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NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 
 

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 2013 

 

Vuosi 2013 oli yhdistykselle 70. toimintavuosi.  

Vuoden 2013 aikana kerhoja toimi Naantalin alueella yhteensä 9. Rymättylässä toimivat 

askartelukerho, 3 kokkikerhoa, musiikki ja kuvataidekerho, nuorten klubi ja 

luonnontiede/tiedekerho. Merimaskussa toimi kokkikerho ja Naantalin kaupunkialueella 

lasten luovan toiminnan kerho. 2 Kokkikerhoa järjestettiin yhteistyössä Rymättylän 

seurakunnan kanssa. 
 

 Keväällä 2013 yhdistys järjesti ”Miinan Päivät” -koko perheen tapahtuman.  Tapahtuman 

pääteema oli maatilan eläimet ja samalla vietettiin yhdistyksen 70-vuotisjuhlaa.   

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. 
 

Keväällä 2013 yhdistys toteutti 3 kpl 4H-järjestön ympäristöohjelman mukaisia 

metalli/akkukeräystapahtumia yksityisten omistajien mailla Rymättylä ja Velkua alueella 

ja oli näin ottamassa vastuuta luonnosta ja omasta toimintaympäristöstään. Yhdistys otti 

hoitoonsa myös keräykseen kuulumattoman jätteen asianmukaisen käsittelyn ja toteutti 

tämän projektin vapaaehtoisten työpanoksen avulla.  
 

Syksyllä 2013 yhdistys järjesti nuorille 2 työpajaa Rymättylän nuorisotalolla. Työpajojen 

aiheena olivat elokuva ja joulun leivonnaiset. Osallistujamäärä oli yli 20 nuorta ja 

kohdeikäryhmä oli 15 – 18-vuotiaat Rymättylän nuoret. 

Yhdistys mahdollisti Kultarannan koulun oppilaille retken Yläneen luontokapinettiin.  Retki 

toteutettiin Suomen Metsäsäätiön tuella ja Naantalin 4H-yhdistyksen välityksellä.  Retken 

ohjelma painottuu lasten ja nuorten metsätietouden parantamiseen. 

Yhdistys osallistui Rymättylän ja Merimaskun nuorisotalon valvontavuoroihin ja oli näin 

mahdollistamassa talojen aukioloa.  
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Yhdistys toteutti vuoden 2012 ja 2013 alkuvuoden aikana ”Nuori Kylässä” -lapsi ja 

nuorisotoiminnan kehittämisen – projektia. Hanketta rahoitti EU:n maaseudun 

kehittämisrahasto ja Leader yhteistyökumppanina toimii I samma båt – samassa veneessä 

ry.  Hankkeen tavoitteena oli tarjota alueen lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa 

omalla paikkakunnalla kodin lähellä heitä kiinnostavia asioita ja näin luoda 

yhteisöllisyyttä, yhdessäoloa ja yhteenkuuluvuutta alueen asukkaiden välillä.  Hankkeen 

omarahoitusosuuden keräämiseen hallituksen jäsenet ja muut vapaaehtoiset tekivät 

huomattavan määrän talkootyötä, jonka tulokset ohjautuivat alueen hyvinvoinnin 

kehittämiseksi. 

 

Yhdistyksen järjestämä toiminta oli osallistujilleen maksutonta ja osallistuminen ei 

edellyttänyt yhdistyksen jäsenyyttä. 

 

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Johanna Hämölä ja vt. toiminnanjohtajana Tarja Salmi.  

 

Jäsenet 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2013 yhteensä 30 nuorisojäsentä ja 11 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 

Teija   Lindholm  jäsen 

Kirsi  Ruohonen  varajäsen 

Toimihenkilöt 

 

Tarja   Salmi   vt. toiminnanjohtaja  

Johanna  Nyrhinen  toiminnanjohtaja 

 

Kokoukset 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Rymättylän Aahollissa 19.3.2013. 

Osallistujina oli 5 jäsentä. Yhdistyksen toinen virallinen ylimääräinen kokous pidettiin 

18.11.2013 Aahollissa ja siinä käsiteltiin yhdistyksen uudet säännöt. Hallitus kokoontui 

vuoden aikana 11 kertaa (sis. verkkopalaverit).  4H-yhdistyksen sääntömääräisessä 

kokouksessa 2013 ei jaettu stipendejä eikä ansiomerkkejä. 

Toimintaympäristö 

Naantalin 4H-yhdistys oli sääntöjensä mukaisesti jäsenenä Lounais-Suomen 4H-piirissä 

vuonna 2013. 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. Vähäisten resurssien takia toiminta on painottunut Rymättylän 

alueelle. 

Toiminnan tavoitteet ja ohjaus 

Naantalin 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2013 perustui edustajakokouksen hyväksymään 

kolmivuotiseen strategiaan "4H-nuorisotyö 2011 – 2013” ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen 

kokouksen hyväksymään vuoden 2013 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. 

