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Suomen 4H-järjestöllä on 
79 000 jäsentä, joista nuo-
risojäseniä on 68 000. 
 
Järjestön kokonaistuotot 
ovat n. 30 milj. euroa 
 
Kerhotoiminta ulottuu 
kaupungeista maaseudul-
le. Kerhoja on 2 800 kap-
paletta ja kerhokäyntejä 
vuodessa yli 600 000. Ker-
hoissa on 3 400 koulutet-
tua vapaaehtoista ohjaa-
jaa. 
 
Järjestö työllistää n. 8 500 
alle 29-vuotiasta nuorta, 
joille se maksaa palkkoja 
n. 4,3 milj. euroa vuodes-
sa. 
 
Tähän mennessä n. 11 000 
nuorta on suorittanut Ajo-
kortti työelämään -kurssin. 
 
4H-Yrityksiä on perustettu 
n. 200. 

 

Suomen 4H -liiton toimitusjohtajan te rvehdys  
 
4H-toiminta yhdistää ainutlaatuisella tavalla hauskan harrastuksen hyö-
dylliseen itsensä kehittämiseen. 4H-harrastuksessa omaksutaan muun 
muassa vuorovaikutustaitoja, käytännöllisiä arjentaitoja, työelämän 
pelisääntöjä, yritteliästä elämänasennetta ja yrittäjyyttä. 

Suomi on korkean elintason maa, jolla on edessään monien mahdolli-
suuksien rinnalla myös huomattavia haasteita. Väestön vanhetessa ja 
huoltosuhteen heiketessä korostuvat nuorison työelämätaitojen hallinta 
ja oikea asenne työhön. Erittäin valitettavaa ja huolestuttavaa on nuor-
ten lisääntyvä oirehtiminen ja varhainen työkyvyttömyys muun muassa 
mielenterveysongelmien vuoksi. 

4H-nuorisotyö on ongelmia ennakkoon ehkäisevää toimintaa, jolla on 
oma tärkeä paikkansa erityisnuorisotyön ja kunnallisen nuorisotyön 
rinnalla. 4H:n toimintamallit ovat valtakunnallisesti kehitettyjä ja testattu-
ja. 

Valtion ja kunnan tarjoama julkinen rahoitus on 4H-toiminnan siemenra-
ha, joka saa aikaiseksi hyvin laajaa ja monipuolista nuorten kohtaamis-
ta, koulutusta, työllistämistä ja yritteliäisyyttä sekä hanketoimintaa. 

4H-järjestö seuraa aikaansa ja kehittää koko ajan toimintaansa. Tärke-
ää 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 
 

4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. Naantalin 4H-yhdistys 
tarjoaa lapsille ja nuorille kerho-, kurssi- ja leiritoimintaa sekä koulut-
taa nuoria työelämään ja tarjoaa heille työpaikkoja ja mahdollisuuden 
kokeilla yritystoimintaa Varsinais-Suomen alueella. Yhdistyksen toi-
minnan valtakunnallisena tukena toimii Suomen 4H-liitto ja maakun-
nallisena tukena Lounais-Suomen  4H-piiri. 

Naantalin 4H-yhdistyksellä on palkattu vt. toiminnanjohtaja Tarja Sal-
mi sekä hallitus, jonka jäseninä toimivat 2011: Terhi Hämölä, Lassi 
Lähteenmäki, Johanna Hämölä, Tiina Kuusela-Virtanen, Nina Saari ja 
Teija Lindholm. Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään maa-
liskuussa.  

Yhdistys haluaa tehdä yhteistyötä koulujen, seurakunnan, kaupungin, 
muiden 4H-yhdistysten ja alueen kaikkien  toimijoiden kanssa.  

Naantalin saaristoalueella toteutetaan "Nuori Kylässä" hanke vuoden 
2012 aikana. Hankkeen tavoitteena on tarjota alueen lapsille ja nuorille 
mahdollisuus harrastaa omalla paikkakunnalla kodin lähellä heitä kiin-
nostavia asioita.  

Naantalin 4H-yhdistys 
c/o Rinnekuja 4 
21210  Raisio 
S-posti: naantali@4h.fi 
Puh. 0400 – 876 740 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
AVAINTUOTTEET   
 
4H-järjestö tuottaa ”Kolme askelta työelämään”           
-toimintaa. Kerhoissa opitaan muun muassa vuoro-
vaikutus- ja arjentaitoja. Kursseilla omaksutaan työ-
taitoja ja pelisääntöjä, joita hyödynnetään työelämäs-
sä esimerkiksi 4H-yhdistyksen toimiessa työnantaja-
na. Nuori voi myös perustaa oman 4H-Yrityksen saa-
den tukea yhdistykseltä ja henkilökohtaiselta yritys-
ohjaajalta. 
 
