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4H ennaltaehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä koko Suomessa
4H-nuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä 6–28-vuotiaiden lasten ja nuorten hyväksi. Käytännön nuorisotyötä
tehdään 200 paikallisyhdistyksessämme eri puolilla Suomea. Muuttuvassa maailmassa 4H-järjestön tehtävä on
olla mahdollistamassa lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi, yritteliäiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Tutkimusten mukaan nuoret kokevat epätietoisuutta työelämään sekä opiskelu- ja alavalintoihin liittyen. He
kokevat, että työelämäasioita käsitellään opetuksessa liian vähän ja kaipaavat lisää tietoa. 4H-nuorisotyön
ydinsisältö kiteytyy Kolme askelta työelämään -toimintamallissa. Ryhmätoiminnassa sekä koulutuksissa ja
kursseilla opitut tiedot ja taidot luovat pohjan työelämätaitojen kehittymiselle, työllistymiselle ja yrittäjyydelle.

Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksella voi olla merkittävä vaikutus nuorten syrjäytymiskehitykseen, mikäli se
aloitetaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Toimintamme kohderyhmänä ovatkin painotetusti alle 18-vuotiaat,
erityistä huomioita kiinnitämme 9.-luokan päättäviin nuoriin. 4H:n kehittämä Ysit töihin -toiminta on saanut kolmen
maakunnan alueella erinomaisen vastaanoton ja suunnitelmana on laajentaa toiminta valtakunnalliseksi vuodesta
2021 alkaen. Ysit töihin -toiminnassa tavoitteena on mahdollistaa vähintään kahden viikon kesätyö jokaiselle 9.luokan päättävälle nuorelle.

Nuorten syrjäytymiseen liittyy myös alueellisia näkökulmia. Väestö keskittyy kasvukeskuksiin osana käynnissä
olevaa rakennemuutosta. Eri tavoin reuna-alueille jäävien nuorten määrä kasvaa. Olemme merkittävä
syrjäytymistä ennaltaehkäisevä toimija erityisesti näiden nuorten näkökulmasta. Hallitusohjelmassa on varattu
kunnille rahoitusta, jonka avulla parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja mahdollistetaan harrastaminen
niillekin, joilla ei ennestään ole harrastuksia. Toiminnan järjestämisessä kunnat tekevät yhteistyötä paikallisten
järjestöjen ja seurojen kanssa. Tämän yhteistyön rakentamisessa 4H-järjestöllä on merkittävä rooli.

Tavoitteemme on, että 4H on yhä useamman lapsen harrastus. Olemme jatkossakin vahva toimija maaseudulla
mutta näemme, että kehityksen suunta vie samaan aikaan kohti taajamia ja kaupunkeja. Haluamme tehdä työtä
siellä, missä lapset ja nuoret ovat. 4H-nuorisotyö perustuu vahvaan paikalliseen toimintaan. Suomen 4H-liiton
tehtävä on toimia työn mahdollistajana tarjoamalla tukea ja palveluja, jotka auttavat yhdistyksiä onnistumaan
työssään. Parhaat tulokset saavutetaan, kun lasten ja nuorten asioita edistetään yhdessä.

