LAHDEN 4H-YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS
2006
1. YLEISTÄ
SUOMEN 4H-JÄRJESTÖ
4H-järjestö on kansainvälinen, poliittisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Suomessa järjestö on
toiminut vuodesta 1928. 4H-tunnus HARKINTA, HARJAANNUS, HYVYYS,
HYVINVOINTI eli pään harkinta, käden taidot ja sydämen hyvyys luovat peruspilarit nuoren
tasapainoiseen elämään ja kasvuun.
Suomen 4H-liiton tehtävänä on valtakunnallisesti luoda edellytyksiä 4H-työlle johtamalla ja
kehittämällä toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 4H-liitto huolehtii myös
osaltaan toiminnan rahoittamisesta, hoitaa tiedotus- ja sidosryhmätyötä, sekä tuottaa 4Hjärjestön tarvitsemia keskitettyjä palveluja. Jäsenmäärältään 4H-järjestö on yksi Suomen
suurimmista nuorisojärjestöistä.
LAHDEN 4H-YHDISTYS
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toteuttaa 4H-nuorisotyötä ja toiminnallaan
ennaltaehkäistä syrjintää, terveiden elämäntapojen tukeminen sekä nuoren hyvinvointi.
Toiminta-ajatukseemme kuuluu myös kestävän kehityksen kunnioittaminen ja
kansainvälisyyden edistäminen. Tuemme nuoren omiin tehtäviin ja yrittämiseen pohjautuvaa
harrastus- ja pienyritystoimintaa.
Nuorten työelämävalmiuksien parantaminen on ollut myös vuoden 2006 keskeisimpiä tehtäviä.
Olemme tarjonneet kuntouttavaa työtoimintaa sekä harjoittelu- sekä työssäoppimispaikkoja
Päijät-Hämeen työvoimatoimiston nuorille asiakkaille.
Kerho-, leiri-, sekä kurssitoimintaa on 4H vuodesta 1992 lähtien järjestänyt lahtelaisille lapsille.
Kerho-, kurssi- ja leiritoiminta olikin vilkasta tammikuusta toukokuuhun sekä taas syksystä
jouluun. Varhaiskasvatustyötä on tehty Lahden seudulla keskeytyksittä jo 14 vuoden ajan.
6.7.1996 avattiin Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden kaupungin omistamalla Yli-Marolan
tilalla ja piha onkin toiminut pääsymaksuttomana kohteena jo 10 vuoden ajan. Tänä aikana on
pihalla vieraillut yli 300 000 lahtelaista sekä ulkopaikkakuntalaista vierasta. Kotieläinpiha
kuuluukin kävijämäärältään yhdessä Launeen perhepuiston kanssa Lahden kaupungin
perhematkailukohteiden aatelistoon.
Kotieläinpihalla palvelee asiakkaita myös kahvila Kukonkiekaisu sekä pihaputiikki Pomppiva
Poni. Pihapuutiikki tarjoaa alueen käsityöläisille mahdollisuuden esitellä ja myydä omia
tuotteitaan.
Kesäajan toiminta painottui kotieläinpihan vieraiden palvelemiseen. Kotieläinpiha toimi
kesäkohteena ajalla 14.5.–5.9.2006 ja aurinkoisen kesän innoittamana pihalla vieraili n. 25 000
vierasta.

