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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 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-nuorisotyö on ollut Suomessa todellinen 

menestystarina. Vuonna 1928 

maatalouskerhotoimintana alkanut nuorisotyö 

ei ole unohtanut juuriaan ja arvojaan, mutta on 

pysynyt yhteiskunnan ripeässä kehityksessä 

mukana. 
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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 
73 vuotta. Käyntiosoite on Neljänkaivonkatu 47, 15100 LAHTI. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 1593266-0.   

 

Jäsenet 
ê 4H-yhdistyksellä oli vuonna 2018 yhteensä 741 aktiivisia jäsentä (673/2017) 

o yhteensä 668 nuorisojäsentä 89 % (603/2017), joista valtakunnallisen jäsenmaksun 
maksaneita jäseniä oli 252 kpl (199/2017) 

o yhteensä 73 aikuisjäsentä 11 % (70/2017), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita 
jäseniä oli 27 kpl 
 

Kolme askelta työelämään –malli sisältää 4H-nuorisotyölle määritellyt 
avaintuotteet, jotka ovat ryhmätoiminta, nuorten koulutukset, työllistäminen ja nuorten 
yritykset. 
 

  
 
 
 
 

3. 
4H työpaikkana ja 4H-yritys 
Yli 13 vuotiaat voivat työllistyä 4H-yhdistykseen 
tai yhdistyksen välittämiin toihin. Yrittäjyydestä 
kiinnostunut nuori voi perustaa oman 4H-
yrityksen. 

2. 
Kurssit, koulutukset ja 4H-akatemia 
Yli 13-vuotiaat nuoret osallistuvat paikallisten 4H-yhdistysten 
järjestämiin valmennuksiin, koulutuksiin ja kursseille, joissa he 
oppivat yleisiä työelämäntaitoja.  

1. 
4H-kerhot ja TOP-tehtäväpankki 
4H-kerhot ovat ryhmätoiminnan tärkein muoto. Yli 6-vuotiaille tarkoitettuja kerhoja on noin 2700 
ympäri Suomea. 4H-kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti käytännön kädentaitoja. TOP-
tehtäväpankki on ohjaajien ja kerholasiten tärkein työkalu. 
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Hallitus 
Lahden 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja hallituksen 
järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 

Elina Pakkanen     Kari Känkänen 
Puheenjohtaja     Varapuheenjohtaja 

Paula Myllyvirta     Kimi Uosukainen 
Jäsen      Jäsen 

Risto Riihioja     Päivi Reinikka 
Jäsen      Jäsen 

Jouni Kaikkonen    Hanna Hietala 
Jäsen      Jäsen 

Jenna Laine     Kirsti Vaara 
Jäsen      Varajäsen 

Lotta Palomäki     Jenni Uusitupa 
Varajäsen     Varajäsen 

Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Petra Kerkkä. 

 

Kokoukset 
4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 
Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla 27.3.2018. 
Osallistujina oli 15 jäsentä.  
Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. 
Yhdistyksen toiminnanjohtaja osallistui kutsuttuna 
Lahden kaupungin työllisyysfoorumiin ja Päijät-
Hämeen yhdistysten 
kehittämistyöryhmäfoorumiin. 

4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 
27.3.2018 stipendin saivat ahkeruudesta, 
aktiivisuudesta ja tunnollisuudesta 4H-
toiminnassa: Neea Viljakainen, Teemu 
Pohjolainen ja Mira Matikainen.  

 

Toimintaympäristö 
Lahden 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton 
jäsenyhdistys.  

Edelliseen vuoteen verrattuna toimialue säilyi 
ennallaan Lahden ja Nastolan kuntien 
kuntaliitoksen myötä. Lahden 4H-yhdistyksen 
toimitilat sijaitsevat keskeisellä paikalla Yli-
Marolan 4H-kotieläinipihalla Lahdessa. 

4H-toimintaa järjestettiin koko Lahden alueelle; 
kotieläinpihan lisäksi toimintaa järjestettiin 
lähimaatiloilla, kouluilla ja seuraintalolla. 

 

Toiminnan tavoitteet ja ohjaus 
Lahden 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2018 
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 2018 toimintasuunnitelmaan ja 
talousarvioon. 

 

Toiminta 
4H-järjestössä toteutetaan "Kolme askelta 
työelämään"-toimintamallia. Ensimmäisellä 
askeleella 4H-kerhotoiminnassa lapset oppivat 
monipuolisesti elämänhallintaa tukevia käytännön 
ja käden taitoja. Samalla he oppivat tunnistamaan 
omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. 
Toisella askeleella yli 13-vuotiaat nuoret 
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osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämiin 
valmennuksiin, koulutuksiin ja kursseille, joiden 
kautta heillä on edelleen mahdollisuus saada 
työtä. Kolmannella askeleella nuoret työllistyvät 
4H:n kautta erilaisiin töihin ja yrittäjyydestä 
kiinnostuneita nuoria kannustetaan ja opastetaan 
oman 4H-yrityksen perustamiseen. 

