VUOSIKERTOMUS 2021
Lahden 4H-yhdistys ry
Y-tunnus: 1593266-0

VUOSI 2021
Lahden kaupunki nimettiin Euroopan Ympäristöpääkaupungiksi
vuonna 2021. Ympäristöpääkaupungin teema vaikutti ja kuljetti
kokonaisuudessaan Lahden 4H-yhdistyksen toimintaa. 4Htoiminnassa kestävällä kehityksellä on suuri jalansija ja koko
toiminnan toteuttamisessa ympäristöasioilla on iso merkitys.
Ympäristöpääkaupungin kunniaksi yhdistys avasi 10.4.2021 4H
Kirpputori Cetorin, jonka tavoitteena oli samalla tukea maksutonta
Yli-Marolan 4H-kotieläinpihaa sekä innostaa ja motivoida asukkaita
kestävään kulutukseen ja kierrättämiseen.
Vuoden 2021 haasteina oli jälleen koronaviruksesta johtuva
pandemia. Kokoontumisrajoitukset hankaloittivat nuorisotyön
toteuttamista, sillä nuorissa alkoi vuoden aikana jo näkymään
kyllästymistä etätapaamisiin. Nuorisotyö on muuttanut muotoaan,
mutta samalla kaipuu lähikontakteihin ja fyysisiiin tapaamisiin on
ollut valtavaa. Onneksi 4H-kotieläinpihan eläinten parissa
toimiminen antoi mahdollisuuden toteuttaa arvokasta 4Hnuorisotyötä, joka osoittautui pandemiassa tärkeäksi ja myös
mahdolliseksi.
Kaiken pandemian tuomien haasteiden tuomissa vaikeuksissa
yhdistys onnistui vuonna 2021 kasvattamaan monelta osin
yhdistykselle asetettuja tulostavoitteita. Nuorten työllistämisessä
4H:lla on alueella vahva jalansija. Taloudellisissa haasteissa
yhdistys kykeni myös tekemään ylijäämäisen tuloksen, jonka
merkitys tulevaisuuden toiminnan toteuttamiselle on arvokasta.
Pandemia on vaikeuttanut monelta osin nuorisotyön toteuttamista.
Verkostoyhteistyöllä on tulevaisuudessa tärkeä merkitys, jotta
voidaan tukea myös heikommassa asemassa olevien nuorten
hyvinvointia.
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TOIMINTA-AJATUS
4H-harrastus tukee lapsen ja nuoren kasvua aktiiviseksi, suvaitsevaksi, vastuulliseksi ja
yritteliääksi aikuiseksi. Toiminnassamme opitaan itse tekemällä ja huomioidaan lapsen ja nuoren
kehitysvaiheet. 4H-kerhoissa kartutetaan elämänhallintaa tukevia käytännön tietoja ja taitoja
koulutetun ohjaajan tuella. Erilaiset kurssimme syventävät nuoren osaamista. 4H antaa
valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, työelämään ja yrittäjyyteen.

PÄÄMÄÄRÄ
4H on vahvaan paikalliseen toimintaan perustuva, yhtenäinen ja kehittyvä lasten ja nuorten
elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukeva valtakunnallinen kansalaisjärjestö ja johtava
nuorisopalveluja tuottava järjestö.
Tavoitteenamme on, että 4H-toiminnassa mukana olevista lapsista kasvaa aktiivisia, vastuullisia
ja yritteliäitä nuoria. 4H-toiminta tukee kaikissa ikävaiheissa lapsen ja nuoren kasvua kestävään
elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen. Paikalliset 4H-yhdistykset toteuttavat toimintaa 6–28vuotiaille lapsille ja nuorille. 4H-järjestön avaintuotteita ovat ryhmätoiminta, 4H-akatemia,
työpaikka ja 4H-yritys. Tavoitteena on, että jokainen 4H-yhdistys tarjoaa omalla paikkakunnallaan
kaikkiin avaintuotteisiin liittyvää 4H-nuorisotyötä.
Paikallisyhdistyksissä toteutetaan yrittäjyyskasvatusta 4H-järjestön "Kolme askelta työelämään"mallin mukaisesti.
1.

4H-kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä arjen taitoja

sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. Leirit, kilpailut ja kouluyhteistyö tarjoavat
mahdollisuuksia ryhmässä toimimiseen, oppimiseen ja harrastamiseen.
2.

