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4H-yhdistyksen toimintakertomus 2019 

Tämä toimintakertomuspohja on yksi mahdollinen malli toimintakertomuksesta ja 4H-yhdistys voi soveltaa 
sitä omaan toimintaansa sopivaksi. 

Liite 1a 

 
XXX 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2019 

XXX 4H-YHDISTYS 

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

Sääntöjen mukaisesti Xxx:n 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 

4H-yhdistys on rekisteröity 00.00.1900 yhdistysrekisteriin. Käyntiosoite on Esimerkkitie 10 A, 00000 
KAUPUNKI. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on xxxxxxx-x. 

JÄSENET 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2019 
- yhteensä xxx nuorisojäsentä (yy / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli xxx kpl 
- yhteensä xx aikuisjäsentä (yy / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli xx kpl 
- xx kannattajajäsentä (yy / 2018) (jos oli) 
- 4H-yhdistyksen kunniajäsen / kunniapuheenjohtaja (jos on) 

4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli xxx ja poikia oli xxx. Nuorisojäsenten ikäjakauma on 6-28 vuotta. 

HALLITUS 

Xxx:n 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja hallituksen 
järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 
Puheenjohtaja: titteli etunimi sukunimi 
Varapuheenjohtaja: titteli etunimi sukunimi 
Jäsen: titteli etunimi sukunimi 
Jäsen: titteli etunimi sukunimi 
Jäsen: titteli etunimi sukunimi 
Jäsen: titteli etunimi sukunimi (kunnan nimeämä edustaja) 
Varajäsen: titteli etunimi sukunimi 
Varajäsen: titteli etunimi sukunimi 
Varajäsen: titteli etunimi sukunimi 
4H-nuorten edustaja (puhe- ja läsnäolo-oikeus):  
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Elli Esimerkki. 

KOKOUKSET 

Toimintakertomus 2019 

Liedon 4H-yhdistys 
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LIEDON 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2019 

 

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

 

JÄSENET 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2019 
- yhteensä 349 nuorisojäsentä (372 jäsentä / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä 
oli 203. 
- yhteensä 80 aikuisjäsentä (73 / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli  
- 4H-yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on kunnallisneuvos Jaakko Kailiala. 

4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli 226 ja poikia 146. Nuorisojäsenten ikäjakauma on 6-28 vuotta. 

 

HALLITUS 

Liedon 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja hallituksen 
järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 

Taru Mäki puheenjohtaja                                                                                                                                
Soili Leppänen varapuheenjohtaja                                                                                                           
Katariina Lehtinen                                                                                                                                      
Hannu Miettinen                                                                                                                                           
Merja Mäkiharju-Rantanen                                                                                                                            
Petri Riikonen                                                                                                                                                
Taru Sahla                                                                                                                                                    
Raija Salmi                                                                                                                                                  
Minna Ylikännö                                                                                                                                             
Juha Heikkilä varajäsen                                                                                                                               
Sirpa Suominen varajäsen 

Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Taina Päätalo. 
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KOKOUKSET 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Kahvila Namiassa 24.4.2019. Osallistujina oli 18 henkilöä.  
Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa ja päätöspykäliä kertyi toimintavuoden aikana yhteensä 73. 

 
 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Liedon 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. Paikka- ja seutukunnalla 4H-yhdistys on jäsenenä 
Leader -toimintaryhmä Varsin Hyvä ry:ssä. Liedon 4H-yhdistys teki yhteistyötä koulujen, kunnan kulttuuri-, 
liikunta-, nuoriso-, työllistämis-, sosiaali-, kaavoitus- ja teknisten palvelujen kanssa. Lisäksi yhteistyötä oli 
muun muassa Nautelankosken museon, seurakunnan, Lions Club Lieto Loukinaisten, Härkätien 
Ympäristönsuojeluyhdistyksen, Lieto-Oppaiden, Härkätien Vaeltajien, Ilmaristen koulun 
vanhempainyhdistyksen ja Liedon Jokilaakson koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. Myös naapurikuntien 
4H-yhdistykset olivat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Liedon kunnan ”Kumppanuutta ja yhteistyötä” -
yhdistysohjelman myötä Liedon 4H-yhdistys on mukana useissa työryhmissä. Nautelankoski-säätiön 
toimintaa tukevaan edustajistoon kuuluu lietolaisten kotiseututyötä ja kulttuuritoimintaa vaalivien yhdistysten 
edustajia. Liedon 4H-yhdistyksen edustajana edustajistossa toimii Raija Salmi ja varajäsenenä Merja 
Mäkiharju-Rantanen. 

