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2. Lahden 4H-yhdistys ry 2017

Toiminta-ajatus
4H-harrastus tukee lapsen ja nuoren
kasvua aktiiviseksi, suvaitsevaiseksi,
vastuulliseksi ja yritteliääksi. Lapsen
ja nuoren kehitysvaiheet huomioon
ottavassa toiminnassa opitaan itse
tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan
elämänhallintaa tukevia käytännön 
tietoja ja taitoja koulutetun ohjaajan 
tuella. Erilaiset kurssit syventävät 
nuoren osaamista. Toiminnassa 
saadaan valmiuksia aktiiviseen 
kansalaisuuteen, työelämään
ja yrittäjyyteen.

Järjestöllinen
päämäärä
4H on vahvaan paikalliseen 
toimintaan perustuva, yhtenäinen ja 
kehittyvä lasten ja nuorten 
elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä 
tukeva valtakunnallinen 
kansalaisjärjestö ja johtava 
nuorisopalveluja tuottava järjestö.
4H:laiset harrastavat 226 
yhdistyksessä eri puolilla Suomea.
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Toiminnanjohtajalta
Vuonna 2017 4H-toimintaa järjestettiin laaja-alaisesti koko 

Lahden alueella, mukaanlukien myös haja-asutusalue. Tämän 
mahdollisti mm. hankkeet, joita yhdistyksen toiminta piti 
sisällään. Vaikka lapset ja nuoret liikkuvat harrastusten 

perässä, on tärkeää säilyttää toiminta myös 
hajaseutuasutusalueilla.

Lahden 4H-yhdistyksen toimintatilastot kasvoivat jälleen 
edellisiin vuosiin verrattuna. Suomi täytti vuonna 2017 huimat 
ja pyöreät 100 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi  4H-kerholaiset 
järjestivät kaksi Safkasynttärit -juhlatapahtumaa 100 vuotiaan 

Suomen kunniaksi. Juhliin saapui kutsuttuna kerholaisten 
huoltajia ja heidän toivomian idoleja. Yhdessä tekemisen 
meininki korostui synttärijuhlilla ja yhdistyksen toiminnan 
menestyksen salaisuus on yhdessä tekeminen ja yhteen 

hiileen puhaltaminen. 

Suurin saavutus Lahden 4H-yhdistyksen Yli-Marolan 4H-
kotieläinpihan vuodessa oli harvinaisten Linderödin 

maatiaissikojen tuominen Suomeen Ruotsista. Nämä ovat 
ainoat Linderödin siat koko Suomessa. Tässä pitkässä, tietoa 

ja taitoa vaativassa projektissa onnistuttiin ja sikojen 
porsiminen loppukesällä 2017 oli kaikille mieleenpainuva hetki. 

Linderödin sikojen tuleminen 4H-kotieläinpihalle herätti myös 
mielenkiinnon valtakunnan päättäjissä ja täten Linderödin 

suojelijaksi saimme kansanedustaja Pekka Haaviston.

4H arvot eivät kulu eivätkä vanhene! Arvojen mukaan 
toimiminen on itselleni tärkeintä työssäni. 4H-toiminta on 

monipuolista ja laadukasta nuorisotyötä, jossa omalla työllä on 
suuri merkitys tulevaisuuden hyvinvointiin. Tähän minä uskon. 

Vaikka maailma muuttuu ja sitä myöten ihmiset, lapset ja 
nuoret, ihmisen perustarpeiden tyydyttäminen pysyy samana.  

Uskon, että 4H:n kasvatusajattelun avulla saadaan maailmasta 
parempi paikka elää. 4H:laisena on hyvä olla!

Petra Kerkkä
toiminnanjohtaja 
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Yhteinen päämäärä

Lahden 4H-yhdistyksen toimintaa 

ohjaavat 4H-järjestön yhteinen 

päämäärä, toiminta-ajatus, arvot 

ja toimintaperiaatteet.

