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Verksamhetsberättelse 2015 
 
Allmänt 
Finlands svenska 4H har verkat sedan 1929. Syftet med verksamheten är, att hos ungdomar väcka 
intresse för landsbygden och fostra till företagsamhet. Finlands svenska 4H fungerar som en 
självständig avdelning inom Svenska lantbrukssällskapens förbund rf. 
 
Verksamhetsårets tyngdpunkter har varit arbetslivsfostran, medborgarfostran, miljöfostran samt 
fostran till internationalism. Föreningarna har producerat aktiviteter i enlighet med Tre steg till 
arbetslivet - modellen omfattande gruppverksamhet, kurs- och sysselsättningsverksamhet samt 
aktiviteter för främjande av företagande. 
 
Verksamhetsåret 2015 
I Österbotten verkar 11 föreningar, i södra Finland 8 föreningar och på Åland en förening, nämnd 
4H distrikt. Totala antalet medlemmar var vid utgången av verksamhetsåret 4 041 varav 3 850 var 
ungdomsmedlemmar.  Medlemsantalet har sjunkit med 88. 
Under verksamhetsåret genomfördes 1 409 klubbtillfällen med 15 045 deltagare och 1 517 
kurslektioner med 4 328 deltagare. Föreningarna förmedlade 4 605 arbetstimmar till ungdomarna 
och barnen genomförde 431 egenuppgifter. Totalt 800 lägerdygn arrangerades och 20 medlemmar 
deltog på åtminstone ett internationellt evenemang. Säckinsamlingen inbringade 52 888 kg plast. 
Under verksamhetsåret startade det 3-åriga projekt Vår gemensamma vardag som sammanför 
svensk- och finskspråkiga 4H barn till gemensamma klubbaktiviteter. Projektet är finansierat av 
Svenska kulturfondens strategiska program Ung på svenska. 
 
FS4H ekonomi 
FS4H visade ett överskott på 2 763,52€ vilket läggs till det egna kapitalet från föregående år. Det 
egna kapitalet vid årets slut är 51 950,87 €.  
 
Inför verksamhetsåret 2015 skars statsstödet med totalt 3 000€. Det utbetalade statsbidraget till 
lokalföreningarna och Svenska Österbottens 4H-distrikt var 146 000€, samma som föregående år.  
Gängse värde på långfristiga placeringar var 49 480€ per 31.12 2015..  
 
Administration  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Mats Nylund, ordförande, 
Annika Björk, viceordförande, Susann Rabb, Jaana Ojanen, Trygve Isaksson, Kim Nordling och 
Camilla Wahlsten. Harriet Sundholm, har deltagit i styrelsens arbete så som sakkunnig. Styrelsen 
har sammankommit fyra gånger. 
Såsom verksamhetsledare fungerade Camilla Wahlsten. 
 
Kommande utveckling 
Finlands svenska 4H arbetar utgående från ett resultatavtal med jord- och skogsbruksministeriet 
för 2016.  
Fokus läggs vid att stabilisera föreningarnas verksamhetsförutsättningar bl.a. genom enkla projekt i 
linje med verksamheten. Centralkansliets personals befattningsbeskrivningar har uppdaterats och 
personalen arbetar för att utveckla närstödet till föreningarna. 4H-bladet avslutas och resurser 
läggs på en förnyad webb och synlighet på sociala media.  
Under året bör en grundlig diskussion föras över organisationens riktlinjer för medlemskap. Nya 
former för medlemskap, t.ex. prova på medlemskap, skall framtas.  
Under året skall åtgärder vidtas för att certifiera den non-formella utbildningen inom 
organisationen. Föreningarnas verksamhetsledare genomgår utbildning som riktar in sig på 
specialyrkesexamen i teamledarskap. 



4H-verksamhetens lokala omfattning 

 

Under Finlands svenska 4H:s 86:te verksamhetsår hade följande 4H-föreningar verksamhet: 

Nyland            6 föreningar: Borgå, Ingå, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Östnyland. 

Åboland          2 föreningar: Kimitoön och Pargas  

Österbotten   12 föreningar: Botnia, Karleby, Korsholm, Korsnäs,  

                        Kristinestad, Larsmo, Malax-Petalax-Bergö, Nykarleby, 

                        Närpes, Pedersörenejden och Vörånejden. Sundom är en vilande förening. 

 

Åland              Ålands 4H-distrikt 

 

FS4H har verksamhet i 38 kommuner: 7 kommuner i Nyland, 2 i Egentliga Finland, 14 i Österbotten 

och 16 kommuner på Åland.  

