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1 Yleistä
4H = HEAD, HEART, HANDS, HEALTH

1.1 Suomen 4H-järjestö
4H-järjestö on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.
Suomessa järjestö on toiminut vuodesta 1928. 4H-tunnus Head, Heart, Hands ja Health
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.
4H-nuorisotyön avaintuotteita ovat: ryhmätoiminta, koulutukset ja kurssit, nuorten
työllistäminen ja 4H-yritykset. Suomen 4H-järjestö laatii kolmen vuoden välein strategian,
ja nykyisen strategiakauden 2008 – 2010 mukaan yhdistykset ovat avainasemassa
järjestössä.

1.2 Lahden 4H-yhdistys ry
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toteuttaa 4H-nuorisotyötä ja toiminnallaan
ennaltaehkäistä syrjintää, tukea terveitä elämäntapoja ja nuorten hyvinvointia. Toimintaajatukseemme kuuluu myös kestävän kehityksen kunnioittaminen ja kansainvälisyyden
edistäminen. Tuemme nuoren omiin tehtäviin ja yrittämiseen johtavaa harrastus- ja
pienyritystoimintaa.
Nuorten työelämävalmiuksien parantaminen on ollut myös vuoden 2010 keskeisempiä
tehtäviä. Olemme tarjonneet kuntouttavaa työtoimintaa sekä harjoittelu- että
työssäoppimispaikkoja Päijät-Hämeen työvoimatoimiston nuorille asiakkaille ja
maahanmuuttajille.
4H on järjestänyt lapsille ja nuorille kerho-, leiri- ja kurssitoimintaa jo vuodesta 1992
lähtien. Kerho-, leiri- ja kurssitoiminta on ollut vilkasta tammikuusta toukokuuhun sekä
taas syksystä jouluun. Varhaiskasvatustyötä on tehty Lahden seudulla keskeytyksittä jo 18vuoden ajan.
Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha avattiin ensimmäistä kertaa yleisölle kesällä vuonna 1996
Lahden kaupungin omistamalla Yli-Marolan tilalla ja piha onkin toiminut
pääsymaksuttomana kohteena jo 14 vuoden ajan. Vuonna 2011 Yli-Marolan 4Hkotieläinpihalla vietetään 15. juhlavuotta. Kotieläinpiha kuuluu kävijämäärältään yhdessä
Launeen perhepuiston kanssa Lahden kaupungin perhematkailukohteiden aatelistoon.
Pihapiirissä sijaitsee myös pienimuotoinen kesäkahvila, nuorten taiteilijoiden myymälä,
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museo ja taidenäyttely.
Kesäajan toiminta painottui kotieläinpihan vieraiden palvelemiseen. Kotieläinpiha toimi
kesäkohteena 28.5. – 17.8.2010, jonka aikana pihalla vieraili noin 25 000 lahtelaista ja
ulkopaikkakuntalaista vierailijaa. Kesän 2010 helteet verottivat osaltaan pihan
kävijämäärää, mutta myös lämpimät kesäpäivät toivat pihalle uusia kävijöitä.
2 Ostopalvelusopimukset
Yhdistys sitoutui vuoden aikana kahteen pidempiaikaiseen sopimukseen: Lahden
kaupungin sosiaalitoimen kuntouttavan työtoiminnan ja Lahden kaupungin teknisen
toimen viljelypalstasopimuksiin.
2.1 Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttava työtoiminta yhdessä Lahden kaupungin sosiaalitoimen kanssa sujui koko
toimintavuoden. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui vuoden 2010 aikana yhteensä
yhdeksän (9) henkilöä ja paikkoja yhdistys tarjosi yhtä aikaa kolmelle (3) kuntouttavan
työtoiminnan asiakkaalle.
2.2 Palstatoiminta
Keväällä 2010 jaoimme sopimuksen mukaan Lahden kaupungin omistamat palstat 10:ssä
eri pisteessä: Jousiampumaradan pelto, Kerinkallion pelto, Selkätien pellot, Uotilanpolun
pelto, Keijupuiston pelto, Rekolankadun pelto, Makarantien pelto, Riihitarhankadun pelto,
Tarjantien pelto ja Kyläkunnanraitin pelto. Viljelijöitä oli vuonna 2010 yhteensä 282, joista
uusia viljelijöitä oli lähes 50. Keijupuiston peltojen käyttö päättyi syksyllä 2010 ja se herätti
viljelijöissä eripuraa. Kyseinen pelto oli kolmanneksi suosituin pelto viljelijöiden
keskuudessa. Kaupunki on suunnittelut jo uusia peltoja Lahteen.

