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KAUHAJOEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2020 

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

Sääntöjen mukaisesti Kauhajoen 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 18.03.1971 yhdistysrekisteriin.  

Käyntiosoite on Puistotie 25, 61800 KAUHAJOKI.  

Kauhajoen 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 0219007-1. 

JÄSENET 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2020 
- yhteensä 235 nuorisojäsentä (264/2019), joista valtakunnallisen jäsenmaksun 
maksaneita jäseniä oli 218 kpl 
- nuorisojäsenistä 157 oli tyttöjä ja poikia 74, neljältä puuttui valinta 

HALLITUS 

Kauhajoen 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina 
ja hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 
Puheenjohtaja: päätoimittaja, toimitusjohtaja Tuomas Koivuniemi 
Varapuheenjohtaja: johtaja Jussi Parviainen 
Jäsen: nuorisotyön koordinaattori Päivi Ojala 
Jäsen: opiskelija Milla Ranta-Panula 
Jäsen: maaseutuyrittäjä Piia Honkilahti 
Jäsen: opiskelija Henri Korpi 
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Nina Lauhaluoma. 

KOKOUKSET 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin teamsin välityksellä 6.5.2020. 
Puheenjohtajana toimi Riitta Alapiha. Osallistujina olivat Nina Lauhaluoma, Riitta Alapiha, 
Tuomas Koivuniemi ja Jussi Parviainen.  
Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja päätöspykäliä kertyi toimintavuoden aikana 
yhteensä 56. 
Lisäksi 23.9.20 pidettiin ylimääräinen yleinen kokous, jossa täydennettiin hallitus. 
Eronneen Kristiina Kanervan tilalle valittiin opiskelija ja 4H-yrittäjä Henri Korpi. 
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Kauhajoen 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. Paikka- ja seutukunnalla 4H-
yhdistys on jäsenenä toimintaryhmä Leader Suupohja ry:ssä. 

Kauhajoen 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Kauhajoen ja Teuvan kunnat. 
Edelliseen vuoteen verrattuna toimialue säilyi ennallaan. 

TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS 

Kauhajoen 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2020 perustui 4H-järjestön edustajakokouksen 
24.4.2019 hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan "Kestävää kasvua tekemällä oppien, 
Strategia 2020–2022", syksyllä 2019 4H-liiton lähitukihenkilön ja yhdistyksen hallituksen 
kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen 
hyväksymään vuoden 2020 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.  

Paikalliset 4H-yhdistykset toteuttavat toimintaa 6–28-vuotiaille lapsille ja nuorille. 4H-
järjestön avaintuotteita ovat ryhmätoiminta, 4H-akatemia, työpaikka ja 4H-yritys. 
Tavoitteena on, että jokainen 4H-yhdistys tarjoaa omalla paikkakunnallaan kaikkiin 
avaintuotteisiin liittyvää 4H-nuorisotyötä. 
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Paikallisyhdistyksissä toteutetaan 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-yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja 
työllistävät nuoria vastuullisesti. Nuori voi työllistyä 4H-yhdistykseen, yhdistyksen 
kautta tai työllistää itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen. 

 

Avaintuotteiden tulokset kertomusvuonna olivat:  
- RYHMÄTOIMINTA: kerhoja yhteensä 16 kpl (12/2019), joiden kerhokäyntien määrä oli 
yhteensä 2215 (3010/2019), leiripäiviä yhteensä 202, kouluyhteistyönä järjestimme 
metsäpäivän Kauhajoella 220:lle  ja Teuvalla 30:lle alakoululaiselle sekä työelämätaitoja 
39:lle yläkoululaiselle 
- 4H-AKATEMIA: Ajokortti työelämään-kurssi Kauhajoella 160:lle yläkoululaiselle, sekä 
muita kursseja 33:lle nuorelle                                                                                                 
- TYÖPAIKKA: nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 32 252 € (39 611 
€/2019), työllistimme 40 nuorta, joista 24 oli 13-17 vuotiaita.                                                 
– 4H-YRITYS: 4H-yrityksiä oli 11 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 18 213 € (13 
kpl ja 23 728 €/2019) 
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HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT 

Kauhajoen 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli vuoden 
2020 lopussa 1, toiminnanjohtaja Nina Lauhaluoma (työsuhde alkanut 7/2012). Lisäksi 
yhdistyksen palveluksessa oli hanketyöntekijä Ronja Kuokkanen, jonka työsuhde päättyi 
31.7.2020 sekä kaksi osa-aikaista kerhonohjaajaa. 