 

4H verksamhetsledarna 

Inom Svenska Österbottens 4H-distrikt arbetade under året 11 verksamhetsledare samt 4 

instruktörer lokalt. I södra Finland arbetade 7 verksamhetsledare och inom Ålands 4H-distrikt en 

verksamhetsledare, en föreståndare för 4H-gården samt 2 instruktörer. Totala antalet årsverken 

uppgick till 15,46. 

 

4H medlemmarna 

Medlemskåren i fasta Finland bestod av 2 218 flickor och 1 235 pojkar och 141 vuxna medlemmar. 

Det totala medlemstalet var 3 594. Ungdomsmedlemmarnas antal var 3 453 och deras medelålder 

är drygt 12 år.  

Åland redovisar år 2015 397 ungdomsmedlemmar varav 284 är flickor och 113 är pojkar, det totala 

medlemsantalet var 447. Sålunda når den svenskspråkiga 4H-verksamheten i Finland 4 041 

medlemmar. Medlemsantalet har minskat med ca 100.  

 

 

 



Medlemmar 2012  2013 2014 2015 (fasta 

Finland) 

2015 (Åland) 2015 

Totalt 

Flickor 2750 2412 2572 2 218 284 2 502 

Pojkar 1554 1384 1381 1 235 113 1 348 

Unga totalt 4304 3796 3953 3 453 397 3 850 

Vuxna 348 281 248 141 50 191 

Totalt 

medlemsantal 

4652 4077 4201 3 594 447 4 041 

 

 

Medlemsorganisationer 

Enligt reglementet för Finlands svenska 4H handhas ledningen av 4H-verksamheten av SLF. 4H-

verksamheten utövas av förbundet under medverkan av lantbruks- och hushållningssällskapen och 

andra intresserade organisationer. 

Finlands svenska 4H hade under året sex medlemsorganisationer: Finska Hushållningssällskapet, 

Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, Mannerheims 

Barnskyddsförbund, Tapio-Svenska enheten och Svenska småbruk och egna hem Ab 

 

Ungdomsarbetet  

Tre steg till arbetslivet 

Verksamhetsåret är det sista av vår treåriga strategiperiod ”I nutiden 2013-2015”. I strategin 

definieras FS4H:s ungdomsarbete enligt ”Tre steg till arbetslivet”-modellen. Modellen har medfört 

enn bättre målstyrning och bättre möjlighet att utvärdera verksamheten. De flesta föreningar erbjuder 

idag verksamhet inom alla tre steg.  

Under året har medborgarfostran, miljö fostran samt fostran till nordism ingått som teman i 

verksamheten. 

Steg ett: Gruppverksamheten 

Gruppverksamheten riktar sig i första hand till medlemmar i åldern 7-12 år och omfattar 

klubbverksamhet och gruppinstruktioner, egenuppgifter, läger samt tävlingar.  

 



Klubbverksamheten håller mycket hög nivå och alla föreningar har ett brett byklubbsnätverk som 

garanterar att barnen även i mindre byar nås av meningsfull sysselsättning och får ett eget socialt 

nätverk. 

Gruppinstruktionerna väcker barnens intresse för och stimulerar till att prova på nya saker. 

Gruppinstruktionerna skall inte likställas med kurstillfällen men målsättningen är lika väl att barnet 

lär sig något konkret t.ex. om odling, om miljö, om skogen.  

Klubbverksamheten och gruppverksamheten 2015, resultat: 

 Målsättning Resultat  

Antal 

klubbar/gruppinstruktioner 

900 

 

1 409 

Antal deltagare 7 500 15 045 

 

Egenuppgifternas popularitet sjunker. Föreningarna konstaterar att de yngre barnen inte är 

intresserade av att under sommaren genomföra egenuppgifter. Rådgivningsbesöken till barnen är 

dyra och har levt ur sin tid.  

Finlands svenska 4H:s arbetslivsfostran omfattar egenuppgifterna för barn i åldern 7-12 och direkt 

förmedling av arbetsuppgifter för medlemmar i åldern 13 och äldre. Utvecklande av medlemmarnas 

arbetslivsfärdigheter och företagsamhet är ett prioriterat tema inom 4H och väger tungt vid 

fördelningen av statsstödet. På grund av lokala förutsättningar är det inte alltid för en förening möjligt 

att jobba med förmedling av arbetsuppgifter till unga. En del kommuner har redan etablerade aktörer 

som jobbar med detta. Därför har styrelsen beslutat att mätaren för egenuppgifter och mätaren för 

förmedlade arbetstimmar likställs så, att 5 förmedlade arbetstimmar motsvarar en egenuppgift. På 

detta sätt tryggas en jämlik behandling av föreningarna vi fördelning av statsstödet. Alla har, 

oberoende av lokala förutsättningar, goda möjligheter att arbeta med arbetslivsfostran och 

företagsamhet.  

