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Toiminnan painopistealueet  

 

� lasten kerhotoiminta Rymättylässä ja Velkualla 

� kurssien järjestäminen nuorille 

� nuorten kerho-ohjaajien työllistäminen yhdistykselle 

� toiminnan vakiinnuttaminen 

� yhteistyö muiden yhdistysten kanssa 

Toiminnalliset avaintavoitteet 

 

Ryhmätoiminta  

� alueella toimii säännöllisesti 5 kerhoa (liite1) 

� yhdistys järjestää vähintään kaksi kurssia nuorille 

� alueella järjestetään 1 kesäleiri 

� kerho-ohjaajien määrä on 7 

Nuorten kurssit ja koulutukset   

� Yhdistyksen toiminta-alueella tunnetaan 4H-yrittäjyyteen kannustavat kurssit. Kurssien 

osallistumisen suurin tavoite on rohkaista nuoria työllistämään itse itsensä. 

� alueen Dogsitter -koulutukseen osallistuu 2 nuorta 

� alueen Lastenhoito – kurssille osallistuu 2 nuorta 

� alueen Yrittäjäkurssille osallistuu 2 nuorta 

� metsäkuljetusapurahaa haetaan kahden koulun oppilaiden kurssittamiseksi metsä-

tietouteen 

Nuorten työelämävalmiudet ja työllistäminen  

� alueen kotitalouksille tarjotaan työpalveluja 

� yhteistyö alueen varhaisperunan viljelijöiden kanssa jatkuu mm. nuorten työllistämisen 

merkeissä 

� yhdistyksen toimintaan palkataan 1 pitkäaikaistyötön nuori Naantalin alueelta 

Nuorten yritykset 

� tavoitteena on luoda pohjaa nuorison työllistymistä tukevalle hankkeelle 

� tavoitetaan yhteensä 5 yrittämisestä kiinnostunutta nuorta ja tuetaan heitä yrittäjyydessä 
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� tarjotaan nuorten käyttöön kerhoaittaa esimerkiksi kesäkahvilan pyörittämiseen. 

Tavoitteena on saada nuoret ideoimaan tilan käytön mahdollisuuksia. 

Tiedotus  

 

� lähetetään reppupostia koteihin koulujen välityksellä  

� tehdään suoramarkkinointia alueen kouluihin 

� Kerrotaan tietoja omasta toiminnasta yhdistyksen verkkosivuilla  

�  kerrotaan uutisia muiden 4H-yhdistysten toiminnasta omilla verkkosivuilla 

� kerrotaan toiminnasta ja tapahtumista alueen yhteisessä FB:ssa 

� ollaan mukana alueen tapahtumissa kertomassa toiminnasta 

� tiedotetaan kuntatiedotteissa kerran kuukaudessa 

� osallistutaan yhteistyötapaamisiin ja tiedotetaan niissä omasta toiminnasta ja 

yhteistyöhalukkuudesta 

� ollaan aktiivisia nuorisotilavalvontojen yhteydessä ja kerrotaan nuorille 4H-toiminnasta 

Kerho-ohjaajat  

 

� uusien vapaaehtoisien ohjaajien löytämiseksi ilmoitetaan kuntatiedotteissa ja heitä 

tavoitellaan myös kerhojen lasten vanhempien joukosta 

� kerho-ohjaajia palkataan tarvittaessa www.mol.fi sivustolle lisättävän ilmoituksen avulla 

� kerho-ohjaajia ja kurssien pitäjiä etsitään oppilaitoksista opettajakontaktien avulla ja 

yhteistyö -yhdistysten toimijoiden joukosta 

� kurssien pitäjäksi haetaan alueen käden taitajia 

Yhteistyötoiminta 

 

� tehdään yhteystyötä koulujen, alueen yhdistysten, muiden 4H-yhdistysten ja Naantalin 

kaupungin kanssa. 

� metsäkuljetusapuraha suunnataan alueen kouluille 

� alueellisesti keskitytään Rymättylään ja Velkualle 
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Talous 

Kulut 

� toiminnanjohtajan palkka 

� toiminnanjohtajan koulutus ja matkakulut 

� puhelinkulut  

� taloushallinnon kulut (kirjanpito, tilinpäätös, pankin kulut) 

� toimiston tilavuokra 

� vapaaehtoistoimijoiden virkistyspäivä 

� kerhonohjaajien tapaamiset 

� kerhojen palkka-, matka- ja tarvikekulut 

Tuotot 

� valtionapu  

� jäsenmaksujen nettotuotto 

� mahdollisesti myytävät palvelut 

� hankeosaaminen 

� verkkoviestinnän osaaminen  

� taloushallinnon osaaminen 

Avustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan 2015–2016 

� tukea on haettu aluehallintovirastolta yhteensä 11 576 €, josta noin puolet kohdistuu 

vuoden 2015 toimintaan 

Muu varainhankinta  

� metallikeräykset   

� Miinan Päivät – tapahtuman tuotto 

� arpojen myynti tapahtumissa 

� nuorisotilavalvonnat 

� muut mahdolliset avustukset 

Koulutustoiminta 

 