4H-akatemia on monipuolinen tekemisen ja oppimisen ympäristö 13–28-vuotiaille. Se on

osaamisen näkyväksi tekemistä, opintopisteitä ja osaamismerkkejä. 4H-akatemia on hyödyllisiä
työelämätaitoja, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä, omia projekteja ja tekoja oman elinpiirin, luonnon,
ympäristön ja muiden ihmisten hyväksi, vapaaehtoisuutta ja vaikuttamista.
3. 4H:n kautta jo 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä kokeilemaan
yrittäjyyttä ohjatusti. 4H-yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja työllistävät nuoria
vastuullisesti. Nuori voi työllistyä 4H-yhdistykseen, yhdistyksen kautta tai työllistää itsensä
perustamalla oman 4H-yrityksen.

LAHDEN 4H-YHDISTYS RY
4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja
toimintaperiaatteet.
Sääntöjen mukaisesti Lahden 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 1.1.1999 yhdistysrekisteriin, mutta 4H-toimintaa Lahden alueella on
toteutettu jo 76 vuotta. Käyntiosoite on Neljänkaivonkatu 47, 15100 LAHTI.
4H-yhdistyksen Y-tunnus on 1593266-0. Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha on ollut 25 vuotta maksuton
piha yleisölle.

JÄSENISTÖ
YHTEENSÄ 461 AKTIIVISTA JÄSENTÄ
joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita yhteensä 232 henkilöä.

Jäsenistö
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HALLITUS 2021
Lahden 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja
hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt:
Jouni Kaikkonen, vuorovastaava

Kari Känkänen, maanviljelijä

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Maria Mäkynen, tutkija

Kimi Uosukainen, nuori järjestöaktiivi

Jäsen

Jäsen

Risto Riihioja, metsänomistaja

Hanna Hietala, nuori opiskelija

Jäsen

Jäsen

Anja Kinnunen, yrittäjä/käsityöläinen

Jenni Uusitupa, maataloustieteilijä

Varajäsen.

Varajäsen

Lotta Palomäki, opettaja
Varajäsen
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Petra Kerkkä ja kirjanpitäjänä Erja
Nevalainen.

KOKOUKSET JA TOIMINNAN
OHJAUS
4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 6.5.2021 hybridimallina, eli etäosallistuminen
Teamsillä ja lähiosallistuminen Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla. Osallistujina oli 10 jäsentä.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Yhdistyksen toiminnanjohtaja osallistui kutsuttuna
Lahden kaupungin työllisyysfoorumiin, LAB korkeakoulun Roolipeli-hankkeen ohjausryhmään ja
Päijät-Hämeen yhdistysten kehittämistyöryhmäfoorumiin. Vuonna 2021 lähes kaikki kokoukset
pidettiin etänä.
Lahden 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2021 perustui 4H-järjestön edustajakokouksen 24.4.2019
hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan "Kestävää kasvua tekemällä oppien, Strategia 2020–
2022", syksyllä 2020 4H-liiton lähitukihenkilön ja yhdistyksen hallituksen kanssa käytyyn
tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2021
toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.

TOIMINTA JA YMPÄRISTÖ
Lahden 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. Yhdistyksen toiminta-alueena toimii koko
Lahti ja toimipisteenä Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha. Yhdistys aloitti vuonna 2021 uuden toiminnan,
4H Kirpputori Cetorin, maksuttoman 4H-kotieläinpihan varainhankintana ja nuorten työllistämisen
tukemisena kestävän kehityksen periaatteella.
Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha oli yleisölle avoinna ajalla 25.5. – 18.8.2021. 4H Kirpputori Cetori
avattiin 10.4.2021 ja oli toiminnassa koko vuoden.
Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalle on maksuton sisäänpääsy ja pihalla vieraili vuoden aikana noin 26
000 henkilöä. Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha avattiin 25. kerran yleisölle. Kotieläinpihalla kävijöitä
palvelivat myös Café Kilipukki. Kesän 2021 päättyessä pihalle saatiin rakennettua oma
asiakasparkkipaikka ja alueen tietyöt saatiin vuoden lopulla valmiiksi. Tietöiden parannukset ovat
tärkeä osa pihan turvallisuutta.

