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kaikille halukkaille
työttömille työnhakijoille
alle 29-vuotiaille
päijäthämäläisille
etenemisen
mahdollisuuksia. 

 valmennuksen
menetelmänä eläin- ja
luontoavusteisuutta, jonka
mahdollistavat yhdistyksen
toimitilat Yli-Marolan 4H-
kotieläinpiha ja 4H
Kirpputori Cetori. Tilat
sijaitsevat keskeisellä
paikkaa Lahtea.

aloitus joko työkokeilulla tai
kuntouttavalla
työtoiminnalla, jonka jälkeen  
mahdollinen palkkatukityö. 

aitoja työtehtäviä arjen
taitojen ja osaamisen
lisäämiseksi yhteisöllisen
toiminnan avulla. 4H Arkki-
pajalla kehitetään omaa
ajattelua ja osaamista
tekemällä oppimisen
pedagogiikalla. Pajan
tavoitteena on oman
elämän vastuunottamisen
opettelu, tulevaisuuden
työelämän taitojen
lisääminen ja
syrjäytymisen ehkäisy. 

Joulutervehdys!
 

Niin vain alkaa vuosi 2022 olla loppusuoralla. Ei voi kuin
kummastella mihin aika oikein rientää? Kotieläinpihalla on tapahtunut
jos jonkinmoista. Suuri remonttimme saatiin pakettiin, kuin joululahja
konsanaan. Siivoushommia ja loppuviimeistelyjä olemmekin yhdessä

pajalaisten kanssa puuhastelleet. Testanneet myös upean
opetuskeittiömme ja todenneet sen loistavaksi. Paketissa on myös

Lahden 4H 
Kirpputori Cetori ja voimme iloksemme kertoa, että Cetorin tarina 

jatkuu uuden nuoren yrittäjän toimesta. 
Tukat hulmuten olemmekin porukalla niputtaneet tavaroita uuteen

osoitteeseen.
 

Pajalaisen sanoja lainatakseni: täällä on hyvä olla.
Ihanaa joulunodotusta kaikille Teille!

 



LISÄTIETOA
4H Arkkia tukee Opetus- ja
kulttuuriasianministeriö,
Etelä-Suomen
aluehallintovirasto,
valtionavustus nuorten
työpajatoimintaan. Nuorten
työpaja on aloittanut
toimintansa 1.5.2022.

Pajajaksot kestävät
keskimäärin 5 kk.
Aloituspäivinä ovat
vuosittain 1.10. ja 1.4. Aloitus
voi myös tapahtua
nonstopina eli kesken
pajajakson voi liittyä
pajatoimintaan.

PAJAJAKSOLLA

Nuorten työpajatoimintaan voi
ohjata kuntakokeilu, TE-
toimisto, sosiaalitoimi, etsivä
nuorisotyö, nuorisotoimi,
oppilaitokset ja kaikki ne tahot,
jotka kokevat, että
pajatoiminnasta olisi hyötyä
asiakkaille. Nuoret voivat myös
itsenäisesti hakeutua pajalle.

Pajalle haetaan täyttämällä
yhdistyksen nettisivuilta
hakulomake: lahti.4h.fi -
Hankkeet - 4H Arkki -
Hakulomake

Työvalmentaja kutsuu hakijat
alkukartoitukseen, jonka jälkeen
pajajakso räätälöidään
yksilöllisesti.

Pajajaksot suunnitellaan kahdelle eri vuoden ajalle;
talvi- ja kesätoiminta. Valmennuksessa käytetään
vahvasti eläin- ja luontoavusteisia
toimintamenetelmiä, joiden tavoitteena on rohkaista
osallistujia ottamaan vastuuta omasta elämästään
ja kohottamaan itsetuntoa.

4H Arkki nuorten työpajalla toteutetaan aitoja
työelämässä vaadittavia työtehtäviä, josta
ponnahdus kohti unelma-ammattia on vain ja
ainoastaan osallistujista itsestään kiinni! Pajalaiset
pääsevät myös suunnittelemaan ja toteuttamaan
aasialaisille matkailijoille "Cook Like a Finn"
koulutuspakettia yhteistyössä Lahti Regionin kanssa.

Etsimme alle 29-vuotiaita
nuoria päijäthämäläisiä
työttömiä työnhakijoita
työkokeiluun, kuntouttavaan
työtoimintaan ja
palkkatukityöhön.  Tavoitteena
pajalla on kuntouttavan
työtoiminnan paikkoja on
saman aikaisesti yhteensä 4,
työkokeilussa yhteensä 8 ja
palkkatukityössä 3. Kaiken
kaikkiaan asiakastavoitteena
yhteensä 30 hlö vuodessa.

Osallistujat saavat pajajaksosta
erityisen pajatodistuksen sekä
kirjallisen arvioinnin
osaamisesta, taidoista ja
tulevaisuuden
työelämäpolkusuunnitelman.



YHDESSÄ TEKEMISTÄ!

YHTEYSTIEDOT
Työvalmentaja Moona Tuononen 
moona.tuononen@4h.fi
p. 044 525 4446

@4HArkki


