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VUOSIKERTOMUS 2020
Lahden 4H-yhdistys ry
Y-tunnus: 1593266-0

VUOSI 2020
Ei sitä olisi vuoden 2020 alussa uskonut, millainen tulevasta
vuodesta tulee... Vuosi 2020 jää varmasti historian kirjoihin, sillä
keväällä Suomessa julistettiin poikkeustila maailman laajuisen
koronavirusepidemian vuoksi. Viimeksi poikkeustila oli Suomessa
sota-aikana 1940-luvulla. 4H-järjestö kesti sota-ajan poikkeustilan,
joten usko tulevaisuuteen ja nuoriin säilyi myös koko vuoden 2020.
Yhdessä tästäkin selvitään.
4H-järjestössä koko vuosi oli suurta ponnistelua ja taistelua
olemassa olosta. Haasteita oli enemmän kuin tarpeeksi.
Yhdistyksessä otettiin käyttöön nopealla ajalla uudenlaiset
toimintamallit ja edettiin rohkeasti kokeillen ja yrittäen. Nopea
digiloikka osoittautui kuitenkin nuorisojärjestön vahvuudeksi, sillä
toiminnassa mukana olevat nuoret kykenivät pysymään mukana
toiminnassa ja heidän IT-taidot tulivat tarpeeseen.
Vuosi 2020 oli valtavan uuden oppimisen vuosi. Yhdistyksessä
keskityttiin siihen, että kukaan lapsi tai nuori ei jää tässä ajassa
yksin ja yhteiskunnan ulkopuolelle. Toimintaa kyettiin suurten
ponnisteluiden avulla jatkamaan keskeytyksittä, ja lasten ja nuorten
hyvinvoinnin tukeminen on tässä ajassa enemmän kuin tärkeää.
4H-järjestön uuden strategiakauden teema "Kestävää kasvua
tekemällä oppien" sai jo ensimmäisenä vuotena konkreettisen
merkityksen. Pidämme huolta siitä, ettei yksikään lapsi tai nuori
jäisi syrjään yhteiskunnasta!
On upeaa olla 4H:lainen!
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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 75 vuotta. Käyntiosoite on Neljänkaivonkatu 47, 15100 LAHTI.
4H-yhdistyksen Y-tunnus on 1593266-0.

JÄSENISTÖ

484 NUORISOJÄSENIÄ

53 AIKUISJÄSENIÄ

HALLITUS 2020
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.
Vuonna 2020 Lahden 4H-yhdistys ry sai uuden puheenjohtajan yhdeksän vuotta hallituksessa
toimineen Elina Pakkasen toimikauden päättymisen vuoksi ja puheenjohtajaksi valittiin Jouni
Kaikkonen.

KOKOUKSET JA TOIMINNAN
OHJAUS
4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla ja ensimmäistä
kertaa myös etänä 26.3.2020. Osallistujina oli 12 jäsentä.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Yhdistyksen toiminnanjohtaja osallistui kutsuttuna
Lahden kaupungin työllisyysfoorumiin ja Päijät-Hämeen yhdistysten kehittämistyöryhmäfoorumiin.
Vuonna 2020 lähes kaikki kokoukset pidettiin etänä.
Lahden 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2020 perustui 4H-järjestön edustajakokouksen 24.4.2019
hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan "Kestävää kasvua tekemällä oppien, Strategia 2020–
2022", syksyllä 2019 4H-liiton lähitukihenkilön ja yhdistyksen hallituksen kanssa käytyyn
tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2020
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 työllisti myös Launeen perhepuistoon
kesäkaudelle nuoria työntekijöitä Puisto-oppaiksi.
Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha oli yleisölle poikkeuksellisesti avoinna ajalla 8.6. – 18.8.2020.
Kokoontumisrajoitusten vuoksi piha avattiin Yle Areenassa juhlallisesti 25.5.2020 Kaartin
soittokunnan konsertilla eläimille ilman yleisöä. Konsertti on nähtävillä https://areena.yle.fi/150530827
Pihalle oli vapaaehtoinen sisäänpääsymaksu ja pihalla vieraili vuoden aikana noin 29 000 henkilöä.
Kotieläinpihan aukioloja pidennettiin, jotta pihalla saatiin toteutumaan turvavälit. Pihalla järjestettiin
myös suosituiksi todettuja turvatunteja riskiryhmäläisille, jolloin ryhmät kykenivät saapumaan pihalle
turvallisesti. Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha avattiin 24. kerran yleisölle. Kotieläinpihalla kävijöitä
palvelivat myös Café Kilipukki.

