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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. 

KOKOUKSET 

Toimintakertomus 2019 

Loimaan 4H-yhdistys 
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LOIMAAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2019 

LOIMAAN 4H-YHDISTYS 

4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. 

Sääntöjen mukaisesti Loimaan: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 22.8.1932 yhdistysrekisteriin. Yhdistyksellä on kaksi toimipistettä. Yksi toimipiste 
on Hirvikoskella osoitteessa Kanta- Loimaantie 7, 32200 Loimaa. Toinen toimipiste sijaitsee Alastarolla 
osoitteessa Loimijoentie 85, 323440 Alastaro. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 0826871-4   

JÄSENET 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2019 
- yhteensä 289 nuorisojäsentä (329/2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 163 
kpl (173/2018). 
- yhteensä 97 aikuisjäsentä (104/2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 70 kpl 
(74/2018) 

4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli 171 ja poikia oli 118. Nuorisojäsenten ikäjakauma on 6 - 28 vuotta 
ja keski-ikä 14 vuotta. 

HALLITUS 

Loimaan 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja hallituksen 
järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 
Puheenjohtaja: Unto Marjamäki 
Varapuheenjohtaja: Anne Onnela 
Jäsen: Sirpa Palo 
Jäsen: Anja Kuusela 
Jäsen: Rami Kivekäs 
Jäsen: Anu Tapio 
Jäsen: Tiina Eskola 
Jäsen: Satu Levomäki 
Jäsen: Miia Tytykoski 
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Eeva Kattelus 

KOKOUKSET 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Sarka-museolla 17.4.2019. Osallistujina oli 37 jäsentä.  
Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. 

4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 17.4.2019 jaettiin seuraavat lasten ja nuorten kunniakirjat 
ja palkinnot: 

VUODEN KERHOLAINEN 6-12 VUOTTA:  
vuoden kerholainen (Niinijoen puuhakerho) Iida Yrjölä    
vuoden kerholainen (Hirvikosken kokkikerho) Pihla Lintula 
vuoden kerholainen (Mellilän liikuntakerho) Hilda Tuomola 
vuoden kerholainen (Kojonkulman Himpulat) Senja Kärhä 
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vuoden kerholainen (Keskutan liikuntakerho) Sinna Nenonen 
vuoden kerholainen (Metsämaan puuhakerho) Elli Kantola ja Kaisa Kantola 
vuoden kerholainen (Alastaron liikuntakerho) Lenni Pietilä 
 
VUODEN 4H- TYÖLLISTETYT NUORET:      
   
vuoden säkkikerääjä    Lauri Onnela   
vuoden 4H-työllistetty    Kasperi Salo 
vuoden 4H-yrittäjä    Noora Välimäki      
      
vuoden kerhonohjaajat    Kati Tuomisto, Emilia Tapio ja Sara Saarinen 

VUODEN 4H-KERHO    Hirvikosken kokkikerho  

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Loimaan 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. Paikka- ja seutukunnalla 4H-yhdistys on jäsenenä 
Leader-toimintaryhmä Jokivarsikumppanit ry:ssä. 

Loimaan 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Loimaan kaupunki. Edelliseen vuoteen verrattuna toimialue 
säilyi ennallaan 

TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS 

Loimaan 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. 

TOIMINTA 

4H-järjestössä toteutetaan "Kolme askelta työelämään"-toimintamallia. Ensimmäisellä askeleella 4H-
kerhotoiminnassa 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 
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 (12/2018), joiden osallistumiskertojen määrä oli yhteensä 
246 (216/2018) ja osallistujamäärä yhteensä 2879 henkilöä (2224/2018) 
- nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailuisteitä kertyi yhteensä 914 (1364/2018) 
- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 9456,99 € (14130,8 €/2018) 
- 4H-Yrityksiä oli 10 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 2916,34 € (11 kpl ja 3683,2 €/2018) 

VALMISTA NUOREN IDEASTA! -HANKE (1.9.2018-30.6.2020) 

Valmista nuoren ideasta -kehittämishankkeen tarkoituksena on saada 13-28 –vuotiaat nuoret 
aktivoitumaan ja tuottamaan erityisesti itselleen, mutta samalla myös muille mielekästä toimintaa. 
Toimenpiteinä ovat nuorten erilaiset tapahtumatuottamista tukevat valmennukset ja nuorten itsensä 
järjestämät tapahtumat. Hankkeen aikana nuorten ryhmä oppii tapahtuman tuottamista sekä suunnittelee ja 
toteuttaa itse tapahtuman. Hankekumppanina toimii Härkätien 4H-Yhdistys. 

