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NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 

 

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. Postiosoite on c/o Rinnekuja 4, 

21210 Raisio. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 0204533-3.  

Katsaus vuoteen 2012 

Vuosi 2012 oli yhdistykselle 69. toimintavuosi. Vuoden 2012 aikana kerhoja toimi Naantali, 

Merimasku, Rymättylä, Velkua alueella yhteensä 6. Rymättylässä toimi tiedekerho, 

askartelukerho, kokkikerho ja luonnontiedekerho. Merimaskussa toimi kokkikerho ja 4H-

yleiskerho teemalla Eurooppa.  Lisäksi yhdistys osallistui Merellä – leirin järjestämiseen 

Velkualla.  

 

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

 

Yhdistys toteutti vuoden 2012 aikana Nuori Kylässä lapsi ja nuorisotoiminnan kehittämisen – 

projektia. Hanketta rahoittaa EU:n maaseudun kehittämisrahasto ja Leader 

yhteistyökumppanina toimii I samma båt – samassa veneessä ry.  Hankkeen toimenpiteet 

jatkuvat 31.3.2013 asti.  

Projektin toiminnan tavoitteena on tarjota alueen lapsille ja nuorille mahdollisuus 

harrastaa omalla paikkakunnalla kodin lähellä heitä kiinnostavia asioita ja näin luoda 

yhteisöllisyyttä, yhdessäoloa ja yhteenkuuluvuutta alueen asukkaiden välillä. Toimintaa 

luodaan yhteistyössä jo olemassa olevien paikallisten verkostojen kanssa. Hankkeen 

konkreettinen kokonaistavoite on 4H-arvojen mukaisen kerhotoiminnan aloittaminen 

alueella. 

Jäsenet 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2012 

 

� yhteensä 27 nuorisojäsentä, joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 

25 

� yhteensä 7 aikuisjäsentä 

 

Nuorisojäsenten ikäjakauma on 6-28 vuotta. 
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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 21.3.2012. 

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

4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 2012 ei jaettu stipendejä eikä 

ansiomerkkejä. 

 

Yhdistys oli mukana  

 

� Rymättylän Jaakonmarkkina -suunnittelussa 

� Naantalin kaupungin yhdistysillassa 

� Naantali päivän suunnittelupalavereissa ja harrastemessuilla 

� Merimaskun yhdistysillassa 

� Velkuan saaristolaisyhdistyksen vuosikokouksessa  

� yhdistysten yhteistyöpalaverissa Merimaskussa 

� yhteistyöpalaverissa Rymättylän teatterin ja Merimaskun partiolaisten kanssa 

� Velkuan rysäsilakkatapahtuman suunnittelupalaverissa 

� Maaseudun tulevaisuustyöpajassa (Lieto) 

� Kylien liiketoimintapäivillä 

� yhteistyösuunnittelussa osuuskunta Vir-Ma:n kanssa 

 

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. 
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Toiminnan tavoitteet ja ohjaus 

Naantalin 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2012 perustui edustajakokouksen hyväksymään 

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

sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan ja 

talousarvioon. 

Toiminta  

Luonnontiedekerho  Johanna Hämölä  Rymättylä 

Tiedekerho   Johanna Hämölä  Rymättylä    

Kokkikerho   Taija Virtanen   Rymättylä 

    Mona Anttila 

Kokkikerho   Taija Virtanen   Merimasku 

    Iida Hänninen 

Eurooppakerho   Katja Sly   Merimasku 

    Reetta Lahtinen   

Askartelukerho   Kaija Laakso   Rymättylä 

Yhteistyöleiri Merellä  Sannamari Meronen  Velkua 

 

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. 

 

Kerhot kokoontuivat 100 kertaa ja osallistuneiden määrä oli yhteensä 265.  Nuorille 

maksettiin palkkoja yhteensä 109 h (977 €). 

 

4H-yhdistyksen 4H-nuorisotoiminnan avaintuotteiden tulokset vuonna 2012 olivat: 

� 4H-kerhoja ja teemakerhoja yhteensä 6 kpl (4 kpl / 2011) 

� kokoontumiskertojen määrä oli yhteensä 100 (59 / 2011) ja osallistujamäärä 

yhteensä 265 (192 / 2011). 

� nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 977 € (530 € / 2011) 
  

Muuta merkittävää 4H-yhdistyksen vuoden 2012 toiminnassa oli vilkas osallistuminen 

alueella järjestettäviin tapahtumiin 

� Suvisoudut Merimaskussa 16.6.2012 yhteistyökumppaneina Merimaskun Ahto ja  

Merimasku-Seura 

� Jaakonmarkkinat Rymättylässä 21.7.2012 yhteistyössä Rymättylän VPK ja 

urheiluseura Soihtu 

� Naantali-päivän kahvio kirkkopuistossa 

� Harrastemessut Naantalissa 23.8.2012 yhteistyössä Naantalin kaupunki ja alueen 

yhdistykset 

� Joulu tulee Merimaskuun – tapahtuma 24.11.2012 yhteistyökumppaneina 

Merimaskun yhdistykset 

� Rymättylän joulumyyjäiset  

� Uuden vuoden vastaanotto Rymättylän Aahollissa ja sen järjestäminen yhdessä 

Rymättylä-seuran kanssa 
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Henkilöstö ja talous 

Henkilöstö 

Yhdistyksen palveluksessa oli 1 vakituinen osa-aikainen tuntipalkkainen työntekijä. 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2012 yhteensä 2 950,94 €(5 303,29 €  /2011). 

Varsinaisen työsuhteisen henkilöstön palkkojen lisäksi henkilöstökuluihin sisältyvät 

ulkopuoliset palkkionsaajat. Kustannuksiin sisältyvät maksettujen palkkojen ja palkkioiden 

eläkekulut ja muut henkilösivukulut sekä lomapalkkavelan muutos. 

4H-yhdistyksessä toimivien vapaaehtoisten ohjaajien määrä oli 2 henkilöä. 

Talous 

Naantalin 4H-yhdistyksen tilikauden 2012 tulos oli  470,44€ (-1 520,81 € / 2011). Taseen 

loppusumma oli 27 686,82€ (1 533,73 € /2011). 

Lounais-Suomen 4H-piirin välittämän valtionavustuksen määrä oli 6 659,01 € (2 568 € / 

2011). Kuntarahoitus oli yhteensä 1 500 € (1 500 € / 2011) ja se koostui Naantalin kaupungin 

myöntämästä avustuksesta 1 500 €. 

Naantalin 4H-yhdistyksen rahoitus 

Yhdistys sai toimintaansa perusavustusta Naantalin kaupungilta 1500 €. Muu yhdistyksen 

rahoitus koostui jäsenmaksuista, Margaretha – säätiön apurahasta ja omasta 

varainhankinnasta (metallikeräys ja muu varainhankinta mm. tapahtumien yhteydessä). 

 

Yhdistys toteutti ostopalveluna Lounais-Suomen 4H-piirille 4H-alkaa kampanjan keväällä 

2012 ja hankeneuvonta -palvelun piirin yhdistysten käyttöön syys – joulukuussa 2012.  

Näistä saatu tuotto oli yhteensä 4 500 € ja aiheutuneet materiaalikulut 1 100 €. 

Toiminnantarkastajat 

Naantalin 4H-yhdistyksen toiminnantarkastajina 2012 olivat Anne Kallio ja Kari Hämölä.  

Tapahtumat 2012 

Metallinkeräys tapahtuma 8 – 25.5.2012 Rymättylässä. Tempauksessa kerättiin 11 500 kg  

metalliromua ja 430 kg nesteakkuja  pois luontoa rasittamasta. Tapahtuman tukijana oli 

Esa Heinonen. 

 
Yhdistys järjesti myös oman lapsille ja perheille suunnatun toimintapäivän ”Miinan Päivät” 

Rymättylässä 26.5.2012. Tapahtuma oli lapsille ja perheille suunnattu toimintapäivä, jossa 

erityisteemana olivat eläimet. Yhteistyössä toimivat Merimaskun omakotiyhdistys, 

Suomen Karva Kaverit ry ja metsätyöpalvelu Tiina Nieminen. 
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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   

� toimia aktiivisesti alueen yhteisöllisyyden edistämiseksi ja perinnetiedon 

säilyttämiseksi  

� tuoda lapsille ja nuorille näkyväksi kotieläinten, maatalouden ja maaseudun 

merkitys ennen ja nyt ja näin rakentaa linkki tämän päivän lapsuudesta 

menneeseen, isovanhempien lapsuuteen  

Toimenpiteet 

� toteutetaan metallinkeräykset alueella asiallisen kierrätyksen järjestämiseksi 

ja luonnon suojelemiseksi 

� järjestetään teemakerhoja arjen hallinnasta, luonnon suojelusta ja käden 

taidoista 

� järjestetään sarja perinnetieto -tapahtumia 

� ollaan mukana järjestämässä toimintaa alueen muiden yhdistysten ja 

toimijoiden kanssa 

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

perustamista, bisneksen pyörittämistä ja yrittäjänä oloa” 

� osallistutaan nuorisotilavalvontoihin ja näin kehitetään yhteistyötä ja 

kartoitetaan toiminnan tarpeita yhteistyössä alueella asuvien nuorten kanssa 
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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  

 

 