2. HANKKEET / OSTOPALVELUT
Yhdistys sitoutui vuoden aikana neljään pidempiaikaiseen sopimukseen
1. Yhteiset askeleet
1.5.2005 pyörähti käyntiin Päijät-Hämeen liiton rahoittama Yhteiset askeleet –hanke. Hanke on
suunnattu yli 500 päivää työttömänä olleille työvoimatoimiston asiakkaille. Hankkeen
kesto on 30.9.2007 saakka. Päijät-Hämeen liiton rahoitusosuus hankeajalle on 34 000
euroa rahoitusprosentilla 59,13 ja rahoitus on kohdistettu työvalmentajan
palkkauskustannuksiin. Hankkeen aikana työllistetään 24 eri ikäistä
pitkäaikaistyötöntä kotieläinpihalle erilaisiin työtehtäviin. Hankkeessa on myös
voimakas elämänhallinnallinen momentti eli työntekijöitä kannustetaan
kokonaisvaltaisesti huolehtimaan itsestään sekä elämästään.
2. Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttava työtoiminta yhdessä Lahden kaupungin sekä Hollolan kunnan kanssa sujui hyvin
koko toimintavuoden. Kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut vuoden 2005 aikana
yhteensä 7 eri ikäistä henkilöä.
Lahden kaupunki on kerännyt kuntoutukseen osallistuvilta kirjalliset palautteet
kuntoutuspaikastaan. Nämä palautteet ovat kohdaltamme olleet hyviä ja etenkin oman
sosiaalisuutensa kasvun ovat kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneet mieltäneet suureksi.
3. Palstatoiminta
Keväällä 2006 jaoimme sopimuksen mukaan Lahden kaupungin omistamat palstat 13:ssa eri
pisteessä lähes 300 viljelijälle.
4. Lahden kaupungin nuorisopalvelut, Dynamo-hanke
Vuosina 2006-2007 yhdistys toimii nuorisopalveluiden hallinnoiman hankkeen partnerina ja
tarjoaa 10 työharjoittelupaikkaa 17-24-vuotiaille työttömille työnhakijoille. Harjoittelut ovat
kestoltaan 5 kuukautta ja työharjoittelupaikkoja tarjotaan 5:lle nuorelle / vuosi.
3. JÄSENISTÖ JA TOIMINTA-ALUE
Yhdistyksen toiminnassa oli mukana 89 nuorisojäsentä, joista poikia 12 sekä 1 aikuisjäsentä.
Nuorisojäsenten keski-ikä oli 12 vuotta. Lisäksi kesäaikana kotieläinpiha tarjoaa
pikkuapulaistoimintaa kouluikäisille lapsille kahtena päivänä viikossa. Tätä mahdollisuutta
käytti hyväkseen kesän 2006 aikana 52 kouluikäistä nuorta.
Toiminta keskittyi Yli-Marolan tilan tarjoamiin puitteisiin ja alue tarjoaakin yhdistykselle eri
toimintamahdollisuuksia kerhotoiminnasta kotieläinpihatoimintaan. Sijainti keskustan, suurien
koulujen sekä palveluiden läheisyydessä on loistava.

4. YHDISTYKSEN HALLINTO
4.1. Hallitus
Lahden 4H-yhdistyksen hallituksen muodostivat vuonna 2006 Jarmo Kujanpää (puheenjohtaja),
Liisa Murto, Mika Kari, Tapani Pöyry, Sirpa Tetri (varapuheenjohtaja) sekä Titta Vierumäki.
Johtokunnan sihteerinä toimi Tiina Valonen. Kokoukset pidettiin Yli-Marolan kotieläinpihalla,
Neljänkaivonkatu 47.
4.2. Toimihenkilöt
Yhdistyksellä oli vuoden aikana kolme vakituista työntekijää: toiminnanjohtaja Tiina Valonen,
projektityöntekijä Susanna Holopainen (hoitovapaalla) sekä kerho. ja kahvilavastaava Tarja
Aaltoluoto (oppisopimuskoulutuksella).
Yhdistelmätuella palkattuja henkilöitä kesällä 2006 oli 10 sekä yksi työntekijä sovitetulla
päivärahalla. 3 nuorta osallistui kuntouttavaan työtoimintaan, 5 työharjoitteluun sekä 4
työkokeiluun. TET-harjoittelun suoritti 2 nuorta sekä dogsittereitä Lahden alueella toimii 14.
Palkkoja maksettiin vuoden 2006 aikana yli 90 000 euroa, summa ei sisällä
työnantajavelvotteita.
4.3. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla 22.3.2006. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Jarmo Kujanpää ja sihteerinä Tiina Valonen. Kokouksessa myönnettiin
vastuuvapaus tilivelvollisille, hyväksyttiin vuoden 2006 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä
vuoden 2005 toimintakertomus. Vuoden 2006 jäsenmaksuksi päätettiin 22€/henkilö. Lisäksi
yhdistys perii tarvikemaksua 20 euroa/ vuosi.
4.4. Edustukset
Piirin kokouksiin edustajat eivät valitettavasti voineet osallistua yhteensattumien vuoksi.
5. YHDISTYKSEN TOIMINNAN RAHOITUS
Toimintaa rahoitettiin vuonna 2006 valtionavun, kuntarahoituksen, projektirahoituksen sekä
omatoimisen varainhankinnan kautta.
Etelä-Suomen 4H-piirin kautta saatiin valtionapua 8900 euroa. Lahden kaupunki myönsi 40 000
euroa kohdeavustusta Yli-Marolan 4H-kotieläinpihan toimintaan sekä sivistyslautakunnalta
6 500 euroa vuosiavustusta yhdistyksen kerho-, kurssi- ja leiritoimintaa varten. Päijät-Hämeen
liito myönsi Yhteiset askeleet –hankkeelle 30.9.2007 asti 34 000 euroa, josta vuoden 2006
osuus oli 12 349 euroa. Työllistämistukia yhdistys sai vuoden 2006 aikana 41 274 euroa.
Omatoimisesta varainhankinnasta (jäsenmaksut, tukitonkka, myymälät) kertyi lähes 30 000
euroa. Kuntouttavasta saatu tulo yhdistykselle oli 10 700 euroa. Tilinpäätös osoittaa alijäämää
996,22 ja yhdistyksen oma pääoma on miinuksella 10 700 euroa. Yhdistys toimii
yleishyödyllisellä ja voittoa tavoittelemattomalla periaatteella ja tärkeintä on toiminnan
jatkuminen myös tulevaisuudessa.

6. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2006
6.1. Yritystoiminta
Vuoden 2006 aikana toimi 14 4H-dogsitteriä, joiden ansiotulot kuluneena vuonna olivat 2233
euroa, joka ei valitettavasti ole täysin oikea nuorten ansaitsema summa. Kaikki dogsitterpalvelut eivät pyynnöistä huolimatta kulje yhdistyksen kirjanpidon kautta ja nuorten/ asiakkaan
keskenään sopimista tapahtuu ja näin palkkio / työtilanne ei kulje reaaliajassa. Muut nuorten
ansiot työpalvelusta olivat vuonna 2006 hiukan yli 13 000 euroa.
Yli-Marolan 4H-kotieläinpihan kesätoiminta alkoi 14.5.2006 ja päättyi 3.9.2006. Kotieläinpihan
kesä olikin hyvin vilkas ja pihalla vieraili n. 25 000 vierasta. Kesä oli myös poikkeuksellisen
lämmin ja vähäsateinen. Pihalla toimi edelleen kahvila Kukonkiekaisu sekä pihaputiikki
Pomppiva Poni. Käsityöläisputiikissa on lähes kahdenkymmenen lähialueen kädentaitajan töitä
myynnissä.
Elokuussa avasimme Ahtialan tuoremehuaseman ja aseman syksy oli sopivan kiireinen.
Edellisen syksyn valtava omenasato hiukan hillitsi syksyn 2006 kysyntää.
Yhdistys jakoi kaupungin omistuksessa olevat viljelypalstat toukokuun toisella viikolla.
Kaupungin alueella sijaistsee 12 palsta-aluetta, joissa on yhteensä 270 viljelijää.
Joulumyyjäiset järjestettiin jo seitsemännen kerran sunnuntaina 26.11.2006.
6.2.

Neuvonta ja koulutus

Syksyllä 2006 yhdistys järjesti dogsitter-peruskurssin, jolle osallistui 8 nuorta.
Toimihenkilöt ovat osallistuneet yhdistyksen sekä yhteistyökumppaneiden järjestämiin
koulutustilaisuuksiin.
Tarja Aaltoluoto suoritti sovitusti nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan opintojaan.
Piirin tai yhteistyökumppaneiden järjestämien koulutusten lisäksi toiminnanjohtaja suoritti
Lahden ammattikorkeakoulun järjestämän työvalmentajan täydennyskoulutuksen 8 ov keväällä
2006 sekä suoritti kasvatustieteen opintoja Helsingin yliopistossa.
Lisäksi yhdistyksen työntekijät antoivat jatkuvaa neuvontaa palstatoiminnan toteuttamisessa.
6.3.

Kerho-, kurssi- ja leiritoiminta

Vuoden 2006 aikana yhdistyksessä toimi yhteensä neljä kerhoa: yksi tenavakerho ja kolme
eläinkerhoa. Kerhoissa oli mukana yhteensä 80 lasta. Valtakunnallisia TOP-tehtäviä tehtiin
kerhoissa yhteensä vajaat 300 kappaletta. Kerhot/leirit/klubit kokoontuivat yhteensä 99 kertaa.
Yhdistyksen järjestämiin ryhmätapaamisiin osallistui yhteensä 2040 nuorta ja yhteistyötä tehtiin
25:n eri koulun kanssa. Kummiluokkatoiminmtaa järjestettiin Länsiharjun ala-asteen ykkös- ja
kakkosluokkien kanssa.
Lisäksi vuoden aikana pidettiin kaksi leiriä, yksi hiihtoloman ja toinen syysloman aikana.
Leireille osallistui yhteensä 18, 7-12 v. Lasta.
Pikkuapulaistoimintaa järjestettiin kesäaikana lähes 60 kertaa. Kouluikäiset lapset saivat

osallistua eläintenhoitotehtäviin eläintenhoitajien opastuksella. Hoitomahdollisuuksia tarjottiin
sekä isojen sekä pieneläinten kanssa.
6.4.

Kansainvälinen toiminta

Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla vierailevien ulkomaalaisten vieraiden kanssa henkilökunta sai
hiukan vetreyttää englanninkielen taitojaan. Kotieläinpihan kesässä ovat monet eri
kansallisuuden edustettuina ja lahtelaiset tuovatkin vieraitaan mielellään kotieläinpihalle.
Lisäksi yhdistys palkkasi kesäksi 2006 yhden unkarilaisen sekä yhden venäläisen työntekijän.
6.5.