 

Egenuppgifter 2015, resultat: 

 Målsättning Resultat 

Antal  1 700 1 352 

Rådgivningsbesök 300 189 

Antal arb timmar,  5h=1 

egenuppgift 

ingår i antal 

målsättningen 

921 

 

Det sammanlagda antalet egenuppgifter uppgår till 1 352. I antalet ingår regelrätta egenuppgifter 

431 stycken samt förmedlade arbetstimmar 4 605.  

Lägerverksamheten har varit omfattande under året. Österbottens föreningar har med assistens av 

Österbottens distrikt planerat och arrangerat lägren. I södra Finland har distriktslägret arrangerats 

av centralkansliets personal i samarbete med lokalföreningarna Kimitoöns 4H och Pargas 4H. Utöver 

distriktsläger arrangerar föreningarna egna läger så som miniläger och fiskläger. 



Lägerverksamheten är en viktig del av 4H miljöarbetet. Alla läger omfattar även temat natur och 

miljö. 

Lägerverksamheten 2015, resultat 

 Målsättning Resultat 2015 

Lägerdygn 700 800 

 

Tävlingsverksamheten har omfattat solrostävling, skogsfärdighetstävlingar, naturstigstävlingar samt 

fisketävling.  

Steg två: Kursverksamhet och sysselsättning 

Kursverksamheten har tydligare kopplats i hop med utvecklandet av ungas arbetslivsfärdigheter så, 

att föreningarna dels erbjuder kurser som syftar till ökade arbetslivsfärdigheter dels ökad insikt i 

yrken relaterade till landsbygden och dess näringar. 

Körkortet till arbetslivet - kurskonceptet omfattar 8 lektioner under vilka deltagarna lär om och övar 

att praktiskt skriva arbetsansökningar, arbetsintervjuer, kundbemötande men även om 

arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. År 2015 har OP sponsorerat ungas deltagande på 

Körkortet till arbetslivet-kurserna.  

Föreningarna har i viss mån arrangerat arbetslivskörkorts kurser men i många fall har ämnet ingått 

som en del av de tematiska kurserna eller som en del i arbetshandledningen för unga. 

Tematiska kurserna lär deltagarna praktiska färdigheter så som lövkrattning eller fönstertvätt och 

förbereder deltagare för olika arbetsuppgifter från lokalsamhället. Vår kursverksamhet har under året 

omfattat kurshelheter bestående av 20 lektioner uppdelade på fyra till fem olika moduler.  

Under året har centralkansliet tagit fram 1 kurskoncept med tillhörande material: 4H i Skogen. 

Tidigare år har producerats: 4H i Trädgården, 4H i Hemmet, 4H-Fotografen, 4H-Klubbledaren, 4H-

Barnvaktaren och 4H-Dogsitter. 

 Målsättning Resultat 2015 

Antal lektioner 2 600 1 517 

Deltagare 5 000 4 328 

 

Nedan fördelningen av kurslektioner mellan olika tyngdpunktsområden. Kursverksamheten 

återspeglar utbudet av småjobb i lokalsamhället. Ungdomarna anlitas mycket för hushållssysslor så 

som städning och fönstertvätt (4H i Hemmet). Under verksamhetsåret har efterfrågan på 

skogskurser ökat (4H i Skogen) samt efterfrågan på smådjurskurser.  

 

 



Tyngdpunktsområde % andel av 

lektioner 

% andel av deltagare 

Hushåll 50% 61% 

Djur, natur och miljö 13% 11% 

Skog, växtodling och trädgård 9% 12% 

Hantverk 7% 8% 

Företag och ledarskap 5% 3% 

Teknik & maskin 5% 3% 

Övrigt 11% 2% 

 

Arbetsförmedlingen 

12 föreningar arrangerar förmedling av arbetstillfällen. Under verksamhetsåret har ca 100 ungdomar 

varit i anställningsförhållande till föreningarna och värdet av förmedlade arbetstimmar uppgår till 

69 000€. Utbetalade löner till ungdomarna uppgår till drygt 50 000€. På lönepotten tillkommer 

arbetsgivarens lagstadgade avgifter. 

