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HANKESUUNNITELMA 

 
Hakija: Mänttä-Vilppulan 4H-yhdistys ry 

Hanke: Kesäajan toiminnan kehittäminen–esiselvitys 

Hankeaika: 1.5.2011 – 31.12.2011 

 

TAUSTATIETOA 

4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. 4H-järjestöön kuuluu 78 500 jäsentä, joista 6 - 28-vuotiaita nuo-

risojäseniä on 67 000. 4H-yhdistyksiä on 255 ympäri Suomea. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee 14 4H-

piiriä. 

4H-järjestö on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö. 4H-nuorisotyö tukee 
lasten ja nuorten elämänhallinnan tasapainoista kehitystä. 4H-järjestö kannustaa jäseniään yritteliäisyyteen ja 
yhteistyöhön, korostaa luonnon ja ympäristön arvoja, edesauttaa käden- ja arjentaitojen hallintaa sekä edistää 
kansainvälistymistä ja eri kulttuurien ymmärtämistä.  

Tässä työssä keskeisiä toimintamuotoja ja välineitä ovat kerhot ja sitä kautta pitkäaikainen jäsenyys 4H-
yhdistyksessä, TOP(Tekemällä Oppii Parhaiten)-yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli, erilaiset kurssit, kilpailut, 
leirit ja tapahtumat, kansainvälisyystoiminta sekä työllistäminen. 4H-nuorisotyön tärkeä toimintaperiaate on 
tekemällä oppiminen. 4H-nuorisotyölle onkin ominaista toiminnan monipuolisuus, joka mahdollistaa paikallis-
ten olosuhteiden huomioon ottamisen.  

Vuosikymmenten aikana 4H-järjestö on osoittanut uudistumiskykyä ja kehittänyt toimintaansa kulloisenkin 
aikakauden tarpeita vastaavaksi säilyttäen kuitenkin aina perusarvonsa. Elinkeino- ja väestörakenteen muu-
tosten virrassa 4H-nuorisotyöllä on vankka asema yhtenä maamme suurimmista nuorisojärjestöistä.  

 

NYKYTILA 

Mänttä-Vilppulan 4H-yhdistyksen toiminnassa on ollut mukana 211 nuorta (vuonna 2010), ikähaarukassa 6 – 
15 -vuotiaat. Pidettävissä 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 
Erilaiset 4H-koulutukset ja -kurssit puolestaan syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia 
aktiiviseen kansalaisuuteen, yrittäjyyteen ja työelämään. Esim. vuonna 2010 koulutettiin 55 nuorta Ajokortti 
työelämään -koulutuksessa. 

Mänttä-Vilppulan 4H-yhdistys tarjoaa lasten ja nuorten kerhopalveluiden lisäksi kotityöpalvelua, lähinnä van-
huksille suunnattuna. Parina kesänä on kesäkuun ajan ollut leikkikenttä -palvelu, joka on ollut max. neljä tuntia 
päivässä, arkipäivisin. Tilat on saatu lainaan Savosenmäen koululta, mutta pääsääntöisesti päivät on vietetty 
ulkona, poikkeuksena toki sadepäivät. Tähän palveluun on saatu työllistettyä yksi työtön henkilö, sekä yksi 
harjoittelija. 
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TARVE  

Mänttä-Vilppulan kaupunki tarjoaa aina kouluun lähteviin lapsiin asti kunnallista päivähoitoa, jonka jälkeen ei 
kunnallista hoitoa ole saatavilla. Varsinkin pienten koululaisten kesäajan hoito on erittäin ongelmallista. Vielä 
kolmasluokkalaisenkin yksin kotiin jättäminen koko päiväksi on hyvin arveluttavaa. 

Koska kyseessä ei ole yhdistyksen tavanomainen toimintamuoto, on Mänttä-Vilppulan 4H-yhdistys halukas 
toteuttamaan esiselvityshankkeen, jonka aikana selvitetään mm. taloudelliset resurssit tuottaa vastaava palve-
lu myös jatkossa ilman tukia. Tätä kautta yhdistys saisi myös uuden markkinoitavan tuotteen itselleen ja tätä 
kautta vakiinnuttaa omaa toimintaansa paremmin. 

 

KOHDERYHMÄ: 

Hankkeen konkreettinen kohderyhmä on ensisijaisesti 1-3 luokkalaiset (ja ne esikoululaiset, joilla ei ole kunnal-
lista päivähoitopaikkaa), jotka ovat vailla kesäajan toimintaa arkipäiviksi, vanhempien ollessa työssä. Hyödyn 
saajina ovat niin lapset kuin lasten perheet, välillisesti myös Mänttä-Vilppulan kaupunki. 

 

TOIMENPITEET 

Mänttä-Vilppulan 4H-yhdistys rakentaa lyhyen pilottihankkeen, jossa selvitetään yhdistyksen mahdollisuus 
tarjota myös jatkossa lasten päivätoimintaa koulujen kesäloma-ajalle. Hanketta rakennetaan ja suunnitellaan 
yhteistyössä Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa, jotta kenenkään reviirille ei astuta, lisäksi kaupungin kanssa 
neuvotellaan tilojen käytöstä. 

Hankkeeseen tullaan palkkaamaan erillinen projektityöntekijä 4 kk:n ajalle, jonka vastuulla hankkeen suunnit-
telu ja toteutus on. Hankkeen alkuaika menee puhtaasti suunnittelutöihin. Alkuun tulee laatia mm. kysely 
hankkeen kohderyhmälle. Kohderyhmän tavoittamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä koulujen (esikoulujen) 
kanssa. Konkreettinen kokeilu toteutetaan ajalla 6.6.2011 – 5.8.2011. Tätä varten kootaan pilottiryhmä 6-11 
vuotiaista lapsista, jotka ovat ko. palvelua vailla. Maksimimäärä on kuitenkin n. 20 lasta. Ryhmän kokoontu-
mispaikkana on tällä tietoa Savosenmäen esikoulun tilat. Palvelua tuotetaan kello 8 - 17 välisenä aikana. Van-
hemmat maksavat lapsesta osallistumismaksun, jolla katetaan todelliset ruokakustannukset (lapsille tarjottavat 
aamupala, lounas ja välipala, riippuen lasten päivien pituuksista), sekä ne henkilöstömenot, joita syntyy toi-
minnan vaativasta lisätyövoimasta (pois lukien projektityöntekijästä aiheutuvat kustannukset). 

 

TAVOITE 

Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävä malli, jolla tämä palvelu saadaan vakiinnutettua osaksi 4H-
yhdistyksen kesäajantoimintaa. Lisäksi palvelu täydentää kunnan tarjoamaa palvelua lapsiperheille. Tavoittee-
na on luoda perheille uusi palvelu.  

Palvelun tarkoituksena ei ole tuottaa yhdistykselle voittoa. Tavoitteena on, että tulot kattavat aiheutuvat menot.  
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HANKKEEN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUS 

Hankkeen kustannukset syntyvät 

 projektityöntekijän palkkakustannuksista (4 x 1800 e x 1,35)        9 720,00 

 materiaalikustannuksista       1 700,00 

 kirjanpidosta           250,00 

 yleiskustannuksista; puhelin, kopiointi, postitus            800,00 

Yhteensä        12 470,00 

Rahoitus: 

Haettava tuki 90%       11 223,00 

Omarahoitusosuus 10%            1 247,00 

Yhteensä        12 470,00  

 

Omarahoitusosuutta kerätään osallistumismaksuilla. Väliaikaisrahoitusta tullaan anomaan Mänttä-Vilppulan 

kaupungilta. 