Tapahtumia

Koulutuspäivä kesätyöntekijöille 2.5.2006.
Teatteriretki henkilökunnalle 23.5.2006, Työväen opistoteatterin esitys ”Köyhä antaa
vähästään”
Kevätretki Rehdahlin kotieläinpihalle 6.5.2006, mukana kerholaiset sekä työntekijöitä
Ympäristöpäivää vietettiin 25.11.2006.
Lasten satama -tapahtuma 17.-18.6.2006.
Kansainvälinen koiranäyttely 21.-22.4.2006, tapahtumassa 4H-dogdsittereiden koiraparkki
Hiihto- sekä syyslomaleirit Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla
Yli-Marolan 4H-kotieläinpihan 10-vuotis syntymäpäivät 8.-9.7.2006. Päivien aikana
lastenkonsertteja, poniratsastusta sekä kahvitarjoilu.
Virkistyspäivä henkilökunnalle 7.9.2006 yhteistyössä Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kanssa.
26.11.2006 Joulumyyjäiset Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla.
6.6.

Yhteistyö eri tahojen kanssa

Lahden 4H-yhdistyksen yhteistyökumppaneina toimivat vuoden aikana PHP, POP, Osuusliike
Hämeenmaa, Rakennusliike Oka, sekä Hollolan kunta.
Kiinteässä yhteistyössä kanssamme ovat olleet Päijät-Hämen työvoimatoimisto, sekä Lahden
kaupungin eri yksiköt. Kaikki yhteistyötahomme ovat omalta osaltaan edesauttaneet Lahden
4H-yhdistyksen toiminnallista kasvua ja kehitystä vuoden 2006 aikana.
6.7.

Tiedotustoiminta

Yhdistyksen toiminnasta nuorille tiedotettiin lehti- sekä portinpielimainosten lisäksi koulujen
ilmoitustauluilla sekä ESS:n tapahtumapalstoilla. Kaikille valtakunnallisen jäsenmaksun
maksaneille tilattiin Pilke-lehti.
Kerholaisia informoitiin tapahtumista aina kirjallisesti.
Projektin tiedotukset tapahtuivat työvoimatoimiston kautta.
Kotieläinpihan aukioloajoista on pysyvä ilmoitus ESS:n tapahtumapalstalla sekä toiminnasta
kertovia lehtiartikkeleita oli 15 kappaletta. Helsingin Sanomat pisteytti kesällä 2006 Suomen
kotieläinpihat ja Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha sijoittui kisassa toiseksi.
Kaiken kaikkiaan yhdistys sai runsaasti huomiota ja erityistä mielihyvää tuotti se, että myös
muut yhdistyksen toiminnot huomioitiin tiedotusvälineissä. Pääsääntöisesti huomio yleensä

kiinnittyi kotieläinpihaan ja sen toimintaan. Vuonna 2006 palstatilaa saivat kuitenkin myös
kerhotoiminta ja palstatoiminta.
Lahden Nuorisopalveluilta tilattiin yhdistykselle uudet nettisivut, esite, sekä käyntikortit.
Suunnittelu, toteutus sekä yhteistyö onnistui hyvin ja tuotteista tuli kotiläinpihan ”näköisiä”.
7. LOPUKSI
Vuosi 2006 oli Lahden 4H-yhdistyksessä kiireisen toiminnan vuosi. Yli-Marolan 4Hkotieläinpiha vietti 10-vuotis juhliaan 8.-9.7.2006. Näihin vuosiin mahtuu huima määrä
tapahtumia ja vuodet ovat vierineet todella nopeasti. Talouden vakaana pitäminen on
jokapäiväinen haaste ja vaatii voimanponnistuksia, jotka ovat valitettavasti varsinaisesta
perustyöstä” pois. Toiveenamme onkin, että jonakin päivänä yhdistyksessä tärkeää työtä tekevät
henkilöt voivat kohdistaa voimansa ja osaamisensa olennaiseen eli niin monihaaraiseen
työrupeamaan Lahden 4H-yhdistyksessä.
Yhdistyksen toimintaa ovat edesauttaneet monet tukijat ja yhteistyötahot, joille kaikille
erikseen nimiä mainitsematta suurkiitos!
Lahdessa 1.2.2007
Tiina Valonen
Toiminnanjohtaja

Liitteet:

Tapahtumaraportti ajalta 1.1.-31.12.2006
Toiminta- ja jäsenraportti ajalta 1.1.-31.12.2006
Lahden 4H-yhdistyksen valtionaputoiminnan kulujäämä 1.1.-31.12.2006

