Ålands 4H distrikt r.f.: s verksamhetsplan 2019
4H:s verksamhetsidé
Ålands 4H är en barn- och ungdomsorganisation, som funnits på Åland sedan
år 1928. De fyra H:na står för huvud (kunskap), hjärta (medkänsla), hand
(färdighet) och hälsa (ett sundare levnadssätt). Vårt syfte är att främja 4Hverksamhet, att väcka intresse och engagemang för landsbygden och lokalsamhället, skapa en positiv attityd till
arbete och företagsamhet, öka ungdomars sociala kontakter och verka för en hållbar utveckling.
4Hs ideologi är ”learning by doing”. Vi lär våra medlemmar att arbeta kreativt med sina händer, ta hand om
varandra, bli företagsamma och ansvarsfulla och värna om miljön. Genom olika aktiviteter ger vi dem chansen
att umgås och ha roligt utan prestationskrav och stress. Vi tar hänsyn till miljön i all vår verksamhet och ser
miljöfostran som en självklarhet. På detta sätt bidrar vi till förverkligandet av den åländska hållbarhets- och
utvecklingsagendan. Vi strävar till att vara en aktiv medaktör i nätverket bärkraft.ax och bidra till en positiv
samhällsutveckling.
Vår kärnverksamhet är att erbjuda mångsidiga fritidsaktiviteter för våra medlemmar. Att använda sin
kreativitet är något som stimulerar fantasin och ger god självkänsla. Vi strävar till pedagogiska, kreativa, roliga
aktiviteter där resultatet inte är det viktigaste. Alla ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar. Vi söker
kontinuerligt efter nya aktiviteter och möjliga projekt som kan hjälpa oss förbättra och utveckla verksamheten
och skapa nya upplevelser för våra medlemmar. Vi arbetar för att våra medlemmar ska lära känna varandra
över kommungränserna.
Verksamhetsplan 2019
Vår verksamhet är indelad i två huvudsakliga verksamhetsben, pyssel- och kursverksamhet samt drift och
utveckling av 4H-gården.
Pyssel- och kurser
Vi erbjuder kursverksamhet och eftermiddagsverksamhet både runt om i kommunerna på landsbygden och i
skärgården men även i Klubbhuset dit vi flyttade 2018. Detta är möjligt så länge kommunerna deltar i
verksamhetens finansiering. I de fall vi tar en deltagaravgift är den subventionerad för medlemmar. Vi
samarbetar med skolorna och erbjuder dem möjlighet att beställa en 4H-stig. I kommunerna erbjuder vi
medlemmarna en verksamhet med hög kvalité där de får pröva på att göra olika saker. Tillfällena är ofta väldigt
uppskattade, både för det fina resultatet men också som en fin samvaro. Vi följer med trender inom pyssel och
hantverk för att kunna erbjuda medlemmarna att prova på sånt som är aktuellt.
Vi strävar efter att kunna erbjuda arbetsplatser för våra ungdomar inom verksamheten, bland annat som
helgarbetare och hjälpledare. Inför 2019 planerar vi kurskoncept med arbetsförberedande inriktning. Vi ser
över möjligheterna att, under liknande former som projektet Arbetsmyrorna, utgöra en kontaktplattform
mellan arbetsgivare som kan erbjuda enklare arbetsuppdrag och ungdomar som söker erfarenhet. I vår egen
verksamhet tar vi emot prao-elever och praktikanter så ofta som möjligt.
Personalen utgörs av en verksamhetsledare på deltid samt 4H-ledare och djurskötare motsvarande tre
heltidstjänster.

4H gården
Flytten till den nya 4H-gården ger oss nya möjligheter att utveckla gården som en aktiv mötesplats både för
medlemmar och andra besökare. Under 2019 kommer vi fortsätta arbeta med att området ska färdigställas för
att erbjuda en bra upplevelse för besökare.
Vi jobbar aktivt för att gården ska bli ett besöksmål även under höst-, vinter och tidiga vårar.
Vi utvecklar koncept som 4H-familjer och faddrar, för att medlemmar ska kunna engagera sig i skötseln av
gården. Snickeriet i anslutning till gården utrustas enligt behov och vi etablerar under året verksamhet där.
På gården bedrivs en omfattande verksamhet:
• Dagis- och skolgrupper erbjuds besök med lämpligt program
• Kaninklubben och ÅLKH har träningar och tävlingar på 4H-gården
• Personer med särskilda behov tas emot på gården och vi samarbetar med Ålands Omsorgsförbund
som bedriver verksamhet i intilliggande byggnad.
• Temakurser, läger, medlemsträffar och andra aktiviteter ordnas för medlemmar
• Öppet för besökare på vardagar. När personalen är på plats berättar vi gärna om djuren.
• Lördagsöppet för allmänheten under vår och höst
• Vi medverkar i olika evenemang som Ålands Grönskar och Skördefesten
• Gnagarhotell, pensionatsservice för smådjur. Vi ger även tips och råd om smådjursskötsel
• Möjlighet att boka födelsedagskalas på gården
• Med mera…
Klubbhuset
I klubbhuset finns ett nytt undervisningskök och ett klubbrum där det finns goda möjligheter att bedriva
kursverksamhet och ordna träffar. Under 2019 ser vi framemot att använda våra fina lokaler för många olika
evenemang. Klubbhuset inrymmer även en kontorsdel för personalen.
Ålands kaninhoppare (ÅLKH)
Ålands kaninhoppare är en ungdomssektion hos Ålands 4H med huvudsyfte i kaninhoppning och klubben drivs
av våra ungdomar. ÅLKH ordnar t.ex. egna träffar, träningar, tävlingar och uppvisningar i kaninhoppning runt
Åland. Alla som är medlemmar i Ålands 4H får också delta i ÅLKH:s aktiviteter.