Nuoret ovat suunnitelleet ja toteuttaneet omia projektejaan yllättävän innokkaasti; Kevätkarkelot järjestettiin 
12.6.2019 Hevoshaassa kolmen nuoren voimin ja tähän tapahtumaan osallistui 50 henkilöä. Cosplay-
tapahtuma Loicon järjestettiin Loimaan teatterilla 24.8.2019 ja myös tähän tapahtumaan osallistui 50 
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henkilöä. Tapahtumaa oli järjestämässä viisi nuorta. Cosplay-pukupaja järjestettiin viiden nuoren voimin ja 
pajaan osallistui yhteensä 11 henkilöä ja Cosplay- retkeen Helsinkiin 16.11. osallistui kuusi henkilöä. 
Loimaan evankelisen kansanopiston maahanmuuttajanuorten kanssa projektit jatkuivat myös vuonna 2019. 
Nuorten aloitteesta perustettiin ruokakerho yhteistyössä Sarka-museon kanssa, joka kokoontui syksyn 
aikana neljä kertaa ja kokoontumisissa oli läsnä yhteensä 81 henkilöä. Tämän lisäksi keväällä 6.3. 
järjestettiin karjalanpiirakkakurssi yhteistyössä Mellilän Marttojen kanssa, johon osallistui yhteensä 
kahdeksan henkilöä. Muita VNI-hankkeen projekteja olivat retki-ilta Mellilänjärvellä 17.6., johon osallistui 
yhteensä 21 henkilöä, retki uimahalliin 13.2., johon osallistui viisi henkilöä. VNI-hankeristeilyjä järjestettiin 
2 kpl. Ensimmäinen toteutettiin 19.5. nimellä ”tuberisteily” ja 6.10. teemalla omat teot-omat rahat. Risteilyille 
osallistui yhteensä 14 henkilöä. 

YHDISTYKSEN MUUT TAPAHTUMAT 

Vuonna 2019 järjestettiin viidettä kertaa Ruokakoulu -päiväleiri, johon osallistui yhteensä 21 lasta. 
Perinteiseen kasvin kasvatuskilpailuun (punajuuri) osallistui yhteensä 30 lasta. Perinteisiä 4H-kursseja 
järjestettiin 18 kpl. Näitä olivat askartelukurssit 4 kpl, joista 1 kpl järjestettiin Wirikkeessä (jalkakylpy-
pussukat 11 hlö), 1 kpl Merjan Tallilla yritysyhteistyönä (sytykeruusut 10 hlö), 1 kpl Mellilän nuokkarilla koko 
perheen tapahtumana (valoenkelikurssi 15 hlö) ja 1 kpl yhteistyössä riista- ja eräkerhon kanssa Kauhanojalla 
(pääsiäisaskartelu 6 hlö). Leivontakursseja järjestettiin 4 kpl, joista 3 kpl järjestettiin Alastaron yläkoulun 
opetuskeittiön tiloissa (yhteensä 14 hlö) ja 1 kpl yhteistyössä riista- ja eräkerhon kanssa Kauhanojalla 
(villiyrittikurssi 9 hlö). Kasvinkasvatuskurssit 10 kpl (yhteensä 913 hlö) järjestettiin kaikille alakouluikäisille 
lapsille. 

Yhdistyksemme oli mukana 3.3. Voitto Kotiin-tapahtumassa askartelupisteellä, johon osallistui yhteensä 
100 henkilöä. Yhdistyksemme oli mukana myös Loimaan kaupungin ”Villitys”- toritapahtumassa 18.5. 
omalla info-pisteellä, johon osallistui yhteensä 150 henkilöä. Yhteistyössä kaupungin ja seurakunnan kanssa 
järjestettiin 13.6.2019 perinteinen lasten toimintapäivä, johon osallistui 150 lasta. Yhdistyksemme oli 
mukana 15.6. Hot Summer Games-tapahtumassa kasvomaalauspisteellä ja 4H-yrittäjät olivat myymässä 
lettuja. Tapahtumaan osallistui 120 henkilöä. Loimaan reserviläisten organisoimaan yhdistysten yhteiseen 
perheliikuntapäivään 8.9.2018 osallistui 100 henkilöä.  

Järjestimme metsäsäätiön kuljetusapurahoilla retkiä ala- ja yläkoulukäisille lapsille ja nuorille 
yhteistyössä koulujen kanssa. Retkiä oli yhteensä 5 kpl. Retket järjestettiin Metsä Fibre Rauman 
sellutehtaalle 1 kpl, Kyrön sahalle 1 kpl, Hirvensalon taidekappeli 1 kpl ja Yläneen luontokapinettiin 2 kpl. 
Retkiin osallistui yhteensä 180 lasta ja nuorta.  

