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Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys
Elämä on välillä yhtä juhlaa. Siltä tuntuu juuri nyt, kun Suomi 100 -juhlinta on päättymässä ja samaan aikaan ajatukset ovat kääntyneet kohti 4H-järjestön omaa juhlavuotta. Vuonna 2018 tulee kuluneeksi huikeat 90 vuotta siitä, kun valtakunnallinen
4H-toiminta Suomessa alkoi.
Juhlavuosi on hyvä hetki katsoa hetki taaksepäin: ihailla, arvioida ja oppia siitä, mitä
aiemmin on tehty. Olemme ylpeitä hienosta historiastamme, mutta erityisesti haluamme tänä vuonna kohdistaa ajatuksemme seuraavaan 90 vuoteen. Miten tuemme
jatkossakin lasten ja nuorten kasvua maalla ja kaupungeissa itsetuntoisiksi ja avarakatseisiksi ihmisiksi, jotka omalla vuorollaan ovat rakentamassa Suomea ja sen tulevaisuutta? Mitä voimme oppia menneestä, mitä haluamme tehdä toisin?
Juhlavuosi tarjoaa myös hienon tilaisuuden tehdä näkyväksi sitä kaikkea, jota jo nyt
tehdään – ja sitä on paljon. Vuonna 2018 meillä on ainutlaatuinen tilaisuus tehdä
paikallista nuorisotyötä näkyväksi 225 yhdistyksen voimin. Käytetään tämä tilaisuus
hyödyksi ja tehdään 4H näkyväksi koko Suomessa etelästä pohjoiseen, kaikenikäiset yhdessä. Tehdään tästä ikimuistoinen juhla.

Suomen 4H-järjestöllä on
50 000 jäsentä, joista nuorisojäseniä on 43 000.
Järjestön kokonaistuotot ovat
n. 26 milj. euroa.
Kerhotoiminta ulottuu kaupungeista maaseudulle. Kerhoja
on lähes 3 000 ja kerhokäyntejä vuodessa lähes 400 000.
Kerhoissa on 3 600 koulutettua ohjaajaa.

Hyviä tuloksia lapsi- ja nuorisotyössä saavutetaan, kun asioihin tartutaan ajoissa ja
niitä tehdään pitkäjänteisesti. Ennaltaehkäisevä, pitkäkestoinen ja laadukas työ lapsen ja nuoren kasvun tukena on se, mitä osaamme ja mitä haluamme jatkossakin
tehdä. Siihen tarvitaan hyviä kumppaneita, joista kumppanuus kuntien kanssa on ollut ja on jatkossakin meille erityisen tärkeä.

Järjestö työllistää yli 7 000 alle
29-vuotiasta nuorta, joille se
maksaa palkkoja noin
4 milj. euroa vuodessa.

Iloista juhlavuotta!

Tähän mennessä lähes 38 000
nuorta on suorittanut Ajokortti
työelämään -kurssin.

