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            Ruokakasvatusta päiväkodilla: taimet ja siemenet multaan ja satoa kasvamaan! 
 

 



  

Kannen kuva: Anu Minkkinen ja päiväkodin lapset istuttivat mm. tomaattia, perunaa, kurpitsaa ja kukkia 24.5. 

 
 

SIIKAISTEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2019      
 
SIIKAISTEN 4H-YHDISTYS 
 

4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja 
toimintaperiaatteet. 
 
Sääntöjen mukaisesti Siikaisten 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 30.12.1940 yhdistysrekisteriin. Osoite on c/o Suomen 4H-liitto, 
Porin toimipiste, Satakunnankatu 15 as 6, 28100 Pori.  
4H-yhdistyksen Y-tunnus on 1004955-3.  
 

JÄSENET 
4H-yhdistyksellä oli vuonna 2019 
- yhteensä 63 nuorisojäsentä (53 / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita 
jäseniä oli 38 (35 / 2018). 
- yhteensä 15 aikuisjäsentä (14 / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä 
oli 12. 
 
4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli 40 ja poikia oli 23. Jäsenten keski-ikä oli 12,5 vuotta. 

 
HALLITUS 

Siikaisten 4H-yhdistyksen hallitukseen vuonna 2019 kuuluivat sääntömääräisen kokouksen 
valitsemina ja hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 
Puheenjohtaja: Anu Minkkinen 
Varapuheenjohtaja: Tanja Raukola 
Tero Harju 
Leena Koivuviita 
Seija Vuorela  
Eeva Savala 
Varajäsen: Minna Vesterbacka 
 
Hallituksen sihteerinä toimi Suomen 4H-liiton järjestöpäällikkö Anna-Kaisa Valaja. 
 

KOKOUKSET 
 
4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 16.4.2019 Siikaisten Saaripirtillä. 
Osallistujina oli 10 jäsentä.  
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana 3 kertaa ja päätöspykäliä kertyi toimintavuoden aikana 
yhteensä 41. 
 



  

Yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa jaettiin stipendit ansioituneille nuorille vuoden 
2018 toiminnasta. Stipendien lahjoittajana olivat yhdessä Siikaisten Lions Club ja Siikaisten 4H-
yhdistys.  Stipendinsaajina oli kolme nuorta, jotka toimivat luotettavasti tehtävissään. 
Stipendinsaajat olivat:  

 
Lotta Karonen, aktiivinen toiminta 4H-kerhonohjaajana vuonna 2018, stipendi 80 € 
Antero Vuorela, aktiivinen toiminta 4H-Duuniringissä kesällä 2018, stipendi 80 € 
Frans Lilja, aktiivinen toiminta 4H-työpalvelussa kesällä 2018, stipendi 80 €  

 

 
Stipendinsaajina vuoden 2018 Duunirinki-nuoria. Kuvassa Antero Vuorela ja Lotta Karonen. 

 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 

Siikaisten 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. 
 
Siikaisten 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Siikaisten kunta. Toimintaa toteutettiin myös 
Pomarkun kunnassa. Pomarkun kunnan alue on kuulunut yhdistyksen alueeseen Pomarkun 4H-
yhdistyksen purkamisesta lähtien vuoden 2016 alusta alkaen. 
 
4H-yhdistyksellä on toistaiseksi voimassa oleva ostopalvelusopimus Suomen 4H-liiton kanssa 
4H-nuorisotyön toteuttamiseksi. Ostopalvelusopimus on alun perin solmittu vuonna 2007 
Satakunnan 4H-piirin ja 4H-yhdistyksen välille. 4H-järjestön organisaation muututtua vuonna 
2014, jolloin maakunnalliset 4H-piirit purettiin, ostopalvelusopimus jatkui samanaisena 4H-
yhdistyksen ja Suomen 4H-liiton välillä. Syksyllä 2018 sopimus siirrettiin toistaiseksi voimassa 
olevaksi.  Sopimus on työtuntiperusteinen ja työ sisältää yhdistyksen nuorisotyön johtamisen, 
viestinnän sekä talous- ja hallintoasioiden hoitamisen. 
 

TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS 

Siikaisten 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2019 perustui 4H-järjestön edustajakokouksen 
hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan "4H-nuorisotyö 2017-2019 Ote muutokseen ja 
tulevaisuuteen"  ja syksyn 2018 tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen 
kokouksen hyväksymään vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. 

 



  

TOIMINTA 
4H-järjestössä tuotetaan "Kolme askelta työelämään" -toimintaa. Ensimmäisellä askeleella 
harjoitellaan kerhotoiminnan myötä mm. vuorovaikutus- ja arjen taitoja, luotoon 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 neuvonnallista 
tukea yhdistykseltä ja henkilökohtaiselta yritysohjaajalta. 
 
