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4H-yhdistyksen toimintakertomus 2021 

LIEDON 4H-YHDISTYS 

4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja 
toimintaperiaatteet. 

Sääntöjen mukaisesti Liedon 4H-yhdistyksen tarkoituksena on 4H-nuorisotyön avulla 
1. voimistaa nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja käytännön taitojen hallintaa; 
2. tukea nuorten terveitä elämäntapoja, kestävän kehityksen kunnioittamista sekä 
kansainvälistymistä; 
3. edistää nuorten elämänhallintaa ja ehkäistä heidän syrjäytymistään; 
4. edistää nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia 

Liedon 4H-yhdistys on rekisteröity 27.12.1940 yhdistysrekisteriin. Käyntiosoite on 
Kievarintie 3, 21420 LIETO, postiosoite PL 24, 21421 LIETO. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 
0282611-3.  

JÄSENET 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2021 
- yhteensä 330 nuorisojäsentä (313 / 2020), joista valtakunnallisen jäsenmaksun 
maksaneita jäseniä oli 209. 
- yhteensä 50 aikuisjäsentä (57 / 2020), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita 
jäseniä oli 40. 
- 4H-yhdistyksen kunniapuheenjohtaja oli kunnallisneuvos Jaakko Kailiala. 

HALLITUS 

Liedon 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja 
hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 
Taru Mäki puheenjohtaja 
Soili Leppänen varapuheenjohtaja 
Tanja Petrell 
Taru Sahla 
Raija Salmi 
Sirpa Suominen 
Leena Viskari 
Henna Vuoristo 
Jari Vähätalo 
Juha Heikkilä varajäsen 
Katariina Lehtinen varajäsen 
Merja Mäkiharju-Rantanen varajäsen 
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Taina Päätalo. 

KOKOUKSET 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Liedon kunnantalolla 27.5.2021. 
Osallistujina oli 5 henkilöä.  



                                                                                                                            4H Toimintakertomus  
 

3 

Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja päätöspykäliä kertyi toimintavuoden 
aikana yhteensä 56. 
Liedon 4H-yhdistyksen edustajana Nautelankoski-säätiön edustajistossa toimi Raija Salmi 
ja varajäsenenä Merja Mäkiharju-Rantanen. 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Liedon 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. Paikka- ja seutukunnalla 4H-
yhdistys on jäsenenä Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä ry:ssä. 

Liedon 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Liedon kunta lukuun ottamatta Tarvasjokea, 
jonka 4H-toiminnasta vastaa Härkätien 4H-yhdistys. 

TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS 

Liedon 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2021 perustui 4H-järjestön edustajakokouksen 
24.4.2019 hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan "Kestävää kasvua tekemällä oppien, 
Strategia 2020–2022", syksyllä 2020 4H-liiton lähitukihenkilön ja yhdistyksen hallituksen 
kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen 
hyväksymään vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. 

TOIMINTA 

Tavoitteenamme on, että 4H-toiminnassa mukana olevista lapsista kasvaa aktiivisia, 
vastuullisia ja yritteliäitä nuoria. 4H-toiminta tukee kaikissa ikävaiheissa lapsen ja nuoren 
kasvua kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen.  

Liedon 4H-yhdistys järjestää toimintaa pääasiassa 6–28-vuotiaille lapsille ja nuorille. 
Toimintaan osallistuu runsaasti myös ei-jäseniä. 4H-yhdistyksen avaintuotteita ovat 
ryhmätoiminta, 4H-akatemia, työpaikka ja 4H-yritys.  

4H-yhdistys toteuttaa yrittäjyyskasvatusta 4H-järjestön "Kolme askelta työelämään"-mallin 
mukaisesti. 

1. 4H-kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä arjen 
taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. Leirit, kilpailut ja kouluyhteistyö 
tarjoavat mahdollisuuksia ryhmässä toimimiseen, oppimiseen ja harrastamiseen. 

2. 4H-akatemia on monipuolinen tekemisen ja oppimisen ympäristö 13–28-vuotiaille. 
Se on osaamisen näkyväksi tekemistä, opintopisteitä ja osaamismerkkejä. 4H-
akatemia on hyödyllisiä työelämätaitoja, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä, omia 
projekteja ja tekoja oman elinpiirin, luonnon, ympäristön ja muiden ihmisten hyväksi, 
vapaaehtoisuutta ja vaikuttamista.  

3. 4H:n kautta jo 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä 
kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti. 4H-yhdistys valmentaa nuoria työtehtäviin ja 
työllistää nuoria vastuullisesti. Nuori voi työllistyä 4H-yhdistykseen, yhdistyksen 
kautta tai työllistää itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen. 

Avaintuotteiden tulokset kertomusvuonna olivat:  
- 4H-harrastekerhoja ja teemakerhoja oli 18 kpl (15 kpl / 2020) ja niihin osallistui yhteensä 
399 lasta ja nuorta. Kerhot kokoontuivat vuoden aikana 348 kertaa (314 / 2020) ja niistä 
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kertyi yhteensä 3 269 kerhokäyntiä (3572 / 2020).                                                                                                                                    
- leireille osallistui 54 lasta ja nuorta; leiripäiviä näistä kertyi yhteensä 148 (54 / 2020). Yksi 
leiripäivä tarkoittaa yhden henkilön yhden päivän osallistumista. Valtakunnallisiin 
kilpailuihin osallistui 20 lasta ja nuorta. 
- työelämäkoulutuksiin osallistui 181 nuorta (166 / 2020). Koulutuspäiviä oli yhteensä 273 
(275 / 2020). Yksi koulutus- tai kurssipäivä tarkoittaa yhden henkilön neljän tunnin 
osallistumista.                      
- kouluyhteistyönä järjestetyille harrastekursseille osallistui 760 lasta ja nuorta, josta kertyi 
yhteensä 509 kurssipäivää.                                                                                                    
- vapaa-ajan harrastekursseille osallistui 154 lasta ja nuorta, josta kertyi yhteensä 418 
kurssipäivää (286 / 2020).  
- 48 nuorta sai tilapäis- ja kesätöitä. Nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 
12 770 € (11 449 € / 2020). 
- nuorten 4H-yrityksiä oli 10 kpl (8 kpl / 2020). 

