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Vuosi 2019 oli täynnä toimintaa. Päällimmäisenä mieleen jäi

onnistunut kesän toiminta Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla. Pihalla

nähtiin kävijämääräennätys, eikä kesään mahtunut kuin muutama

hiljainen päivä. Piha koki paljon uudistusta ja yhdistys sai

käyttöönsä myös lisämaata eläimille navetan takaa. Kävijöiltä saatu

palaute on lähes 100 % positiivista. Kiitosta piha on saanut mm.

joka vuotisista uudistuksista, eläinten hyvinvoinnista ja siisteydestä.

 

4H-toiminnalle on selkeä tarve Lahdessa ja yhdistys tekee tiivistä

yhteistyötä kaupungin kanssa. Lahden 4H-yhdistyksen

taloudellinen tuki ei välttämättä enää ole sitä, mitä toiminnan

laajuus edellyttäisi. Edelleen 4H-toiminnan osallistumismaksut

kyetään pitämään alhaisina ja osallistumisen edellytykset luodaan

kaikille halukkaille. Toiminnan kasvun myötä myös kulut kasvavat.

 

Vuonna 2019 yhdistys kunnosti kotieläinpihaa palvelemaan yhä

paremmin kävjöitä. Toiminnan pyörittämisessä on erittäin tärkeää

huomioida turvallisuus asiat. Täten uudistukset ja investoinnit ovat

olleet toiminnan pyörittämisen edellytykset. 

 

Erityiset kiitokset tahdon antaa yhdistyksemme hallitukselle, joka ei

arjen askareissa näy, mutta on mahdollistamassa koko toiminnan.

Hallituksemme koostuu 12 henkilöstä, jotka toimivat

vapaaehtoistyöntekijöinä yhdistyksessä. Toimiva hallitustyö on

yhdistyksen työntekijöiden ja jäsenten eduksi.

 

 

TOIMINNAN
JOHTAJALTA

Petra k.



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.

TOIMINTA-AJATUS

PÄÄMÄÄRÄ

4H on vahvaan paikalliseen toimintaan perustuva, yhtenäinen ja kehittyvä lasten ja nuorten

elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukeva valtakunnallinen kansalaisjärjestö ja johtava

nuorisopalveluja tuottava järjestö.

KOLME ASKELTA TYÖELÄMÄÄN



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 74 vuotta.

Käyntiosoite on Neljänkaivonkatu 47, 15100 LAHTI. 

4H-yhdistyksen Y-tunnus on 1593266-0.

LAHDEN 4H-YHDISTYS RY

565 NUORISOJÄSENIÄ 56 AIKUISJÄSENIÄ



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.

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla 2.4.2019.

Osallistujina oli 14 jäsentä. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Yhdistyksen toiminnanjohtaja osallistui kutsuttuna

Lahden kaupungin työllisyysfoorumiin ja Päijät-Hämeen yhdistysten kehittämistyöryhmäfoorumiin.

4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 2.4.2019 stipendin saivat vuoden 2019

kerholaiset Venla Ahokas ja Iiris Hilden, vuoden 4H-työpalvelunuori Inka Pyyhtiä ja vuoden 4H-

yrittäjä Camilla Carroll.

 

Lahden 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2019 perustui 4H-järjestön edustajakokouksen

hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan "4H-nuorisotyö 2017 - 2019 Ote muutokseen ja

tulevaisuuteen", syksyllä 2018 4H-liiton lähitukihenkilön ja yhdistyksen hallituksen kanssa käytyyn

tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2019

toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.

HALLITUS 2019

KOKOUKSET JA TOIMINNAN
OHJAUS



Lahden 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. Yhdistyksen toiminta-alueena toimii koko

Lahti ja toimipisteenä Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha.

 

4H-toimintaa järjestettiin sekä kotieläinpihalla että kouluilla, maatiloilla ja kylätaloilla. Joulukuulla

yhdistys sai käyttöönsä Kauppakeskus Karismasta popup-tilan, jossa yhdistys piti 4H-Joulupajaa.

Pajan tavoitteena oli 4H-toiminnan markkinointi ja tuoda harrastustakuu jokaisen perheen ulottuville.

Pajalla järjestettiin eri teemapäiviä 4H-teemojen ympärille.

 

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha oli yleisölle avoinna ajalla 25.5. – 18.8.2019. Pihalle oli vapaaehtoinen

sisäänpääsymaksu ja pihalla vieraili vuoden aikana noin 30 000 henkilöä. Yli-Marolan 4H-

kotieläinpiha avattiin 23. kerran yleisölle. Kotieläinpihalla kävijöitä palvelivat myös Café Kilipukki ja

Talliteatteri. Talliteatterin näytökset toteutettiin Teatteri Tuomikon ja Nelly Sandiia Kaiposen kanssa.