Toiminta  

Luonnontiedekerho  Johanna Hämölä  Rymättylä  

Kokkikerho 1   Taija Virtanen   Rymättylä 

    Mona Anttila 

Kokkikerho 2   Taija Virtanen   Merimasku 

    Iida Hänninen 

Kuvataide ja musiikki  Katja Sly   Rymättylä 

    Reetta Lahtinen   

Askartelukerho   Kaija Laakso   Rymättylä 

Kokkikerho 3   Ella Kauniskangas  Rymättylä 

    Mona Anttila    

    Tarja Salmi 

Kokkikerho 4   Ella Kauniskangas  Rymättylä 

    Mona Anttila    

    Tarja Salmi 

Luovan toiminnan kerho Jenna Alankoja   Naantali 

    Janne Virolainen  Naantali 

Nuorten klubi   Kaj Lyyski   Rymättylä 

    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 2013 yhdistys maksoi palkkaa kahdeksalle 

nuorelle.  Yhdistyksessä toimi säännöllisesti 8 vapaaehtoista aikuista ja lukuisa määrä 

tilapäisiä vapaaehtoistyöntekijöitä. 

 

4H-yhdistyksen 4H-nuorisotoiminnan avaintuotteiden tulokset vuonna 2013 olivat: 

� 4H-kerhoja ja teemakerhoja yhteensä 9 kpl  

� Kerhot kokoontuivat 67 kertaa ja osallistujien määrä oli yhteensä 266 

� nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä lähes 1 800 € 

� nuorille järjestettiin 2 työpajaa Rymättylän nuorisotalolla. Työpajojen aiheena olivat 

elokuva ja joulun leivonnaiset ja osallistujamäärä oli yli 20 nuorta. Kohdeikäryhmä 

oli 15 – 18-vuotiaat. 
  

Muuta merkittävää 4H-yhdistyksen vuoden 2013 toiminnassa oli yhteistyön aloittaminen 

Rymättylän seurakunnan kanssa. Yhteistyössä toteutettiin Rymättylässä 2 kokkikerhoa. 

Kerhoihin olisi ollut tulossa enemmän halukkaita osallistujia kuin käytössä olevien resurssien 

puitteissa voitiin ryhmiin ottaa. Naantalin 4H-yhdistys hankki rahoituksen nuorien kerho-
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ohjaajien palkkaamiseen ja kerhojen tarvikkeita varten. Seurakunta tarjosi tilat ja käytännön 

tuen ohjaajille. Toiminta jatkuu vuoden 2014 aikana. 
 

Henkilöstö ja talous 

Henkilöstö 

Yhdistyksen palveluksessa oli 1 osa-aikainen tuntipalkkainen työntekijä ja 7 palkattua kerho-

ohjaajaa.  Säännöllisesti toimivien vapaaehtoisten määrä oli 6 henkilöä. 

 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2013 yhteensä 8 102,67 €. 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 2013 tulos oli +74,43 €. Taseen loppusumma oli 

10 235,30 €. 

Naantalin 4H-yhdistyksen rahoitus 

Yhdistys sai toimintaansa avustusta Naantalin kaupungilta yhteensä 2 500 €. Lounais-

Suomen 4H-piirin välittämän valtionavustuksen määrä oli 5 169,27 € ja summa sisälsi myös 

yhdistyksen ostopalveluna tuottaman 4H-alkaa FB kampanjan suunnittelun ja toteutuksen 

Lounais-Suomen 4H-piirille. 

Muu yhdistyksen rahoitus koostui jäsenmaksuista ja omasta varainhankinnasta 

(metallikeräykset ja muu varainhankinta mm. tapahtumien yhteydessä). 

 

Toiminnantarkastajat 

Naantalin 4H-yhdistyksen toiminnantarkastajina 2013 olivat Anne Kallio ja Kari Hämölä.  

Tapahtumat 2013 

Metallinkeräys tapahtumat 3.5 – 19.5.2013 Rymättylässä, Röölässä ja Livonsaarella. 

Tempauksessa kerättiin 23 000 kg metalliromua ja 1 360 kg nesteakkuja pois luontoa 

rasittamasta. Tapahtuman tukijana olivat paikalliset maanomistajat. 

 

Toukokuussa yhdistys järjesti perhetapahtuman Miinan Päivät.  Samassa yhteydessä 

juhlistettiin yhdistyksen 70-vuotista toimintaa ja tarjottiin tapahtumaan osallistujille 

kakkukahvit. Miinan Päivät oli perhetapahtuma, jossa pääasiassa ovat lapset ja 

tutustuminen maatilan eläimiin. Mukana olivat mm. 

 

� esiintyjinä olivat mm. Tiina Paavola ja tanssivat koirat, Naantalin teatteri, Naantalin 

kamarikuoron laulajia ja haitaripelimanni Ilkka Muurama 

� Rymättylän perinnetoimikunnan puolesta Lauri Laine teki lasten kanssa pajupillejä 

� kuulutuksista vastasi Kauko Pajukoski Merimaskun teatterista. 

� eläimiä oli mukana mm. islannin hevonen, lampaita, karitsoja, kukko ja kanoja 

� Metsätyöpalvelu Nieminen ja Lukas hevonen ajeluttivat yleisöä hevoskärryillä 

� tilat tapahtumaan tarjosi Kari Hämölä ja mukana oli lukuisa määrä vapaaehtoisia  
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Kaikki osallistujat tekivät työtä vapaaehtoisina ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi 

tapahtumaan oli kutsutta useita yhteistyökumppaneita. Tapahtuma oli suosittu ja yleisön 

pyynnöstä se järjestetään myös vuonna 2014. 

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 

� järjestetään teemakerhoja arjen hallinnasta, luonnon suojelusta 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, 4H-liiton tuesta ja kaupungin 

avustuksista 

� yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä, 

joten jäsenmaksutuloilla ei pystytä turvaamaan yhdistyksen taloutta  


