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NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 

 

Naantalin 4H-yhdistys 

4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, 

arvot ja toimintaperiaatteet. 

 

Sääntöjen mukaisesti Naantalin 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 22.08.1972 yhdistysrekisteriin. Postiosoite on 

Rinnekuja 4, 21210 Raisio. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on0204533-3.  

Katsaus vuoteen 2011 

Vuosi 2011 oli yhdistykselle 68. toimintavuosi. Vuoden 2011 aikana kerhoja 

toimi Naantali, Merimasku, Rymättylä, Velkua alueella yhteensä 4. Naantalissa 

toimi luonto- ja lemmikkikerho, askartelukerho, kokkikerho ja Rymättylässä 

kokoontui tiedekerho. Tiedekerhon toiminta jatkuu vuonna 2012. Keväällä 2011 

yhdistyksessä tapahtui vt. toiminnanjohtajan vaihdos: Tarja Salmi aloitti osa-

aikaisena ja Johanna Hämölä siirtyi hallituksen jäseneksi.  Vuoden lopussa 

yhdistys haki hankerahoitusta alueen lapsi ja nuorisotoiminnan kehittämiseen. 

Jäsenet 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2011 

 

� yhteensä 14 nuorisojäsentä, joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita 

jäseniä oli 12 

� yhteensä 7 aikuisjäsentä, joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita 

jäseniä oli 5 

 

Nuorisojäsenten ikäjakauma on 6-28 vuotta. 
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Hallitus ja toimihenkilöt 

Yhdistyksen hallitus 

 

Terhi   Hämölä  puheenjohtaja 

Lassi   Lähteenmäki  varapuheenjohtaja 

Johanna  Hämölä  jäsen (05->) 

Tiina   Kuusela-Virtanen jäsen 

Nina   Saari   jäsen 

Teija   Lindholm  jäsen 

Kirsi  Ruohonen  varajäsen 

Toimihenkilöt 

 

Johanna  Hämölä  vt. toiminnanjohtaja  (tammikuu – huhtikuu) 

Tarja   Salmi   vt. toiminnanjohtaja (toukoluu – joulukuu) ja  

hallituksen sihteeri 

Johanna  Nyrhinen  toiminnanjohtaja 

Kokoukset 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Hämölässä  07.03.2011. 

Osallistujina oli 6 jäsentä. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa (sis. 

verkkopalaverit).  

4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 07.03.2011 ei jaettu stipendejä 

eikä ansiomerkkejä. 

Toimintaympäristö 

Naantalin 4H-yhdistys on sääntöjensä mukaisesti jäsenenä Lounais-Suomen 4H-

piirissä. Paikka- ja seutukunnalla 4H-yhdistys ei ole jäsenenä muissa 

yhdistyksissä. 

Naantalin 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Naantalin kaupunki (sisältää 

alueet Luonnonmaa, Merimasku, Rymättylä, Velkua ja Livosaari). Edelliseen 

vuoteen verrattuna toimialue säilyi ennallaan. 

Toiminnan tavoitteet ja ohjaus 

Naantalin 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2011 perustui edustajakokouksen 

hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan "4H-nuorisotyö 2011 - 2013", syksyllä 

2011  Lounais-Suomen 4H-piirin kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 4H-

yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2011 

toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. 
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Toiminta  

Luonto- ja lemmikkikerho   Jonna Kanerva Naantali    

Kokkikerho    Jonna Kanerva Naantali 

Askartelukerho   Jonna Kanerva Naantali 

Tiedekerho    Johanna Hämölä Rymättylä 

 

Kerhonohjaajakoulutukseen osallistui Tarja Salmi. 

Kerhot kokoontuivat 59 kertaa ja osallistuneiden määrä oli yhteensä 192.  

 

4H-järjestössä tuotetaan "Kolme askelta työelämään" -toimintaa. Kerhoissa 

opitaan muun muassa vuorovaikutus- ja arjentaitoja. Kursseilla omaksutaan 

työtaitoja ja pelisääntöjä, joita hyödynnetään työelämässä esimerkiksi 4H-

yhdistyksen toimiessa työnantajana. Nuori voi myös perustaa oman 4H-

Yrityksen saaden tukea yhdistykseltä ja henkilökohtaiselta yritysohjaajalta. 