Liedon kunnassa toimii kuntaliitoksen seurauksena vuoden 2015 alusta lähtien kaksi 4H-yhdistystä: Liedon 
4H-yhdistys ja Härkätien 4H-yhdistys (Aura, Koski Tl, Liedon Tarvasjoen alue, Marttila ja Pöytyä). Kumpikin 
4H-yhdistys jatkaa toimintaansa omalla toimialueellaan edellisvuosien tapaan. Näin taataan monipuolisen ja 
laajan 4H-toiminnan säilyminen ja kehittyminen koko Liedon kunnan alueella. 

 

TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS 

Liedon 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2019 perustui 4H-järjestön edustajakokouksen hyväksymään 
kolmivuotiseen strategiaan "4H-nuorisotyö 2017-2019 Ote muutokseen ja tulevaisuuteen", syksyllä 2018 4H-
liiton lähitukihenkilön ja yhdistyksen hallituksen kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen 
sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. 

 

TOIMINTA 

4H-järjestössä toteutetaan "Kolme askelta työelämään"-toimintamallia. Ensimmäisellä askeleella 4H-
kerhotoiminnassa lapset oppivat monipuolisesti elämänhallintaa tukevia käytännön ja käden taitoja. Samalla 
he oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Toisella askeleella yli 13-vuotiaat 
nuoret osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämiin valmennuksiin, koulutuksiin ja kursseille, joiden kautta heillä 
on edelleen mahdollisuus saada työtä. Kolmannella askeleella nuoret työllistyvät 4H:n kautta erilaisiin töihin 
ja yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria kannustetaan ja opastetaan oman 4H-yrityksen perustamiseen. 

4H-nuorisotoiminnan avaintuotteita ovat kerhot, kurssit, työllistäminen sekä yrittäjyys. Näiden osa-alueiden 
tulokset kertomusvuonna olivat:  
- kerhoja ja teemakerhoja yhteensä 16 kpl (14 kpl / 2018). Kerhot kokoontuivat yhteensä 399 kertaa (386 
kertaa / 2018) ja niiden osallistujamäärä oli yhteensä 4937 (5597 osallistujaa / 2018). 
- nuorten kurssipäiviä oli yhteensä 726 (549 päivää / 2018). Yksi kurssipäivä tarkoittaa yhden henkilön neljän 
tunnin osallistumista.                                                                                                                                           
- leiripäiviä oli yhteensä 546 (215 päivää / 2018). yksi leiripäivä tarkoittaa yhden henkilön yhden päivän 
osallistumista. 
- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 12 126 € (12 433 € / 2018) 
- 4H-Yrityksiä oli 5 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 4164 € (4 kpl ja 3155 € / 2018) 



                                                                                                                            4H Toimintakertomus  
 

4 

Muuta merkittävää vuoden 2019 yhdistyksen toiminnassa oli osallistuminen muun muassa LietoRekryn, 
Perhepäivän, Lieto-viikon tapahtumien, koulujen teema- ja harrastepäivien, Nautelankosken niitto- ja 
seivästystalkoiden sekä viljelypalstatoiminnan järjestämiseen. Liikennepuiston kesäviikonloppujen aukiolo 
toteutettiin yhteistyössä Lions Club Lieto Loukinaisten kanssa.  