3 Jäsenistö ja toiminta-alue
Yhdistyksen toiminnassa oli mukana valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita yhteensä
92 nuorisojäsentä ja toimintaan osallistuneiden määrä oli yhteensä 928. Nuorisojäsenten
keski-ikä oli 13 vuotta. Toiminta keskittyi Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalle. Alue tarjoaa
yhdistykselle eri toimintamahdollisuuksia kerhotoiminnasta kotieläinpihatoimintaan.
Pihan sijainti keskustan, suurten koulujen ja palveluiden läheisyydessä on loistava.

3

Taulukko 1 Lahden 4H-yhdistyksen jäsenet 1.1. – 31.12.2010

4 Yhdistyksen hallinto
Lahden 4H-yhdistys kuuluu Etelä-Suomen 4H-piiriin. Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus
ja toiminnan käytännön toteuttamisesta vastaa yhdistykselle palkatut toimihenkilöt.
4.1 Hallitus
Lahden 4H-yhdistyksen hallituksen muodostivat vuonna 2010 Sari Knuuti (puheenjohtaja),
Tauno Kyttälä, Merja-Liisa Kerkkä, Jouni Ikonen (varapuheenjohtaja), Sari Immonen (uusi)
ja Maria Friman. Sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Petra Kortelainen. Kokoukset pidettiin
Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla, Neljänkaivonkatu 47 Lahti.
4.2 Toimihenkilöt ja työllistetyt
Yhdistyksellä oli vuoden aikana yksi toimihenkilö, artenomi-yhteisöpedagogi Petra
Kortelainen. Lisäksi yhdistys palkkasi määräaikaisen vastaavan ohjaajan viideksi
kuukaudeksi ja hankkeisiin oli palkattuina yhteensä viisi henkilöä.
Palkkatuella yhdistyksen kautta palkattuina oli yhteensä kolme (3) henkilöä.
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui yhdeksän (9) henkilöä, työharjoitteluun /
työelämävalmennukseen tai työkokeiluun seitsemäntoista (17) henkilöä sekä koulun
kautta työharjoitteluun yhdeksän (9) henkilöä. Dogsittereitä Lahden alueella toimi 12
henkilöä ja lisäksi yhdistys työllisti yhteensä 44 henkilöä vuoden 2010 aikana. Alle 29vuotiaille nuorille palkkoja maksettiin vuoden 2010 aikana 39 204,56 euroa.
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Taulukko 2 Lahden 4H-yhdistyksen työllistetyt nuoret ja aikuiset

5 Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla 24.3.2010. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Sari Knuuti ja sihteerinä Petra Kortelainen. Kokouksessa päätettiin
tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille, vahvistettiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvio
vuodelle 2010. Vuoden 2010 jäsenmaksuksi päätettiin 25 euroa /vuosi / henkilö ja 40
euroa / vuosi / kaikki samaan ruokakuntaan kuuluvat henkilöt.

