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KANGASALAN SEUDUN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2017
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, 36420 SAHALAHTI. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 0280743-0.
JÄSENET
4H-yhdistyksellä oli vuonna 2017
- yhteensä 349 nuorisojäsentä (323 / 2016), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita
jäseniä oli 114 kpl
- yhteensä 6 aikuisjäsentä (8 / 2016), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli
5 kpl
4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli 244 ja poikia oli 105. Nuorisojäsenten ikäjakauma on
6-28 vuotta (ja keski-ikä 12,61 vuotta).
HALLITUS
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen
valitsemina ja hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja: Talousjohtaja, Merja Vihtiälä
Varapuheenjohtaja: Yrittäjä, Johanna Virtanen
Jäsen: Outi Peltonen
Jäsen: Anna Honkala
Jäsen: Jari Markkinen
Jäsen: Hanna Suomalainen
Varajäsen: Mervi Mäki

Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mikko Tahlo.

KOKOUKSET
4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Sahalahden Seurakuntatalo, Kurviksenkuja 5,
36420 Sahalahti. Osallistujina oli 8 jäsentä.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja päätöspykäliä kertyi toimintavuoden aikana
yhteensä 66.
4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 5.4.2017 jaettiin seuraavat nuorten stipendit:
Kolmesta Nelkkukerhosta on valittu Kiva kerhokaveri:
Kapriina Lehto Havisevan kerhosta
Oiva Ruotoistenmäki Asarin kerhosta
Lila Tomminen Liuksialan kerhosta
Lisäksi:
Kangasalan Seudun 4H-yhdistys on valinnut joka vuosi, vuoden 4H-nuoren joka on toiminut tai
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-yhdisrtyksen palveluksessa 19.2.2014 alkaen
seuraavasti:
Kerhonohjaus 244h yhteensä 122 kerhokertaa
Kodinhoitotyöt 54,5h
4H-leirin apuohjaaja 2.-5.6.2014
Lastenhoito 99h
4H-toiminnan esittely 16,75h (Kangasalan kevätmarkkinat 2016)
Vuoden 4H-nuori on Nea Harmonen. Muistoksi luovutamme maljakon ja Suomen 4H-liiton
myöntämän stipendin arvoltaan 350€.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Kangasalan Seudun 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. Kangasalan Seudun 4Hyhdistyksen toimialueeseen kuuluu Kangasalan kunta.
TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2017 perustui 4H-järjestön
edustajakokouksen hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan "Ote muutokseen ja tulevaisuuteen
2017-2019", syksyllä 2016 4H-liiton lähitukihenkilön ja yhdistyksen hallituksen kanssa käytyyn
tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2017
toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.

TOIMINTA
4H-järjestössä toteutetaan "Kolme askelta työelämään"-toimintamallia. Ensimmäisellä askeleella
harjoitellaan kerhotoiminnan myötä mm. vuorovaikutus- ja arjentaitoja, luontoon ja ympäristöön
liittyviä taitoja sekä omaksutaan tekemällä oppimisen periaatteita. Toisella askeleella eli
kursseilla opitaan erilaisia työtaitoja ja työelämän pelisääntöjä, joita hyödynnetään työelämässä
esimerkiksi 4H-yhdistyksen toimiessa työnantajana. Kolmannella askeleella nuori voi
työllistymisen lisäksi perustaa oman 4H-Yrityksen saaden tukea yhdistykseltä ja
henkilökohtaiselta yritysohjaajalta.
4H-nuorisotoiminnan avaintuotteita ovat kerhot, kurssit, työllistäminen sekä yrittäjyys. Näiden
osa-alueiden tulokset kertomusvuonna olivat:
- kerhoja ja teemakerhoja yhteensä 14 kpl (14 / 2016), joiden kokoontumiskertojen määrä oli
yhteensä 300 ja osallistujamäärä yhteensä 2413 (2583 / 2016)
- nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailupäiviä toteutui yhteensä 841 pv (764 / 2016)
- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 34813€ (34824€ / 2016)
- perustettuja 4H-Yrityksiä oli 9 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 31000€ (8276€ /
2016)
Lisäksi yhdistys tuotti kertomusvuonna iltapäivätoiminnan kerhoja ja niitä oli 3 kpl ja niiden
toimintaan osallistuneiden määrä yhteensä 2196 (2102 / 2016). Ip-kerhon määrä lisääntynyt
yhdellä. Ip-kerhoja toimii Vatialassa Nattarin päiväkodilla, joka on uusi ryhmä. Raikun koululla
ja Sariolan puukoululla. Sariolan ryhmä jaettu kahteen ryhmään Kangasalan kunnan ja
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen ryhmiin. Sariolan koulun iltapäiväkerho toimii kutenkin
käytännössä yhtenä ryhmänä.
HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli
vuoden 2017 lopussa 2 toimihenkilöä toiminnanjohtaja Mikko Tahlo 1.4.1997 alkaen ja Juuliska
Jokinen 2.10.2017 alkaen. Lisäksi yhdistyksen palveluksessa oli 1 vakituinen osa-aikainen
toimihenkilö ja 1 määräaikainen.
4H-yhdistyksen työllistämien nuorisojäsenten lukumäärä oli 45.
4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2017 yhteensä 122710€ (145373€ / 2016).
Varsinaisen työsuhteisen henkilöstön palkkojen lisäksi henkilöstökuluihin sisältyvät ulkopuoliset
palkkionsaajat ja kokouspalkkiot. Kustannuksiin sisältyvät maksettujen palkkojen ja palkkioiden
eläkekulut ja muut henkilösivukulut sekä lomapalkkavelan muutos. Vuoden 2017 aikana
tapahtuneet henkilöstö muutokset ja Vatialan iltapäiväkerho toiminnan aloitus toivat sekä
säästöjä että lisätuloja yhdistykselle mikä näkyy vuoden 2017 tilinpäätöksessä.
4H-yhdistyksessä toimivien vapaaehtoisten ohjaajien määrä oli 1 henkilöä (3 / 2016).

TALOUS
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen tilikauden 2017 tulos oli ylijäämäinen 12746,48€. Taseen
loppusumma oli 58929,83€ (44406,29€ /2016).
Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 11966€ (10365€/2016).
Kunnanavustus 4H-toimintaan oli yhteensä 28500€ (28500€/2016). Koululaisten
iltapäivätoiminnan ostopalvelusopimustuotot 67055,40€ (58685€/2016).
4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, palvelutoiminnan tuotoista, säätiöiden
avustuksesta ja muusta omatoimisesta varainhankinnasta.
TOIMINNANTARKASTAJA
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Hannu Juhola ja varalla Minna
Salomaa.
TULEVA KEHITYS
Kangasalan Seudun 4H-yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Sahalahden Yrittäjätalossa. Toimitilat
ovat vaihtaneet omistajaa ja uuden omistajan kanssa on tehty vuokrasopimukset ja hallitus arvioi,
että toiminta jatkuu vakaana tulevaisuudessakin.
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