4H-yhdistyksen nuorisotoiminnan henkilöstökulut olivat vuonna 2020 yhteensä 29 883 € 
(28 215 €/2019). Varsinaisen työsuhteisen henkilöstön palkkojen lisäksi henkilöstökuluihin 
sisältyvät ulkopuoliset palkkionsaajat. Kustannuksiin sisältyvät maksettujen palkkojen ja 
palkkioiden eläkekulut ja muut henkilösivukulut sekä lomapalkkavelan muutos. 

TALOUS 

Kauhajoen 4H-yhdistyksen tilikauden 2020 tulos oli ylijäämäinen 21 107 €. Taseen 
loppusumma oli 58 452 € (82 885 €/2019). 

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 17 177 € (15 622 €/2019). 
Kuntarahoitus oli 10 000 € (7500 €/2019) ja se koostui Kauhajoen kaupungin 
myöntämästä avustuksesta. 

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen 
harrastustoimintaan ja se on merkittävä rahoitus päiväleirien ja 4H-kerhotoiminnan 
toteuttamisessa. Kauhajoen 4H-yhdistys sai Länsi-Suomen aluehallintovirastolta tukea 
6000 € (5000 €/2019). 

4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui 
jäsenmaksutuloista, 
elinkeinotoiminnan tuotoista 
(SotkaPirtti ja jäätelökioski), 
hankerahoituksesta, Kauhajoen 
valistus- ja avustussäätiön sekä Lions 
Club Kauhajoen avustuksista ja 
säkkikeräyksen sekä 
työllistämistoiminnan tuotoista. 

TOIMINNAN-/TILINTARKASTAJA 

Kauhajoen 4H-yhdistyksen 
toiminnantarkastajana toimi Sami 
Vakkuri. 
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TOIMINNANJOHTAJAN MIETTEITÄ VUODESTA 2020 

Vuosi 2020 jää mieleen korona-vuotena, joka varmasti jättää jälkensä yhdistykseen, mutta 
toisaalta tekee toimintamme entistä tärkeämmäksi tulevina vuosina. Eniten korona vaikutti 
toiminnassamme You Are Star-hankkeeseen. Ehdimme tehdä nuorisovaihtovierailun 
Espanjaan ”kreivin aikaan” helmikuun lopulla, mutta valitettavasti espanjalaisten 
vastavierailu suomeen peruuntui. Kursseja jouduttiin perumaan ja siirtämään verkkoon. 
Kerhotoiminta keskeytettiin monen muun toiminnan tavoin maaliskuussa. Kevään 
epävarmuus väistyi keväällä kun saimme avattua jäätelökioskin ja kesän päiväleirit 
pidettiin SotkaPirtillä miltei normaalisti. Syksyllä pääsimme aloittamaan kerhotoiminnan 
suunnitellusti ja suunnittelimme hankkeelle uusia toimenpiteitä. Vaikka korona aiheutti 
lisätöitä ja epävarmuutta, selvisimme vuodesta suhteellisen vähin kolhuin. Parhaimpina 
asioina mieleeni jäi Espanjan reissu kahdeksan nuoren kanssa sekä lasten kesäleirit 
Sotkassa. Toivottavasti saamme jatkossa toteutettua uuden nuorisovaihdon. 

 

 

TULEVA KEHITYS 

Kauhajoen 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että yhdistyksen toiminta on vakaata ja se on 
pärjännyt hyvin uusien haasteiden edessä. Myös lapset ja nuoret elävät uusien haasteiden 
edessä ja näemme, että yhdistyksellä on hyviä työkaluja lasten ja nuorten tukemiseen.  
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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.

Kauhajoen 4H-yhdistys 

Puistotie 25, 61800 Kauhajoki 

kauhajoki@4h.fi 

 


