
  Sivu 1 / 6 

 

 

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 
 

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 22.8.1972 yhdistysrekisteriin ja yhdistyksen  

Y-tunnus on 0204533-3.  

Katsaus vuoteen 2014 

 

Vuosi 2014 oli yhdistykselle 71. toimintavuosi.  

Vuoden 2014 aikana Naantalin alueella toimi yhteensä 9 4H-kerhoa. Rymättylässä toimi 4 
kokkikerhoa ja Nuorten Klubi, Velkualla toimi 3 yleiskerhoa ja kantakaupungin alueella 1 
luovan toiminnan kerho. Osallistujakertoja oli yhteensä lähes 1 200. 
Kokkikerhoa järjestettiin yhteistyössä Rymättylän seurakunnan kanssa ja Velkuan kerhot 
toimivat yhteistyössä Pro Sinervon kanssa. 

 

 Keväällä 2014 yhdistys järjesti ”Miinan Päivät” -koko perheen tapahtuman.  Tapahtuman 
pääteema oli maatilan eläimet ja kohderyhmä olivat lapset ja perheet. 
Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa ja näin 4H-
yhdistys oli omalta osaltaan vaikuttamassa yhteisöllisyyden tiivistymistä alueella ja 
kehittämässä yhdistysten ja asukkaiden väistä yhteistoimintaa. Mukana olivat mm. 
Merimaskun teatterin nuorisoryhmä, SPR Rymättylä, Rymättylä Seura ja Suomen Karva-
Kaverit ry. Tapahtumaan osallistui arviolta 200 henkilöä. 
 

Keväällä 2014 yhdistys toteutti 3 kpl 4H-järjestön ympäristöohjelman mukaisia 
metalli/akkukeräystapahtumia yksityisten omistajien mailla Rymättylä, Aasla ja 
Livonsaari alueella ja oli näin ottamassa vastuuta luonnosta ja omasta 
toimintaympäristöstään. Samassa yhteydessä järjestettiin lisäksi kolme erillistä 
romuhakua suoraan sovitusta pihapiireistä. Yhdistys otti hoitoonsa myös keräykseen 
kuulumattoman jätteen asianmukaisen käsittelyn ja toteutti tämän projektin 
vapaaehtoisten työpanoksen avulla. Metalliromua alueelta kerättiin yli 28 000 kiloa. 
 
 

Yhdistys mahdollisti Lietsalan koulun 4-5 luokkien ja Taimon koulun 4a- ja 4b-luokkien 
oppilaille retken Yläneen luontokapinettiin keväällä 2014. Retki toteutettiin Suomen 
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Metsäsäätiön tuella ja Naantalin 4H-yhdistyksen välityksellä. Retkillä oli mukana noin 100 
oppilasta ja niiden ohjelma painottuu lasten ja nuorten metsätietouden parantamiseen. 
 
Yhdistys teki yhteistyötä Rymättylän varhaisperunan viljelijöiden kanssa ja edisti nuorten 
työllistymistä alueella. Työhakemuksia perunan nostoon tuli yhdistykselle yli 30 ja 
esikarsinnan jälkeen viljelijät valitsivat työllistettäväksi 4 nuorta. 
 
Yhdistys osallistui Rymättylän nuorisotalon valvontavuoroihin 9 kertaa ja oli näin 
mahdollistamassa talon aukioloa.  
 
Yhdistyksen järjestämä toiminta oli osallistujilleen maksutonta ja osallistuminen ei 
edellyttänyt yhdistyksen jäsenyyttä. 

 
 
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Johanna Hämölä ja toiminnanjohtajana Tarja Salmi.  
 

Jäsenet 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2014 yhteensä 7 nuorisojäsentä ja 6 aikuisjäsentä. 

Nuorisojäsenten ikäjakauma on 6-28 vuotta. 

 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Yhdistyksen hallitus 

Johanna  Hämölä   puheenjohtaja 

Lassi   Lähteenmäki  varapuheenjohtaja 

Terhi    Hämölä   jäsen 

Tiina   Kuusela-Virtanen jäsen 

Nina   Saari   jäsen 

Mia  Saari   jäsen 

Jani  Hämölä   varajäsen 

Toimihenkilöt 

 

Tarja   Salmi   toiminnanjohtaja  

 

 

Kokoukset 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Rymättylän Aahollissa 10.3.2014. 

Osallistujina oli 6 jäsentä. Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa.  4H-yhdistyksen 

sääntömääräisessä kokouksessa 2014 ei jaettu stipendejä eikä ansiomerkkejä. 

Toimintaympäristö 

Naantalin 4H-yhdistys oli sääntöjensä mukaisesti jäsenenä Suomen 4H-liitossa vuonna 2014. 