Tomi Alakoski
toimitusjohtaja
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4H-yrityksiä perustettiin vuonna 2016 yli 700.
Paikallisia 4H-yhdistyksiä on
225.
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JOHDANTO
Konneveden 4H-yhdistys järjestää lapsille ja nuorille kerho-, kurssi- ja leiritoimintaa. Lisäksi yhdistys kouluttaa nuoria työelämään, tarjoaa heille työpaikkoja ja mahdollisuuden kokeilla yritys- ja kansainvälistätoimintaa Konneveden alueella. Yhdistyksen toiminnan valtakunnallisena tukena toimii Suomen 4H-liitto aluetyöntekijöineen.
Konneveden 4H-yhdistyksellä on palkattu toiminnanjohtaja Anni Juntunen, jonka opintovapaan sijaisena toimii Heli Jääskeläinen (19.11.2017-30.10.2018). Yhdistyksen hallituksen jäseninä toimivat vuonna 2018: Margit Waris, Marko Hintikka,
Jouko Hyppönen, Timo Pynnönen, Tanja Mehto, Heli Kauppinen, Paula Vetikko, Tiina Vainio-Stolt ja Tuija Viik. Hallituksen
varajäseninä toimivat Henri Jäntti, Virpi Janhunen ja Joni Varis. Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään maalistoukokuussa 2018.
Konneveden 4H-yhdistyksellä on 133 nuorisojäsentä, joiden keski-ikä on 14,7 vuotta.
Konneveden 4H-yhdistyksen hallinnoiman YEP!-hankeen työntekijänä toimii Sari Kämäräinen. YEP!-hanke on saanut jatkoaikaa toteutukselle vuoden 2019 heinäkuun loppuun saakka. Hankkeen kohderyhmänä ovat 10-18-vuotiaat konnevetiset
lapset ja nuoret. Hankkeen avulla kehitetään paikkakunnalla nuorten yrittäjyys- ja kansainvälisiä mahdollisuuksia, keskitytään nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tehdään retkiä Etelä-Konneveden kansallispuistoon sekä kootaan nuorten
kanssa toimivat henkilöt yhteen nuorisotoimijaverkostoa kehittämällä.
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4H-NUORISOTYÖ KONNEVEDEN YHDISTYKSESSÄ
4H-järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten elämänhallintaa, kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.
Nuorten kasvua työelämään ja yrittäjyyteen tuetaan Kolme askelta työelämään -toimintamallin avulla. Se sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet, jotka ovat ryhmätoiminta, kurssit, työllistäminen ja nuorten yritykset. Tavoitteena on, että avaintuotteet toteutuvat mahdollisimman tasalaatuisina kaikissa yhdistyksissä.
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 yli 6-vuotiaille tarkoitettu 4H-kerho, jossa tuhannet lapset ja nuoret oppivat
aitoja asioita oikeissa ympäristöissä itse tekemällä. 4H-yhdistykset vastaavat kerhotoiminnan organisoinnista
paikallistasolla. Kerhoja ohjaavat koulutetut ohjaajat. Konneveden 4H-yhdistys järjestää erilaisia kerhoja, leirejä, kilpailuja ja muuta ryhmätoimintaa kirkonkylän lisäksi Istunmäellä, Sirkkamäessä, Hytölässä ja Hänniskylällä.
2. Nuorten työelämätaidot
Nuorten työelämätaitoja kehitetään 4H:ssa mm. Ajokortti työelämään –kursseilla, Osaava kerhonohjaaja –
koulutuksilla ja 4H-yrityskursseilla. Lisäksi paikalliset 4H-yhdistykset valmentavat nuoria erilaisiin työtehtäviin.
Kurssien kautta nuoret saavat valmiuksia tehdä työtä toisen palveluksessa tai kokeilla yrittäjyyttä oman 4Hyrityksen avulla. Konneveden yhdistyksen alueella nuorten työelämätaitoja tuetaan järjestämällä seuraavia
kursseja: Ajokortti työelämään, Duunari, 4H-Yritys, Hygieniaosaaminen ja Ensiapu 1.
3. Nuorten työllistyminen
4H:ssa yli 13-vuotias nuori voi työllistyä joko 4H yhdistykseen tai yhdistyksen välittämiin töihin. Moni nuori työllistyy kerhojen ohjaustehtäviin. 4H-yhdistyksen välittämät työpaikat voivat olla yksityishenkilöiden, kuntien tai
yritysten tarjoamia työpaikkoja. Yhdistys hoitaa työnantajavelvoitteet. Vuonna 2018 työllistämme nuoria Duunari-toiminnan ja kesätyöllistämisen kautta erilaisiin tehtäviin, kuten lastenhoitoon, piha- ja siivoustöihin. Konneveden 4H-yhdistys työllistää vuosittain noin 90 nuorta.
Yrittäjyydestä kiinnostunut nuori voi perustaa oman 4H-Yrityksen. Nuori tekee sopimuksen yhdistyksen
kanssa ja saa tuekseen henkilökohtaisen yritysohjaajan. Vuoden 2018 tarjoamme nuorille jälleen 4Hyrityskurssia. Yhdistyksemme alueella toimii tällä hetkellä 16 erilaista 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 toteuttamina hyvinä tekoina omassa
lähiympäristössä tai maailmalla. Toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten tehtävänä on auttaa tarvittaessa – tarjota
tukea, välineitä ja mahdollisuuksia. Nuorten ja nuorten ryhmien itse ideoimaa ja toteuttamaa toimintaa tuetaan
yhdistyksessämme kaikin mahdollisin tavoin. Vuonna 2018 järjestämme erilaisia tapahtumia ja
pienryhmätoimintaa nuorten toiveiden mukaisesti.