TOIMINTA JA YMPÄRISTÖ

NUORISOTOIMINNAN AVAINTUOTTEET

Kerhoja

33 kpl

4H-yrityksiä

5 kpl

Nuorille
palkkoja

85 488,95 €

Ryhmäosallis

tuneiden

määrä

3432

Tapahtuma
pisteitä
1721 



Yhdistys sitoutui kolmeen eri ostopalvelusopimukseen Lahden kaupungin  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. Launeen Perhepuisto vietti

30-vuotisjuhlavuotta, jonka kunniaksi kaupunki ja 4H järjesti tapahtumapäivän 10.8.2019.Yhdistys

solmi Harjulan setlementin kanssa alihankintasopimuksen kuntouttavasta työtoiminnasta ja tarjosi

yhteensä 26 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle työtoimintapaikan yhdistyksen työtehtäviin.  

 

Hauhon Säästöpankkisäätiö ja Oma Säästöpankki aloittivat yhdistyksen kanssa yhteistyön

IkiOmakesätyö -projektin tiimoilta, jonka avulla yhdistys palkkasi yhteensä viisitoista 14-16 vuotiasta

nuorta kesätöihin Launeen perhepuistoon.

 

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.

Lahden 4H-yhdistyksen vakituisena ja kokopäiväisenä toiminnanjohtajana toimi Petra Kerkkä.

Lisäksi yhdistyksen palveluksessa oli toiminnanohjaajina Kiira Sorvo ja Kaarina Hartikainen sekä

projektityöntekijöinä Lia Merimaa ja Suvi Päivärinta että muita kausityöntekijöitä. Lahden 4H-

yhdistys maksoi palkkoja yhteensä 42 nuorelle alle 29 vuotiaalle ja yhteensä 8 aikuiselle yli 29

vuotiaalle palkkoja vuonna 2019. Lisäksi yhdistyksen hankkeet ja muu toiminta mahdollisti yhteensä

45 nuorelle alle 29 vuotiaalle ja yhteensä 14 aikuiselle yli 29 vuotiaalle työkokeilu-, harjoittelu- tai

kuntouttavan työtoiminnan paikan. 4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2019 yhteensä 216

622,69 € (196 496,66 € / 2018). 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.

OSTOPALVELUSOPIMUKSET JA
HANKKEET

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT



Lahden 4H-yhdistyksen tilikauden 2019 tulos oli alijäämäinen -19 700,16 €. Taseen loppusumma oli

213 355,20 € (226 781,40 € /2018). Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 20

717,00 € (22 618,54 € /2018). 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.

Alunperin maaseutupainoitteinen 4H-toiminta on laajentunut sekä taajamissa että kaupungeissa

tehtäväksi nuorisotyöksi. Toiminnan sisältö sopii niin maaseudun kuin kaupunkien nuorille.

Lahdessa 4H-toiminta on saanut jo hyvän pohjan koko toiminnalle ja tulevaisuus 4H-työlle näyttää

lupaavalta. Yhdistyksen toiminnan kasvulle on vielä mahdollisuuksia. 

 

4H-järjestössä on alkamassa uusi strategiakausi vuonna 2020 ja toiminnan avaintuotteiden

painopisteet tulevat muuttumaan. Näiden muutosten myötä 4H kykenee entistä enemmän

palvelemaan yhteiskunnan tarpeita. 4H:ssa arvot ja aatteet ovat toimivat eikä niitä ole tarvetta

muuttaa. Työllistäminen ja työelämävalmiuksen harjaannuttaminen ovat myös vahvasti sitä, mikä

Lahdessa koetaan tarpeelliseksi. Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha on noussut lähes jokaisen lahtelaisen

tietoisuuteen yli 20 vuodessa. Paikka on uniikkikohde keskellä Lahtea, jota yhdistys vaalii

yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa.

TALOUS JA TILINTARKASTAJA

TULEVA KEHITYS

Toimintapääoma

 

173 392,93 €

Tulot

 

314 175,48 €

Tilikauden tulos

 

-19 700,16 €



Rahoittajat
Suomen 4H-liitto

Lahden kaupunki

Maa- ja metsätalousministeriö

Euroopan sosiaalirahasto

Hämeen ELY-keskus

Hämeen TE-palvelut

Etelä-Suomen Aluenhallintovirasto

Opintokeskus Sivis

Provincia Oy

Suomen Olympiakomitea

Yksityisyrittäjänsäätiö

Muu tuki
Lahden yrittäjät ry

Koskisen Oy

Suomen diakonia opisto (SDO)

Keski-Uudenmaan ammattiopisto (Keuda)

Lahden Nuorkauppakamarit

Harjulan setlementti ry

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Lahden Manna ry

Ruokamiehet Oy

Tmi Juujoojaa

Seaground Oy

TUKIJAT JA RAHOITTAJAT 2019



Lahden 4H-yhdistys ry
Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI

lahti.4h.fi