Paikka- ja seutukunnalla 4H-yhdistys ei ole jäsenenä muissa yhdistyksissä. 
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Naantalin 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Naantalin kaupunki (sisältää alueet 

Luonnonmaa, Merimasku, Rymättylä, Velkua ja Livonsaari). Edelliseen vuoteen verrattuna 

toimialue säilyi ennallaan. Toiminta on painottunut Rymättylän ja Velkuan alueille. 

Toiminnan tavoitteet ja ohjaus 

Naantalin 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2014 perustui edustajakokouksen hyväksymään 

kolmivuotiseen strategiaan "4H-Nuorisotyö 2014–2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ” ja 4H-

yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan 

ja talousarvioon. 

Toiminta  

Kokkikerho 1   Ella Kauniskangas  Rymättylä 

    Mona Anttila 

    Hannele Keskitalo 

    Tarja Salmi 

Kokkikerho 2   Ella Kauniskangas  Rymättylä 

    Mona Anttila 

Hannele Keskitalo 

    Tarja Salmi 

 

Luovan toiminnan kerho Jenna Alankoja   Naantali 

    Janne Virolainen 

    Tarja Salmi  

  

Kokkikerho 3   Mona Anttila   Rymättylä 

    Ronja Oudenhoven 

Hannele Keskitalo 

    Tarja Salmi    

Kokkikerho 4   Mona Anttila   Rymättylä 

    Ronja Oudenhoven    

    Hannele Keskitalo 

    Tarja Salmi 

 

Nuorten klubi   Johanna Hämölä  Rymättylä 

    Tarja Salmi 

 

Velkuan kerho 1   Tuulikki Ovaska   Velkua 

    Tarja Salmi     

Velkuan kerho 2   Tuulikki Ovaska   Velkua 

    Tarja Salmi 

Velkuan kerho 3   Tuulikki Ovaska   Velkua 

    Tarja Salmi 

 

4H-järjestössä tuotetaan "Kolme askelta työelämään" -toimintaa. Kerhoissa opitaan muun 
muassa vuorovaikutus- ja arjentaitoja. Kursseilla omaksutaan työtaitoja ja pelisääntöjä, 
joita hyödynnetään työelämässä. Vuonna 2014 yhdistys maksoi palkkaa viidelle nuorelle.  
Yhdistyksessä toimi 8 vapaaehtoista aikuista ja lukuisa määrä tilapäisiä 
vapaaehtoistyöntekijöitä. 
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4H-yhdistyksen 4H-nuorisotoiminnan avaintuotteiden tulokset vuonna 2014 olivat: 

� 4H-kerhoja ja teemakerhoja yhteensä 9 kpl  

� Kerhot kokoontuivat 122 kertaa ja osallistujien määrä oli yhteensä 1 178 

� nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä yli 1 700 € 
  

Muuta merkittävää 4H-yhdistyksen vuoden 2014 toiminnassa oli yhteistyön jatkaminen 

Rymättylän seurakunnan kanssa ja yhteistyön aloittaminen Pro Sinervon kanssa. 

Yhteistyössä toteutettiin Rymättylässä 4 kokkikerhoa ja Velkualla 3 yleiskerhoa. Kerhoihin 

olisi ollut tulossa enemmän halukkaita osallistujia kuin käytössä olevien resurssien puitteissa 

voitiin ryhmiin ottaa. Naantalin 4H-yhdistys hankki rahoituksen nuorten kerho-ohjaajien 

palkkaamiseen ja kerhojen tarvikkeita varten. Seurakunta ja Pro Sinervo tarjosi tilat ja 

käytännön tuen ohjaajille. Toiminta jatkuu vuoden 2015 aikana. 
 

Henkilöstö ja talous 

Henkilöstö 

Yhdistyksen palveluksessa oli 1 osa-aikainen tuntipalkkainen työntekijä ja 5 palkattua kerho-

ohjaajaa.  Säännöllisesti toimivien vapaaehtoisten määrä oli 4 henkilöä. 

 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2014 yhteensä 8 887,50 €. Varsinaisen 

työsuhteisen henkilöstön palkkojen lisäksi henkilöstökuluihin sisältyvät ulkopuoliset 

palkkionsaajat ja kerho-ohjaajien palkkiot. Kustannuksiin sisältyvät maksettujen palkkojen ja 

palkkioiden eläkekulut ja muut henkilösivukulut. 

Talous 

Naantalin 4H-yhdistyksen tilikauden 2014 tulos oli +3 030,96 €. Taseen loppusumma oli 

5 724,60 €. Tilikauden ylijäämä tullaan käyttämään kahden pitkäaikaistyöttömän 

palkkaamiseen toimimaan alueen harrastustoiminnan kehittämiseksi ja ulkopuolisen 

rahoituksen saamiseksi alueen yhteisöjen käyttöön (säätiöt ja maaseudun kehittämisen 

Leader - hankkeet). 

