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Jäsenmaksu on yksittäiseltä jäseneltä 35€ ja kaikilta samaan talouteen 
kuuluvilta yhteensä 70€ vuodessa. Pääsääntöisesti jäsenkausi on syksystä 
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käyttöösi jäsenkortin, sekä siihen liittyvät jäsenedut. Jäsenyyteen sisältyy 
myös kaikki 4H-tilaisuudet kattava tapaturmavakuutus. https://liity.4h.fi/
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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. 

Turun 4H tarjoaa kivaa tekemistä 6 – 12-vuotiaille lapsille. Yleiskerhoissa 
tehdään erilaisia juttuja kuten leikitään, liikutaan, ulkoillaan, askarrellaan 
ja kokkaillaan. Teemakerhoissa tehdään ja opetellaan aiheen mukaisia 
asioita, kuten kuvataidetta tai ruoanlaittoa. Kerhoja ohjaavat pääasiassa 
nuoret tukenaan aina 4H:n aikuiset. Kesäisin 4H järjestää myös mukavaa 
tekemistä. Päiväleireillä tehdään mm. taidetta, teatteria, ruokaa ja seik-
kaillaan. Päiväleirit ovat klo 9-15 välillä kesäkuussa juhannukseen asti 
sekä elokuussa ennen koulujen alkua. Tervetuloa mukaan! 

 Kesän 2021 leirit: 

 Seikkailu- ja luontoleiri, 7.6. - 11.6  klo 9-15

 Nuorisotalo Huudin päiväleiri 9 - 12-vuotiaille 

 Turun Ruokakoulu 8 - 12-vuotiaille, päiväleiri

 Taide- ja teatterileiri, 14.6. - 18.6 klo 9-15
 
 Musiikkileiri, 21.6. - 24.6  klo 9 - 15

 Eläinleiri, 2.8. - 6.8  klo 9 - 15 
eija.rantanen@4h.fi

turku@4h.fi

   ELÄIMIÄ
     KEPPAREITA
LIIKUNTAA
       KOKKAILUA              LUONTOA 

 KUVATAIDETTA  LEIREJÄ

  YSTÄVIÄ  

6 - 12-vuotias
4H:ssa voit käydä jäsenmaksulla vaikka kuinka monessa kerhossa! 

 
 Turun kerhot keväällä 2021:
 MA: Hanttarin kerho, Jäkärlän yleiskerho

 TI: Huudin kuviskerho

 KE: Martin kuviskerho, Pansion kerho Me-talolla

 TO: Lausteen kerho, Martin kokkikerho

 LA: Tyttöjen kokkikerho Huudilla

Emila kerholainen: “Kerhoissa on kiva käydä, koska 
niissä on aina kivaa tekemistä eikä koskaan tylsää.”