Förmedlade arbetstimmar 2015 

Målsättning, antal 

förmedlade 

arbetsuppgifter 

Antal 

arbetstimmar 

Omräknat till 

egenuppgifter 

Helårsverke 

5 000 4 605 921 2,71 

 

Steg tre: De ungas företag – 4H-företaget 

4H-företaget är ett övningsföretag där den som redan tidigare varit med i den sysselsättande 

verksamheten kan prova på att sköta olika uppgifter så som egenföretagare. Föreningarnas 

verksamhetsledare fungerar som handledare för 4H-företagarna.  

Denna verksamhet har stora möjligheter att växa men under år 2016 bör åtgärder vidtas för att höja 

föreningarnas kompetens kring ungt företagande. Handledning av en ung företagare är krävande.  

Under året har ca 10 sommarföretagare varit verksamma.  

 

 

 

 



Övrigt ungdomsarbete 

Förutom de aktiviteter som genomförs inom verksamhetsmodellen Tre steg till arbetslivet har under 

verksamhetsåret genomförts även sådan verksamhet som inte direkt hänför sig till 

verksamhetsmodellen men som är betydande för vårt ungdomsarbete i sin helhet och som 

adresserar våra prioriterade teman: 

1. Miljöarbete 

2. Nordisk verksamhet 

3. Aktivt medborgarskap 

 

Miljöarbete 

Finlands svenska 4H, Suomen 4H liitto och de lokala 4H-föreningarna arrangerade säckinsamlingen 

Rejäl handling, vilken pågick under perioden 15.5 – 31.7. Säckinsamlingens huvudfinansiär var Yara 

Suomi Oy. Mängden insamlad plast var ett par hundra kilo mer än år 2014.  

Lägerverksamheten är ett led av Finlands svenska 4H:s miljöarbete. Under lägren vistas barn och 

ungdomar ute i naturen och lär sig om naturens mångfald genom olika miljöanknutna aktiviteter bl.a. 

naturstig, skogsfärdighetsövningar och vildmarkskunskap. Under år 2015 arrangerades ett 

distriktsläger i södra Finland, ett i Österbotten samt ett på Åland. Dessutom arrangerade flera 

föreningar egna läger.   

Återvinningsstationen Stormossen i Österbotten har anlitat några föreningar för att agera som 

avfallsrådgivare i sin egen kommuns skolor.  

Resultatet av miljöarbetet 2015 

 Målsättning Resultat 2015 

Säckinsamling 65 000 kg 52 888kg 

Lägerdygn 700 800 

 

 

Internationell verksamhet 

Finlands svenska 4H är medlem i Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete och deltar i 

organisationens program. Organisationen ordnar program för åldersgruppen 14 år och äldre. 

I Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete (NSU) har Petra Ingo representerat FS4H i styrelsen.   

I Nordisk ungdomsvecka 3. - 8.8 i Karpenhöj, Danmark deltog 4 medlemmar från FS4H: Julia 

Lindqvist, Cajsa Sundström, Jonas Adolfsson och Amanda Häyry. Som ledare på Nordisk 

ungdomsvecka fungerade Katinka von Kraemer, verksamhetsledare för Borgå 4H 

I Nordisk ledarskola i Norge hade vi detta år ingen deltagare.  



Vartannat år arrangeras Nordiskt 4H-läger. Finlands svenska 4H tillsammans med Suomen 4H-liitto 

arrangerade lägret i Nurmes, Finland 23.-30.7 2015. Arrangemangen påbörjades redan år 2013. 

Verksamhetsledare Camilla Wahlsten och informatör Petra Ingo har aktivt deltagit i förberedelserna. 

Under lägret medverkade även administratör Carola Käenmäki. Lägret lockade ca 1 200 deltagare, 

största delen från Norden men representanter även från övriga delar av världen (bl.a. Europa och 

Afrika). Sammanlagt var 20 nationaliteter representerade, 11 deltagare kom från Finlands svenska 

4H.   

Finlands svenska 4H är medlem i Rural Youth Europe och deltar i deras program. Programmet riktar 

sig till ungdomar över 18 år. 

I Rallyt i Österrike 1-8.8 deltog en medlem från FS4H: Catherine Klingstedt, Pargas.  

I höstseminariet i Strasbourg 4 – 11.10 deltog en medlem från FS4H: Sonja Träskman. 

