokortti työelämän -koulutuskokonaisuutena kaikille  

9-luokkalaisille joko lähi- tai etämallina. Koulutus kestää vähintään kuusi oppituntia ja yhteistyöhön pyydetään 

paikallisia yrittäjiä. Tavoitteena on päästä vierailulle vähintään kahteen koululuun. 

4H-yrityskoulutusta uusille 4H-yrittäjyydestä kiinnostuneille järjestetään kaksi kurssia vuoden aikana. 

Työelämävalmiuksia nuoret saavat lisäksi Työt alkavat ja Osaava kerhonohjaaja -koulutuksista. Osaava 

kerhonohjaaja ja 4H-yrityskoulutusta ostetaan myös lähialueen 4H-yhdistyksistä. Lisäksi nuoriin työntekijöihin ja 

4H-yrittäjiin suunnataan merkittävästi yksilöneuvontaa ja ohjausta. Kerhojen ohjaajille ja kesäleirien ohjaajille 

järjestetään koulutustilaisuuksia yhteensä kymmenen kertaa. Aluehallintoviraston rahoittaman Digitaalisen 

nuorisotyön kehittämishankkeen toimesta tukea ja ohjausta voidaan järjestää 4H-yrittäjyydestä ja työllistymisestä 

kiinnostuneille nuorille digitaalisia palveluja hyödyntäen. 

Vapaa-ajan harrastekurssien sisältöjä 4H-yhdistyksessä ovat koko perheen Haitat Haltuun hankkeen 

kierrätyspajat, joita järjestetään neljä sekä kerhojen ja kesäleirien ohjaajille suunnatut kurssit. 

Kurssitoimintaan osallistuu vuoden aikana 300 nuorta. 

 

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 4H-

yhdistykseen, 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.  

 

Härkätien 4H-yhdistys työllistää 50 nuorta ohjaus- ja työpalvelutehtäviin. Tavoitteena on, että nuorista vähintään 

40 on iätään 13-17-vuotiaita. 4H-yhdistys on mukana Digitaalisessa työnvälityspalvelu Helpissä ja sen kautta 
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etsitään työtilaisuuksia nuorille. Palvelu helpottaa työpalvelussa mukana olevien nuorten ja asiakkaiden välistä 

yhteydenpitoa ja yhtenäistää palveluhinnoittelua. 4H-yhdistyksen nuorten 4H-yritykset järjestävät 

legokahvilatoimintaa, kahvila- ja jätskikioskitoimintaa, tarjoavat lastenhoitoapua, piha- ja siivouspalvelua, 

lemmikkien hoitoa, remonttiapua ja apua maatilan töihin sekä valmistavat keppihevosia, käsitöitä ja leivonnaisia. 

Tavoitteena on 15 4H-yritystä – osa uusia ja osa toimintaa jatkavia 4H-yrityksiä. Alkuvuoden aikana 4H-

yritystoimintaa tehdään tunnetuksi 4H-yrityskurssilla ja infotilaisuuksilla 8-luokkalaisille. Vuoden aikana 4H-yrittäjät 

ovat esillä kuntien markkina- ja kesätapahtumissa sekä itse aktiivisesti markkinoivat omaa toimintaansa 

sosiaalisen median kautta. Kunnat toivoaksemme jatkavat tukea nuorille, jotka perustavat kesätyöpaikakseen 

oman 4H-yrityksen.  

 

Härkätien 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. Härkätien 4H-

yhdistys toteuttaa viestintää jäsenistölleen lähettämällä jäsenrekisterin kautta sähköisen jäsenkirjeen 

ajankohtaisista tapahtumista neljä kertaa vuoden aikana (tammikuussa, huhtikuussa, elokuussa ja marraskuussa) 

sekä pitämällä 4H-yhdistyksen kotisivut ajantasaisina. Toiminnasta viestitään pääasiassa somen kautta 

Facebookin eri ryhmien ja Instagramin kautta. Toimintaa tehdään näkyväksi yhdessä kerhojen ohjaajien ja 4H-

hallituksen kanssa. Kerhokauden alkaessa käytetään myös perinteistä reppupostitusta ja tolppamainoksia sekä 

mahdollisuuksien mukaan Wilman kautta tiedottamista. 