Muuta merkittävää vuoden 2021 yhdistyksen toiminnassa oli osallistuminen muun muassa 
Nautelankosken niittotalkoiden, Lieto-viikkojen ja joulunavaustapahtuman järjestämiseen. 
Liikennepuiston kesäviikonloppujen aukiolo toteutettiin yhteistyössä Lions Club Lieto 
Loukinaisten kanssa. Lisäksi 4H koordinoi Liedossa kunnan lannoitesäkkikeräystä ja 
viljelypalstatoimintaa. 

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT 

Toiminnanjohtaja Taina Päätalo on Liedon 4H-yhdistyksen vakituinen ja kokopäiväinen 
työntekijä. Toiminnanjohtajan lisäksi henkilöstöön kuuluivat Liedon kunnan 
työllistämispalvelujen kautta toimistotyöntekijä Julius Hakkarainen 28.5.2021 asti, 
toimistotyöntekijä Kaisa Parkkinen 12.4.-10.12.2021 ja viljelypalstatyöntekijä Maria Moberg 
7.6.2021 lähtien.  

4H-yhdistyksen työllistämien nuorten lukumäärä oli 48, joista 13-17-vuotiaita oli 43. 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2021 yhteensä 66 308,34 € (63 817 € 
/2020). Varsinaisen työsuhteisen henkilöstön palkkojen lisäksi henkilöstökuluihin sisältyvät 
ulkopuoliset palkkionsaajat. Kustannuksiin sisältyvät maksettujen palkkojen ja palkkioiden 
eläkekulut ja muut henkilösivukulut sekä lomapalkkavelan muutos. 

4H-yhdistyksessä toimivien vapaaehtoisten ohjaajien määrä oli 2 henkilöä (8 / 2020). 

TALOUS 

Liedon 4H-yhdistyksen tilikauden 2021 tulos oli alijäämäinen - 4 388,92 €. Taseen 
loppusumma oli 38 641,00 € (44 285,55 € /2020). 

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 16 093 € (14 509 €/2020). 
Kuntarahoitus oli yhteensä 14 000 € (13 000 € / 2020). 

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen 
harrastustoimintaan ja se on merkittävä rahoitus kerhotoiminnan toteuttamisessa. Liedon 
4H-yhdistys sai Lounais-Suomen aluehallintovirastolta tukea 4 900 € (7 400 € / 2020). 
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4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, palvelutoiminnan tuotoista, 
hankerahoituksesta ja muusta omatoimisesta varainhankinnasta. 

 
TOIMINNANTARKASTAJA 

Liedon 4H-yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Vesa Malin. 
Varatoiminnantarkastajana toimi Riitta-Leena Aittokoski.  

TULEVA KEHITYS 

Liedon 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että 4H-toiminnalle on kasvavaa tarvetta. Hallitus 
näkee välttämättömäksi rahoituksen turvaamisen, jotta Liedon 4H-yhdistys pystyy 
jatkossakin omalla toiminnallaan ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja edistämään heidän 
fyysistä ja psyykkistä hyvinvointiaan tarjoamalla eri tavoin harjaannuttavaa toimintaa.  

Nuorten työelämävalmiuksien lisäämiselle ja nuorten työllistämiselle sekä 
yrittäjyyskasvatukselle on entistä enemmän tarvetta samoin kuin lasten ja nuorten 
ryhmätoiminnallekin, jotta päästään ulos pandemian aiheuttamasta eristäytyneisyydestä.  

Lapset ja nuoret ovat huolestuneita myös Euroopan turvallisuustilanteen huononemisesta, 
minkä vuoksi mielekkään tekemisen tarjoaminen heille on tärkeää. 

NUORTEN STIPENDIT 

Vuoden nuori työntekijä ja kerhonohjaaja  Stipendin lahjoittaja                           
Jenna Topuli      LähiTapiola Varsinais-Suomi 

Vuoden 4H-yrittäjä                                                        
Mari Vikman      LähiTapiola Varsinais-Suomi 

Vuoden kerhohelppi                                                                                                          
Aino Ahtiainen     LähiTapiola Varsinais-Suomi             
Helka Hanhela     LähiTapiola Varsinais-Suomi 

Vuoden kerho:                                  
Pahkamäen 4H-kerho    Liedon Maatalousnaiset osasto I 

Kannustusstipendi:                                     
Yliskulman 4H-kerho    Yliskulman Maa- ja kotitalousnaiset 
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4H-järjestön arvot

Harkinta - Head  kuvaa sitä, miten 

tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää 

omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa 

toiminnassaan rehellisyyteen ja 

oikeudenmukaisuuteen.

Harjaannus - Hands  tarkoittaa käytännön 

ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 

4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä 

osana asenteet, kuten esimerkiksi 

yritteliäisyys ja ahkeruus.

Hyvyys - Heart  kertoo toisen ihmisen sekä 

luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. 

Siihen liittyvät myös suvaitsevaisuus, 

yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Hyvinvointi - Health  on kokonaisvaltainen 

asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja 

henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen 

hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen 

hyvinvointia itselleen ja muille.

Liedon 4H-yhdistys 

Kievarintie 3, 21420 Lieto 