I junior event som arrangerades i april i Sverige deltog en medlem från FS4H: Ingrid Holm. Emma 

Silén fungerade som medlem i arrangörsgruppen för junior event.  

Resultat Internationell verksamhet 2015 

 Målsättning Resultat 2015 

Antal deltagare 35 20 

 

Projekt fostrar till aktivt medborgarskap 

Verksamheten inom verksamhetsmodellen ”tre steg till arbetslivet” kompletteras med verksamhet 

som drivs inom diverse projekt. Genom projektverksamheten kan ett visst, specifikt tema testas, 

prövas och utvecklas.  

De olika projekten syftar i bred bemärkelse till att utveckla barn och unga till aktiva medborgare med 

förmåga att hantera sin vardag. 

Matskolan 

Matskolans idé är att visa deltagarna matens väg från jord till bord och att lära barn och unga vikten 

av hälsosam kost och motion på ett självaktiverande, roligt och lärorikt sätt. 

Landsbygdsverket beviljade för projekt Matskolan finansiering för åren 2015-16. Administrativ 

huvudman för projektet är Suomen 4H-liitto. Bettina Lindfors har fungerat som projektledare. Lindfors 

har varit anställd av Suomen 4H-liitto.  

Resultat matskolan 2015 

 Målsättning Resultat 2015 

FS4H, antal  15 16 

Suomen4H, antal  20 20 

Hela projektet, 

antal  

35 36 

 



YEP gruppen 

YEP gruppen har en plats i Finlands svenska 4H:s arbetsutskott. På detta sätt ges YEP en 

möjlighet att delta i beredandet av styrelsens möten samt insikt i beslutsfrågor inom 

organisationen. I slutet av året startade arbetet med att ta fram en ny treårig strategi för Finlands 

svenska 4H. Arbetet leds av arbetsutskottet och därmed ges en verklig chans att lyssna till 

ungdomarnas åsikter i och med YEP gruppens närvaro vid utskottets möten. Nora Palmujoki har 

representerat YEP gruppen i utskottet.  

Några YEP ungdomar deltog i planeringen av nordiskt 4H-läger samt verkade som hjälpledare 

under lägret. 

 

Projekt Glädje 

Inom projekt Glädje fokuseras på verksamhet för de sk tweenies, medlemmar i åldern 10-12 år. 

Tanken inom projektet är/har varit att starta upp klubbverksamhet för målgruppen och tillsammans 

med dem utveckla verksamhet som känns viktig. Sju föreningar har startat upp tjejgrupper och tre 

föreningar killgrupper. Innan grupperna startades upp arrangerades en utbildningsdag i Helsingfors 

och dito i Vasa för att ge verktyg för hur man aktivt kan jobba med killar och tjejer och deras 

självförtroende och självbild. Många föreningar använder i verksamheten med tjej- och killgrupper 

även Bella metoden.  

Tjej- och killgrupperna har välkomnats och föreningarna fortsätter med verksamheten. Under år 

2016 samlas och dokumenteras verksamhetsidéer för att spridas i hela organisationen. 

 

Projekt Storytelling till skogs 

Den skogliga verksamheten inom 4H har först och främst varit naturstig och skogsfärdighet. För att 

göra den skogliga verksamheten mer intressant behövs nya aktiviteter, även sådana som syftar till 

att barn lär sig röra sig i skog och mark. I projektet deltog 16 föreningar. De planerade aktiviteter, 

genomförde och dokumenterade med film och bild. Resultatet av aktiviteterna och erfarenheterna 

sammanställs under år 2016 till FS4H:s nya skogsaktivitetspalett.  

 

Projekt Vår gemensamma vardag 

Under år 2014 lanserade Svenska kulturfonden tre nya strategiska finansieringsinstrument varav 

ett var Ung på svenska som skall stimulera att bar upp till 12 år kommer i kontakt med barn från 

andra språkgrupper. 

I slutet av år 2015 beviljades FS4H stöd för projektet Ung på svenska. Projekttiden sträcker sig 

från september 2015 till december 2017. Projektet skapar mötesarenor för svenskspråkiga och 

finskspråkiga 4H barn. År 2015 startade projektet genom att 10 föreningspar bildades - en 

svenskspråkig- och en finskspråkig förening. Dessa föreningspar genomför under år 2016 och 

2017 ett antal klubb besök hos varandra. Syftet är att skapa en trygg verksamhet för barnen trots 



att de inte har ett gemensamt språk. Samtidigt lär sig barnen om varandras verksamheter, om 

likheter och olikheter. Under träffarna kan temat variera allt från huslig verksamhet till hantverk och 

skogsdagar. En förening testar en tvåspråkig klubb. 

