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KANGASALAN SEUDUN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011
KANGASALAN SEUDUN 4H-YHDISTYS
4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja
toimintaperiaatteet.
Sääntöjen mukaisesti Kangasalan Seudun 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 1.10.1971 yhdistysrekisteriin. Käyntiosoite on Yrittäjätalo,
Sahalahdentie 1273, 36200 KANGASALA. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 0280743-0.
JÄSENET
4H-yhdistyksellä oli vuonna 2011
- yhteensä 260 nuorisojäsentä (262 / 2010), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita
jäseniä oli 188
- yhteensä 22 aikuisjäsentä (24 / 2010), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita
jäseniä oli 19
4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli 167 ja poikia oli 93. Nuorisojäsenten ikäjakauma on
6-28 vuotta ja keski-ikä 12 vuotta.
HALLITUS
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen hallitukseen vuonna 2011 kuuluivat sääntömääräisen
kokouksen valitsemina ja hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja: Hanna Holma
Varapuheenjohtaja: Tero Laurila
Jäsen: Outi Korpisaari
Jäsen: Satu Haavisto
Jäsen: Erika Kartsep
Jäsen: Juha Köppä
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mikko Tahlo.
KOKOUKSET
4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Hotelli Urussa 17.03.2011. Osallistujina oli
7 jäsentä.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja päätöspykäliä kertyi toimintavuoden aikana
yhteensä 60.
4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 17.03.2011 jaettiin seuraavat nuorten
stipendit: Tuuli Kolu palkittiin vuoden 2010 4H-nuorena 130 euron stipendillä ja Monarin
Nelkku vuoden 2010 kerhona 80 euron stipendillä!
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Kangasalan Seudun 4H-yhdistys on sääntöjensä mukaisesti jäsenenä Hämeen 4H-piirissä.
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Kangasalan kunta.

TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2011 perustui edustajakokouksen
hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan "4H-nuorisotyö 2011 - 2013", syksyllä 2010
Kangasalan Seudun 4H-yhdistys 4H-piirin kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 4Hyhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan
ja talousarvioon.
TOIMINTA
4H-järjestössä tuotetaan "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 henkilökohtaiselta
yritysohjaajalta.
4H-yhdistyksen 4H-nuorisotoiminnan avaintuotteiden tulokset vuonna 2011 olivat:
- 4H-kerhoja ja teemakerhoja yhteensä 7 kpl (6 / 2010), joiden kokoontumiskertojen määrä oli
yhteensä 182 ja osallistujamäärä yhteensä 1300 (1170 / 2010)
- iltapäiväkerhoja 2 kpl ja niiden toimintaan osallistuneiden määrä yhteensä 2479 (1870 /
2010)
- nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailupäiviä toteutui yhteensä 462 pv (654 / 2010)
- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 37044 € (38460 € / 2010)
- perustettuja 4H-Yrityksiä oli 2 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 4967,73 €
Muuta merkittävää 4H-yhdistyksen vuoden 2011 toiminnassa oli Pohjan koulun ja Liuksialan
koulun metsäpäivät.
HENKILÖSTÖ JA TALOUS
Henkilöstö
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli
vuoden 2011 lopussa 1. Toiminnanjohtaja Mikko Tahlo 1.4.1997 alkaen. Lisäksi yhdistyksen
palveluksessa oli 2 vakituista osa-aikaista työntekijää, 2 määräaikaista työntekijää sekä 1
harjoittelija.
4H-yhdistyksen työllistämien nuorisojäsenten lukumäärä oli 40.
4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2011 yhteensä 129913,66 € (127477 € /2010).
Varsinaisen työsuhteisen henkilöstön palkkojen lisäksi henkilöstökuluihin sisältyvät
ulkopuoliset palkkionsaajat ja kokouspalkkiot. Kustannuksiin sisältyvät maksettujen palkkojen
ja palkkioiden eläkekulut ja muut henkilösivukulut sekä lomapalkkavelan muutos.
Talous
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen tilikauden 2011 tulos oli alijäämäinen –4209,30 €.
Taseen loppusumma oli 27523,91 € (28709 € /2010).
Hämeen 4H-piirin välittämän valtionavustuksen määrä oli 11357 € (11614 €/2010).
Kunnanavustus 4H-toimintaan oli yhteensä 28300 € (28300 € / 2010) ja lisäksi kunnan
ostopalvelusopimuksesta 44733 €.
4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, palvelutoiminnan tuotoista,
säätiöiden avustuksista ja muusta omatoimisesta varainhankinnasta.
TOIMINNAN- / TILINTARKASTAJAT
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen toiminnan-/tilitarkastajina olivat Timo Salonen ja Jorma
Martikainen. Varatoiminnan-/tilintarkastajina olivat Martti Heikkonen ja Pentti Kylkilahti.

TULEVA KEHITYS

Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Sahalahden Yrittäjätalossa, jotka on
laitettu omistajan toimesta myyntiin. Mahdollinen myynti vaikeuttaa yhdistyksen taloutta ja
toimintaa. Muuten hallitus arvioi, että toiminta jatkuu vakaana tulevaisuudessakin.
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