Länsi-Saimaan 4H-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2021
Länsi-Saimaan 4H-yhdistys on fuusio Lemin (perustettu vuonna 1940), Luumäen (1928) ja
Savitaipaleen (1942) 4H-yhdistyksistä. Näin ollen yhdistyksellä alkaa 93-toimintavuosi.
Toimintavuosi 2021 noudattaa 4H-järjestön strategiaa vuosille 2020-2022 joka on
”Kestävää kasvua tekemällä oppien”. Siinä on kolme tavoitetta joihin pyritään:
1. Innostavat ihmiset ja laadukas toiminta
2. Kiinnostava ja yhteistyökykyinen kumppani
3. Positiivinen ja vetovoimainen järjestö
Toteutamme yrittäjyyskasvatusta Kolme askelta työelämään-mallin mukaisesti jonka
avaintuotteet ovat:
1. Ryhmätoiminta
Ryhmätoiminta on tarkoitettu pääasiassa 6-12-vuotiaille.
 4H-kerhot
 Kerhoja järjestään sekä Lemillä, Luumäellä että Savitaipaleella. Kerhot voivat olla
myös etäkerhoja.
Kerhoista tilastoidaan kerhokäyntien määrä sekä Safkasankarit, Metsäsalapoliisit ja
Kädentaitajat-teemakerhot.
 Leirit
Päiväleirejä järjestetään jokaisessa kunnassa 1-2 kpl. Lisäksi voidaan järjestää
yöleirejä. Leireistä tilastoidaan leiripäivät.
 Kouluyhteistyö
Kouluyhteistyö on kouluajalla lapsille ja nuorille toteutettua harrastekurssitoimintaa.
Osallistujat lasketaan ryhmäosallistujiksi. Kouluyhteistyönä toteutetaan
metsäteemapäiviä joka kunnassa. Tilastoidaan koulutuspäivät. (Minimikesto 2 h
=0,5 koulutuspäivää). Kouluyhteistyötä voidaan toteuttaa myös etänä.
2. 4H-Akatemia
4H-akatemia on osaamisen näkyväksi tekemistä, hyödyllisiä työelämätaitoja,
yrittäjyyttä, omia projekteja ja tekoja oman elinpiirin, luonnon ja muiden ihmisten
hyväksi. Kohderyhmä 13-28-vuotiaat.
4H-akatemiaan kuuluvat myös opintopisteet (0,5-8 op) ja digitaaliset osaamismerkit.
Opintopisteytettyä toimintaa toteutetaan seuraavasti:
 Nuorisovaihto toteutetaan yhteistyössä Ruokolahden kunnan nuorisotoimen ja
espanjalaisen yhteistyökumppanin kanssa. Tilastoidaan leiripäivinä.
 4H-yrittäjäksi kiinnostuneita nuoria valmennetaan henkilökohtaisesti tai pienissä
ryhmissä. Tavoitteena alueelle yhteensä 15 uutta 4H-yrittäjää.
 Järjestetään:
o 4H-yrityskursseja. Tavoitteena yksi koulutus joka kunnassa. Nuorilla on
mahdollisuus osallistua myös verkkokurssille.
o Järjestetään Ajokortti työelämään-kursseja kouluyhteistyönä joko
paikanpäällä tai etänä. Tavoitteena yksi koulutus joka kunnassa.
o Järjestetään kerhonohjaajakoulutus joka on yhteinen koko yhdistyksen
alueella samaten
o Järjestetään tapahtumatuottajavalmennus asiasta kiinnostuneille nuorille



Lisäksi toteutetaan kotityöt-kurssi joka kunnassa sekä yhteinen lemmikinhoitokurssi. Kursseista ja koulutuksista tilastoidaan koulutuspäivät.

3. Työpaikka
Nuorten työllistämisen kohderyhmänä ovat 13-28-vuotiaat. Työllistämisessä
painotetaan erityisesti alle 18-vuotiaiden työllistämistä. Tilastoinnissa nuori
katsotaan työllistetyksi kun palkkojen tai palkkioiden määrä on vähintään 100
€/vuosi lisäksi tilastoidaan 13-17-vuotiaiden määrä.
ja 4H-yritys
Kohderyhmänä ovat 13-28-vuotiaat 4H-järjestön jäsenet.
4H-yrityksen kriteerit:
o nuori tekee kirjallisen suunnitelman omasta yritystoiminnasta (BMC)
o yrityksestä tehdään perustamisilmoitus 4H-yhdistykseen
o nuori tekee kirjallisen sopimuksen yritykseksestään yritysohjaajan kanssa
o toiminta on 4H-arvojen ja hyvän maun mukaista
o yrityksen myynti on 50-7000 €/vuosi
o yrityksestä tehdään vuosittain toiminta- ja talousraportti omalle 4Hyhdistykselle 4H-yrityksen raportointilomakkeella: https://4h.fi/toita/perustaoma-yritys/4h-yrityksentyökalupakki/4h-yrityksen-raportointilomake/
o tilastoidaan lukumäärä ja uudet yritykset
Toiminnan rahoitus
Jäsenmaksut ovat merkittävä varainhankinnan muoto. Yhdistys on jäseniä varten ja ilman
jäseniä ei ole yhdistystä. Haluamme vahvistaa jäsenyyden merkitystä ja panostaa
enemmän jäsenhuoltoon. 4H-jäseneksi voi liittyä www.lansisaimaan.4h.fi nettisivujen
kautta.
Tärkeitä rahoittajatahoja ovat kunnat ja valtio. Varainhankinnaksi kerätään myös
metalliromuja, järjestetään arpajaisia ja myyjäisiä, otetaan vastaan lahjoituksia ja haetaan
avustuksia säätiöiltä. Yhdistyksellä voi olla myös elinkeinotoimintaa varainhankinnakseen.
Hyödynnämme toiminnan kehittämisessä erilaisia projektirahoituksia.
Hankerahoituskumppaneita ovat mm. Leader Länsi-Saimaa, Opetushallitus,
Kulttuurirahasto, Yksityisyrittäjien säätiö ja Aluehallintovirasto.
Kumppanuudet
Etsimme aktiivisesti uusia kumppanuuksia, jotka jakavat arvomme ja ovat kanssamme
rakentamassa lasten ja nuorten kestävää kasvua.




Vahvistamme eri-ikäisten vapaaehtoisten ja perheiden roolia nuorisotyön
avaintuotteiden ja muun toiminnan tukena. Vapaaehtoiset ovat mukana tekemässä
työtä lasten ja nuorten hyväksi kerhojen ja leirien ohjaajina, nuorten valmentajina,
yritysohjaajina sekä isäntäperheinä.
Toteutamme vaikuttavaa ja monikanavaista viestintää siten, että 4H-toiminta näkyy
laajasti eri kanavissa. Mukana viestimässä ovat nuoret, vapaaehtoiset ja
toimihenkilöt. Valtakunnallinen viestintä tukee valittuja painopistealueita ja nostaa
järjestön laadukkaita sisältöjä.