NUORISOTOIMINNAN AVAINTUOTTEET

Kerhoja
20 kpl

4H-yrityksiä
14 kpl

Kerhokäyntien
määrä
3238

13-17 v.
työllistettyjä
35 hlö

Alle 29 v.
työllistettyjä
47 hlö

Nuorille
palkkoja
90 426 €

OSTOPALVELUSOPIMUKSET JA
HANKKEET
Yhdistys sitoutui kolmeen eri ostopalvelusopimukseen. Yhdistys solmi Lahden kaupungin kanssa
ostopalvelusopimuksen koulujen jälkeisen kerhotoiminnan palveluntuottamisesta. Yhdistys toimi
kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajana Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle.
Kuntouttavan työtoiminnan toimipisteinä yhdistyksellä oli Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha, 4H Kirpputori
Cetori ja Asiakkalan 4H:n toimipiste.
Kolmantena ostopalvelusopimuksena yhdistys osallistui Lahden kaupungin Kesäyrittäjyyden
toteuttamiseen, jonka kautta yhteensä 25 nuorta perusti kesäyrityksen. Kesäyrittäjyystoimintamalli
oli yhdistykselle toinen vuosi.
Hauhon ja Rengon Säästöpankkisäätiöt ja Oma Säästöpankki jatkoivat yhteistyötä IkiOmakesätyö projektin tiimoilta, jonka avulla yhdistys palkkasi yhteensä kaksikymmentä (20) 14-16 vuotiasta
nuorta kesätöihin kotieläinpihalle. Päijät-Hämeen Osuuspankki kustansi myös neljälle nuorelle
"Kesäduuni OP:n piikkiin" kesätyöpaikan.
Lahden 4H-yhdistys toteutti vuoden aikana viisi erillistä hanketta: Ysit töihin, Kadonneen kesätyön
metsästys, Kierrätyksen Starat, WorkLAB ja Petaki -hankkeet.
Lahden ja Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistyksille myönnettiin työllisyyspoliittiseen WorkLAB
hankkeeseen avustusta koko vuodelle 2021. Hankkeessa projektipäällikkönä toimi Hämeenlinnan
seudun 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Seulamo osa-aikaisesti 40 % työajastaan ja
projektisihteerinä Lahden 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja 40 % työajastaan. Lisäksi hankkeella oli
kaksi yksilövalmentajaa 100 % työajalla, joiden toiminta-alueet jakautuivat Kanta-Hämeeseen ja
Päijät-Hämeeseen. Hankkeen rahoittajana toimi Hämeen TE.
Petaki -hankkeen rahoittajana toimi Leader ryhmä Etpähä ry, jonka puitteissa yhdistys avasi
Kiertävän 4H Kotieläinpihan Hollolan Talomuseolle. Hankkeessa tavoitteena on edistää alueen
kulttuurihistoriallisten kohteiden matkailun ja hyvinvoinnin merkitystä, työllistää ja kouluttaa
hajaseutuasutusalueiden nuoria hyödyntäen perinnetaitoja, kierrätystä ja niiden uudelleen
käyttöönottoa paikallisten toimijoiden kanssa. Hanke päättyy vuonna 2022.
Ysit töihin ja Kadonneen kesätyönmetsästys -hankkeet olivat osa valtakunnallista 4H:n nuorten
työllistämistä. Kierrätyksen Starat -hanke oli Lahden kaupungin tukema osa Ympäristöpääkaupunki
2021 toimintamallia.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT
Lahden 4H-yhdistyksen vakituisena ja kokopäiväisenä toiminnanjohtajana toimi Petra Kerkkä.
Lisäksi yhdistyksen palveluksessa oli kokopäiväisenä työntekijöinä toiminnanohjaajana Moona
Tuononen ja yksilövalmentaja Kaarina Hartikainen sekä kausi- ja tuntityöntekijöitä. Lahden 4Hyhdistys maksoi alle 29 vuotiaille palkkoja yhteensä 90 426,00 € €.
Yhdistyksen toiminta mahdollisti yhteensä 38 henkilölle työkokeilupaikan, 40 asiakkaalle
kuntouttavan työtoiminnan paikan ja 9 opiskelijalle tehtiin koulutussopimus yhdistyksen tehtäviin.
Lisäksi yhdistys työllisti yhteensä yhdeksän (9) henkilöä palkkatuella. Palkkoja yhdistys maksoi
yhteensä 47 alle 29 vuotiaalle työntekijälle, joista 38 oli 13-17 vuotiaita.
4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2021 yhteensä 245 059,45 € (191 071,66€ / 2020).
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 toimijoiden määrä oli 13 henkilöä.

YHDISTYKSESSÄ PALKITUT 2021
Lahden 4H-yhdistyksen varapuheenjohtajalle Kari Känkäselle
myönnettiin 4H-liiton kultainen ansiomitali. Känkäsellä on pitkä
historia 4H-toiminnassa, jo 1960 -luvulta saakka. Yhdistys
onnittelee Karia upeasta taipaleesta ja arvokkaasta tuesta
yhdistystä kohtaan.