Vapaaehtoisuus vahvistaa nuorisotyötä
4H-nuorisotyö perustuu ammattitaitoisten toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten yhteistyöhön. Konneveden 4Hyhdistyksessä toimii useita vapaaehtoisia muun muassa kerhojen ja leirien ohjaajina, nuorten auttajina erilaisissa tapahtumissa, yritysohjaajina ja isäntäperheinä.

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 4H:ssa
Konneveden 4H-yhdistyksessä on jo perinteeksi muodostunutta Isäntäperhe-toimintaa kesällä Suomeen tuleville vaihto-oppilaille. Yhdistyksen kautta voivat yli 16-vuotiaat nuoret osallistua erimittaisiin vaihto-ohjelmiin ja
seminaareihin. Nuorten ryhmävaihtoja on järjestetty myös niin Konnevedellä kuin muualla Euroopassa. Vuodelle 2018 olemme hakeneet rahoitus EVS-vapaaehtoistoimintaan. EVS-toiminta tulee näkymään Konnevedellä kesällä ja alkusyksyllä 2018.

Konneveden 4H-yhdistys viestii nuorisotyöstä
Viestinnän avulla teemme 4H-nuorisotyötä näkyväksi valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Viestimme aktiivisesti, houkuttelevasti ja monikanavaisesti. Julkaisemme muutaman kerran vuodessa sähköistä Uutiskirjettä ja
sosiaalisen median kanavat, kuten Instagram, Facebook ja Snapchat ovat käytössämme. Yhdistyksen nettisivuille päivitämme kaikki ajankohtaiset asiat.

YHDISTYKSEN MUU TOIMINTA
Konneveden 4H-yhdistyksen muuta toimintaa ovat hanketoiminta, tuotevälitys- ja palvelutoiminta sekä varainhankinta. Konneveden 4H-yhdistys hakee vuosittain pienempiä hankerahoituksia eri toimintoihin. Lisäksi yhdistyksen toiminnanjohtaja vierailee muissa kunnissa kertomassa nuorten työllisyys- ja yrittäjyysasioista.

RAHOITUSRAKENNE
Konneveden 4H-yhdistyksen rahoitusrakenne koostuu Konneveden kunnan järjestöavustuksesta, valtion avustuksesta, jäsenmaksuista, työllistämistoiminnan tuotoista sekä yhdistyksen muun toiminnan tuotoista. Konneveden kunnan kanssa tehdään yhteistyötä kesätyöllistämisen ja lasten ja nuorten vapaa-aikaan liittyvien toimintojen saralla. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus lisätä edelleen yhteistyötä mm. paikkakunnan yritysten ja
muiden toimijoiden kanssa.

TOIMITILAT JA HENKILÖSTÖ
Konneveden 4H-yhdistyksen toimisto sijaitsee Konneveden kunnantalolla. 4H-kerhot kokoontuvat pääosin koulujen tiloissa tai välittömässä läheisyydessä. Vuonna 2018 vs. toiminnanjohtajan lisäksi henkilöstöön kuuluu
YEP!-hankkeen hanketyöntekijä.
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