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4H on lapsia ja nuoria varten
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4H on lapsia ja nuoria varten
4H on olemassa lapsia ja nuoria varten. Teemme työtä, jotta jokainen suomalainen lapsi ja nuori löytää omat
vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa, ja ettei yksikään lapsi ja nuori jäisi syrjään yhteiskunnasta. 4Htoiminnan sisällöt ja tekeminen tarjoavat 2020-luvulla konkreettisia vastauksia moniin yhteiskunnan haasteisiin.
Toimintamme on ajankohtaisempaa kuin koskaan.
4H-nuorisotyö perustuu vahvaan paikalliseen toimintaan. Käytännön nuorisotyötä tehdään 200
paikallisyhdistyksessämme eri puolilla Suomea. Yhdistykset ovat olemassa järjestön jäseniä, perheitä ja
paikallisyhteisöjä varten. Suomen 4H-liiton tehtävä on toimia työn mahdollistajana tarjoamalla tukea ja palveluja,
jotka auttavat yhdistyksiä onnistumaan työssään.
4H-nuorisotyön ydinsisältö kiteytyy Kolme askelta työelämään -toimintamallissa. Ryhmätoiminnassa sekä
koulutuksissa ja kursseilla opitut tiedot ja taidot luovat pohjan työelämätaitojen kehittymiselle, työllistymiselle ja
yrittäjyydelle. Yrittäjyys- ja työelämäkasvatuksella voi olla merkittävä vaikutus nuorten tulevaisuuteen, mikäli se
aloitetaan riittävän varhaisessa vaiheessa.
Jokaisella nuorella tulisi olla mahdollisuus ensimmäisiin, onnistuneisiin työelämäkokemuksiin. Toimintamme
kohderyhmänä ovatkin painotetusti alle 18-vuotiaat, erityistä huomioita kiinnitämme 9.-luokan päättäviin nuoriin.
Tästä hyvänä esimerkkinä on Ysit töihin -toiminta, joka on muutaman vuoden aikana laajentunut lähes 80 kunnan
alueelle.
Epävarmassa maailmassa on erityisen tärkeää pitää huolta lapsista ja nuorista, joissa on jokaisen kunnan
tulevaisuus. 4H:lla voi olla tässä merkittävä rooli. Ajantasaiset tuotteemme ja monipuolinen toimintamme tarjoavat
kunnille ratkaisuja lasten harrastamiseen erityisesti vapaa-ajalla, sekä yrittäjyys- ja työelämäkasvatuksen
toteuttamiseen.
Tavoitteemme on, että 4H on yhä useamman lapsen harrastus, joka perustuu jäsenyyteen. Olemme jatkossakin
vahva toimija maaseudulla mutta näemme, että kehityksen suunta vie samaan aikaan kohti taajamia ja
kaupunkeja. Parhaat tulokset saavutetaan, kun lasten ja nuorten asioita edistetään yhdessä.
Hyvää toimintavuotta 2022!
Tomi Alakoski
toimitusjohtaja
Suomen 4H-liitto

Valtakunnallisesti vaikuttavaa toimintaa 4H-järjestössä
•

4H-toiminnassa mukana 120 000 lasta ja nuorta

•

44 000 jäsentä, joista nuorisojäseniä 36 826

•

2 900 kerhoa

•

5 000 työllistettyä nuorta

•

3,6 milj. euroa nuorille maksettuja palkkoja

•

1 600 4H-yrittäjää, liikevaihto 2 milj. eur

•

Koululaisten metsäpäivät: noin 30 000 lasta ja nuorta metsään 4H:n organisoimana

•

Paikallisia 4H-yhdistyksiä noin 200
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4H-nuorisotyö Sallan yhdistyksessä
Sallan 4H-yhdistyksellä on mukana toiminnassaan 166 jäsentä.
4H-järjestö antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme
harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja
yrittäjyyteen. Meillä lapsi ja nuori saa turvallisen ja välittävän harrastusympäristön, aikaa ja kasvua tukevia
aikuisia.
Toimintamme perustana ovat 4H-järjestöjen kansainväliset arvot Head, Hands, Heart ja Health, jotka on
käännetty suomeksi sanoilla Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. Ne sisältävät ajatuksen lapsen
ajattelun, taitojen ja tunne-elämän tasapainoisesta kehityksestä ja tätä kautta rakentuvasta hyvinvoinnista. 4H:ssa
lapset ja nuoret oppivat itse tekemällä aidoissa tilanteissa ja ympäristöissä. Toimintamenetelmämme on tekemällä
oppiminen.
Yrittäjyyskasvatuksella on ollut toiminnassamme järjestön perustamisesta lähtien tärkeä asema. Siihen liittyen
4H:lla on oma toimintamalli, joka tunnetaan nimellä Kolme askelta työelämään. Malli sisältää 4H-nuorisotyön
avaintuotteet: Ryhmätoiminta, 4H-akatemia, Työpaikka ja 4H-yritys. Tavoitteena on, että avaintuotteet toteutuvat
mahdollisimman tasalaatuisina kaikissa yhdistyksissä. Suomen 4H-liitto tukee ja auttaa yhdistyksiä tuottamalla
valmiita tuotekonsepteja ja tukipalveluja (materiaalit, koulutukset, viestintä ja neuvonta) avaintuotteiden
mukaiseen 4H-toimintaan sekä levittämällä hyviä käytäntöjä.