4H-yhdistyksen 4H-nuorisotoiminnan avaintuotteiden tulokset vuonna 2019 olivat: 
 
- kerhoja yhteensä 2 kpl (2 kpl / 2018), kokoontumiskertojen määrä oli yhteensä 53 kertaaja ja 
osallistujamäärä yhteensä 473 osallistujaa (42 kertaa, 438 osall. / 2018). 
- nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailupäiviä toteutui yhteensä 99 pv (90 pv / 2018) 
- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 3 089 € (7 580 € / 2018) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atria Kesäeväät-retki järjestettiin kerhojen yhteisenä päätösretkenä Pomarkun asemalla 
 
Kerhotoiminta 
Kerhotoiminta jatkui aktiivisesti koko vuoden Sammin kylätalolla ja Pomarkussa 
Hyvinvointitalolla. Sammin kerho kokoontui kevätkaudella keväällä 1,5 tunnin mittaisena. 
Syyskaudella kerhon ajankohta aikaistui kerhopaikan tilavarauksen muutoksista johtuen ja 
kerho lyheni 1 tuntiin. Muutos ei onneksi haitannut kerhon toimintaa. Kerholaisten määrä 
kasvoi vuoden aikana ja kerholaisia oli parhaimmillaan 12. Pomarkun 4H-kerho kokoontui 
Pomarkun Hyvinvointitalolla. Pomarkussa syksyllä 2018 alkanut kerhotoiminta jatkoi myös 
aktiivisesti.  
 
4H-kerhot ja kerhonohjaajat: 
Sammin 4H-kerho, kokoontui Sammin kylätalolla  
torstaisin klo 17-18.30 (kevät) ja klo 15.30-16.30 (syksy) 
Eeva Savala, aikuisohjaaja, koko vuosi 
Lotta Karonen, kerhonohjaaja, kevät 2019 
 
Pomarkun 4H-kerho, kokoontui Pomarkun Hyvinvointitalolla tiistaisin klo 16.30-18 
Tanja Raukola, aikuisohjaaja, koko vuosi 
Amanda Airasmaa, kerhonohjaa, koko vuosi 



  

Muut tapahtumat  
1.2. IFYE-kokoontuminen, Tampere. Mukana Olga Vuorela ja Sofia Kahri 
16.3. lasketteluretki Himokselle Jämsään, kuntayhteistyö 
26.-27.4. valmennus IFYE 4H-nuorisovaihtoon, Helsinki 
26.4. 7-8 lk MetsäGroup-yhteistyö, sahavierailu Merikarvian sahalle 
30.4.-1.5. Pomarkun 4H-kerhon vappuleiri puolijoukkueteltassa  
14.5. Atria Kesäeväät -tapahtuma kerhoperheille ja resiinat Pomarkun asema 
16.5. Yritysinfo nuorille Siikaisten kunnantuvalla 
24.5. Kylvöpäivä istutuslaatikkoon päiväkodilla 
27.5. Duunirinki-info ja työsopimusten teko nuorille 
3.-7.6. Päiväleiri Siikaisten Sammin kylätalolla 
8.6. Duuniringin mainostus Siikaisten päivillä 
3.7.-15.8. IFYE-nuorisovaihto (International 4H Youth Exchange) Saksa (liite: Matkakert. S. Kahri) 

24.8. Leväsjokipäivä, Duuniringin toiminnan esittely 
10.10. Metsäpäivä Jämillä 6.lk Rastit: MHY, Geopark ja 4H-yhdistykset (alueyhteistyö) 
13.10. Osaava kerhonohjaaja -koulutus Porissa  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
                    
    Retkiryhmä laskettelijoita Himoksella 
 
 
                                                                                                            Siikaisten 7-8.lk Metsä Group Merikarvian saha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Merikarvian sahavierailulla       
      ryhmäläisten tehtävänä oli pohtia turvallisuutta         Jämillä 6.lk metsäpäivässä 4H, Geopark, Mhy Karhu 
 
Kilpailut 

Vuoden 4H-kerhokilpailu 
Molemmat 4H-kerhot osallistuivat Vuoden 4H-kerhokilpailuun, jonka aiheena oli hyvä 
peruskerhotyö. 



  

Kilpailussa kysyttiin mm. turvallisuussuunnitelmasta, kerhon omasta viestinnästä esim. blogit 
tms. viestintäkanavat, millaisia uusia asioita kerholaiset oppineet sekä miten vastuullisuus ja 
4H:n arvot näkyvät toiminnassa.  
 
Kansainvälisyys  
Siikaisten nuoret ovat olleet lähes joka vuosi ”avaamassa ikkunoita” ja lähteneet ulkomaille 
4H:n kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin. Heinä-elokuussa Sofia Kahri matkusti IFYE-
nuorisovaihtoon Saksan Stuttgartiin. 1,5 kuukauden vaihdon aikana hän asui kahdessa 
perheessä ja sai kokea paikallista elämää ja työtehtäviä, kuten marjojen ja peruneiden 
kuljetusta myyntipisteisiin sekä osallistumaan perheen viikonloppuretkille. Nuoret saavat 
rikastuttavia kulttuurikokemuksia, joita turisti ei pääse kokemaan. Matkakertomus liitteenä. 
 