Hyvää toimintavuotta 2021!
Tomi Alakoski
toimitusjohtaja
Suomen 4H-liitto

Valtakunnallisesti vaikuttavaa toimintaa 4H-järjestössä
•

46 000 jäsentä, joista nuorisojäseniä 38 800

•

2 700 kerhoa

•

3 600 kerhonohjaajaa

•

7 000 työllistettyä nuorta

•

3,9 milj. euroa nuorille maksettuja palkkoja

•

1 578 4H-yrittäjää, liikevaihto 1,72 milj. eur

•

Koululaisten metsäpäivät: noin 35 000 lasta ja nuorta metsään 4H:n organisoimana

•

Paikallisia 4H-yhdistyksiä noin 200
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4H-NUORISOTYÖ MÄNTYHARJUN 4HYHDISTYKSESSÄ
Mäntyharjun 4H-yhdistyksen toiminta-ajatuksena on järjestää lapsille ja nuorille ryhmä- ja
työkasvatustoimintaa. Ryhmätoiminnat ovat kerho-, kurssi- ja leirintoimintaa. Työkasvatustoiminnan
kautta yhdistys opastaa nuoria työelämään, tarjoaa heille työpaikkoja ja mahdollisuuden kokeilla
yritystoimintaa. Lisäksi yhdistys tekee laajaa kouluyhteistyötä ja tuottaa sisältöä useiden eri toimijoiden
tarpeisiin. Yhdistyksen toiminta-alue on Mäntyharjun kunta. Yhdistyksen toiminnan valtakunnallisena
tukena toimii Suomen 4H-liitto työntekijöineen.
Mäntyharjun 4H:n toiminnan päämäärä on lasten ja nuorten elämänhallinnan tukeminen, työelämään
kasvamisen tukeminen, yrittäjyyden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen. Yhdistyksen
toteuttama nuorisotoiminta tukee sosiaali- ja terveyspalveluissa tuotettavia palveluja ja edesauttaa
lasten ja nuorten hyvinvointia.
Nuorten kasvua työelämään ja yrittäjyyteen tuetaan Kolme askelta työelämään -toimintamallin avulla.
Se sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet, jotka ovat ryhmätoiminta ja pienryhmätapaamiset, nuorten
koulutukset, työllistäminen ja nuorten yritykset. Tavoitteena on, että avaintuotteet toteutuvat
laadukkaina ympäri kuntaa, myös haja-asutusalueella.
Lasten ja nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen tuetaan Tekoja lähellä ja kaukana toimintamallin kautta. Siinä yhdistyvät nuorten oman toiminnan tukeminen ja nuorten oma tekeminen.
4H tukee nuorten mahdollisuuksia oppia tietoja ja taitoja, osallistua ja vaikuttaa, kasvaa aktiivisiksi
kansalaisiksi.

Kolme askelta työelämään
1. Ryhmätoiminta
Ryhmätoiminnan tärkein muoto on 4H-kerho, jossa lapset oppivat monipuolisesti mm. metsään,
ruokaan, kädentaitoihin, eläimiin ja ympäristöön liittyviä taitoja aidoissa ympäristöissä itse tekemällä.
Osa kerhoista on perus-4H-kerhoja, osa tietyn teeman mukaan kokoontuvia teemakerhoja. Vuosittain
Mäntyharjun 4H:lla on 10-13 kerhoa eri puolilla kuntaa, myös haja-asutusalueella. Kerhoja ohjaa
koulutettu toiminnanohjaaja apunaan varttuneita nuoria. Ohjaajan tärkeä työväline on 4H-järjestön
oma TOP-tehtäväpankki (www.toptehtavat.fi). Mäntyharjun 4H-yhdistys järjestää ryhmätoimintaa sekä
4H-jäsenille että avoimena toimintana kaikille ikäryhmään kuuluville. Toimintaa on läpi kunnan, niin
haja-asutusalueella kuin taajamassakin. Ryhmätoiminnassa on vuositasolla noin 1400 kävijää.
Perus4H-kerhotoiminnan ja teemakerhojen (pienryhmätapaamiset) lisäksi 4H tuottaa sisältöä koulun
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kerhotoimintaan, mm. Pop Up-välituntikerhot harrastevälitunnilla. 4H on aktiivisesti mukana kunnan
”Harrastamisen Suomen malli” pilottihankkeen toteutuksessa, jossa koulupäivän yhteyteen tuotetaan
maksutonta harrastustoimintaa.
Mäntyharjun 4H järjestää koulujen loma-aikoina päiväleiritoimintaa, eri teemojen mukaisia kursseja ja
koulutuksia. Tyypillisiä koulutuksia ovat erilaiset kädentaito- ja kokkailukurssit, kotieläimiin liittyvä
koulutus ja metsään ja luontoon liittyvä koulutus.
2. Nuorten työelämätaidot
Nuorten työelämätaitoja kehitetään Mäntyharjun 4H:ssa vuosittain järjestettävällä Ajokortti työelämään
koulutuksella. Se pidetään joka syksy koko 9.lk ikäluokalle yhdessä Mäntyharjun kunnan ja
paikallisten yritysten kanssa yhteistyönä. Lisäksi 4H tuottaa yrittäjyysopastusta 8.lk oppilaille osana
oppilaanohjauksen opetusta.
Työelämätaitoja valmennetaan lisäksi 4H:n työpalvelukoulutuksissa ja 4H-yrittäjyyskursseilla.
Työpalvelutoimintaan mukaan tulevilta nuorilta edellytetään työpalvelukoulutukseen ja perehdytykseen
osallistumista.
3. Nuorten työllistyminen
Mäntyharjun 4H:ssa yli 13-vuotias nuori voi työllistyä 4H-yhdistyksen välittämiin työtehtäviin
työpalvelutoiminnan kautta. Työpaikat ovat tyypillisesti yksityishenkilöiden tarjoamia töitä, yritysten tai
taloyhtiöiden tehtäviä. Nuori on työsopimussuhteessa 4H-yhdistykseen ja yhdistys huolehtii
työnantajavelvoitteista.
Tyypillisiä työpalvelutoiminnan tehtäviä ovat erilaiset piha- ja puutarhatyöt, ikäihmisten avustaminen,
siivoustyöt, kodinhoidon tehtävät ja lemmikkien hoito. Metsänhoitoon liittyvät työtehtävät ovat
lisääntymässä. Vuosittain 4H-yhdistyksen kautta työllistyy noin 30-35 nuorta, joista suurelle osalle
työsuhde on ensimmäinen.
Työpalvelutehtäviä tarjoavat työn tilaajat suoraan 4H-yhdistykseen, lisäksi töitä välittyy 4H-nuorten
tehtäväksi Mäntyharjulla toimivan Palakka.com-yhteistyöverkoston kautta.
Yrittäjyydestä kiinnostunut nuori voi 4H:n tuella perustaa oman 4H-yrityksen. Tällöin nuori tekee
ohjaussopimuksen yhdistyksen kanssa ja saa tuekseen henkilökohtaisen yritysohjaajan. Yhdistyksen
alueella toimii vuosittain 1-3 4H-yritystä.