Kolme askelta työelämään
1. Ryhmätoiminta – arjen taitoja
4H-harrastekerhot ovat ryhmätoiminnan tärkein muoto. Kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään
elämäntapaan liittyviä arjen taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. Leirit, kilpailut ja kouluyhteistyö
tarjoavat lisää mahdollisuuksia ryhmässä toimimiseen, oppimiseen ja harrastamiseen. TOP-tehtäväsivusto on
kerhonohjaajille ja ammattikasvattajille suunnattu, myös lapsille avoin tehtäväpankki. TOP on viesti
toimintamenetelmästämme. Kirjaimet tulevat sanoista Tekemällä Oppii Parhaiten.
Strategiakaudella 2020–2022 painotamme toiminnan kehittämisessä erityisesti kestävään elämäntapaan liittyviä
aihealueita: ruoka, metsä ja luonto sekä kädentaidot.
Sallan 4H-yhdistyksessä toimii viikoittain 5-6 kerhoa. Aiheena ovat pääasiassa kädentaidot, ruoka ja luonto.
Kerhoista kaksi monitoimikerhoa kokoontuu sivukylissä Saijalla ja Kursussa. Sallan koululla kokoontuu läksykerho
ja teemakerho. 4H:n toimitalo Kempurassa kokoontuu Kädentaitajat ja koira-aiheinen Hännänheiluttajien kerho.
Leirejä Sallan 4H-yhdistys toteuttaa vuosittain kaksi kesäloman alussa. Lisäksi voidaan järjestää yksittäisiä
leiripäiviä tai viikonloppuretkiä.
Kouluyhteistyöhön Sallan 4H-yhdistyksessä kuuluvat työllistämiskoulutukset, metsäteemapäivät,
ensiapuharjoitukset, jäteneuvonta ja erilaiset yhteisretket, mm. ryhmäyttämispäivät.
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2. 4H-akatemia – työelämätaitoja
4H-akatemiassa nuorella on mahdollisuus oppia tärkeitä työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä syventää osaamistaan
häntä erityisesti kiinnostavien asioiden osalta. 4H-akatemia on oppimisympäristö 13–28-vuotiaille. Se on
osaamisen näkyväksi tekemistä, opintopisteitä ja osaamismerkkejä omasta 4H-harrastuksesta. Akatemia on
myös kansainvälisyyttä, nuorten omia projekteja ja tapahtumatuotantoa sekä vapaaehtoisuutta ja nuorten
vaikuttamismahdollisuuksia 4H-järjestössä ja ympäröivässä yhteiskunnassa.
Strategiakaudella 2020–2022 kehitämme 4H-akatemiaa nuorten oppimisympäristönä. Tavoitteena on, että nuoren
4H:ssa oppimat asiat tulevat yhä useammin näkyväksi opintopisteiden ja osaamismerkkien kautta.
Sallan 4H-yhdistys tarjoaa nuorille työelämäkoulutuksia vuonna 2022 seuraavasti:
- 4H-yrityskoulutus yhdessä sallalaisten ja kemijärveläisten nuorten kanssa
- Ajokortti työelämään –koulutus Sallan ja Kemijärven 9-luokkalaisille
- Työt alkavat –koulutus, aina nuoren työllistyessä Sallan 4H-yhdistykseen
- Kerhonohjaajakoulutusta kerhonohjaajille ja kerhonohjauksesta kiinnostuneille
Vapaa-ajan harrastekurssien sisältöjä Sallan 4H-yhdistyksessä ovat
- Kädentaidot: korut, ompelu, askartelut, tuunaus
- Luonnontuotteiden keruukoulutukset
- Ruoan valmistus
3. Työpaikka ja 4H-yritys
4H:n kautta jo yli 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti.
Yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja työllistävät nuoria vastuullisesti. Nuori voi työllistyä 4Hyhdistykseen, yhdistyksen kautta ja työllistää itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen.
Strategiakaudella 2020-–2022 nuorten työllistämisessä kohderyhmänämme ovat erityisesti alle 18-vuotiaat.
Otamme käyttöön uusia välineitä ja tapoja työllistää nuoria. Kehitämme uusia, nuorten yrittäjyyttä tukevia
toimintamalleja 4H-yrityksen rinnalle.
Sallan 4H-yhdistys työllistää vuosittain 5-15 nuorta kerhonohjaajina, EcoAseman siivoojina ja päivystäjinä,
järjestöpalveluiden tuottajana mm. marjanlaskennassa ja istutustöissä, lisäksi nuoret työllistävät itseään 4Hyrittäjinä. Sallan 4H-yhdistyksen nuorten 4H-yritykset tuottavat mm. lasten- ja lemmikkienhoitoa, pihatyö- ja
muuttoapua sekä valmistavat hattaroita, kakkuja ja leivonnaisia. Alkuvuoden aikana 4H-yritystoimintaa tehdään
tunnetuksi kouluyhteistyön yritystuokioiden avulla. Vuoden aikana 4H-yrittäjät ovat esillä mm. Äinpäin-päivänä,
Salla-päivänä ja muissa yhteisissä tapahtumissa.