NUORISOTOIMINNAN AVAINTUOTTEET

Kerhoja
21 kpl

4H-yrityksiä
18 kpl

Kerhokäyntien
määrä
2517

13-17 v.
työllistettyjä
28 hlö

Alle 29 v.
työllistettyjä
39 hlö

Nuorille
palkkoja
75 204,21 €

OSTOPALVELUSOPIMUKSET JA
HANKKEET
Yhdistys sitoutui neljään eri ostopalvelusopimukseen. 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. Yhdistys tuotti Harjulan setlementin kanssa yhteistyössä kuntouttavaa työtoimintaa ja
tarjosi yhteensä 22 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle työtoimintapaikan yhdistyksen
työtehtäviin.
Neljäntenä ostopalvelusopimuksena yhdistys osallistui Lahden kaupungin Kesäyrittäjyyspilottiin,
jonka kautta yhteensä 29 nuorta perusti kesäyrityksen. Pilotti sai paljon mediahuomiota ja
yhdistyksen 4H-yritysten perustaminen koki huiman kasvun. Kesäyrittäjistä puolet jatkoivat
toimintaa 4H-yrittäjinä.
Hauhon Säästöpankkisäätiö ja Oma Säästöpankki jatkoivat yhteistyötä IkiOmakesätyö -projektin
tiimoilta, jonka avulla yhdistys palkkasi yhteensä viisitoista 14-16 vuotiasta nuorta kesätöihin
Launeen perhepuistoon ja kotieläinpihalle. Päijät-Hämeen Osuuspankki kustansi myös kuudelle
nuorelle "Kesäduuni OP:n piikkiin" kesätyöpaikan.
Lahden 4H-yhdistyksen Euroopan sosiaalirahaston e.Työ -hanke päättyi 31.12.2020. Hankkeen
kuntarahoittajana oli Lahden kaupunki. Hankkeessa toimi yksi projektityöntekijä 100 % työajalla ja
toinen projektityöntekijä 80 % työajalla sekä toiminnanjohtaja toimi hankkeen projektipäällikkönä 20
% kokonaistyöajastaan.
Lahden ja Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistyksille myönnettiin työllisyyspoliittiseen WorkLAB
hankkeeseen avustusta koko vuodelle 2020. 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.
Yhdistys osallistui valtakunnalliseen Satosankarit -hankkeeseen, jossa lahtelaisia lapsia ja nuoria
aktivointiin keräämään Suomen metsämarjasato. Kotieläinpihalle avattiin loppukesällä 2020
Satosankarit -marja-asema, mutta se jouduttiin ennen sadon päättymistä sulkemaan, sillä Lahdessa
marjojen poimijoita ei ollut tarpeeksi. Marjaretkiä järjestettiin onnistuneesti ja hankkeen rahoittajana
toimi Maa- ja metsätalousministriö.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT
Lahden 4H-yhdistyksen vakituisena ja kokopäiväisenä toiminnanjohtajana toimi Petra Kerkkä.
Lisäksi yhdistyksen palveluksessa oli toiminnanohjaajana Moona Tuononen, yksilövalmentaja
Kaarina Hartikainen sekä projektityöntekijöinä Lia Merimaa ja Suvi Päivärinta että muita
kausityöntekijöitä. Lahden 4H-yhdistys maksoi alle 29 vuotiaille palkkoja yhteensä 75 204,21 €.
Lisäksi yhdistyksen toiminta mahdollisti yhteensä 73 henkilölle työkokeilu-, harjoittelu- tai
kuntouttavan työtoiminnan paikan. Hankkeiden toimenpiteissä olevien henkilöiden määrät eivät
sisälly lukuun. 4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2020 yhteensä 191 071,66 € (216
622,69 € / 2019). Varsinaisen työsuhteisen henkilöstön palkkojen lisäksi henkilöstökuluihin
sisältyvät ulkopuoliset palkkionsaajat ja kokouspalkkiot. Kustannuksiin sisältyvät maksettujen
palkkojen ja palkkioiden eläkekulut ja muut henkilösivukulut sekä lomapalkkavelan muutos. 4Hyhdistyksessä toimivien vapaaehtoisten toimijoiden määrä oli 12 henkilöä.

