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Finlands svenska 4H:s verksamhet grundar sig på att naturen och miljön respekteras. Målsättningen för 4H:s
miljöfostran är ungdomar med kunskap om naturen, naturvärdena och utnyttjandet av naturen. 4H:s miljöfostran
bygger på en hållbar utveckling.
4H har varit tidigt ute vad gäller återvinning. 4H:s säckinsamling, där lantbrukets plastsäckar återvinns, startade år
1975 och har pågått kontinuerligt sedan dess.
I dag pågår inom 4H också insamling av datamaskiner, mobiltelefoner och metall inom ramen för olika projekt.
4H:s lägerverksamhet, där det gäller att få barn och unga ut i naturen är ett viktigt första steg i 4H:s miljöfostran.
Inom all 4H-verksamhet strävar vi till hållbara val vad gäller natur och miljö.
Genom att på alla nivåer lyfta fram miljöfrågorna fostrar 4h barnen och ungdomarna till miljömedvetna medborgare,
som också senare i livet gör rätta miljöval.

4H-organisationen
Allmänt
Mål
4H-organisationen är en riksomfattande organisation, som hjälper unga mänskor att ta ansvar för sitt eget liv och
stöder dem att utvecklas till företagsamma mänskor.
4H-organisationen är ledande producent av tjänster för unga i vårt land.

FS4H:s vision
är ett samhälle med företagsamma barn och unga (i planen kallade ungdomar), som mår bra, som tar ansvar för
miljön och omgivningen, som har social kompetens och känner global gemenskap.

FS4H:s värden
FS4H:s värden är samarbete och omtanke om varandra, om miljön och om vår hälsa.

Pedagogik och symbol
4H:s pedagogiska idé är ”att lära genom handling” och symbolen är en fyrklöver där H-na står för Huvud, hjärta, hand
och hälsa.
Lärandet skall stöda ungdomarnas företagsamhet i all verksamhet.
4H vill att varje ungdom skall få positiva upplevelser varje dag. I 4H kan alla vara med utan att behöva tävla.

Miljön
4H vill att ungdomarna blir ansvarstagande medborgare. 4H vill ge barnen och ungdomarna en mångsidig bild av
naturen. Vi vill ha med både ekologin, ekonomin och det sociala livet.
Barnens miljökunnande växer genom att de själva gör och upplever. Miljöfostran är ett långsiktigt arbete, som ska
finnas i allt 4H-arbete. Kunskaperna och färdigheterna ökar då barnen blir äldre, deras intresse för miljön växer och
leder till positiva miljöval.

4H:s miljöfostran i allt 4H:s ungdomsarbete
Målet med 4H:s miljöfostran är att barnen och ungdomarna får positiva erfarenheter av miljön så att deras relation till
naturen och miljön blir mångsidig. Barnen och ungdomarna ska förstå sitt eget beroende av naturen och därigenom
sitt ansvar för naturen. 4H ska lära barnen och ungdomarna att ta ansvar för naturen och göra riktiga miljöval.

Klubbverksamheten
Klubbverksamheten är den 4H-verksamhet, som är mest utbredd och oftast den som finns närmast barnets hem. I
klubben kan barnen prata natur och miljö, gå ut i naturen nära sitt eget hem, ha temakvällar kring natur och i all
klubbverksamhet fundera på riktiga miljöval. Barnen lär sig i klubbarna olika praktiska färdigheter, där miljöaspekterna
beaktas. Det kan vara matlagning, odling, bygge av fågelholkar, användningen av egna pengar o.s.v.

Utbildningsverksamheten
Miljöfrågorna är viktiga inom all utbildningsverksamhet. Det kan gälla läger, kurser och tävlingar. På 4H-lägren gäller
det att vara ute i naturen, lära sig olika saker om naturen och därigenom få ett intresse av att skydda naturen. På alla
4H-arrangemang strävar man till miljöriktiga val.
4H ordnar olika praktiska kurser, där ungdomarna lär sig t.ex. hushåll, djurskötsel och traktorkörning.
4H ordnar naturstigar och tävlingar i skogsfärdighet. 4H ordnar årligen en solrostävling för alla medlemmar. Det viktiga
i 4H:s tävlingar är deltagandet, upplevelsen och lärandet inte placeringen.

Företagsverksamheten
Inom 4H har barnen och ungdomarna egenaktiviteter, som de planerar, utför, dokumenterar och följer upp med
handledning av sin egen rådgivare. Flera företag handlar om miljö. Ungdomen kan t.ex. samla gödselsäckar, sköta en
skogsplantering, plocka bär och svamp o.s.v. I alla företag poängteras riktiga miljöval.
En del föreningar köper in vilda bär och vissa år svamp.
Inom ramen för 4H:s säckinsamling samlar 4H-ungdomar 500-600 ton plast per år. Plasten används som råvara inom
industrin.
En del unga samlar gamla datamaskiner och mobiltelefoner för återvinning. En del 4H-föreningar samlar metall.

Sysselsättning
Många unga får sin första kontakt med arbetslivet via 4H. 4H har ungdomar som kan hjälpa med röjningar eller
planteringar.

Nätverk inom miljöfostran
4H samarbetar med Kustens skogscentral inom skogs- och naturrådgivningen till unga.

4H sparar miljön
Företagen och föreningarna har en nyckelposition då det gäller miljöarbetet. 4H tar sitt ansvar som förening. 4H
strävar till miljöriktiga val inom hela organisationen. 4H strävar till att i sin företagsfostran skapa framtida företagare,
som har en mångsidig relation till miljön.
Helt konkret strävar vi inom 4H till energisparande lösningar på alla plan. Det betyder att maskiner, som inte används
är avstängde, elektroniska kontakter i stället för möten, som kräver resande, där det är möjligt. Samåkning och
kollektivtrafik gynnar vi. Vi undviker att producera avfall på kanslier, i klubbar, på läger och på övriga arrangemang.
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