6 Yhdistyksen toiminnan rahoitus
Toimintaa rahoitettiin vuonna 2010 valtionavun, kuntarahoituksen, hankerahoituksen ja
omatoimisen varainhankinnan kautta. Etelä-Suomen 4H-piirin kautta saatiin valtionapua
yhteensä 9 123,00 euroa; Lahden kaupunki myönsi avustusta kotieläinpihan toimintaan
yhteensä 42 000,00 euroa ja nuorisopalveluiden kautta yhdistys sai vuosiavustusta
yhteensä 4 500,00 euroa. Avustusten lisäksi yhdistyksellä oli omaa varainhankintaa ja
jäsenmaksutuloja yhdistys sai yhteensä 867,00 euroa.
Yhdistys järjesti omaa varainhankintaa mm. myyjäisten, kampanjoiden ja tuotevälistysten
avulla. Valtakunnallisella Työtä nuorille –kampanjalla saatiin kerättyä yhteensä 426 euroa,
ja rahat ohjattiin suoraan nuorten kesän ajan työllistämiseen.
Vuoden 2010 tilinpäätös osoittaa ylijäämää. Yhdistys toimii yleishyödyllisellä ja voittoa
tavoittamattomalla periaatteella ja tärkeintä oli toiminnan jatkuminen myös
tulevaisuudessa. Ylijäämäinen tilinpäätös loi edellytykset sekä perustoiminnan että
hankkeiden jatkumiselle vuoden 2011 alkukuukausille. Hankeavustuksen vuoksi
yhdistyksen oli säästettävä rahaa, sillä avustusten maksatukset ovat kolmen kuukauden
välein. Täten yhdistyksellä on oltava noin neljän kuukauden kustannukset säästössä.
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6.1 Hankkeet
Yhdistyksellä oli kolme erillistä hanketta vuoden 2010. Hankkeet olivat erillisiä hankkeita
eikä niillä ollut päällekkäistä toimintaa. Hankerahoituksen avulla toimintaa kyettiin
laajentamaan ja kehittämään.
6.1.1 Allianssi: Työtä nuorille –hanke
Yhdistys työllisti yhden nuoren kuudeksi kuukaudeksi Allianssin Työtä nuorille –hankkeen
kautta ajalle 1.7. – 31.12.2010.
6.1.2 ELY-keskus: 4H-kotieläinpiha –hanke
Valtion vuoden 2010 ensimmäisen lisätalousarvion perusteella opetus- ja
kulttuuriministeriö osoitti ELY-keskuksille 1 000 000 euron määrärahan nuorten
työllistämiseen taiteen, kulttuurin ja luovien alojen tehtäviin kolmannen sektorin
kehittämishankkeissa. Hämeen ELY-keskus myönsi Lahden 4H-yhdistykselle 4Hkotieläinpiha –hankkeeseen yhteensä 19 146 euroa. Avustuksen tarkoituksena oli
kulttuurin, taiteen ja luovien alojen kolmannen sektorin toimijoiden vahvistaminen ja
nuorten työllistäminen.
Hankkeeseen palkattiin kolme nuorta kehittäjää viideksi kuukaudeksi Yli-Marolan 4Hkotieläinpihalle. Kehittäjinä toimivat Erika Sternad, Tomi Lääperi ja Hanna Rutila.
Kehittäjien tehtävinä oli kehittää kotieläinpihan toimintaa ja yhdistyksen tehtävänä tarjota
nuorille onnistumisen kokemuksia. Nuoret pääsivät itsenäisesti suunnittelemaan ja
toteuttamaan kotieläinpihan markkinointia, verkostotyötä ja nuorisotyötä. Hanke alkoi
1.7.2010 ja päättyi 31.1.2011.
6.1.3 ELY-keskus: Askeleet eteenpäin -hanke
Hämeen ELY-keskus myönsi työllisyyspoliittista avustusta Lahden 4H-yhdistyksen Askeleet
eteenpäin –hankkeelle yhteensä 22 925,00 euroa ajalle 1.7. – 31.12.2010. Hankkeen
tavoitteena oli tarjota työharjoittelu-, työelämävalmennus- ja työkokeilupaikkoja sekä
palkkatukipaikkoja alle 29-vuotiaille työttömille päijäthämäläisille nuorille ja
maahanmuuttajille. Tavoitteena oli, että jokainen valmentautuja saisi Yli-Marolassa
olleessaan arvokasta työelämäkokemusta, oppisi tunnistamaan omia heikkouksia ja
vahvuuksiaan, kehittämään osaamistasoaan ja kasvattamaan sosiaalisia taitojaan ja
itsetuntoaan.
Hankkeen projektipäällikkönä toimi Lahden 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Petra
Kortelainen, joka teki hanketta työajastaan 50 % ajalla 1.7. – 31.10.2010 sekä siitä
eteenpäin 20 % työajasta. Hankkeen kokoaikaiseksi projektityöntekijäksi palkattiin
kulttuurituottaja Päivi Peltomaa ajalle 19.7. – 31.12.2010.
Hanke solmi kahden tahon kanssa yhteistyösopimuksen vahvistaakseen nuorten ja
maahanmuuttajien askeleita kohti työelämää tai koulutusta. Sopimukset laadittiin Koti &
Kuusi osuuskunnan Samovaari-hankkeen ja Lahden kaupungin nuorisopalvelujen
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työllistämisyksikön Horisontin kanssa. Hankkeelle perustettiin myös ohjausryhmä, johon
kuuluivat Hämeen ELY-keskuksen, Horisontin, Lahden kaupungin työllisyysasioiden,
Samovaari-hankkeen, Päijät-Hämeen TE-toimiston, Multi-Cultin, Lahden seudun
ympäristöpalvelut, Etelä-Suomen 4H-piirin ja Askeleet eteenpäin –hankkeen edustajat.
Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa oli paikalla yhteensä yksitoista (11) henkilöä.
Puolen vuoden aikana hanke tarjosi yhdelletoista (11) nuorelle ja maahanmuuttajalle
valmennuspaikan. Tavoitteena oli tarjota vuosittain 13 – 20 uutta työpaikkaa. Hankkeen
tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti ja hankkeelle on luvattu jatkorahoitus
aina 30.6.2012 saakka.
7 Yhdistyksen toiminta vuonna 2010
Vuonna 2010 huhtikuussa yhdistyksestä valmistui 11 uutta 4H-dogsitteriä ja vuoden 2010
aikana yhdistyksessä toimi kaksitoista (12) 4H-dogsitteriä, joiden ansiot kuluneena vuonna
olivat 1 038,43 euroa (ei sis. sivukuluja).
Yli-Marolan 4H-kotieläinpihan kesätoiminta alkoi 28.5.2010 ja pihan päättäjäisiä vietettiin
17.8.2010. Pihalla vieraili kesän aikana yhteensä noin 25 000 henkeä. Saunarakennukseen
avattiin uusi kesäkahvila, Café Kilipukki, ja nuorten taiteilijoiden myymälä, Minka-shop.
Kahvilatilassa ei ollut vesipistettä, joten vanha kahvila toimi kahvilatuotteiden
valmistuspisteenä. Minka-shop oli nuorten aloittavien yrittäjien ensirutistus ja he hoitivat
myymälän pyörittämisen itse. Minka-shop avasi Lahden keskustaan oman putiikin kesän
jälkeen.
Ahtialan tuoremehuasema jouduttiin sulkemaan tilojen kosteusongelmien vuoksi. Tilat
omistaa Lahden kaupungin tilakeskus, mutta se ei suostunut niitä korjaamaan.
Yhdistyksen on etsittävä uudet tilat, jos aikoo seuraavana vuotena avata mehuaseman.
Yhdistys jakoi kaupungin omistuksessa olevat viljelypalstat toukokuussa. Kaupungin
alueella sijaitsee 10 palsta-aluetta, joissa oli yhteensä 282 viljelijää.
Joulumarkkinat järjestettiin yhdennentoista kerran lauantaina 11.12.2010 ja samaisena
päivänä järjestettiin Lahden seudun eläinsuojeluyhdistyksen kanssa yhteistyössä Eläinten
joulurauhan julistus. Päivän aikana lapsille ja lapsenmielisille oli tarjolla joulupolku, joka
tarjosi aarteenetsintää pihapiirissä ja sisätiloissa vieraat pystyivät nauttimaan jouluisista
herkuista ja paikallisten käsityöläisten tuotteista.