Sääntöjen mukaisesti Lahden 

4H-yhdistyksen tarkoituksena on 

4H-nuorisotyön avulla

1.voimistaa nuorten 

omatoimisuuta, yritteliäisyyttä ja 

käytännön taitojen hallintaa

2. tukea nuorten 

terveitä elämäntapoja, kestävän 

kehityksen kunnioittamista sekä 

kansainvälistymistä

3. edistää nuorten 

arjenhallintaa ja ehkäistä heidän 

syrjäytymistään

4. edistää nuorten ja 

heidän perheidensä hyvinvointia
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Yleiskatsaus
Lahden 4H-yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Yli-Marolan 4H-
kotieläinpihalla. Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha on ollut avoinna 
yleisölle 6.7.1996 lähtien ja sisäänpääsymaksu on aina ollut 
vapaaehtoinen. Historian aikana kotieläinpihasta on tullut yksi 
suosituimmista matkailukohteista Lahdessa. 4H-kotieläinpiha 
on kulttuurihistoriallisesti tärkeä kohde, maalaismiljöö keskellä 
kaupunkia. Pihapiirissä sijaitsee kesäisin eläinten lisäksi 
taidenäyttely, myymälä ja kesäkahvila Café Kilipukki. Toimintaa 
pihalla järjestetään ympäri vuoden.

Lisäksi pihapiiri tarjoaa alueen nuorille 4H-Yrittäjille 
mahdollisuuden esitellä ja myydä omia tuotteitaan. Pihalla on 
vieraillut kesäisin keskimäärin yli 20-30 000 lahtelaista ja 
ulkopaikkakuntalaista vierasta. Kotieläinpiha kuuluukin 
kävijämäärältään yhdessä Launeen perhepuiston kanssa 
Lahden kaupungin perhematkailukohteiden aatelistoon.
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Toimintaympäristö

Lahden 4H-yhdistyksen toimitilat 
sijaitsevat keskeisellä paikalla Yli-

Marolan 4H-kotieläinpihalla 
Lahdessa.

Yhdistyksen toimintaa järjestettiin 
koko Lahden alueella, kotieläinpihan 

lisäksi toimintaa järjestettiin 
lähimaatiloilla, kouluilla, 

Herrasmannin ulkoilu- ja 
leirintäalueella ja seuraintalolla. 
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Hallinto ja jäsenistö

Hallitus

Lahden 4H-yhdistyksen hallitukseen kuului vuonna 2017 
yhteensä yhdeksän (9) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä:

Elina Pakkanen Sari Knuuti
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Kirsti Vaara Päivi Reinikka
Jäsen Jäsen

Paula Myllyvirta Kimi Uosukainen *
Jäsen Jäsen

Risto Riihioja Hanna Hietala *
Jäsen Jäsen

Jenni Uusitupa Jenna Laine *
Varajäsen Jäsen

Kari Känkänen
Varajäsen * nuorisojäsen

Lahden 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi Petra Kerkkä. 
Lisäksi yhdistyksessä oli muita määräaikaisia 
kausityöntekijöitä. Vuonna 2017 kirjanpito hoidettiin keskitetysti 
Suomen 4H-liitossa. Kirjanpitäjänä toimi Erja Nevalainen.

Lahden 4H-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 
27.3.2017 Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla. Osallistujina oli 
viisitoista (15) jäsentä. Hallitus kokoontui yhteensä viisi (5) 
kertaa vuoden 2017 aikana. Vuosikokouksessa yhdistyksen 
hallitus palkitsi aktiivisia nuoria. Vuoden kerholainen -stipendi 
(50 €) myönnettiin Ida Lappalaiselle, vuoden Työpalvelu nuori 
työntekijä palkinnon (100 €) sai Minttu Heikkinen ja vuoden 4H-
Yrittäjä -stipendin (200 €) sai Anna Välimäki.

Jäsenistö

Lahden 4H-yhdistyksessä oli vuonna 2017 yhteensä 603 
nuorisojäsentä (567/2016), joista valtakunnallisen 
jäsenmaksun maksaneita nuorisojäseniä 199 (174/2016). 
Lisäksi yhdistyksessä oli mukana 70 aikuisjäsentä. 

Aktiivisia jäseniä oli yhteensä 673 henkilöä 1.1. – 31.12.2017:

Tyttöjä / Naisia 535 (75 %)              Poikia / Miehiä 134 (25 %)

Nuoria alle 29 vuotta 603 hlö          Aikuisia yli 29 vuotta 70 hlö

Jäsenten keski-ikä oli 14 v.             

Nuorisojäsenten keski-ikä 11 vuotta

Puheenjohtaja Elina Pakkanen

Ida Lappalainen (vas.), Anna Välimäki 
(kesk.) ja Minttu Heikkinen (oik.)
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Toiminnan tavoitteet ja ohjaus
Lahden 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2017 perustui 4H-
järjestön edustajakokouksen hyväksymään kolmivuotiseen 
strategiaan "4H-nuorisotyö 2017-2019 Ote muutokseen ja 
tulevaisuuteen", syksyllä 2017 4H-liiton lähitukihenkilön ja 

yhdistyksen hallituksen kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 
4H-yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksymään 

vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.