� uudet kerhonohjaajat lähetetään kerhonohjaajakoulutuksiin tai koulutetaan Johannan 

toimesta 

� hallituksen puheenjohtajaa ja hallituksen jäseniä pyritään kouluttamaan säännöllisesti 

� toiminnanjohtaja osallistuu 4H-liiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin  
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Liite 1 

Kerhotoiminta  
 

� toiminta järjestetään Rymättylässä seurakuntakodilla ja Velkualla Sinervon talolla 

� kaikissa kerhoissa on myös aikuisohjaaja   

� kerhot kokoontuvat viikoittain kerhot ovat osallistujille ilmaisia ja eivät vaadi yhdistyksen 

jäsenyyttä 

� kerhoissa on mahdollisesti tarvikemaksu  

� kerhot, joihin lapset tulevat suoraan koulusta, tarjotaan välipala 

4H-kokkikerho - Alakoululaisten ryhmä Rymättylän seurakuntakodissa 
 

� toimintasuunnitelma laaditaan kerholaisten kiinnostuksen mukaan 

� kiinnitetään huomiota valmistuksen helppouteen ja turvallisuuteen (lasten ja nuorten on 

helppo tehdä vastaavia välipaloja ja leivontaa myös kotona) 

� kerhokerta kestää 1,5 - 2 h 

� toiminta on suunnattu kouluikäisille lapsille, jotka asuvat vakinaisesti Rymättylässä  

� kerhot alkavat syyskuussa ja jatkuvat kerran viikossa joulukuun alkuun saakka 

� kevään kerhot alkavat tammikuussa ja loppuvat toukokuun aikana 

 

4H-kokkikerho - Yläkoululaisten ryhmä Rymättylän seurakuntakodissa 
 

� toimintasuunnitelma laaditaan kerholaisten kiinnostuksen mukaan 

� kiinnitetään huomiota valmistuksen helppouteen ja turvallisuuteen (lasten ja nuorten on 

helppo tehdä vastaavia välipaloja ja leivontaa myös kotona) 

� kerhokerta kestää 1,5 - 2 h 

� toiminta on suunnattu kouluikäisille lapsille, jotka asuvat vakinaisesti Rymättylässä  

� kerhot alkavat syyskuussa ja jatkuvat kerran viikossa joulukuun alkuun saakka 

� kevään kerhot alkavat tammikuussa ja loppuvat toukokuun aikana 

 

Velkua Sinervon talo – Lukutoukka kerho 

 

Lukutoukka – kerhossa luetaan, tehdään läksyjä ja keskustellaan paikkakunnan ajankohtaisista 

asioista ja tapahtumista. 

� kerhon teema on luova toiminta ja käden taidot 

� kerho on suunnattu kouluikäisille lapsille, jotka asuvat vakinaisesti Velkualla  

� kerhokerta kestää vähintään 1h 

� kerhokerrat vähintään 12 kertaa syyskaudella ja 14 kertaa kevätkaudella 

� kerhossa on tarjolla välipala 
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Velkua Sinervon talo – Kokkikerho 

 

� toimintasuunnitelma laaditaan kerholaisten kiinnostuksen mukaan 

� kiinnitetään huomiota valmistuksen helppouteen ja turvallisuuteen (lasten ja nuorten on 

helppo tehdä vastaavia välipaloja ja leivontaa myös kotona) 

� kerhokerta kestää noin 1,5 h  

� toiminta on suunnattu kouluikäisille lapsille, jotka asuvat vakinaisesti Velkualla 

� kerhot alkavat syyskuussa ja jatkuvat kerran viikossa joulukuun alkuun saakka 

 

 

Velkua Sinervon talo – Luovan toiminnan kerho 

 

Luovan toiminnan kerhossa harjoitetaan käden taitoja, tutustutaan alueen perinteisiin ja 

harjoitellaan yhteisöllisyyttä oppimalla pitämään huolta pienemmistä. 

� kerhon teema on luova toiminta ja käden taidot 

� kerho on suunnattu kouluikäisille lapsille, jotka asuvat vakinaisesti Velkualla  

� kerhokerta kestää vähintään 1h 

� kerhokerrat vähintään 12 kertaa syyskaudella ja 14 kertaa kevätkaudella 

 

 