7.1 Kerhot, kurssit ja koulutukset
Vuoden 2010 aikana yhdistys järjesti kaksi Ajokortti työelämään –kurssia, Ahtialan koululla
ja 4H-kotieläinpihalla. Koulutuksien järjestämiseen yhdistys sai tukea Maa- ja
metsätalousministeriön myöntämästä lisämäärärahoituksesta.
Huhtikuussa päättyi yhdistyksen järjestämä Dogsitter-koulutus, johon osallistui yhteensä
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11 nuorta. Koulutuksen kokonaistuntimäärä oli 60 tuntia ja se kesti aina marraskuusta
2009 huhtikuulle 2010.
Syyskuun 4. – 5. päivä 4H-kotieläinpihalla järjestettiin Osaava kerhonohjaaja –koulutus.
Koulutukseen osallistui yhteensä 12 henkilöä.
Vuoden 2010 aikana yhdistyksessä toimi kolme eläinkerhoa, kädentaitokerho,
ilmaisutaitokerho ja niiden lisäksi keväällä kolmena iltana viikossa luomumummola.
Vuoden aikana järjestettiin myös kaksi erillistä päiväleiriä. Pikkuapulaistoiminta oli ajalla
16.6. – 21.7.2010 ja Heppaleiri järjestettiin koululaisten syyslomaviikolla ajalla 25. –
27.10.2010.
Yhdistyksen järjestämään nuorisotoimintaan (kerhot, klubit) osallistui yhteensä 928
henkilöä ja kokoontumiskertoja oli yhteensä 124 vuonna 2010. Täten osallistumiskertoja
oli yhteensä 115 072. Yhdistyksen kurssi-, kilpailu- ja leiripäiviä oli yhteensä 464 päivää.
Valtakunnallisia TOP-tehtäviä tehtiin yhteensä 547 kappaletta.
Koulujen välistä yhteistyötä jatkettiin Lahden diakonian instituutin ja Koulutuskeskus
Salpauksen kanssa. Heidän kanssa järjestettiin yhdessä tapahtumia ja opiskelijat olivat
talkooapuna 4H-kotieläinpihalla. Myös useita peruskouluryhmiä vieraili kevään ja syksyn
aikana 4H-kotieläinpihalla. Lisäksi toimintaa käytiin markkinoimassa useissa Lahden
kouluilla osallistumalla mm. harrastemessuille ja kalastuskierrokselle.
7.2 Kansainvälisyys
Yli-Marolan 4H-kotieläinpihan kesässä ovat monet eri kansallisuudet edustettuna ja
lahtelaiset tuovat vieraitaan mielellään kotieläinpihalle. Yhdistys työllisti Askeleet
eteenpäin –hankkeeseen muutamia maahanmuuttajia. Toiminnanjohtaja ja yksi 4Hkotieläinpiha –hankkeen kehittäjistä osallistuivat 4H-järjestön kansainvälisyys Carusellikoulutukseen, josta he saivat paljon hyödyllistä tietoa eri kansainvälisyys vaihtoehdoista
4H-toiminnassa. Toiminnanjohtaja vieraili joulukuussa lomallaan Tansanian 4H:ssa ja loi
kontakteja paikallisiin toimijoihin.