 

4H-yhdistyksen 4H-nuorisotoiminnan avaintuotteiden tulokset vuonna 2011 

olivat: 

� 4H-kerhoja ja teemakerhoja yhteensä 4 kpl,  

� kokoontumiskertojen määrä oli yhteensä 59 ja osallistujamäärä yhteensä 

192. 

� nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 530 €  

� perustettuja 4H-Yrityksiä oli 1 kpl  

 

Henkilöstö ja talous 

Henkilöstö 

Yhdistyksen palveluksessa oli 1 vakituinen osa-aikainen tuntipalkkainen 

työntekijä. 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2011 yhteensä 4 725,42 € 

(4 432,12 € /2010). Varsinaisen työsuhteisen henkilöstön palkkojen lisäksi 

henkilöstökuluihin sisältyvät ulkopuoliset palkkionsaajat ja kokouspalkkiot. 

Kustannuksiin sisältyvät maksettujen palkkojen ja palkkioiden eläkekulut ja 

muut henkilösivukulut sekä lomapalkkavelan muutos. 

4H-yhdistyksessä toimivien vapaaehtoisten ohjaajien määrä oli 1 henkilöä. 

Talous 

Naantalin 4H-yhdistyksen tilikauden 2011 tulos oli alijäämäinen 944,24 €. 

Taseen loppusumma oli 1 532,42 € (2 685,26 € /2010). 

Lounais-Suomen 4H-piirin välittämän valtionavustuksen määrä oli 2 568 € 

(2 283,15 €/2010). Kuntarahoitus oli yhteensä 1 500 € (1 500 € / 2010) ja se 

koostui Naantalin kaupungin myöntämästä avustuksesta 1 500 €. 
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Naantalin 4H-yhdistyksen rahoitus 

Yhdistys sai toimintaansa perusavustusta Naantalin kaupungilta 1500 €. Muu 

yhdistyksen rahoitus koostui valtionavusta, jäsenmaksuista ja omasta 

varainhankinnasta (metallikeräys). 

 

Toiminnantarkastajat 

Naantalin 4H-yhdistyksen toiminnantarkastajina 2011 olivat Anne Kallio ja Kari 

Hämölä.  

Tapahtumat 2011 

Metallinkeräys tapahtuma 7 – 9.10.2011 Rymättylässä. Tempauksessa kerättiin 

yli 8 000 kg metalliromua pois luontoa rasittamasta. 

 

Toukokuussa osallistuttiin Naantalissa Taimon koululla järjestettäviin Kestävän 

Kehityksen messuihin. Naantalin 4H-pisteessä tehtiin ekologisia lahjakortteja eli 

ideoitiin lahjaksi jotain ”ei kaupallista”. Lapset halusivat antaa lahjaksi ystäville, 

sisarruksille, vanhemmille ja sukulaisille mm. ulkoiluseuraa, leivonta-apua, 

hierontaa, elokuvaillan kotona jne. 

 

Tuleva kehitys 

Naantalin 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että yhdistyksen toiminnan kulmakivet 

ovat: 

Tavoitteet 

� arvot: ekologiset valinnat ja kierrätys 

� tukea nuorten elämän ja arjen hallintaa ja estää syrjäytymistä 

� tukea nuorten omatoimisuutta ja yritteliäisyyttä   

Toimenpiteet 

� metallinkeräykset alueella 

� järjestetään teemakerho, luentosarja tai verkkokoulutusympäristö: 

ekologiset valinnat  

� järjestetään teemakerho, luentosarja tai verkkokoulutusympäristö: 

arjen hallinta (oman taskurahan käytön suunnittelu) 

� kannustetaan nuorten yrittäjyyttä: ”4H-yrityksessä voit kokeilla 

yrityksen perustamista, bisneksen pyörittämistä ja yrittäjänä oloa” 
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Talous 

taloudelliset haasteet ovat suuret 

� jos toiminnanjohtajan palkkaukseen ei saada kerättyä varoja, niin 

yhdistyksen alueelle suuntaamat kehittämisyritykset ovat vaarassa 

loppua 

� taloudellista tukea etsitään hankerahoituksista, 4H-liiton tuesta ja 

kaupungin avustuksista 

� jäsenmaksutuloilla ei pystytä turvaamaan yhdistyksen taloutta 

(jäsenmäärän kasvatus on hidasta ja se vaatii ensin jäsenille 

suunnattua toimintaa) 

 

 

 


