4H-yhdistyksen toimintakertomus 2019
Tämä toimintakertomuspohja on yksi mahdollinen malli toimintakertomuksesta ja 4H-yhdistys voi soveltaa
sitä omaan toimintaansa sopivaksi.
Liite 1a

XXX 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2019
XXX 4H-YHDISTYS
4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.
Sääntöjen mukaisesti Xxx:n 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 00.00.1900 yhdistysrekisteriin. Käyntiosoite on Esimerkkitie 10 A, 00000
KAUPUNKI. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on xxxxxxx-x.

JÄSENET
4H-yhdistyksellä oli vuonna 2019
- yhteensä xxx nuorisojäsentä (yy / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli xxx kpl
- yhteensä xx aikuisjäsentä (yy / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli xx kpl
- xx kannattajajäsentä (yy / 2018) (jos oli)
- 4H-yhdistyksen kunniajäsen / kunniapuheenjohtaja (jos on)
4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli xxx ja poikia oli xxx. Nuorisojäsenten ikäjakauma on 6-28 vuotta.

HALLITUS
Xxx:n 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja hallituksen
järjestäydyttyä seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja: titteli etunimi sukunimi
Varapuheenjohtaja: titteli etunimi sukunimi
Jäsen: titteli etunimi sukunimi
Jäsen: titteli etunimi sukunimi
Jäsen: titteli etunimi sukunimi
Jäsen: titteli etunimi sukunimi (kunnan nimeämä edustaja)
Varajäsen: titteli etunimi sukunimi
Varajäsen: titteli etunimi sukunimi
Varajäsen: titteli etunimi sukunimi
4H-nuorten edustaja (puhe- ja läsnäolo-oikeus):
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Elli Esimerkki.

Toimintakertomus 2019
Kangasalan Seudun
KOKOUKSET
4H-yhdistys
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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 Kuohunharjuntie 26, 36200
KANGASALA. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 0280743-0

Jäsenet
4H-yhdistyksellä oli vuonna 2019
- yhteensä 286 nuorisojäsentä (332/2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 171
kpl
- yhteensä 7 aikuisjäsentä (6/2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 4 kpl
4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli 197 ja poikia oli 89. Nuorisojäsenten ikäjakauma on 6 - 28 vuotta.

Hallitus
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja
hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja: varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Jari Markkinen
Varapuheenjohtaja: Soili Uotila-Välimäki
Jäsen: kirjanpitäjä Anna Honkala
Jäsen: yrittäjä Jaana Virtanen
Jäsen: opiskelija Niko Tammelin
Jäsen: Eeva Heikkilä
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mikko Tahlo.

Kokoukset
4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 10.4.2019 Sahalahden seurakuntatalolla, Kurviksenkuja 5,
36420 Sahalahti. Osallistujina oli 12 jäsentä. Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja päätöspykäliä
kertyi toimintavuoden aikana yhteensä 52.
4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 10.4.2019 jaettiin seuraavat nuorten stipendit:
Kangasalan Seudun 4H-yhdistys on päättänyt jakaa vuoden 2018 toiminnasta 14 eri stipendiä.
Kangasalan Seudun 4H-yhdistys on päättänyt valita vuosittain Nelkkukerhoista ”Kivan kerhokaverin” Ja
muistaa Kivaa kerhokaveria yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa eli tänään täällä Sahalahden
seurakuntatalolla.
Tänä vuonna seitsemästä Nelkkukerhosta on valittu Kiva kerhokaveri. Jokaiselle luovutetaan kunniakirja ja
30 euron arvoinen stipendi.
Iiris Seppälä Havisevan kerhosta
Katariina Kekäläinen Sahalahden kerhosta
Silvia Maglov Pitkäjärven kokkikerhosta
Roosa Kivioja Asarin kerhosta
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Waltteri Harju Suoraman kerhosta
Vappu Perttula Liuksialan kerhosta
Milla Saario Vatialan kerhosta
Kiitokset kaikille paikalle saapuneille!