7.3 Tapahtumat
Yhdistys osallistui vuoden 2010 aikana useisiin Lahdessa järjestettyihin tapahtumiin.
Tapahtumissa oli mukana sekä yhdistyksen jäseniä, vapaaehtoisia että työntekijöitä.
9. – 11.3.2010
12. – 14.3.2010
24. – 25.4.2010
8.5.2010
2.7. – 17.8.2010
28.5. – 17.8.2010

Ympäristöpäivät 4H-kotieläinpihalla, 3.-luokkalaisille
Raksa-messut, lapsiparkki
Kansainvälinen koiranäyttely, järjestelyapu ja koiraparkki
Lahden kaupungin Pyöräilytapahtuma
Eläintarha –taidenäyttely kotieläinpihalla
Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha avoinna
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16.6. – 21.7.2010
17. – 19.9.2010
21.9.2010
22.9.2010
4. – 8.10.2010
4. – 14.10.2010
25. – 27.10.2010
30. – 31.10.2010
3.11.2010
17.11.2010
20.11.2010
1.12.2010
8.12.2010
11.12.2010
22.12.2010

Pikkuapulaistoiminta
Caravan-messut, yhdistyksen järjestämä lapsiparkki
Harrastusmessut
Autoton päivä, kulkueeseen osallistuminen
Sikakivaa! –näytös 4H-kotieläinpihalla, yhteistyössä Dilan
kanssa
Kalastuskiertue kouluilla, 6 peruskoulua
Heppaleiri
Kansainvälinen koiranäyttely, järjestelyapu ja koiraparkki
Kerholaisten Halloween-juhla
Ympäristökiertue Triossa, messuosasto
Lasten ympäristöpäivä 8-salilla
Joulumaa-pihatapahtuma
Kerholaisten joulujuhla
Joulumarkkinat ja Eläinten joulurauhan julistus Yli-Marolassa
Puurojuhla yhteistyökumppaneille ja työntekijöille