4H-nuorisotoiminnan avaintuotteita ovat kerhot, 
kurssit, työllistäminen sekä yrittäjyys. Näiden osa-
alueiden tulokset kertomusvuonna olivat:  
- kerhoja ja teemakerhoja yhteensä 33 kpl 
(26/2017), joiden osallistumiskertojen määrä oli 
yhteensä 2994 (3862/2017) 
- nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailuisteitä kertyi 
yhteensä 1102 (1161/2017) 
- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita 
yhteensä 72 748,02 € € (77 780,34 € €/2017) 
- 4H-Yrityksiä oli 9 kpl (10/2017) 

 

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha 
 
Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha oli yleisölle avoinna 
ajalla 25.5. – 18.8.2018. Pihalle oli vapaaehtoinen 
sisäänpääsymaksu ja pihalla vieraili vuoden 
aikana noin 30 000 henkilöä. Yli-Marolan 4H-
kotieläinpiha avattiin 22. kerran yleisölle. Pihan 
kesän kantavana teemana oli 90 vuotta 4H-
toimintaa Suomessa. 
 
Kotieläinpihalla kävijöitä palvelivat myös Café 
Kilipukki, 4H-Putiikki ja Talliteatteri. Talliteatterin 
näytökset toteutettiin Nukketeatteri Niveltämön 
kanssa, jossa nukketeatteritaiteilija Terhi 
Tuomikko esitti “Taikaovet” nukketeatteri esityksiä 
yhteensä 12 erillistä esitystä. 
 

Lahden Nuorkauppakamareiden kanssa 
yhteistyössä toteutettiin Lahden Joulupuu -keräys 
ja keräykseen osallistui kymmeniä paikallisia 
yrityksiä ja yhteistyökumppaneita. Noin 1 000 
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. Lisäksi 
yhdistys solmi sopimuksen Lahden kaupungin 
viherpalveluiden kanssa Launeen Perhepuiston 
puisto-opas –palvelusta. Puisto-oppaat hoitivat 
kesän perhepuiston matkailijoiden neuvontatyöt ja 
alueen siistimistyöt. Kotieläinpihan ja Launeen 
Perhepuiston yhteistyö tiivistyi sopimuksen myötä 
ja 4H aloitti myös kokeiluluontoisen Vossikka-ajon 
välillä kotieläinpiha-perhepuisto. 
 

Yhdistys solmi Harjulan setlementin kanssa 
alihankintasopimuksen kuntouttavasta 
työtoiminnasta ja tarjosi yhteensä 34 kuntouttavan 
työtoiminnan asiakkaalle työtoimintapaikan 
yhdistyksen työtehtäviin.  

 

Hankkeet 
 
Lahden 4H-yhdistyksen kaksi hanketta päättyivät 
vuonna 2018; Ruokapakki –ja Tiedon Taidot –
hankkeet. 
 
Hämeen TE-palveluiden kautta rahoitusta saanut 
välityömarkkinoiden kehittämishanke Tiedon 
Taidot päättyi 30.6. Hankkeessa toimi 
toiminnanjohtaja projektipäällikkönä 20 % 
työajastaan 6 kk, kaksi projektityöntekijää 100 % 
työajalla toinen 6 kk ja toinen 2 kk. 
 
Ruokapakki –hankkeen toteuttajina toimivat 
yhteistyössä Ampun 4H-yhdistys ja Lahden 4H-
yhdistys. Hanke sai tukea Leader -rahoituksesta. 
Hankkeessa toimi yksi projektityöntekijä 60 % 
työajalla ja toiminnanjohtaja hoiti projektipäällikön 
tehtäviä 10 % kokonaistyöajastaan. 
 
Lahden 4H-yhdistyksen e.Työ -hankkeelle 
myönnettiin Euroopan sosiaalirahastolta avustusta 
ajalle 1.8.2018 – 31.12.2020. Hankkeen 
kuntarahoittajana on Lahden kaupunki. 
Hankkeessa toimi yksi projektityöntekijä 100 % 
työajalla ja toinen projektityöntekijä 80 % työajalla 
sekä toiminnanjohtaja toimi hankkeen 
projektipäällikkönä 20 % kokonaistyöajastaan. 
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Henkilöstö ja henkilöstökulut 
Lahden 4H-yhdistyksen vakituisena ja 
kokopäiväisenä toiminnanjohtajana toimi Petra 
Kerkkä. Lisäksi yhdistyksen palveluksessa oli yksi 
kokoaikainen projektityöntekijä Lia Merimaa ja 
kolme osa-aikaista projektityöntekijää sekä muita 
kausityöntekijöitä.  

Lahden 4H-yhdistys maksoi yhteensä 32 nuorelle 
alle 29 vuotiaalle ja yhteensä 8 aikuiselle yli 29 
vuotiaalle palkkoja vuonna 2018. Lisäksi 
yhdistyksen hankkeet ja muu toiminta mahdollisti 
yhteensä 68 nuorelle alle 29 vuotiaalle ja 
yhteensä 18 aikuiselle yli 29 vuotiaalle työkokeilu-, 
harjoittelu- tai kuntouttavan työtoiminnan paikan. 