Ryhmätoiminta 
  
4H-kerhot tarjoavat yhdessä tekemisen paikan tu-
hansille lapsille ja nuorille. Suomessa toimii noin 
2800 kerhoa. 4H-järjestö ja paikallisyhdistykset jär-
jestävät myös kilpailu- ja leiritoimintaa korostaen eri-
tyisesti käytännön- ja kädentaitoja. Naantalin 4H-
yhdistys järjestää mm. tiedekerhon toimintaa Rymät-
tylässä. 
 
Koulutukset 
 
4H:n tarjoamien kurssien kautta nuoret saavat val-
miuksia työelämään. Työpalvelutehtäviin 
suuntaavien kurssien lisäksi 4H järjestää kursseja, 
joilla opitaan työelämässä ja arjessa vaadittavia taito-
ja. Näitä ovat esimerkiksi Ajokortti työelämään            
-kurssit ja 4H-yrityskurssit. Naantalin 4H-yhdistys tar-
joaa alueen nuorille mahdollisuuksia osallistua näille 
kursseille.  
 
Työelämävalmiudet ja  
työllistäminen 
 
Nuorten työelämävalmiuksien edistäminen tapahtuu 
kerhoissa ja niiden ohjaustehtävissä, nuorten työllis-
tämistoiminnassa ja muussa nuorten työpalvelutoi-
minnassa sekä työssäoppimisjaksoilla ja harjoitte-
luissa 4H-yhdistyksissä. Naantalin 4H-yhdistys hakee 
yhteistyökumppaneita, joiden avulla nuoria voidaan 
työllistää mm. lastenhoito ja eläintenhoito- tehtäviin 
alueella olevien tarpeiden mukaan. 
 
Nuorten yritykset 
 

4H-järjestö on kehittänyt toimintamallin nuorten yri-
tystoimintaan. Kohderyhmänä ovat 13-28-vuotiaat 
4H-järjestön jäsenet. Tavoitteena on edistää yrittä-
jyyttä lisäämällä mahdollisuuksia yrittäjyyteen, vaikut-
tamalla nuorten asenteisiin ja lisäämällä valmiuksia 
hyödyntää nuoren omaa osaamista yritystoiminnan 
kautta. Naantalin 4H-yhdistys tukee nuorten yrittäjyyt-
tä osallistumalla toiminnan ideointiin ja suunnitteluun 
sekä avustamalla talouteen liittyvissä asioissa. 

 

 
YHDISTYKSEN MUU  
TOIMINTA 
 
Naantalin 4H-yhdistyksen muuta toimintaa ovat 
hanketoiminta, tuotevälitys ja palvelutoiminta  sekä  
varainhankinta. 
 
Vuonna 2012 yhdistys osallistuu mm. Rymättylän 
Jaakonmarkkinoiden järjestelytyöhön ja pyrkii käyn-
nistämään luonto- ja metsäaiheisen kouluyhteis-
työn.  
 
Naantalin 4H-yhdistys toteuttaa vuoden 2012 aika-
na "Nuori Kylässä" hankkeen. Hankkeen tavoittee-
na on tarjota alueen lapsille ja nuorille mahdollisuus 
harrastaa omalla paikkakunnalla kodin lähellä heitä 
kiinnostavia asioita. Alueen  lapsiperheet saavat 
lapsilleen harrastusmahdollisuuksia, jotka eivät uu-
vuta koko perheen arkea harrastuksiin kuljettamisen 
parissa.  Alueen muut toimijat hyötyvät yhteistyö-
verkostosta, jonka avulla pystytään järjestämään 
tapahtumia ja palveluja,  joihin yksittäisellä pienellä 
yhdistyksellä ei ole mahdollisuuksia. 
 
 

RAHOITUSRAKENNE 
 
Naantalin 4H-yhdistyksen rahoitusrakenne koostuu 
Naantalin  kaupungin avustuksesta, valtion avus-
tuksesta, jäsenmaksuista, työllistämistoiminnan tuo-
toista sekä yhdistyksen muun toiminnan tuotoista.  
 
TOIMITILAT JA HENKILÖSTÖ 
 
4H-kerhot kokoontuvat pääosin koulujen tai Naanta-
lin kaupungin osoittamissa tiloissa. Toiminnanjohta-
jan lisäksi yhdistyksessä ei ole muuta vakinaista 
henkilöstöä. 

 
VIESTINTÄ 
 
Yhdistys käyttää pääviestintäkanavanaan verk-
kosivuja www.4h.fi/naantali  ja 4h.fi-sähköpostia 
naantali@4h.fi.  
 
”4H kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaavat 
neljän H:n perustana olevat sanat Head, Hands, 
Heart ja Health, suomeksi harkinta, harjaannus, 
hyvyys ja hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan ar-
jen hyvinvointia itselleen ja muille.” 
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