Työllistäminen 
Duunirinki jatkoi toimintaa edellisenä vuonna perustetun idean pohjalta, jossa nuoret 
työllistivät itseään itsenäisellä toimintamallilla. Duuniringillä oli oma puhelin, johon asiakkaat 
soittivat työtilauksia. Nuoret sopivat keskenään, kenelle asiakkaan tilaus sopii. Sen jälkeen 
nuori meni itsenäisesti paikalle tekemään työtilauksen.  Nuorilla oli työsopimus 4H-yhdistyksen 
kanssa. Nuorten palkkaukseen saatiin Siikaisten kunnan myöntämää nuorten 
kesätyöllistämistukea. Tuella oli merkittävä vaikutus siihen, että asiakkaan laskutushinta ei 
noussut korkeaksi ja nuorille tuli työtilauksia. Palkkoja nuorille maksettiin yli 7 000 euroa. 
Tilatut työt olivat mm. nurmikon leikkausta, kukkien hoitoa, haravointia, maalausta, klapien 
kasausta, istutustöitä, pihahommia, siivoustyötä, kaislikon niittoa ja kasvimaan hoitoa ja 
kukkien istutusta. 
 
Työrinkiin kuuluvat nuoret olivat Lotta Karonen, Erita Latvaniemi, Neea-Juulia Latvaniemi, 
Juuso Hollmen ja Oskari Harju. 
 
Työn tilaajia työpalvelussa on ollut 7 asiakasta, joista 6 oli uusia tilaajia. 
 
Kunnan viheralueiden kesäajan työnjohtotyötä jatkettiin yhteistyösopimuksena 4H-yhdistyksen 
ja kunnan välillä. Sopimus kattoi kunnan palkkaamien nuorten työntekijöiden esimiehenä 
toimimisen työhön osallistuvana työnjohtajana ja samalla suorittaen viheralueiden hoitoa. 
Kunnan viheralueita hoidettiin kesä- ja heinäkuun ja työpäivän pituus oli 6 tuntia. Työnjohtajan 
piti olla 18 vuotta täyttänyt nuori. Kesällä 2019 ajalla 3.6.-26.7. työnjohtajina toimivat Oskari 
Harju (kesäkuu) ja Aleksanteri Rantala (heinäkuu).  
 

 
 
                
 

    
 

 
 
 
 
 
                 Duunirinkiläisten perehdytys ja työsopimukset 
 
      
 Heinäkuussa kunnan työnjohtotyössä oli Aleksanteri Rantala 
 



  

HENKILÖSTÖ JA TALOUS 
 
 Henkilöstö 

4H-yhdistyksellä ei ole palkattuja toimihenkilöitä vaan yhdistys ostaa palvelut Suomen 4H-
liitolta. Ostopalvelujen toteuttajana sekä yhdessä hallituksen kanssa toimivana nuorisotyön 
tekijänä ja yhdistyksen käytännön asioiden hoitajana toimi järjestöpäällikkö Anna-Kaisa Valaja 
Suomen 4H-liiton Porin toimipisteestä. Siikaisten hallituksen oma toiminta on ollut 
merkittävää.  
 
4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2019 yhteensä 5 585,84 € (8 230 € / v. 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. 

 
Talous 
 
Siikaisten 4H-yhdistyksen tilikauden 2019 tulos oli ylijäämäinen 1 023,94 € (5 006 € / v. 2018). 
Taseen loppusumma oli 13 391,98 € (16 121 € / 2018). 
 
Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 3 873 € (5 201 € / 2018). 
Kuntarahoitus oli yhteensä 1 800 € (1 300 € / 2018) ja se koostui Siikaisten kunnan 
hyvinvointilautakunnan myöntämästä avustuksesta 1 300 € ja Pomarkun kunnan myöntämästä 
avustuksesta 500 €. 

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen 
harrastustoimintaan ja se on merkittävä rahoitus päiväleirien ja 4H-kerhotoiminnan 
toteuttamisessa. Siikaisten 4H-yhdistys sai Lounais-Suomen aluehallintovirastolta tukea 1 700 € 
(900 € / 2018). 

4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, hanketoiminnasta ja muusta 
omatoimisesta varainhankinnasta. 
 

TOIMINNANTARKASTAJAT 
 
Siikaisten 4H-yhdistyksen toiminnantarkastaja oli Ritva Koivumäki. Varatoiminnantarkasta oli 
Keijo Silvola. 

 
TULEVA KEHITYS 

 
Siikaisten 4H-yhdistys toimii siikaislaisten lasten ja nuorten hyväksi ja luomme mahdollisuuksia 
aktiivisuuteen, työelämään ja yrittäjyyteen. 4H-nuorisotyön näkökulma on positiivinen. 
Toiminnassamme olemme yhteistyökykyisiä ja aloitteellisia. Pienten kerholaisten toiminnassa 
järjestämme 4H-kerhotoiminnan rinnalla aihekohtaistateemakerhotoimintaa. Tällä hetkellä 
kannamme huolta alle 18-vuotiaiden nuorten työllistämismahdollisuuksista.  
 

    SIIKAISTEN 4H-YHDISTYS RY   
 

www.4h.fi                   

http://www.4h.fi/