Kari Känkänen

TALOUS JA TILINTARKASTAJA
Lahden 4H-yhdistyksen tilikauden 2021 tulos oli ylijäämäinen 33 459,00 €. Taseen loppusumma oli
279 612,06 € (223 171,35 €/2020). Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 21
343,86 € (20 739,14 €/2020). 4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui kaupungin rahoituksesta,
avustuksista, jäsenmaksutuloista, ostopalvelusopimuksista, palvelutoiminnan tuotoista,
hankerahoituksista ja muusta omatoimisesta varainhankinnasta.
Lahden 4H-yhdistyksen tilitarkastajana toimi HT-tilintarkastaja Alpo Salonen.

Toimintapääoma

Tulot

Tilikauden tulos

191 771,55 €

n.420 000,00€

33 459,00 €

TULEVA KEHITYS
Vuosi 2021 oli täynnä toimintaa ja loistavia tuloksia, vaikka toimintaa varjosti maailmanlaajuinen
koronavirus, ja sen tuomat kokoontumisrajoitukset, toimintojen sulkemiset ja epävarmuus
tulevaisuudesta. Yhdistyksen toimintaa on kehitetty paremmin palvelemaan lasten ja nuorten
hyvinvointia. 4H-toiminta on Lahdessa tunnettua ja uskomme vahvasti, että 4H-toiminnalle on vahva
jalansija myös tulevaisuudessa.
Etätyöt ja -koulut ovat olleet monelle lapselle ja nuorelle haasteellista aikaa, joten 4H:n tehtävänä on
pitää huoli siitä ettei yksikään lapsi tai nuori syrjäytyisi. Kotieläinpiha ja kokonaisuudessaan 4Htoiminta tarjoaa hyvinvointia tukevia palveluita ja harrastustoimintaa. Ennaltaehkäisevällä työllä on
suuri merkitys hyvinvoinnille. Julkisen sektorin tuki yhdistykselle on vahva. Jotta yhdistyksen
toimintaa päästään kehittämään yhä laadukkaammaksi, on yhdistyksen kyettävä kasvattamaan
myös muun toiminnan tuloja. Tähän yhtenä ratkaisuna on suurempi oma varainhankinta, joka on
tukemassa perustoimintaa. Nuorisotoiminnan kulut ovat yhdistyksessä kasvaneet kysynnän kasvun
myötä eikä avustukset riitä niitä enää kattamaan.
Yhdistyksen niin henkilö- että taloudelliset resurssit ovat kasvaneet, jotka mahdollistavat yhä
laadukkaamman 4H-toiminnan toteuttamisen myös tulevaisuudessa. Yhdistys on pyrkinyt
maltilliseen kasvuun, joka on ollut mahdollista kysynnän kasvun myötä. Tulevaisuus ei ole
ennakoitavissa, mutta kolmannen sektorin toiminta on onneksi suhteellisen helppoa kehittää
ajankohtaisia tarpeita palvelevaksi. 4H:n arvot ja aatteet ovat edelleen ajankohtaisia, joihin ei ole
edelleen tarvetta tehdä muutoksia tai miettiä, miksi olemme olemassa. Tässä ajassa arvot ja aatteet
tulevat entistä vahvemmin esille.

TILASTOA JÄSTERISTÄ

TUKIJAT JA RAHOITTAJAT 2021
Rahoittajat
Suomen 4H-liitto
Lahden kaupunki
Maa- ja metsätalousministeriö
Etpähä ry
Hämeen ELY-keskus
Hämeen TE-palvelut
Etelä-Suomen Aluenhallintovirasto
Opintokeskus Sivis
Opetus- ja kulttuuriasianministeriö
Kestävä Lahti Säätiö
Oma Säästöpankki
Hauhon ja Rengon Säästöpankkisäätiöt
Osuuspankki, Päijät-Häme
Padasjoen Säästöpankkisäätiö

Muu tuki
Päijät-Hämeen hyvinvointi kuntayhtymä
Koskisen Oy
Suomen diakonia opisto (SDO)
Koulutuskeskus Salpaus
LAB Ammattikorkeakoulut
Salpakierto Oy
Lahden Manna ry
Tmi Juujoojaa
Siemen & Kone
Lahden seudun kehitys LADEC

Isku Kiinteistö O
SRT Pakkanen
Sylvia-koti
Koodi-Kalle Oy
CE-Tuotanto Oy

Lahden 4H-yhdistys ry
Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI

lahti.4h.fi