 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 
2018 yhteensä 196 496,66 € (170 879,81 € 
/2017). 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 14 henkilöä. 

 

Talous 
Lahden 4H-yhdistyksen tilikauden 2018 tulos oli 
ylijäämäinen 35 885,95 €. Taseen loppusumma oli 
226 781,40 € (183 984,57 € /2017). 

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen 
määrä oli 22 618,54 € (18 784,46 €/2017).  

4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui kaupungin 
rahoituksesta, avustuksista, jäsenmaksutuloista, 
ostopalvelusopimuksista, palvelutoiminnan 
tuotoista, hankerahoituksista ja muusta 
omatoimisesta varainhankinnasta. 

 

Tilintarkastaja 
Lahden 4H-yhdistyksen tilitarkastajana toimi HT-
tilintarkastaja Alpo Salonen. 
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Tuleva kehitys 
Lahden 4H-yhdistyksen vuosi 2018 oli hankkeiden päättämisen ja uusien hankkeiden alkamisen aikaa. 
Yhdistyksen voima on alueen työllisyysasioissa ja vuonna 2018 yhdistyksen työllistämiseen osallistui huimat 
110 henkilöä. Yhdistyksen toimintaa kyetään jatkuvasti kehittämään hankkeiden kautta ja täten nopeasti 
reagoimaan yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. 

Vuosi 2018 oli historiallinen, sillä 4H Suomi täytti 90 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi yhdistys sai avustusta 
Suomen Kulttuurirahastosta ja toi avustuksen turvin 4H-toimintaa tunnetuksi Lahdessa. Kesällä 2018 
yhdistys käynnisti uutena palveluna Lahden kaupungin kanssa 4H Puisto-opas –palvelun Launeen 
Perhepuistossa. Puistojen välinen yhteistyö on tulevaisuuden kannalta tärkeää, sillä alueiden kävijämäärät 
ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Syksyllä 2018 perhepuistoon avattiin upea Launeen Linnake, jonka myötä 
alue tarjoaa entistä laadukkaamman palvelukokonaisuuden perhematkailijoille. Lahden 4H-yhdistyksellä on 
ilo ja kunnia olla mukana kehittämässä perhematkailullisesti merkittävää kohdetta. 

Lahden 4H-yhdistyksen toiminnan tulokset ovat olleet kasvusuhdanteessa ja 4H-toiminnalle on selkeä tarve 
kaupungeissa. Yhdistyksen talous on vuosien varrella saatu hyvälle mallille ja kiitos siitä rohkeiden ja 
aikaansaavien työntekijöiden ja toiminnan tukijoille. Erityisesti kiitokset kaikille toimintaan osallistuville, sillä 
ilman 4H-toimintaan mukaan tulevia lapsia ja nuoria emme olisi tässä tilassa. Yhdistyksen hallituksen 
merkitys toiminnan tulosten tekemisessä on ollut suuri. Kaikille hallituksessa mukana oleville suuret kiitokset. 
Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja kehittää toimintaa yhdessä yhä laadukkaammaksi. 
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 Tukijat ja rahoittajat vuonna 2018 
 Rahoittajat      Muu tuki 
 Suomen 4H-liitto     Osuuskauppa Hämeenmaa 

 Lahden kaupunki     Labio Oy 

 Maa- ja metsätalousministeriö    Koskisen Oy 
 Euroopan sosiaalirahasto    Seaground Oy 

 Hämeen ELY-keskus     Salpausselän Kennelpiiri 

 Hämeen TE-palvelut     Lahden Poniurheilijat ry 

 Etelä-Suomen Aluehallintovirasto   Lahden käyttökoirat ry 

 Etpähä ry ja Silmu ry     Suomen diakonia opisto (SDO) 

 Suomen Metsäsäätiö     Lahden Nuorkauppakamarit ry 

 Provincia Oy      Harjulan setlementti ry 

 Suomen Kulttuurirahasto    Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 
 Suomen Olympiakomitea   Taminco Finland Oy 

       Juujoojaa 

       ShowPro Oy 

       Lahden Manna ry 

       Ruokamiehet Oy 

       Anjan Puoti 
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4H-järjestön arvot

Harkinta - Head  kuvaa sitä, miten 
tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää 
omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa 

toiminnassaan rehellisyyteen ja 
oikeudenmukaisuuteen.

Harjaannus - Hands  tarkoittaa käytännön 
ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 

4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä 
osana asenteet, kuten esimerkiksi 

yritteliäisyys ja ahkeruus.

Hyvyys - Heart  kertoo toisen ihmisen sekä 
luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. 

Siihen liittyvät myös suvaitsevaisuus, 
yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Hyvinvointi - Health  on kokonaisvaltainen 
asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja 

henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen 
hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen 

hyvinvointia itselleen ja muille.

Lahden 4H-yhdistys ry 
Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI 

lahti.4h.fi 

     
@4HLahti       @lahden4h Lahden 4H 
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