Naantalin 4H-yhdistyksen rahoitus 

Yhdistys sai toimintaansa avustusta Naantalin kaupungilta yhteensä 2 000 €. Lounais-

Suomen 4H-piirin välittämän valtionavustuksen määrä oli 3 498,38 €. 

Yhdistys sai Aluehallintovirastolta tukea lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämiseksi 

Rymättylässä ja Velkualla. Tämä rahoitus suunnattiin suoraan harrastustoiminnan kulujen 

kattamiseksi. 

Muu yhdistyksen rahoitus koostui omasta varainhankinnasta (metallikeräykset ja muu 

varainhankinta mm. tapahtumien yhteydessä). 

 

Toiminnantarkastajat 

Naantalin 4H-yhdistyksen toiminnantarkastajina 2014 olivat Kari Hämölä ja varalla Anne 

Kallio.  
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Tapahtumat 2014 

Metallinkeräys tapahtumat 28.4 – 11.5.2014 Rymättylässä, Aaslalla ja Livonsaarella. 
Tempauksessa kerättiin 28 000 kg metalliromua ja lisäksi nesteakkuja pois luontoa 
rasittamasta. Tapahtuman tukijana olivat paikalliset maanomistajat. 
 
Toukokuussa yhdistys järjesti perhetapahtuman Miinan Päivät.  Miinan Päivät oli 
perhetapahtuma, jossa pääasiassa ovat lapset ja tutustuminen maatilan eläimiin. Mukana 
olivat mm. 
 

� esiintyjinä olivat mm. Tiina Paavola ja tanssivat koirat, Merimaskun teatterin 

nuorisoryhmä ”Katit ja Kollit”, viihdekuoro ”Femmes” ja haitaripelimanni Ilkka Muurama 

� Rymättylän perinnetoimikunnan puolesta Lauri Laine teki lasten kanssa käpylehmiä 

� Rymättylän SPR oli mukana omalla toiminta/tietopisteellä 

� kuulutuksista vastasi Kauko Pajukoski Merimaskun teatterista 

� mukana oli eläimiä mm. islannin hevoset, possu, kaveri-koiria, lampaita, karitsoja, kukko 

ja kanoja 

� pihapiirissä yleisö sai tutustua maatilalla tarvittaviin koneisiin 

� lapsille oli järjestetty toimintarata ja sen varrella oli ”oppimispisteitä” 

� tilat tapahtumaan tarjosi Kari Hämölä ja mukana oli lukuisa määrä vapaaehtoisia  

 

Kaikki osallistujat tekivät työtä vapaaehtoisina ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi 
tapahtumaan oli kutsutta useita yhteistyökumppaneita. Tapahtuma oli suosittu ja yleisön 
pyynnöstä se järjestetään myös vuonna 2015. 

Tuleva kehitys 

Naantalin 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että yhdistyksen päätoimialue on Naantalin 

saaristoalueet ja yhdistyksen toiminnan kulmakivet ovat 

Tavoitteet 

� arvot: ekologiset valinnat ja kierrätys 
� tukea nuorten elämän ja arjen hallintaa ja estää syrjäytymistä 
� tukea nuorten omatoimisuutta ja yritteliäisyyttä   
� toimia aktiivisesti alueen yhteisöllisyyden edistämiseksi  
� tuoda lapsille ja nuorille näkyväksi kotieläinten, maatalouden ja maaseudun 

merkitys  

Toimenpiteet 

� toteutetaan metallinkeräykset alueella asiallisen kierrätyksen järjestämiseksi 
ja luonnon suojelemiseksi 

� toteutetaan lannoitesäkkikeräykset alueella asiallisen kierrätyksen 
järjestämiseksi ja luonnon suojelemiseksi 

� palkataan toimintaan 2 pitkäaikaistyötöntä vuoden kestäviin työsuhteisiin ja 
olemme näin mukana ”työllistämistalkoissa” 
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� järjestetään teemakerhoja arjen hallinnasta, luonnonsuojelusta ja käden 
taidoista 

� ollaan mukana järjestämässä toimintaa alueen muiden yhdistysten ja 
toimijoiden kanssa 

� kannustetaan ja tuetaan nuorten yrittäjyyttä 
� osallistutaan nuorisotilavalvontoihin ja näin kehitetään yhteistyötä ja 

kartoitetaan toiminnan tarpeita yhteistyössä alueella asuvien nuorten kanssa 

Talous 

Taloudelliset haasteet ovat suuret 

� jos toiminnanjohtajan palkkaukseen ei saada kerättyä varoja, niin yhdistyksen 
alueelle suuntaamat kehittämisyritykset ovat vaarassa loppua 

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

� yhdistys hakee Aluehallintovirastolta suoraa avustusta Lasten ja Nuorten 
paikallisen harrastustoiminnan järjestämiseksi Velkualla ja Rymättylässä 

� yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä, 
joten jäsenmaksutuloilla ei pystytä turvaamaan yhdistyksen taloutta  


