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Turun 4H 2021 
Turun 4H:n toimintaan kuuluvat harrastekerhot (6-12 vuotiaille), kurssit, 
nuorisotilatoiminta Halisten Huudilla, luontokasvatus, 4H-yrittäjyys ja 
työelämätaitojen edistäminen. Toimimme koulujen kanssa yhteistyössä 
näillä kaikilla alueilla. Luontokasvatusta on kiva saada 4H:n järjestämillä 
metsäpäivillä alakouluissa. Työelämätaitoja voidaan kehittää 8-9 luok-
kalaisten kanssa Ajokortti työelämään kurssilla ja 4H-yrityskurssille saa 
osallistua ja yrittäjäksi voi ryhtyä jo 13-vuotias.  

Turun 4H tarjoaa koulutettua eläinhoito- ja lastenhoitopalvelua asiakkaille 
ympäri Turkua. Kursseja nuorten kouluttamiseen järjestetään säännöllisin 
väliajoin. Nuoria voi tilata myös pihanhoitotöihin joko tuntityöntekijänä tai 
nuoren oman 4H-yrityksen kautta. Yrittäjistä löytyy tietoa sivuiltamme: 
https://turku.4h.fi/4h-yritykset/turun-4h-yritykset/ 

Turun 4H on myös aktiivinen erilasissa hankkeissa ja kansainvälisessä 
toiminnassa, jotka edistävät nuorten hyvinvointia. Lisäksi 4H hoitaa Turun 
kaupungin viljelypalstojen vuokraamisen ja on muutenkin mukana erilai-
sissa kansalaistoiminnoissa sekä kestävän kehityksen projekteissa. 

Nuorten työllistämisen edistäminen on yksi Turun 4H:n tärkeimpiä teh-
täviä. 4H:n kautta nuoren on mahdollista saada tuntitöitä eläinhoito- ja 
lastenhoitopalvelun kautta. Koulutamme nuoret kaikkiin tehtäviin. Sivuil-
lamme https://turku.4h.fi/ löytyy ajantasainen tieto tulevista kursseista. 
4H-yrittäjyys on helppo ja turvallinen tapa nuorelle päästä työelämään 
mikäli muuten töitä ei löydy. Yrityskurssillamme saa kaiken tarvittavan 
tiedon kuinka 4H-yritys perustetaan ja yhdistyksen kautta on myös mah-
dollista saada yritysohjaaja tukemaan nuorta yrittäjää. 

 Kevään 2021 kurssitarjontaa: 

 Huhtikuu: 9.-10.4 4H-yrityskurssi 13-28v 

 Huhtikuu: 7. - 25.4 Koiranhoitkokurssi

 Toukokuu: 5.5 - 16.5 Pienlemmikkien hoitokurssi 

 Huhti-toukokuu: Lastenhoitokurssi ja (jatkokurssi)

 ELÄINTEN HOITO
     LASTENHOITO
KURSSEJA
   4H-YRITYS

 TÖITÄ  OPINTOPISTEITÄ

  YSTÄVIÄ  

13-28-vuotias nuori 
4H antaa sinulle mahdollisuuden tutustua työelämään monin eri tavoin: 

 Voit toimia kerhonohjaajana 

 Voit toimia lastenhoitajana 

 Voit toimia eläinhoitajana 

 Voit tehdä puutarhatöitä 

 Voit perustaa oman yrityksen 

 Erilaisia kesätöitä leireillä 

 Kesätyö lannoitesäkkikeräyksessä 

Mitä muuta 4H voi antaa nuorelle: 

 Voit saada opintopisteitä 

 Voit päästä vaihtoon ulkomaille 

 Tukea aikuisohjaajilta 

 Hyvää kokemusta 


