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KANGASALAN SEUDUN 4H-YHDISTYKSEN 
TOIMINTAKERTOMUS 2020 

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 

Kangasalan Seudun 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 2020 
- yhteensä 293 nuorisojäsentä (286/2019), joista valtakunnallisen jäsenmaksun 
maksaneita jäseniä oli 171 kpl 
- yhteensä 8 aikuisjäsentä (7/2019), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita 
jäseniä oli 4 kpl 

 

HALLITUS 

Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen 
valitsemina ja hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 
Puheenjohtaja:  Jari Markkinen 
Varapuheenjohtaja:  Soili Uotila-Välimäki 
Jäsen:   Anna Honkala 
Jäsen:   Niko Tammelin 
Jäsen:   Eeva Heikkilä 

Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mikko Tahlo. 
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KOKOUKSET 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen 
toimistolla osoitteessa Kuohunharjuntie 26, 36200 Kangasala 18.5.2020. Osallistujina oli 8 
jäsentä.  
Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja päätöspykäliä kertyi toimintavuoden aikana 
yhteensä 58. 

4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 18.5.2020 jaettiin seuraavat nuorten 
stipendit: 

Korona-ajan etäkerhotoiminnastaan aktiivisesti osallistuneet kerholaiset: 

Henna Inkiläinen, Eevertti ja Oiva Ruotoistenmäki palkitaan 4H-pipoilla, Janna ja Jade 
Tikander palkitaan 4H-termospulloilla, Kiia Vesa 4H-repulla. 

 

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 toiminut Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksessä 15.11.2017 alkaen 
kerhonohjaajana, ”kotipalvelussa” ym. töissä. 

Hän on Jenna Vuorela 

Muistoksi hänelle luovutimme taide, tiede ja koulutus tarkoitukseen 170 euron stipendin ja 
muistomaljakon. 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Kangasalan Seudun 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys 

Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Kangasalan kunta. Toimialue 
on säilynyt ennallaan. 

 

TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS 

Kangasalan Seudun 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. 
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TOIMINTA 

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 6–28-vuotiaille 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. 

Avaintuotteiden tulokset kertomusvuonna olivat:  
- 4H-harrastekerhoja ja teemakerhoja yhteensä 13 kpl (13/2019), joiden kerhokäyntien 
määrä oli yhteensä 1633 (1842/2019) 
- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 24951€ (34427€/2019) 
- 4H-yrityksiä oli 2 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 735€ (4 kpl ja 12008€/2019) 

Lisäksi yhdistys tuotti kertomusvuonna iltapäiväkerhoja ja niitä oli 3 kpl ja niiden toimintaan 
osallistuneiden määrä yhteensä (3068/2019). 

 

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT 

Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli 
vuoden 2020 lopussa 2 toimihenkilöä, toiminnanjohtaja Mikko Tahlo 1.4.1997 alkaen ja 
toiminnanohjaaja Kirsi Laine 6.8.2018 alkaen. Lisäksi yhdistyksen palveluksessa oli 2 
määräaikaista toimihenkilöä. 

4H-yhdistyksen työllistämien nuorten lukumäärä oli 37, joista 13–17-vuotiaita oli 28. 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2020 yhteensä 142632 € (136694 €/2019). 
Varsinaisen työsuhteisen henkilöstön palkkojen lisäksi henkilöstökuluihin sisältyvät 
ulkopuoliset palkkionsaajat ja kokouspalkkiot. Kustannuksiin sisältyvät maksettujen 
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palkkojen ja palkkioiden eläkekulut ja muut henkilösivukulut sekä lomapalkkavelan 
muutos. 

4H-yhdistyksessä toimivien vapaaehtoisten ohjaajien määrä oli 2 henkilöä (2/2019). 

TALOUS 

Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen tilikauden 2020 tulos oli ylijäämäinen 4823,43 €. 
Taseen loppusumma oli 67151,21 € (56344,04 €/2019). 

Kunnanavustus 4H-toimintaan oli yhteensä 28500 € (28500 €/2018). Koululaisten 
iltapäivätoiminnan ostopalvelusopimustuotot 81446 € (61738 € /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 5000 € (5500 €/2019). 

4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, palvelutoiminnan tuotoista, 
hankerahoituksesta, manttaalisäätiön avustuksesta, metalliromun keräyksestä ja muusta 
omatoimisesta varainhankinnasta (muokkaa tekstiä oman yhdistyksen rahoitusrakennetta 
vastaavaksi). 

TOIMINNAN-/TILINTARKASTAJA 

Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen toiminnantarkastajana 2020 toimi Merja Vihtiälä. 

TULEVA KEHITYS 

Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Kangasalan keskustassa 
osoitteessa Kuohunharjuntie 26, 36200 Kangasala. Toiminnanjohtaja raportoi toiminnasta 
ja taloudesta perustetulle johtoryhmälle kuukausittain. 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 

 