YHDISTYKSESSÄ PALKITUT 2020
Lahden 4H-yhdistyksen hallituksessa ja puheenjohtajana toimineelle Elina Pakkaselle myönnettiin
hopeinen ansiomerkki arvokkaasta ja tuloksekkaasta toiminnasta 4H:ssa.Yhdistyksen hallituksen
jäsen Jenna Laine sai myös kunniamainnan 4H-toiminnassa mukana olemisesta. Lisäksi hallituksen
nuorisojäsenelle Hanna Hietalalle myönnettiin alueellinen 4H-stipendi Suomen 4H-liitton puolesta.
Onnea ja mahtavat kiitokset upeille tyypeille!

Elina Pakkanen

Hanna Hietala

Jenna Laine

TALOUS JA TILINTARKASTAJA
Lahden 4H-yhdistyksen tilikauden 2020 tulos oli ylijäämäinen 18 378,62 €. Taseen loppusumma oli
223 171,35 € (213 355,20 €/2019). Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 20
739,14 € (20 717,00 €/2019). 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

173 392,93 €

403 492,96 €

18 378,62 €

TULEVA KEHITYS
4H-järjestössä alkoi uusi strategiakausi 2020-2022 "Kestävää kasvua tekemällä oppien". 4Hjärjestöllä on erinomaiset kasvun edellytykset. Lahdessa 4H-toiminnalle voidaan nähdä tarvetta
myös tulevaisuudessa. 4H-harrastustoiminta on kaikille lapsille ja nuorille soveltuvaa. Huoli lasten ja
nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä on koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta merkityksellistä.
4H-järjestön tavoitteena on huolehtia siitä, ettei kukaan lapsi ja nuori jäisi yhteiskunnan ulkopuolelle.
Tällä ajatuksella 4H-toiminnalla on paljon annettavaa koko yhteiskunnalle.
Kasvu ei yhdistyksen näkökulmasta tarkoita pelkkää määrällisten lukujen kasvua, vaan toiminnan
laadullisiin tavoitteisiin kasvulla on hyvät mahdollisuudet. Tätä tavoitetta ovat tukemassa niin
laajentunut verkosto kuin yhdistyksen hanketoiminta.
Koronaviruksen aiheuttamat maailman laajuiset haasteet tulevat vielä tulevaisuudessa haastamaan
4H-järjestön. Tässä asiassa yhdistys on kuitenkin voimaton, ja yhdistys vain tukea paikallisten
lasten ja nuorten hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla muiden 4H-yhdistysten kanssa niin
kansainvälisesti kuin valtakunnallisesti. Yhdistyksen saama valtakunnallinen tuki on tässä ajassa
tärkeää. Yhteisestä maapallosta on meidän yhä paremmin yhdessä huolehtia. Se, mitä tapahtuu
maailmalla, on myös meidän asia.

TUKIJAT JA RAHOITTAJAT 2020
Rahoittajat
Suomen 4H-liitto
Lahden kaupunki
Maa- ja metsätalousministeriö
Euroopan sosiaalirahasto
Hämeen ELY-keskus
Hämeen TE-palvelut
Etelä-Suomen Aluenhallintovirasto
Opintokeskus Sivis
Oma Säästöpankki
Hauhon Säästöpankkisäätiö
Osuuspankki, Päijät-Häme
Provincia Oy
FinProfile Oy

Muu tuki
Päijät-Hämeen hyvinvointi kuntayhtymä
Lahden yrittäjät ry
Koskisen Oy
Suomen diakonia opisto (SDO)
Keski-Uudenmaan ammattiopisto (Keuda)
LAB Ammattikorkeakoulu
Lahden Nuorkauppakamarit
Harjulan setlementti ry
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
Lahden Manna ry
Tmi Juujoojaa
Seaground Oy
Siemen & Kone
Lahden seudun kehitys LADEC
Kiantama Oy

Lahden 4H-yhdistys ry
Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI

lahti.4h.fi