Finlands svenska 4H leder projektet. Samarbetsparter är Suomen 4H-liitto, Föreningen Pohjola-

Norden samt språkbadsenheten vid Vasa universitet. 

 

Stödfunktioner 

I egenskap av centralorganisation för 4H-föreningarna syftar centralkansliets aktiviteter i första hand 

till att stöda föreningarna i deras ungdomsarbete. Under året har det stödjande arbetet fokuserat på  

 Kommunikation  

 Föreningarnas roll som navet I verksamheten och centralorganisationens roll som den 

samlande arenan 

 

Kommunikation 

Fokus har under året lagts på att den interna informationen är snabb och enkelt tillgänglig samt att 

den externa kommunikationen bidrar till en ökad synlighet generellt men framförallt gentemot 

potentiella samarbetsparter och intressenter. 

Intern kommunikation 

Det huvudsakliga verktyget för den interna kommunikationen är intranätet. Intrat uppdateras 

kontinuerligt och informationen från centralorganisationen till föreningarna löper snabbt och smidigt. 

Intrat är dock en envägskommunikation. För att höra föreningarna om deras önskemål och åsikter 

är telefon, verksamhetsledardagarna och facebook gruppen viktiga verktyg.  

Extern kommunikation 

Under året har 4H-bladet och webbsidan varit Finlands svenska 4H:s två viktigaste 

kommunikationsmedel utåt.  

4H-bladet har utkommit med sin 65:te årgång omfattande fem nummer 2015. I redaktionsrådet satt 

Elisabet Eriksson, Nina Holmlund, Nina Jungell, Kati Källman och Nora Palmujoki. Petra Ingo har 

fungerat som sekreterare för redaktionsrådet.  

På styrelsens möte i oktober fattades beslut om att avsluta utgivningen av ett tryckt 4H-blad. 

Statsstödet till 4H verksamheten i Finland sjunker hela tiden och de nedskärningar som beslutats 

om för år 2016 gav anledning till att omstrukturera de personella resurserna inom centralkansliet. 

4H-bladet tar i anspråk ca 40% av informatörens arbetstid. Frågan om 4H-bladets utgivning har 

diskuterats flera gånger med föreningarna och ett direkt motstånd har inte uttryckts.  4H-bladet 

avslutas genom ett sista tryckt nummer som utkommer i början av år 2016. Redaktionsrådet 

upplöstes vid slutet av året.  



 

Webbsidan har under året varit ett viktigt externt kommunikationsverktyg. I och med att 4H-bladet i 

tryckt form avslutas kommer webbsidan att vara det viktigaste kommunikationsverktyget nästa år. 

Arbetet med att ta fram en ny, mer mobilvänlig, webbsida startade under slutet av verksamhetsåret 

och en ny sida lanseras under första hälften av år 2016.  

I maj genomfördes kampanjen #Ready 4 work för att lyfta upp 4H:s sysselsättande verksamhet för 

unga. Kampanjen fick något synlighet i media.  

FS4H har inte ännu en godkänd kommunikationsplan men under året har informatören uppgjort en 

media plan vilket är en bra start på arbetet för en kommunikationsplan.  

Styrelsen tillsatte på sitt möte i oktober ett kommunikationsutskott som skall leda arbetet med 

FS4H:s kommunikation. Utskottets medlemmar är Kati Källman (Korsholm), Katarina Stolt (Borgå) 

och Nora Backlund (YEP). Sammankallare och sekreterare för utskottet är Petra Ingo (informatör).  

 

Föreningarnas roll som navet i verksamheten och FS4H som den samlande arenan 

Under verksamhetsåret har centralorganisationen fortsättningsvis prioriterat åtgärder som syftar till 

att orka på jobbet, höja kompetensen inom organisationen samt möjliggöra en bred barn- och 

ungdomsverksamhet genom medelsanskaffning till föreningarna. 

Att orka på jobbet 

Under året fokuserades på temat ”Må bra i 4H”. Fokus har lagts vid att skapa god kommunikation 

mellan föreningarna och ge en känsla av kollegium. Ett led i detta arbete är att samla 

föreningarnas verksamhetsledare etvå gånger om året till gemensamma verksamhetsledar-

/utbildningsdagar samt arrangera en sommarträff med föreningarnas presidium och 

verksamhetsledare. 