 

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT 

Toiminnanjohtaja Taina Päätalo on Liedon 4H-yhdistyksen vakituinen ja kokopäiväinen työntekijä. 
Toiminnanjohtajan lisäksi henkilöstöön kuuluivat Liedon kunnan työllistämispalvelujen kautta kerhotoiminnan 
koordinaattori Sirpa Suominen ja toimistotyöntekijä Gazela Armassalo 5.5.2019 asti sekä toimistotyöntekijä 
Susanna Hellman 19.8.2019 alkaen ja jatkuen 17.4.2020 asti.  

4H-yhdistyksen työllistämien nuorten lukumäärä oli 41. 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2019 yhteensä 61 017 € (60 971 € / 2018). Varsinaisen 
työsuhteisen toimihenkilön palkan lisäksi henkilöstökuluihin sisältyvät yhdistyksen nuoret palkan- ja 
palkkionsaajat. Kustannuksiin sisältyvät maksettujen palkkojen ja palkkioiden eläkekulut sekä muut 
henkilösivukulut ja lomapalkkavelan muutos.  

 

TALOUS 

Liedon 4H-yhdistyksen tilikauden 2019 tulos oli ylijäämäinen 1 334,59 €. Taseen loppusumma oli 35 817,25 
€ (48 428,72 € /2018). 

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 12 780 € (13 125 €/2018). Kuntarahoitus oli 
yhteensä 13 300 € (13 000 € / 2018). 

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan ja se 
on merkittävä rahoitus 4H-kerhotoiminnan toteuttamisessa. Liedon 4H-yhdistys sai Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolta tukea 4 800 € (4 800 € / 2018). 

4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, palvelutoiminnan tuotoista, hankerahoituksesta, 
metalliromun keräyksestä 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 Liedon 4H-yhdistyksen toiminnalle on kasvavaa tarvetta. Hallitus 
toivookin että 4H-nuoristotyöhon löytyy rahoitusta myös tulevina vuosina. 
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NUORTEN STIPENDIT 

Vuoden 2019 toiminnasta myönnetyt stipendit                 Stipendin lahjoittaja 

 
Vuoden nuoret: 
Nette Saikkonen Liedon POP Pankki 
Anni Välimaa Liedon POP Pankki 

      
Kerhonohjaajat:  
Asta Appelgren Liedon POP Pankki 
Kelly Draffan Liedon POP Pankki 
Noora Huhtaniemi Liedon POP Pankki 
Kaisla Inkeroinen Liedon POP Pankki 
Julius Lehti Liedon POP Pankki 
Emma Peltola Liedon POP Pankki 
Vilma Suominen Liedon POP Pankki 
Eveliina Valonen LähiTapiola Varsinais-Suomi 
Ruusu Virtanen LähiTapiola Varsinais-Suomi 
Vilhelmiina Virtanen LähiTapiola Varsinais-Suomi                              
 
Kerhojen apuohjaajat:    
Minea Alpisalo  LähiTapiola Varsinais-Suomi  
Anja Green LähiTapiola Varsinais-Suomi 

           Emilia Halt                             LähiTapiola Varsinais-Suomi 
            Sini Karila                             LähiTapiola Varsinais-Suomi 

Jenna Topuli LähiTapiola Varsinais-Suomi 
 
Vuoden paras kerho:  
Jokilaakson kokkikerho Maa- ja kotitalousnaiset I 
 
Kannustusstipendi:  
Yliskulman 4H-kerho                                      Yliskulman Maa- ja kotitalousnaiset 
 
Liedon kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palkitsi vuoden nuorisotyöntekijän stipendillä nuorten 
4H-kerhonohjaajien ryhmän. Ansioina on aktiivisuus ja monipuolinen harraste- ja 
kerhotoiminnan järjestäminen sekä ohjaaminen eri kyläkuntien alueella. Näiden lisäksi osa 
ohjaajista on osallistunut 4H-yhdistyksen työllistämistoimintaan ja erilaisten tilaisuuksien 
järjestämiseen. 
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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 

 