Tekoja lähellä ja kaukana
Tekoja lähellä ja kaukana -toimintamalli kuvaa 4H-järjestön toteuttamaa kansalaiskasvatusta.
Aktiivinen kansalaisuus toteutuu 4H:ssa parhaiten lasten ja nuorten itse suunnittelemina ja
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toteuttamina hyvinä tekoina omassa lähiympäristössä tai maailmalla. Nuorten oman toiminnan
lähtökohtana ovat paikalliset ideat, tarpeet ja olosuhteet. Mäntyharjun 4H on aktiivisesti mukana
nuorten ja nuorten kanssa toimivien tahojen suunnittelemissa ja toteuttamissa projekteissa.
Vapaaehtoisuus vahvistaa ammatillista nuorisotyötä
4H-nuorisotyö perustuu ammattitaitoisten toimihenkilöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten
hyvään yhteistyöhön. Lasten ja nuorten perheet ovat tärkeä voimavara 4H-nuorisotyössä. Yhdistyksen
hallitus toimii luottamustehtävässä ja heidän roolinsa 4H-nuoriotyön mahdollistamisessa on
ensiarvoisen tärkeä.
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 4H:ssa
Kansainvälinen näkökulma on tärkeä osa 4H-toimintaa. Yhdistyksen jäsenille tiedotetaan
kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista ja rohkaistaan toimimaan mm. isäntäperheenä.

Mäntyharjun 4H-yhdistys viestii nuorisotyöstä
Viestinnän avulla teemme 4H-nuorisotyötä näkyväksi valtakunnallisesti ja paikallisesti. Mäntyharjun
4H:n tiedotus ja viestintä on ensi sijassa sähköistä. Yhdistyksen nettisivut päivitetään viikoittain ja
ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan sosiaalisen median kanavia hyödyntäen.
Kouluyhteistyö
Mäntyharjun 4H:n asiantuntemusta hyödynnetään laajasti kouluyhteistyössä. Toimihenkilöt pitävät
oppitunteja, järjestävät teemapäiviä ja tapahtumia opetussuunnitelman edellytysten mukaisesti.
Vuosittain toteutetaan mm. 4.lk metsäpäivä ja 2.lk eläinaiheinen teemapäivä. Lisäksi 4H on mukana
yläkoululaisten työelämätutustumisjaksoilla.
Rahoitus
Mäntyharjun 4H-yhdistyksen rahoitus muodostuu Mäntyharjun kunnan määrärahasta,
valtionavustuksesta ja muista avustuksista sekä omatoimisesta varainhankinnasta, esimerkiksi
jäsenmaksuista, työllistämistoiminnan tuotoista, projektirahoituksista ja yhdistyksen muun toiminnan
tuotoista.
Toimitilat ja henkilöstö
Mäntyharjun 4H-yhdistyksen toimisto sijaitsee Mäntyharjun kunnantalolla. 4H-kerhot kokoontuvat
pääosin koulujen tai kunnan osoittamissa muissa tiloissa sekä teemakerhojen ja kurssien osalta
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kulloinkin tarvittavissa kohteissa esim. hevostalleilla ja luontokohteissa. Yhdistyksen hallinnosta,
ryhmätoiminnasta, tiedotuksesta ja nuorten työllistämistoiminnasta vastaa toiminnanjohtaja.
Ryhmätoiminnan ohjauksesta vastaa toiminnanohjaaja apunaan varttuneita nuoria.

Mäntyharjun 4H-yhdistys
Asematie 3, PL 76, 52700 Mäntyharju
S-posti: 4H(at)mantyharju.fi
Puh. 040-8467387
Facebook.com/Mäntyharjun4H
Instagram.com/Mantyharjun4h
www.mantyharjun4H.net
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S-posti: eeva.esimerkki@4h.fi
Puh. 050 123 456
facebook.com/yhdistyksen profiilin nimi
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