Toiminta
4H-järjestössä toteutetaan ”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 yritysohjaajalta.

4H-yhdistyksen 4H-nuorisotoiminnan avaintuotteiden tulokset 
vuonna 2017 olivat:

4H-kerhoja ja teemakerhoja 26 kpl
Kerhojen kokoontumismäärä yhteensä 324

Osallistuneiden määrä yhteensä 3862
Iltapäiväkerhoja 0 kpl

Tapahtumapisteitä yhteensä 1161
Nuorille maksetut palkat yhteensä 77 780,34 €

Perustettuja 4H-yrityksiä 10 kpl

Lasten ja nuorten ryhmätoiminta
Yhtenä 4H-järjestön perustoimintamuotona on lasten ja nuorten 
ryhmätoiminta. Toimintamuotoon lukeutuu lasten kerhotoiminta, 

nuorten ryhmätoiminta, leirit, kilpailut ja tapahtumat.

Kerhotoiminta on tärkeä osa Lahden 4H-yhdistyksen toimintaa. 4H-
kerho on iloista toimintaa, parhaita kavereita ja yhdessä viihtymistä. 

Kerhot keräävät lapset yhteen viikon tai kahden välein. Kerhoja 
ohjaavat koulutuksen tehtävään saaneet nuoret ja aikuiset ja niissä 

hyödynnetään tekemällä oppimisen menetelmiä. 4H-kerhossa 
kerholaiset pääsevät itse suunnittelemaan kerhon toimintaa yhdessä 

ohjaajan kanssa.

Lahden 4H-yhdistys järjestää monipuolisesti erilaista toimintaa 
sisältäviä monitoimikerhoja ja selkeämmin tietyn teeman ympärille 

rakentuvia teemakerhoja koko Lahden alueella. Lahdessa 
kerhotoiminnan tavoitteena on tarjota edullinen mutta laadukas 

harrastusmahdollisuus mahdollisimman monelle lapselle. 
Kerhotoiminnan järjestämisessä painotetaan haja-asutusalueita ja 

muita sellaisia alueita, joilla lapsille ei ole muuten monipuolisia 
harrastusmahdollisuuksia. 

Kerhotoiminnan lisäksi yhdistys on ollut aktiivisesti mukana 
tarjoamassa sisältöä erilaisissa tapahtumissa, kuten 

harrastusmessuilla, koiranäyttelyissä, kylätapahtumissa ja 
joulunavauksessa. Lisäksi yhdistys on itse järjestänyt useita 

tapahtumia pääsääntöisesti Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla, Ponitaivas 
Jokimaalla ja Herrasmannin leirintä- ja ulkoilualueella. 

Herrasmannissa yhdistys piti myös kesäkahvilaa.

Kerho                     Ajankohta

Leipomokerho x 2 Kevät
Lemmikkikerho x 2 Kevät
Koirakerho Kevät+Syksy
Maatilakerho Kevät
Maailman maut Kevät
Sirkuskerho x 2 Kevät
Iltanavettakerho Kesä
Käsityökerho Syksy
Leivotaan yhdessä Syksy
Lemmikkikerho x 2 Syksy
Eläinkerho x 2 Syksy
Tehdään ruokaa x 2 Syksy
Ponikerho x 2 Syksy
Puuha/ruokakerho Syksy
Sirkuskerho x 4 Syksy

Leiri                     Ajankohta

Lemmikkejä &kokkailua Talviloma
Heppoja&Herkkuja Talviloma
Ruokakoulu Kesä
Maatilaleiri x 2 Kesä
KesäRäiskis x 2 Kesä
Poniravikoulu Syysloma
Ruokaleiri Syysloma
Heppaleiri Syysloma
Sirkusta&Kokkailua Syysloma
Päivä maatilalla Syysloma

Yhdistys järjesti työelämään valmentavia 
koulutuksia ja kursseja: 

Kurssien teema

Eläintenkuljetus -koulutus
Anniskelupassi -koulutus
4H-Yrityskurssit
Työt alkavat -kurssit
Kompostointikurssit
Alpakoiden hoito ja käsittely –kurssi
Kassatyöskentely -kurssi
Korukurssi
Osaamiskartta -kurssi
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Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha
Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha oli yleisölle avoinna ajalla 25.5. – 
18.8.2017. Pihalle oli vapaaehtoinen sisäänpääsymaksu ja 
pihalla vieraili vuoden aikana noin 30 000 henkilöä. Yli-
Marolan 4H-kotieläinpiha avattiin 21. kerran yleisölle. Pihan 
kesän kantavana teemana oli Suomi 100 -vuotta ja 
maatiaiseläimet. 