Att skapa ett eget må bra program för hela 4H-fältet kräver extra medel som inte erhållits trots 

ansökningar. 

Under verksamhetsåret planerades en TYK-rehabilitering tillsammans med Suomen 4H-liitto. 

Arbetstagaren kan förbättra sin arbetsförmåga med hjälp av TYK-rehabilitering om det föreligger 

risk för arbetsoförmåga inom de närmaste åren eller om arbetsförmågan väsentligt håller på att 

försämras. Tillsammans hade vi 8 platser till 4H-fältet. Av de sex deltagare som inleder den 1,5 år 

långa rehabiliteringen deltar en från den Finlandssvenska 4H fältet.  

Utbildningsinsatser 

 Verksamhetsledardagarna arrangerades 18-19.3 i Tammerfors på temat ”Kommunicera och 

attrahera – budskap i 4H”. Målsättningen var att lära mer om kommunikation och om hur 4H 

kan via olika budskap och berättelser göras intressant för barn och unga. Som föreläsare 

fungerade manusförfattare och regissör Julia Ingo samt enhetschef vid Finlands Svenska 

Idrott, Stina Heikkilä. 

 



 Den 12.8 arrangerades genom tiderna den första föreningsträffen för FS4H:s styrelse och 

föreningarnas presidium jämte verksamhetsledare. Träffen lockade närmare 40 deltagare så, 

att alla förutom två föreningar närvarade. Under dagen informerades om FS4H ekonomi, 

utbildningsinsatser och information. Dagen var mycket lyckad och får en fortsättning 2016. 

 

 Den 7.9 (I Helsingfors) och den 8.9 (I Vasa) arrangerade FS4H tillsammans med bl.a. SFV 

bildning en inspirationsdag med temat ”Verktyg för dej som jobbar med barn och unga”. 

Föreläsare och workshopsdragare var Lisa Ekenberg från NO LIMITS CAMP i Sverige.  

 

 Den 22.-24.9 pågick 4H funktionärsdagar i Vuokatti. Funktionärsdagarna arrangeras vart 

tredje år av Suomen 4H-liitto. Denna gång deltog från FS4H 3 verksamhetsledare samt 4 

från centralkansliet. 

 

 Höstens utbildningsdagar för föreningarnas anställda arrangerades 21-22.10 i Tammerfors 

på temat  ”Skogen, skaparglädje och inspiration””.  Målsättningen var att lära av varandra, 

inhämta ny kunskap och tangera det breda verksamhetsfält som utgör förutsättningarna för 

en framgångsrik barn- och ungdomsverksamhet i 4H. Att möta och ta i beaktande 

föreningarnas behov av kompetensförhöjning, bistå och utarbeta material som ett stöd i all 

tänkbar verksamhet på 4H-fältet. Att ta upp viktiga frågor i arbetet med ungdomars 

självkänsla och självidentitet. Under dag ett presenterades kurshelheten 4H i Skogen. 

Annikka Selander vid Skogscentralen höll en workshop utomhus kring skogsaktiviteter. Sara 

Sundell från Folkhälsan höll en workshop kring kill- och tjejgrupper samt genusvetenskap.  

 

 Den 10.11 arrangerades i Tammerfors en utbildningsdag och kick-off för projektet Vår 

gemensamma vardag.  

 

Organisationen och personal 

Camilla Wahlsten har fungerat som verksamhetsledare, Harriet Sundholm har ansvarat för 

utbildnings- och utvecklingsfrågorna, Petra Ingo har fungerat som informatör samt Carola 

Käenmäki har ansvarat för de administrativa funktionerna.  

Personalen är stationerad i Helsingfors förutom Harriet Sundholm som är stationerad vid 

organisationens kansli i Vasa.  

 

Premieringar och utmärkelsetecken 

Till ”årets 4H-medlem” inom Finlands svenska 4H utsågs Astrid Holm från Kimitoöns 4H 

Till ”årets ledare 2015” inom FS4H utsågs Ann-Katrin Enqvist från Närpes 4H. 

 



Eftermiddagsklubbar 

Botnia 4H har hållit eftermiddagsklubbar för skolelever delvis med specialanslag från Brita Maria 

Renlunds stiftelse. 

 

Finansieringen 
Det ordinarie statsunderstödet från Jord- och Skogsbruksministeriet uppgick till 267 000 euro, 3 000 

euro mindre än året innan. 4H-bladet har erhållit ett kulturskriftsstöd på 2 000€ från Undervisnings- 

och kulturministeriet.  