Lisäksi yhdistys vuokrasi Yli-Marolan päärakennuksen juhlasalia erilaisiin perhe- ja
kokoustilaisuuksiin.
8 Yhteistyö eri tahojen kanssa
Lahden 4H-yhdistyksen yhteistyökumppaneina toimivat vuonna 2010 Lahden kaupungin
eri osastot, Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen TE-toimisto, Työvoiman palvelukeskus
Lyhty, Osuuskauppa Hämeenmaa, MTK, RTV, Puutavaraliike Altti Varpa, Taimi Tapio,
Kujalan komposti Oy, Samovaari-hanke, MLL, Koulutuskeskus Salpaus, Lahden diakonian
instituutti ja opettaja Lasse Kantola sekä TM rakennusmaailma että monet muut
yksittäiset henkilöt.
Kiinteässä yhteistyössä kanssamme ovat olleet Päijät-Hämeen työvoimatoimisto sekä
Lahden kaupungin eri yksiköt. Kaikki yhteistyötahomme ovat omalta osaltaan
edesauttaneet Lahden 4H-yhdistyksen toimintaa ja kehitystä vuonna 2010.
Yli-Marolan 4H-kotieläinpihan kiinteistöjen korjauksista käytiin neuvotteluita Lahden
kaupungin tilakeskuksen, museon ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Navetan
kunnostustyöt aloitettiin keväällä 2010 ja korjaukset tehtiin yhteistyössä edellä
mainittujen tahojen kanssa.
9 Tiedotustoiminta
Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin messuilla, postereilla, sosiaalisessa mediassa ja
internetissä. Yhdistykselle tehtiin uudet nettisivut: www.lahti.4h.fi; lisäksi toimintaa
markkinoitiin blogin (http://ylimarola.blogit.fi) ja facebookin kautta. Kaikille
valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneille tilattiin 4H:n valtakunnallinen Pilke-lehti.
Kerholaisia informoitiin tapahtumista kerhokirjeellä, joita postitettiin jäsenille noin kolmen
kuukauden välein.
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Yhdistys lähetti useita mediatiedotteita sekä medialle että yhteistyökumppaneille.
Yhdistyksestä oli useita juttuja mediassa.
Yhdistyksen sisäinen tiedotus hoidettiin talopalavereilla ja hallituksen kokouksilla.
Hallituksen jäseniä informoitiin joko postitse tai sähköpostilla tulevista ja menneistä
tapahtumista ja heidät pidettiin jatkuvasti ajan tasalla.
Mediassa julkaistut artikkelit vuonna 2010:
Media
Kaupunkilainen
ESS
Lahden radio
ESS
ESS
KM
TM-Rakennusmaailma
Lahden radio
Lahden seudun sanomat
ESS
Lahden seudun sanomat
Lahden radio
Uusi-Lahti
Uusi-Lahti
Lahden radio
ESS
ESS
ESS
ESS
ESS
ESS
Lahden radio

Artikkeli
Palstaviljely onnistuu Lahdessa
Luomumummot muuttivat Yli-Marolaan
Luomumummot jakavat ikiaikaista viisautta
Jäähyväiset Ulpukalle
Mistä on mummot tehty?
Kotikeittoista talkoilla
Perinteiset punamultamaalit
Kotieläinpiha haluaa lisää toimintaa
Tervetuloa Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalle
(mainos)
Lahden maamerkeille ymmärrystä
Tervetuloa Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalle
(mainos)
Hämeen ELY-keskus jakoi yli 70 000 euroa
nuorten taidehankkeisiin
Minnan ja Karoliinan Minka tekee ja myy
koruja
4H-järjestö tukee nuorten yrittäjyyttä
Keijupuiston pellot pakettiin, vuokraviljelijät
tyrmistyivät
Vuokraviljely loppuu Keijupuistossa
Kulkue autottomuuden puolesta
Lahden ainoa mehuasema joutui sulkemaan
ovensa
Päiväkotilaiset tapaavat Fransiscus
Assisilaisen
Ahtialan mehuaseman tilat vaativat
kuntokartoituksen
Voi sika minkä teit!
Dogsitter hoitaa myös liskot ja undulaatit

Päivämäärä
02/2010
12.2.2010
19.3.2010
9.4.2010
9.5.2010
28.5.2010
4E/2010
31.5.2010
7. – 13.6.2010
16.6.2010
21.6. –
4.7.2010
5.7.2010
28.7.2010
28.7.2010
20.9.2010
21.9.2010
21.9.2010
24.9.2010
4.10.2010
6.10.2010
7.10.2010
13.12.2010

10 Lopuksi
Vuosi 2010 oli Lahden 4H-yhdistykselle kehittämistoiminnanvuosi. Toimintaa saatiin
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laajennettua ja kehitettyä hankkeiden avulla; esim. jäsenmäärä tuplaantui ja toiminnassa
mukana olevien henkilöiden määrä kasvoi. Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin ja
taloudellista tilannetta kohennettua.
Yhdistyksen pyörittäminen vaatii jatkuvia voimanponnistuksia ja ulkopuolista tukea.
Toiminnassa mukana olevien tuki on ollut korvaamaton ja pienilläkin avuilla on suuri
merkitys; pienistä puroista syntyy suuri järvi.

Yhdistys kiittää ja kumartaa kaikkia toiminnassa mukana olevia henkilöitä ja tahoja!

Lahdessa ___.___.20___

Petra Kortelainen
Toiminnanjohtaja
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