Kotieläinpihalla kävijöitä palvelivat myös Café Kilipukki, 4H-
Putiikki ja Talliteatteri. Talliteatterissa järjestettiin sekä koulutus 
että tapahtumapäiviä. Vierailevena tahona teatteriin saapui 
"Erja ja Seppo" musiikkinäytelmä. Lisäksi Talliteatteri tarjosi 
koko kesän ajan maatiaisrotujen näyttelyn.

Lahden Nuorkauppakamareiden kanssa yhteistyössä 
toteutettiin Lahden Joulupuu -keräys ja keräykseen osallistui 
kymmeniä paikallisia yrityksiä ja yhteistyökumppaneita. Noin 
700 vähävaraisen perheen lasta sai upeita joululahjoja. 

Ostopalvelusopimukset
Yhdistys sitoutui kolmeen eri ostopalvelusopimukseen Lahden 
kaupungin, Hollolan kunnan ja Harjulan setlementin kanssa.

Yhdistys solmi Lahden kaupungin kanssa 
ostopalvelusopimuksen koulujen jälkeisen kerhotoiminnan 
palveluntuottamisesta syksyllä 2017.

Hollolan kunnan metsätoimen kanssa yhdistys hoiti Kartanon 
alueen viljelypalstatoimintaa. Palstatoiminnassa on mukana 
noin 100 viljelijää. 

Yhdistys solmi Harjulan setlementin kanssa 
alihankintasopimuksen kuntouttavasta työtoiminnasta ja tarjosi 
yhteensä 26 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle 
työtoimintapaikan yhdistyksen työtehtäviin. Pihan miljöö sopii 
toiminnalle loistavasti ja tulokset ovat olleet erinomaisia. 

Hankkeet
Lahden 4H-yhdistyksellä oli vuoden 
2017 aikana yhteensä kaksi erillistä 

hanketta, jotka mahdollistivat 
toiminnan kehittämistyön.

Hämeen TE-palvelut myönsi Tiedon 
Taidot –hankkeelle avustusta koko 

vuodelle 2017. Tiedon Taidot on 
välityömarkkinoiden 

kehittämishanke, jonka tavoitteena 
on tarjota 17 – 29 vuotiaille ja 

maahanmuuttajille työkokeilu ja 
palkkatukipaikkoja. Hankkeen 

työntekijät ovat osallistuneet ELY-
keskuksen välityömarkkinoiden 

toimijoiden kehittämistyöryhmään. 
Lisäksi alueellista nuorten 

työllistämisasioiden kehittämistä on 
tehty tiiviisti Ohjaamo Lahti –

hankkeen kanssa. Tiedon Taidot –
hanke työllisti vuonna 2017 yhteensä 

65 henkilöä, jossa toimi yksi 
kokoaikainen työntekijä 12 kk ja yksi 

kokoaikainen työntekijä 4 kk sekä 
toiminnanjohtaja toimi hankkeen 

projektipäällikkönä 20 % työajastaan.

Ruokapakki –hankkeen toteuttajina 
toimivat yhteistyössä Ampun 4H-
yhdistys ja Lahden 4H-yhdistys. 

Ruokapakki –hanke toimii edelleen 
Nastolan alueella ja on toiminut 

tärkeänä osana Lahden ja Nastolan 
kuntaliitoksessa sekä haja-

asutusalueen nuorisotoiminnan 
kehittämisessä. Hankkeessa toimi  

yksi projektityöntekijä 60 % työajalla 
ja toiminnanjohtaja hoiti 

projektipäällikön tehtäviä 10 % 
kokonaistyöajastaan.
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Henkilöstö
Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi 
YO-artenomi – humanistisen alan 
YAMK Petra Kerkkä.

Lahden 4H-yhdistyksen vakituisen ja 
kokopäiväisen henkilöstön 
lukumäärä oli vuoden 2017 lopussa 
4 toimihenkilöä:
12 kk toiminnanjohtaja,
12 kk:n projektityöntekijä, 
12 kk projektityöntekijä ja 
4 kk koordinaattori 
Lisäksi yhdistyksen palveluksessa oli 
osa-aikaisena kaksi 
toiminnanohjaajaa 3 kk ja muita 
tuntityöntekijöitä yhteensä 20 
henkilöä.

Lahden 4H-yhdistyksen 
henkilöstökulut olivat vuonna 2017 
yhteensä 170 879,81 €. 
Kustannuksiin sisältyvät maksettujen 
palkkojen ja palkkioiden eläkekulut ja 
muut henkilöstösivukulut.