Yhdistyksen kesäretki järjestettiin 19.6.2019 Sisumetsän seikkailupuistoon, johon osallistui yhteensä 6 
henkilöä.  

KANSAINVÄLISYYS 

Yksi 4H-nuori oli vaihdossa Walesissa 21 päivän ajan. Tämän lisäksi yksi perhe Loimaalla toimi 
isäntäperheenä ulkomailta tulleelle vaihto-oppilaille. Toiminnanjohtaja osallistui Saksassa kansainväliseen 
seminaariin 6.8.-21.8.2019 International Leadership Workshop for Rural Youth.  

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT 

Loimaan 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2019 lopussa kaksi 
toimihenkilöä. (toiminnanjohtaja Eeva Kattelus 13.12.2010 ja toiminnanohjaaja Sari Palomäki-Raitala 
1.1.2009). Lisäksi yhdistyksen kotipalveluiden tukipalveluiden palveluksessa oli kolme vakituista 
tuntityöntekijää (Leena Rajala, Sirkka Rinne ja Minna Häkkinen). Tämän lisäksi vuoden 2019 lomasijaisena 
työskenteli Emilia Lindholm ja Aada Matarmaa. 

4H-yhdistyksen työllistämien nuorten lukumäärä oli 53. 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2019 yhteensä 131 310,65 € (131 414,70 € /2018). 
Varsinaisen työsuhteisen henkilöstön palkkojen lisäksi henkilöstökuluihin sisältyvät ulkopuoliset 
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palkkionsaajat ja kokouspalkkiot. Kustannuksiin sisältyvät maksettujen palkkojen ja palkkioiden eläkekulut ja 
muut henkilösivukulut sekä lomapalkkavelan muutos. 

4H-yhdistyksessä toimivien vapaaehtoisten ohjaajien määrä oli 47 henkilöä (26/2018). 

TALOUS 

Loimaan 4H-yhdistyksen tilikauden 2019 tulos oli alijäämäinen -3669,77 €. Taseen loppusumma oli 
23 922,18 € (28 574,07 € /2018). 

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 11 873 € (10 919 € /2018). Kuntarahoitus oli 
yhteensä 10 800 € (11 000 €/2018) ja se koostui kokonaisuudessaan kunnan myöntämästä avustuksesta. 

4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, palvelutoiminnan tuotoista, työllistämistoiminnan 
tuotoista, hankerahoituksesta, manttaalisäätiön avustuksesta, MTK Loimaan avustuksesta ja muusta 
omatoimisesta varainhankinnasta. 

TOIMINNAN- / TILINTARKASTAJA 

Loimaan 4H-yhdistyksen toiminnan-/tilitarkastajana toimi Minna Mattila ja varatoiminnantarkastajana Jukka 
Lahtonen. 

TULEVA KEHITYS 

Loimaan 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että ulkopuolisia rahoituslähteitä ja hanketoimintaa tarvitaan 
jatkossakin, jotta talous saataisiin tasapainoon myös pitkällä aikavälillä. Mahdollisuuksia tuovat erilaiset 
ostopalvelusopimukset ja yhteistyökumppanuudet, joita myös 4H-liitto on alkanut aktiivisesti etsimään. 
Toiveissa on myös, että valtakunnallinen tunnettavuutemme johtavana nuorisojärjestönä kasvaisi, 
brändimme vahvistuisi ja tulisi entistä näkyvämmäksi kaikille suomalaisille, jonka kautta myös taloudellinen 
kivijalkamme vahvistuisi. Riskejä ja uhkia ovat puolestaan jatkuvasti kasvavat työllistämiskustannukset ja 
yleisen hintatason nousu. Uhka on myös oman kotikaupungin taloudellinen tilanne, joka voi pahimmillaan 
johtaa avustusten pienenemiseen / loppumiseen. Riskinä on myös, että hankehakemukset eivät menekään 
lävitse toivotulla tavalla, jolloin toiminnan kehittämiseen ei ole enää varoja entiseen tapaan. Vaikka 
työllistämistoiminta on yhdistykselle kannattavaa ja tuo toimintaan varoja, toiminnassa on myös riskinsä, 
jotka pitää osata ottaa huomioon tulevaisuutta suunnitellessa.  
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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.

Loimaan 4H-yhdistys 

Kanta-Loimaantie 7, 32210 Loimaa 

 


