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1. TAUSTA 
 
Virtain 4H-yhdistys toteutti 1.10.2009 – 31.12.2010 RAITTI –kehittämishankkeen PoKo ry:n 
kautta saadulla kehittämishankerahoituksella. 
 
Sen aikana tehtiin yhteistyötä ja osaamisen vaihtoa Urjalan 4H-yhdistyksen ”Toimintaa omalle 
kylälle” -hankkeen kanssa, jonka kehittämishankerahoitus tuli Pirkan Helmi ry:n kautta. 
Molemmilla alueilla kehittämishankkeiden toiminnassa päästiin hyvin alkuun, mutta 
hankeaika todettiin liian lyhyeksi. Nuorten kyselyiden tulosten ja omien havaintojen 
perusteella tarve jatkohankkeelle on molemmilla alueilla. Tarpeet ovat kuitenkin erilaiset ja 
myös pitkien välimatkojen vuoksi Virtain 4H-yhdistys ja Urjalan 4H-yhdistys eivät katso 
järkeväksi jatkokehittämishankkeiden yhdistämistä alueiden väliseksi vaan molemmat 4H-
yhdistykset esittävät hanketoimintaa itsenäisesti oman Leader-toimintaryhmänsä kanssa. 
 
2. TARVE JA TAVOITTEET JATKOHANKKEELLE 
 
Marraskuussa 2009 Virtain 4H-yhdistys teki yhteistyössä Virtain yläkoulun, seurakunnan ja 
kaupungin nuorisotoimen kanssa Virtain 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaisille nuorille kyselyn, jossa 
pyydettiin nuorten mielipiteitä heidän harrastuksistaan ja ongelmistaan sekä 
tyytyväisyydestään kotikuntaansa. Kyselyssä nuorilta kysyttiin heidän halukkuutta vaikuttaa 
nuoria itseään koskeviin asioihin. 
 
Nuorille tehdyn kyselyn ja Virtain 4H-yhdistyksen, sen yhteistyökumppaneiden ja Hämeen 
4H-piirin kokemusten pohjalta RAITTI –hankkeen tulosten eteenpäin viemiseksi syntyi tarve 
tälle RAITTI II –jatkohankkeelle. Erityisinä perusteluina tarpeelle ovat seuraavat havainnot ja 
tämän anottavan jatkohankkeen tavoitteet: 

- nuorten ryhmien kokoaminen kylille pelkästään yläkouluikäisistä nuorista oli 
haasteellista. Kylillä asuu monen ikäisiä lapsia ja nuoria ja heidän kaikkien mukaan 
saaminen toimintaan on ensi arvoisen tärkeää, jotta asuinalue koetaan yhteisesti 
positiiviseksi. 

- Virroilla on pitkät välimatkat keskustaajamaan, joten nuoret tarvitsevat toimintaa 
kotinurkilleen 

- miten saadaan mukaan toimintaan uusia nuoria ja erityisesti juuri ne nuoret, jotka ovat 
kotona tietokoneen äärellä 

- RAITTI –hankkeessa oli mukana viisi kylää. Virroilla kyliä on enemmän, joten tarvetta 
on laajentaa hanketoimintaa myös muille kylille 

- pojille suunnatusta toiminnasta on Virroilla pulaa. Tämä tuli erityisesti esiin 
Äijännevan suunnalla asuvien nuorten mielipiteissä. 

- nuoret eivät tee yhteistyötä kyläyhdistysten kanssa eivätkä ole kiinnostuneita 
yhdistystoiminnasta. Järjestöt ovat ”ukkoutumassa ja akkautumassa” ja niihin tarvitaan 
nuoria mukaan. Miten se onnistuu? Kylien tiedotus (kotisivut, uutiskirjeet, ilmoitukset) 
ei tavoita nuoria. Nykyaikaa on Facebook ja sosiaalinen media. Onko mahdollista 
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kehittää nuorten omia Facebook-ryhmiä kylien asioiden esilletuomiseen ja 
keskusteluun. Hankkeen myötä nuoret pääsisivät osallistumaan ja vaikuttamaan oman 
kylän toimintaan, osallistumaan päätöksen tekoon, järjestötoiminta toiminta tulisi 
tutuksi . 

- ”Käy kylässä” –hanke kartoittaa kokoontumistiloja ja yhdistysten toimintaa, mutta sen 
hankkeen kohderyhmänä eivät ole lapset ja nuoret. Virtain 4H-yhdistyksen RAITTI II 
–hanke toimisi hyvänä yhteistyökumppanina ”Käy kylässä” –hankkeelle. 

 
3. TOIMENPITEET JA TYÖSUUNNITELMA 
 
RAITTI II -kehittämishankkeeseen ei palkata erillistä projektityöntekijää vaan 4H-
toiminnanjohtaja Elina Mäenpää tekee projektia 30 %:n työajalla (n. 1,5 pv/viikko). Osa 
toiminnanjohtajan tehtävistä siirretään hankkeen ajaksi 4H-yhdistyksen muille työntekijöille. 
Samasta käytännöstä on hyvät kokemukset RAITTI -hankkeen toteuttamisen osalta. 
 