Talous
Lahden 4H-yhdistyksen tilikauden tulos oli 

ylijäämäinen 10 280,56 €. Taseen loppusumma 
oli 183 984,57 €. 

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen 
määrä oli 18 784,46 €. 

4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui 
kuntarahoituksesta, jäsenmaksutuloista, 

hanketoiminnasta, palvelutoiminnan tuotoista, 
ostopalvelusopimuksista ja muusta 
omatoimisesta varainhankinnasta.

Tilintarkastaja
Lahden 4H-yhdistyksen tilintarkastajana toimi 

HT-tilintarkastaja Alpo Salonen.

 

Tulot

287 428,44 €

Menot

277 147,88 €

Toimintapääoma

146 926,58 €

Tilikauden tulos

10 280,56 €

Yhdistyksen rahoitusrakenne sisältäen avustukset, varsinaisen toiminnan tuotot 
ja omatoimisen varainhankinnan sekä yhdistyksen taloudellisen tilanteen. 
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Lopuksi
Lahden 4H-yhdistyksen vuoteen 2017 mahtui paljon iloisia asioita ja yhdistyksen 
toiminnan määrällisiä tuloksia saatiin kasvatettua. Unohtumattomiin asioihin 
kuuluivat harvinaisten Linderödin porsaiden syntyminen keskelle Lahden keskustaa 
ja Pelastakaa Lapset ry:n antama kunniamaininta "Vuoden Lapsellinen teko 2017". 

Yhdistyksen toiminta on vuosia tunnettu pelkästä kotieläinpihasta, mutta 
tunnettavuus on laajentunut pikkuhiljaa myös muun toiminnan osalta. Yhdistys toimii 
vahvana nuorten työllistäjänä Lahdessa ja tekee tiivistä yhteistyötä mm. Ohjaamo 
Lahden kanssa. Nuoret saavat yhä myöhemmin ensimmäisiä työelämän 
kokemuksia ja täten yhdistyksen tarjoamat palvelut ovat tärkeitä nuorille. 

4H-yrittäjien määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja vuonna 2017 Lahdessa toimi 10 
nuorten perustamaa 4H-Yritystä. Nuorten pääseminen työelämään on vaikeutunut. 
Harrastusmuotoinen 4H-Yritys luo nuorille mahdollisuuden oman rahan 
ansaitsemiselle. 4H-Yrittäjyydestä ovat nuoret itse oma-aloitteisesti ottaneet 
yhteyttä. Työntekijöille tuli yllätyksenä, kuinka nuoret osaavat ajautua toimintaan 
hyvin oma-aloitteisesti.

Lahdessa 4H-toiminnalle on vielä nähtävissä kasvun mahdollisuudet. Alueen 
työttömyys väheni vuonna 2017, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä puolestaan on 
kasvanut. Tulevaisuudessa olisi erittäin tärkeää ennaltaehkäistä pidentynyt 
työttömyys. Varsinkin nuorten kohdalla pitkät työttömyysjaksot tulisi pyrkiä kokonaan 
poistamaan. 4H:n tarjoamilla palveluilla voimme tähän haasteeseen saada 
ratkaisuja alueella.
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 Tukijat ja rahoittajat vuonna 2017

 

Rahoittajat

Suomen 4H-liitto

Lahden kaupunki

Maa- ja metsätalousministeriö

Hämeen ELY-keskus

Hämeen TE-palvelut

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto

Etpähä ry ja Silmu ry

Suomen Metsäsäätiö

Muu tuki
Osuuskauppa Hämeenmaa

Labio Oy

Koskisen Oy

Seaground Oy

Salpausselän Kennelpiiri

Lahden Poniurheilijat ry

Keski-Uudenmaan 

ammattioppilaitos

Lahden käyttökoirat ry

Lahden diakonian instituutti

Lahden Nuorkauppakamarit ry

PHLU:n LITTI2 -hanke

Harjulan setlementti ry

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Taminco Finland Oy

Juujoojaa

ShowPro Oy

Lahden Manna ry

Ruokamiehet Oy

Anjan Puoti
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673 
jäsentä

10 kpl
4H-Yritystä

85 
työllistettyä 

nuorta

26 kerhoa
 +

12 leiriä

77 780,34 € 
nuorille 

maksettuja 
palkkoja

Vuosi 2017
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15100 Lahti

e.mail. lahti@4h.fi

www.lahti.4h.fi

Facebookista löydät meidät nimellä:
Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha

Lahden 4H-yhdistys

Instagram:
@lahden4h








