Matskolan projektet stöddes av Jord- och skogsbruksministeriet, Kvalitetskedjan med ca 152 000€. 

Finlands svenska 4Hs andel av stödet uppgick till drygt 34 000€. 

Finlands svenska 4H har samarbetat med Svenska Studiecentralen vad gäller all vår 

kursverksamhet. 

Av följande privata stiftelser, fonder och föreningar har mottagits stöd för 4H arbetet: Svenska 

kulturfonden, Brita Maria Renlund, Henry Ford stiftelsen, Svenska småbruk och egna hems 

undervisningsfond, Svenska småbruk och egna hems jordfond, Föreningen för främjandet av huslig 

utbildning, Folke Bernadotte, Föreningen för skogskultur, Konstsamfundet, von Frenckells stiftelse, 

Sohlbergs stiftelse samt Stiftelsen till förmån för Finlands svenska kvinnor. 

Av bidragen har en stor del betalats ut till föreningarna eller medlemmarna. 

Statsunderstödet till 4H föreningarna utgjorde 146 000 €.  Lokalt har 4H-verksamheten fått 

ekonomiska bidrag av banker, affärsföretag och olika organisationer. Mest har dock de kommunala 

anslagen betytt, tillsammans med statsstödet. De uppgick till 146 771 euro, vilket är en minskning 

med ca 7 000 euro av de kommunala anslagen i jämförelse med år 2014.  

 

Tack 

Finlands svenska 4H tackar alla som understött 4H-verksamheten under året. 

 

 

 

 

 

 



 

Finlands svenska 4H:s årsstatistik 2015 (Fastlandsfinland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation

Pedersöre 2856 250 86 34 0 189 399 82 548 0 1084 2 1 1,68

Botnia 1758 209 61 4 0 61 156 121 1123 0 0 0 1 1,03

Malax 1678 159 47 0 1610 166 503 61 966 28 2509 1 1 0,99

Larsmo 742 104 13 58 0 34 82 67 635 0 0 0 1 0,44

Korsholm 3194 442 61 0 74 162 424 158 1196 135 3825 0 1 1,88

Vörånejden 1692 240 0 0 0 28 48 69 712 33 3220 0 1 1,00

Närpes 1039 200 119 1 2701 104 582 16 764 34 7265 0 1 0,61

Karleby 1553 177 37 55 0 13 63 99 684 0 0 0 1 0,91

Nykarleby 876 180 47 2 0 45 213 22 721 0 1031 0 1 0,52

Kristinestad 342 6 0 0 0 0 0 10 123 0 3688 0 1 0,20

Korsnäs 884 168 8 0 3880 49 70 45 245 18 0 0 1 0,52

Österbottens 4H-d

Borgå 866 77 54 0 312 58 188 32 585 37 1898 3 1 0,51

Ingå 1363 150 8 17 0 110 337 88 1183 81 2709 2 1 0,80

Kimito 1131 126 16 0 268 59 169 72 1001 107 6810 1 1 0,67

Pargas 1660 212 96 0 3735 108 225 108 892 150 2100 7 1 0,98

Raseborg 1527 297 41 0 464 176 497 103 1210 15 4229 0 1 0,90

Sibbo 1404 209 534 0 19546 89 247 94 1142 53 1918 1 1 0,83

Sjundeå 477 20 0 18 0 0 0 18 209 6 2973 0 1 0,28

Östnyland 1243 227 124 0 1691 66 125 144 1106 103 7628 3 1 0,73

26 285 3 453 1 352 189 34 281 1 517 4 328 1 409 15 045 800 52 887 20 19 15,48
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Kommunalt bidrag 2015 

 2015 2014 

4H-förening   

BOTNIA 11000 14000 

KARLEBY 10518 10478 

KORSHOLM 18000 18040 

KORSNÄS 2000 2500 

KRISTINESTAD 1800 10300 

LARSMO 5150 5150 

MALAX 13000 10300 

NYKARLEBY 6500 6500 

NÄRPES 26484 22000 

PEDERSÖRE 20000 20000 

VÖRÅNEJDEN 10310 9650 

BORGÅ 3800 3000 

INGÅ 250 2000 

SIBBO 6610 8498 

SJUNDEÅ 500 700 

RASEBORG 0 0 

ÖSTNYLAND 5163 5217 

PARGAS 4500 4000 

KIMITOÖN 1186 1422 

HELA LANDET 146771 
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