Vuoden 4H-yritys -kilpailun finaalissa näkyvät 4H:n arvot
Vuosittain järjestettävän Vuoden 4H-yritys -kilpailun finaaliin on valittu 14 yritystä. Kaikkiaan kilpailuun
osallistui yli 80 4H-yritystä n. 1300 4H-yrityksestä.
Kangasala mukana kilpailuun osallistui kaksi 4H-yritystä, TosiHyvä kioski ja Kanien ja marsujen lomahoitola.
Nämä molemmat pääsivät loppukilpailuun 14 parhaan joukkoon. Vaikkakaan yritykset eivät sijoittuneet
kolmen parhaan joukkoon niin päätimme muistaa jokaista 4H-yrittäjiä 50€ stipendeillä.
TosiHyvä kioski:
Taika Jaakkola
Hille Jaakkola
Rosa Ekman
Emma Salonen
Salla Kopra
Ja Kanien ja marsujen lomahoitola
Enni Soramies
Kangasalan Seudun 4H-yhdistys on valinnut joka vuosi, vuoden 4H-nuoren joka on toiminut ja toimii
esimerkillisesti 4H-työssä.
Tämä henkilö on toiminut tehtävissään esimerkillisesti ja noudattanut 4H-arvoja mm. osoittanut kiitettävää
työtaitoa, ahkeruutta ja käytöstä. Hän on tuonut toiminnassaan sellaista näkyvyyttä mitä aikaisemmin ei ole
ollut mm. ylen uutiset, aamulehti ja paikallislehdet ja hänen toimintaansa on lainattu ylellä muissa
esimerkeissä.
Hän on toiminut Kangasalan Seudun 4H-yhdisyksessä 4.4.2016 alkaen 4H-yrittäjänä nimellä Juuson
autopesu. Hän on Juuso Rönkkö Sahalahdelta
Muistoksi luovutamme maljakon ja 170 euron stipendin.

Toimintaympäristö
Kangasalan Seudun 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys.
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Kangasalan kaupunki. Edelliseen vuoteen
verrattuna toimialue säilyi ennallaan.

Toiminnan tavoitteet ja ohjaus
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2018 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 4Hyhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan ja
talousarvioon.

Toiminta
4H-järjestössä toteutetaan "Kolme askelta työelämään"-toimintamallia. Ensimmäisellä askeleella 4Hkerhotoiminnassa lapset oppivat monipuolisesti elämänhallintaa tukevia käytännön ja käden taitoja. Samalla
he oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Toisella askeleella yli 13-vuotiaat
nuoret osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämiin valmennuksiin, koulutuksiin ja kursseille, joiden kautta heillä
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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 13 kpl (13/2018), joiden osallistumiskertojen määrä oli yhteensä 1842
(2203/2018)
- nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailuisteitä kertyi yhteensä 453 (667/2018)
- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 34427€ (45906€/2018)
- 4H-Yrityksiä 4 kpl ja yrittäjiä 6 ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 12008€ (5 kpl ja 43635€/2018)
Lisäksi yhdistys tuotti kertomusvuonna iltapäivätoiminnan kerhoja ja niitä oli 2 kpl ja niiden toimintaan
osallistuneiden määrä yhteensä 3256 (2760/2018).

Henkilöstö ja henkilöstökulut
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2019
lopussa toiminnanjohtaja Mikko Tahlo 1.4.1997 alkaen ja Kirsi Laine 8.8.2018 alkaen. Lisäksi yhdistyksen
palveluksessa oli yksi vakituinen osa-aikainen työntekijä Airi Käkelä. Airi jäi eläkkeelle 1.10.2019 alkaen ja
kaksi määräaikaista iltapäiväkerhonohjaaja Airi Kankaanrinne. Airi jäi eläkkeelle 1.6.2019 alkaen ja
iltapäiväkerhonohjaaja Maarit Hautaviita, hän aloitti työt 7.8.2019 alkaen.
4H-yhdistyksen työllistämien nuorten lukumäärä oli 54.
4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2019 yhteensä 136694 € (131575 € /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 ohjaajien määrä oli 2 henkilöä (1/2018).

Talous
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen tilikauden 2019 tulos oli alijäämäinen -11386,34 €. Taseen
loppusumma oli 56344,04 € (63931,85 € /2018).
Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 13520 € (12043 €/2018)
Kunnanavustus 4H-toimintaan oli yhteensä 28500 € (28500 €/2018). Koululaisten iltapäivätoiminnan
ostopalvelusopimustuotot 61738 € (72563 €/2018).
Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan ja se
on merkittävä rahoitus päiväleirien ja 4H-kerhotoiminnan toteuttamisessa. Kangasalan Seudun 4H-yhdistys
sai Länsi-Suomen aluehallintovirastolta tukea 5500 € (5000 € / 2018).
4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, palvelutoiminnan tuotoista, hankerahoituksesta.

Toiminnan-/tilintarkastaja
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen toiminnantarkastajana 2019 toimi Merja Vihtiälä.
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Tuleva kehitys
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Kangasalan keskustassa osoitteessa
Kuohunharjuntie 26, 36200 Kangasala. Yhdistyksen taloustilanneesta johtuen taloutta ja toimintaa tullaan
seuraamaan perustetun yhdistyksen johtoryhmän kanssa. Hallitus arvioi, että toiminta jatkuu vakaana
tulevaisuudessakin.
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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.

Kangasalan Seudun 4H-yhdistys
Kuohunharjuntie 26, 36200 Kangasala
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