Sallan 4H-yhdistys viestii nuorisotyöstä
Viestinnän avulla teemme 4H-nuorisotyötä näkyväksi valtakunnallisesti ja paikallisesti. Viestimme aktiivisesti,
houkuttelevasti ja monikanavaisesti. Jokainen 4H-järjestössä mukana oleva on tärkeä viestijä. Sallan 4H-yhdistys
toteuttaa viestintää esimerkiksi kertomalla tulevista ja menneistä tapahtumista instagramissa, facebookissa ja
whatsappissa, päivittäen aktiivisesti kotisivuja ja blogia, kertomalla tulevista tapahtumista koululaisten Wilmassa,
kunnan ilmoitustauluilla ja tapahtumakalenterissa sekä paikallislehden Koti-Lapin muistilistalla, käydään fyysisesti
keskustelua ja ollaan mukana kunnan päätöksenteossa.
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Yhdistyksen muu toiminta
Sallan 4H-yhdistyksen muuta toimintaa ovat hanketoiminta, tuotevälitys ja palvelutoiminta sekä elinkeinotoiminta
ja varainhankinta. Sallan 4H-yhdistys tekee ensi vuoden aikana edelleen yhteistyötä Lapin jätehuolto
kuntayhtymän Lapecon kanssa huolehtien Sallan ja Pelkosenniemen EcoAsemista. Yhdistyksen
elinkeinotoimintaa on myös askartelutarvikkeiden ja tukityöllistettyjen tuottamien käsitöiden myyminen
pienmyymälässä, johon pyritään herättelemään kahvilatoimintaa tukityöllistämisen tai nuorten 4H-yrittäjien avulla.
Vuonna 2021 Sallan 4H-yhdistys on aloittanut kaksi Leader Pohjoisimman Lapin rahoittamaa hanketta, jotka
suoritetaan loppuun vuoden 2022 aikana. Harrastusbussi –kehittämishankkeessa yhdistys tilaa kerran
kuukaudessa linja-auton kuljettamaan sallalaisia vaikeasti saavutettavien harrastusten äärelle lähipaikkakunnille.
Investointihankkeella on rahoitettu kyläavustajille sekä vuokrakäyttöön työvälineitä kuten luistelukentän
jäädytysletku, lumilinko, akkukäyttöiset ruohonleikkuri ja siimaleikkuri. Työvälineiden ja peräkärryn
vuokraustoimintaa pyritään kehittämään yhdistyksen toimintaa tukevaksi ja paikkakuntalaisia palvelevaksi
tuotteeksi. Uusia hankkeita suunnitellaan jatkuvasti ja etsitään erilaisia rahoitusmuotoja.

Rahoitus
Sallan 4H-yhdistyksen rahoitus muodostuu Sallan kunnan määrärahasta, valtionavustuksesta ja omatoimisesta
varainhankinnasta, esimerkiksi jäsenmaksuista, työllistämistoiminnan tuotoista, projektirahoituksista sekä
yhdistyksen muun toiminnan tuotoista. Sallan 4H-yhdistyksellä on suunnitteilla yhteistyökumppanuus Kemijärven
kaupungin kanssa, koskien nuorten työllistämiskoulutuksia ja kerhotoiminnan aloittamista.

Toimitilat ja henkilöstö
Sallan 4H-yhdistyksen toimisto sijaitsee toimitalo Kempurassa. 4H-kerhot kokoontuvat 4H:n toimitalo
Kempurassa, Sallan kirkonkylän koululla, Kursun seurakuntatalolla sekä muissa yhdistykselle tarjotuissa tiloissa.
Toiminnanjohtajan lisäksi henkilöstöön kuuluvat toimistotyöntekijä, EcoAsemien päivystäjät ja vaihtuvat
kyläavustajat.

5

Sallan 4H-yhdistys
Ruotsalaistentie 1
98900 SALLA
S-posti: annina.kamarainen@4h.fi
Puh. 040 1638 210
facebook.com/sallan4h
instagram.com/sallan4h
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