RAITTI -hankkeeseen osallistuivat seuraavat kylät: Kurjenkylä, Hauhuu, Liedenpohja, 
Äijänneva ja keskusta. RAITTI II -hankkeessa näillä kylillä nuorten järjestämää toimintaa 
jatketaan, mutta nuorten ryhmiä laajennetaan myös muille kuin 13 -15-vuotiaille. Mukaan 
otetaan uusia yläkouluikäisiä mutta myös alakouluikäisiä ja lukio/ammattikouluikäisiä nuoria. 
Tällöin ikähaarukka olisi n.10-18v. Projektivastaava toimii nuorten ryhmien koollekutsujana, 
kouluttajana ja tukihenkilönä. Nuorten ryhmät tuottavat omalla kotinurkallaan konkreettisen 
teon, joka voi olla jatkoa RAITTI -hankkeessa toteutetulle toiminnalle. Tällä on tarkoituksena 
luoda jatkuvuutta ja perinteitä ja kehittää säännöllistä toimintaa osana kylän muuta toimintaa. 
Tapahtuma tai teko voi olla myös lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten yhteinen. Täten 
autetaan nuorten ja aikuisten kohtaamista, jotta nuoria saataisiin mukaan eri yhdistysten 
toimintaan. Tapahtuman voivat tuottaa myös naapurikylien nuoret yhdessä. Näin tuetaan 
kylien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. 
Nuoret voivat järjestää kylällä jo olevaan tapahtumaan nuorille ja lapsille suunnatun osion. 
Yhteistyötä tehdään Käy kylässä -hankkeen kanssa sekä kyläyhdistysten ja muiden kylällä 
toimivien seurojen ja yhdistysten kanssa. Käy kylässä - hankkeen kanssa ollaan jo 
kokoonnuttu ja kartoitettu, mitä yhteistyömahdollisuuksia ja tapahtumia eri kylissä on 
suunnitteilla. 
RAITTI II -hankkeessa em. toimintatapa laajennetaan seuraaviin uusiin kyliin: Kotala, 
Vaskivesi ja Jäähdyspohja. Hanke tuottaa ja kehittää siellä nuorten aloitteiden mukaista uutta 
harrastustoimintaa lähellä lasten ja nuorten koteja. 
 
Talkootyönä nuoret tulevat kunnostamaan ja siistimään kylän uimarantoja ja nuotiopaikkaa. 
 
Kehittämishankkeen toiminta on sellaista, joka ei ole 4H-nuorisotoimintaa. Se on kaikille 
nuorille avointa eikä samaan toimintaan saada 4H-järjestön valtionavustusta. 
 
Jotta nuorten ääni edelleen saadaan kuuluviin ja heidän mielipiteitään ja näkemyksiään esiin, 
järjestetään RAITTI II -hankkeessa alakouluikäisille piirustuskilpailu ja yläkouluikäisille 
kirjoituskilpailu. Kilpailun palkinnoille varataan 500 euroa muista kuluista. Hanke päättyy 
joulukuussa 2011 pidettävään piirustusnäyttelyyn. 
 
TIEDOTUSSUUNNITELMA 
 
Kehittämishankkeen käynnistymisestä tiedotetaan paikallislehdessä. Sillä tavalla annetaan 
kaikille hankkeesta kiinnostuneille nuorille mahdollisuus ilmoittautua mukaan. Tapahtumista 
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ja toiminnasta tiedotetaan kylien ja 4H-yhdistyksen kotisivuilla ja ilmoituksilla. Hankkeen 
tavoitteiden mukaisesti myös kokeillaan Facebookissa nuorten omia ryhmiä tiedottamiseen, 
kylien asioiden esilletuomiseen ja keskusteluun. 
Hankkeen väliraportti kirjoitetaan heinäkuussa 2011 ja loppuraportti joulukuussa 2011. 
 
4. ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
Hankkeen itsearviointi tehdään väliraportin ja loppuraportin kirjoittamisen yhteydessä. 
Hankkeen tuloksia verrataan asetettuihin hankesuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. 
 
Hankkeelle ei kutsuta ohjausryhmää, mikäli rahoittaja ei sitä pyydä nimeämään. 
 
5. VAKIINNUTTAMINEN OSAKSI PERUSTOIMINTAA 
 
Virroilla pilotoidut nuorten ryhmät ja niiden työskentely on siirrettävissä Hämeen 4H-piirin 
alueella muille 4H-yhdistyksille malliksi. 
 
6. TALOUSARVIO 
 
Hankkeeseen anotaan PoKo ry:ltä Leader-rahoitusta 80 % hankkeen kokonaiskuluista. 
Omarahoitusosuutta anotaan Virtain manttaalisäätiöltä ja katetaan Virtain 4H-yhdistyksen 
omatoimisella yksityisellä varainhankinnalla ja talkootyöllä. 
 
Kustannukset 1.3.-31.12.2011 
Palkkauskulut 7500
Ostopalvelu (kirjanpito) 400
Vuokrat 500
Matkakulut 800
Muut kulut 
- lehti-ilmoitukset 500
- nuorten projekti-
materiaalit 8 x 500 

4000

- tsto, monistus ja posti 300
- palkinnot 500
Talkootyö 500
YHTEENSÄ 15000
Rahoitus  
Leader-rahoitus 80% 12000
Omarahoitus 2500
Talkootyö 500
YHTEENSÄ 15000
 
 
VIRTAIN 4H-YHDISTYS ry 
 
Elina Mäenpää 
toiminnanjohtaja 
 
                          
 