Kuntien päättäjiä pyritään päästä tapaamaan vuoden 2022 aikana, jolloin voisimme kertoa 4H-toiminnasta juuri 

kyseisessä kunnassa ja 4H-yhdistyksen tulevaisuuden näkymistä. 

4H-toimintaa on tehty näkyvämmäksi ja houkuttelevammaksi Digitaalisen nuorisotyön kehittämishankkeen ja 

Haitat Haltuun -hankkeen avulla ja nämä hankkeet jatkuvat vielä tänäkin vuonna. 

 

Yhdistyksen muu toiminta 

Härkätien 4H-yhdistyksen muuta toimintaa ovat hanketoiminta, tuotevälitys ja palvelutoiminta sekä 

elinkeinotoiminta ja varainhankinta. Härkätien 4H-yhdistyksen nykyiset hankkeet päättyvät vuoden 2022 lopussa. 

Haitat Haltuun on Loimaan 4H-yhdistyksen ja Härkätien 4H-yhdistyksen yhteinen hanke, johon on saatu rahoitus 

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit Leader-ryhmältä. Teeman ympäristö ja ilmastonmuutosasiat. 

Aluehallintovirastolta on saatu jatkoa Digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen ja sen hankkeen käytännön työnä on 

kehittää aloitettua Digitaalista työnvälityspalvelu Helppiä toimivampaan suuntaan ja tukea 4H-yrittäjyydestä 

haaveilevia ja jo toimivia 4H-yrittäjiä aiempaa paremmin sekä kehittää muita digitaalisen nuorisotyön palveluja. 

Härkätien 4H-yhdistyksen Reilu Teko -kampanja toteutetaan Aurassa, Koskella Tl, Marttilassa ja Pöytyän 

Karinaisissa edellisen vuoden tapaan.  

Elinkeinotoimintana jatketaan Auran Torikahvilaa kesä-elokuussa ja joulukauppaa joulukuussa.  

 

Rahoitus  

Härkätien 4H-yhdistysken rahoitus koostuu Auran, Kosken Tl, Liedon, Marttilan ja Pöytyän kuntien 

avustusmäärärahasta ja sopimusluonteisesta rahoituksesta, valtionavustuksesta ja omatoimisesta 

varainhankinnasta, esim. jäsenmaksuista, työllistämistoiminnan tuotoista, projektirahoituksista sekä yhdistyksen 

muun toiminnan tuotoista. Lukuisten paikallisten yhteistyökumppanien tuella ja yhteistyöllä 4H-yhdistys pysyy 

elinvoimisena nuorisoyhdistyksenä toiminta-alueellaan. 
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Toimitilat ja henkilöstä 
 

4H-yhdistyksen toimisto sijaitsee Marttilan kunnanvirastossa, Härkätie 773, 21490 Marttila. 

4H-kerhot kokoontuvat pääosin koulujen tai kuntien osoittamissa tiloissa mm. nuorisotiloissa.  

Hevoskerhot kokoontuvat omistajiensa talleilla. Leirit taas paikallisten yhteistyökumppanien tiloissa. 

Toiminnanjohtajan lisäksi henkilöstöön kuuluvat tuntityönä kerhojen, kurssien ja leirien aikuisohjaajina Anna-Sofia 

Holppi, Arja Hakala ja Terhi Nurmi sekä kerhonohjaajasopimuksella 4H-kerhojen nuoret vertaisohjaajat. Jos 

kerhojen määrä merkittävästi lisääntyy, rekrytoidaan lisää aikuisia kerhojen tukitoimiin ja kerhojen aikuisohjaajiksi.  

 

Visiomme: Härkätien 4H-yhdistys on alueellisesti toimiva, ajassa oleva, lasten ja 
nuorten osaamista ja yritteliäisyyttä tukeva nuorisoyhdistys sekä merkittävä  
nuorisopalvelujen tuottaja. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kuva: Kuis kukkii -tempaus 2021, Koski Tl 
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Härkätien 4H-yhdistys 

Härkätie 773 

21490 Marttila  

S-posti: harkatie@4h.fi  

Puh. 050 588 7693 

 https://harkatie.4h.fi/                                    

facebook.com/harkatien4h/ 

   instagram.com/_harkatien4h_ 

 


