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Selvitys Mikkelin 4H-yhdistyksen toiminnasta, jossa toimintaa peilataan kaupungin strategiaan
Järjestön toiminnan tavoitteet suhteessa kaupungin tavoitteisiin 2017

Asukkaiden hyvinvointi

Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen, ikäihmisten avustaminen ja auttaminen omassa asunnossa
asumisessa.

Elinkeinojen hyvinvointi

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen kouluttamalla nuoria työelämän pelisääntöihin sekä erilaisiin työtehtäviin ja antamalla madollisuuksia työllistymiseen 4H-yhdisyksen kautta sekä 4Hyritystystoimintaan.

Ympäristön hyvinvointi

Ekoloogisuuden ja ekotehokkuuden lisääminen

.
4H-työn tärkeitä arvoja ovat: yritteliäisyys ja ahkeruus, yhteistyö, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus, välittäminen ja suvaitsevaisuus.
Järjestön kansainvälinen tunnus tulee neljän sanan alkukirjaimista, joihin sisältyy 4H-työn perusajatus: edistää
lasten ja nuorten kasvamista aikuisiksi, jotka pään harkinnalla, käsien taidolla ja sydämen hyvyydellä pystyvät
luomaan arkipäivän hyvinvointia, niin itselle kuin muille
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Asukkaiden hyvinvointi tukemiseksi järjestetään
· Iltapäivätoimintaa 1. luokkalaisille sekä erityistukea tarvitseville
· Kerhotoimintaa 7-12 –vuotiaille, joissa omaksutaan elämänhallintaa tukevia käytännön tietoja ja taitoja, huomioiden lapsen kehitysvaihe Kerhotoimintaan osallistuminen on ilmaista eikä osallistujilta edellytetä jäsenmaksun suorittamista.
· Työpalvelukoulutuksia ja kursseja yli 12 –vuotiaille Kursseilla opitaan arjentaitoja, auttamista sekä syvennetään osaamista Koulutuksia järjestetään Kotipalvelussa, Pien eläinten hoitamisessa, Lastenhoidossa sekä Metsä- ja Pihatöissä Koulutukseen voivat osallistua myös aikuiset
· Toimintaa lasten ja nuorten tasolla, kohtaamiset kasvokkain, sosiaalista mediaa unohtamatta
· Matalankynnyksen toimintaa, johon jokaisella on mahdollista tulla mukaan, riippumatta iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, perhetausta ja kansallisuudesta

· Ohjausta lapsille ja nuoria suvaitsevaisuuteen ja yhteisössä toimimiseen sekä kannustetaan olemaan
ystävällisiä ja kohteliaita toinen toisilleen, huomioimalla kiusaamisen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy
· 4H-yhdistyksen tavoitteena on kasvattaa nuorista henkilökohtaisella neuvonnalla, harrastustoiminnalla
sekä kerhoissa tapahtuvalla työskentelyllä valistuneita, itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan pystyviä
kansalaisia
Toiminnassa
· Huomioidaan terveet ja päihteettömät elämäntavat
· Tuetaan lapsia ja nuoria liiton strategian mukaisesti ”Tekemällä oppimisessa” ja osallistumaan omalla
tieto- ja taitotasolla yhdistyksen toimintaan ja tekemiseen
· Tuetaan nuorten kasvua aktiiviseksi, yritteliääksi ja vastuulliseksi kansalaiseksi sekä aktivoidaan kaupunkilaisia vapaaehtoistoimintaan ja hyvinvoinnin tuottamiseen yhteistyössä muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa
· Tuetaan nuorten hyvinvointia antamalla mahdollisuus olla osallistuja tai ohjaaja kerhossa sekä leireillä
· Kannustetaan nuoria työllistymään työpalvelussa sekä osallistumaan nuorteniltojen ja tapahtumien
suunnitteluun ja toteutukseen, joita järjestetään lapsille, nuorille, yksinäisille ja perheille
· Autetaan työpalvelutoiminnan avulla ikäihmisiä ja muita apua tarvitsevia selviytymään tavallisissa arkiaskareissa ja samalla aktivoidaan ikäihmisiä myös itse osallistumaan tekemiseen
· Kannustetaan nuoria sekä perheitä osallistumaan Suomen 4H-liiton kansainväliseen toimintaa lähtemällä vaihtariksi tai toimimaan isäntäperheenä
· Järjestetään tapahtumia, missä eri ikäluokat kohtaava toisensa ja voivat oppia toisiltaan tietoja ja taitoja – ei vain lapset ikäihmisiltä vaan myös ikäihmiset tämän päivän nuorilta
· Aarimaatoiminnalla autetaan maahanmuuttajia kotoutumisessa ja tutustumisessa ympäristöön ja paikalliseen väestöön, annetaan mahdollisuus virikkeisiin ja toisen ihmisten kohtaamiseen niin ikäihmisille kuin muillekin yksinäisille sekä mahdollistaan kotitarveviljely
Elinkeinojen hyvinvointi
· Järjestetään työpalvelutoimintaa yli 13 – vuotiaille. Nuorille sekä aikuisille annetaan mahdollisuus osallistua toimintaan työpalvelutyöntekijänä sekä aikuiselle myös mahdollisuus toimimiseen nuoren tukihenkilönä erilaisissa tehtävissä
· Järjestetään työelämäkursseja, joilla valmennetaan työelämään, sen sääntöihin ja lakeihin ja kannustetaan rehelliseen työntekoon
· Opastetaan nuoria asiakaspalveluun sekä toimimaan erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa työympäristöissä
· Mahdollistetaan nuorille työkoemusta ja mahdollisuuden hankkia oma rahaa
· Annetaan asiakkaille apua siivoukseen, metsä- ja pihatöihin, lasten- ja lemmikkieläinten hoitoon sekä
autetaan asiakkaita mm. kaupassa ja lääkärissä käynneissä
· Tarjotaan nuorille työharjoittelu mahdollisuuksia ja näin edistää opintojen suorittamista (mm. nuorisoohjaaja, yhteisöpedagogi, lähihoitaja, lastenhoitaja, sosionomi, merkonomi, tradenomi, agrologi, puutarhuri) sekä työharjoittelu /-kokeilupaikkoja TE-keskuksen ja Miketekin kautta
· Kannustetaan lapsia ja nuoria yrittäjyyteen, 4H-yritysten perustamiseen sekä tutustaan yrittäjänä toimimiseen

Ympäristön hyvinvointi
· Järjestetään aarimaatoimintaa viidellä alueella Mikkelissä (Jokipuisto, Lehmuskylä, Urpola, Orijärvi ja
Löydön Kartanon mailla)
· Kannustetaan viljelemään kotitarpeiksi sekä nuoria tuotteiden myyntiin ja annetaan opastusta viljelyssä ja tuotteiden säilönnässä
· Opastetaan maahanmuuttajia sopivien viljelykasvien valinnassa sekä viljelyssä
· Opastetaan lapsia ja nuoria kierrättämään ja hyödyntämään materiaaleja sekä kunnioittamaan luontoa
miettimällä mm. ekologisen jalanjäljen syntymistä ja jätteiden lajittelua
· Annetaan lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua luontoon ja sen monimuotoisuuteen leireillä ja
kerhoissa sekä eri kohderyhmille suunnatuissa yleisötapahtumissa
· Tutustutaan metsään ja sen monimuotoisuuteen ja annetaan nuorille mahdollisuus harjoitella työtehtäviä ja – taitoja sekä kannustetaan ammatillisiin koulutuksiin alalla

