Lahden 4H-yhdistys ry
Neljänkaivonkatu 47
15100 Lahti
Y-tunnus: 1593266-0

VUOSIKERTOMUS 2014
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Lahden 4H-yhdistys ry

4H-järjestö on kansainvälinen, poliittisesti ja
uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Lahden
4H-yhdistys toteuttaa 4H-toimintaa paikallisella
tasolla. Yhdistyksen tarkoituksena on toteuttaa
4H	
  
nuorisotyötä ja toiminnallaan ennalta ehkäistä
syrjintää, terveiden elämäntapojen tukeminen sekä
nuorten hyvinvointi. Toiminta-ajatukseen kuuluu myös
kestävän kehityksen kunnioittaminen sekä
kansainvälisyyden edistäminen. Tuemme nuoren
omiin tehtäviin ja yrittämiseen pohjautuvaa harrastusja pienyritystoimintaa järjestämällä kerhoja, kursseja
ja tapahtumia.
Lahden 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4Hjärjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja
toimintaperiaatteet.
Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha on ollut avoinna yleisölle
6.7.1996 lähtien ja sisäänpääsymaksu on aina ollut
vapaaehtoinen. Historian aikana kotieläinpihasta on
tullut yksi suosituimmista matkailukohteista Lahdessa.
4H-kotieläinpiha on kulttuurihistoriallisesti tärkeä
kohde, maalaismiljöö keskellä kaupunkia. Pihapiirissä
sijaitsee kesäisin eläinten lisäksi taidenäyttely,
myymälä ja kesäkahvila Café Kilipukki. Toimintaa
pihalla järjestetään ympäri vuoden.
Lisäksi pihapiiri tarjoaa alueen nuorille käsityöläisille
/taiteilijoille mahdollisuuden esitellä ja myydä omia
tuotteitaan. Pihalla on vieraillut kesäisin keskimäärin
yli 20-30 000 lahtelaista ja ulkopaikkakuntalaista
vierasta. Kotieläinpiha kuuluukin kävijämäärältään
yhdessä Launeen perhepuiston kanssa Lahden
kaupungin perhematkailukohteiden aatelistoon.

	
  

Suomen 4H-järjestöllä on
70 000 jäsentä, joista
nuorisojäseniä on 60 000.
Järjestön kokonaistuotot
ovat n. 26 milj. euroa.
Kerhotoiminta ulottuu
kaupungeista maaseudulle.
Kerhoja on 2 600 ja
kerhokäyntejä vuodessa yli
440 000. Kerhoissa on 2 600
koulutettua ohjaajaa.
Järjestö työllistää 8 500 alle
29-vuotiasta nuorta, joille se
maksaa palkkoja 3,3 milj.
euroa vuodessa.
Tähän mennessä 25 000
nuorta on suorittanut
Ajokortti työelämään
-kurssin.
4H-Yrityksiä on perustettu
yli 400.
Paikallisia 4H-yhdistyksiä
on 234.
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Toimintaympäristö
Lahden 4H-yhdistyksen toimitilat sijaitsevat
keskeisellä paikalla Yli-Marolan 4Hkotieläinpihalla Lahdessa.

Puheenjohtajana toimi Sari Knuuti (kestävän
kehityksen ohjaaja), varapuheenjohtajana
Jouni Ikonen (aluekummi), jäseninä Elina
Pakkanen (yrittäjä), Sari Immonen
(yhteisöpedagogi), Risto Paulamäki (opettaja),
Kirsti Vaara (kaupunginvaltuutettu) sekä
varajäseninä ja nuorten edustajina Jenna
Laine (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja) ja Kimi
Uosukainen (järjestöaktiivi/lukiolainen).

Pääsääntöisesti yhdistyksen toiminta
keskitettiin 4H-kotieläinpihalle. Ulkoisia
työkohteita oli ympäri Lahtea, mutta
tapahtumat, kerhot, leirit ja kurssit
järjestettiin 4H-kotieläinpihalla.

Elokuussa 2014 Nastolan ja Lahden 4Hyhdistys teki yhteistyösopimuksen.
Sopimuksen mukaan yhdistyksillä on sama
toiminnanjohtaja, joka hoitaa molempien
yhdistysten hallinnon. Lahden 4H-yhdistyksen
toiminnanjohtajana toimi Petra Kortelainen ja
vuoden kaksi ensimmäistä kuukautta
toiminnanjohtajan äitiysloman sijaisena toimi
Anna Puolakka. Yhdistyksellä oli vuoden
aikana myös osa-aikainen nuoriso-ohjaaja
Emma Komppa ja projektityöntekijänä Henna
Kilpinen. Lisäksi yhdistyksessä oli muita
määräaikaisia kausityöntekijöitä.

Jäsenistö
Lahden 4H-yhdistyksessä oli vuonna 2014
yhteensä 372 nuorisojäsentä (353/2013),
joista valtakunnallisen jäsenmaksun
maksaneita nuorisojäseniä 145 (166/2013).
Lisäksi yhdistyksessä oli mukana 13
aikuisjäsentä.
Aktiivisia jäseniä vuonna 2014 oli yhteensä
385 henkilöä.
Aktiivisia jäseniä 1.1. – 31.12.2014:
Tyttöjä / Naisia 314 (84 %)
Poikia / Miehiä 58 (16 %)

Vuonna 2014 yhdistys siirtyi ottamaan
käyttöönsä uuden talous- ja hallinto-ohjelman
Lemonsoftin. 4H-piirit lakkautettiin vuoden
2014 alussa ja täten kirjanpito hoidettiin
keskitetysti Suomen 4H-liitossa. Kirjanpitäjänä
toimi Erja Nevalainen.

Kokoukset

	
  
	
  

	
  

Lahden 4H-yhdistyksen hallitukseen kuului
vuonna 2014 yhteensä kuusi jäsentä ja kaksi
varajäsentä.

	
  
	
  

	
  

Lahden 4H-yhdistyksen sääntömääräinen
vuosikokous pidettiin 24.3.2014 Yli-Marolan
4H-kotieläinpihalla. Osallistujina oli kaksitoista
jäsentä. Hallitus kokoontui yhteensä viisi
kertaa vuoden 2014 aikana.
Lahden 4H-yhdistys myönsi ahkeralle ja
tunnolliselle jäsenelle Jenna Kettuselle 50 €
stipendin kerholaisten kevätjuhlassa
toukokuussa 2014.

Nuoria alle 29 vuotiaita 372
Aikuisia yli 29 vuotiaita 13
Jäsenten keski-ikä oli 13,4 vuotta

Toiminnan tavoitteet ja ohjaus
Lahden 4H-yhdistyksen toiminta vuonna
2014 perustui edustajakokouksen
hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan
”Tekoja ja Tekijöitä 2014 – 2016”, syksyllä
2013 Etelä-Suomen 4H-piirin kanssa käytyyn
tuloskeskusteluun ja yhdistyksen
sääntömääräisen kokouksen hyväksymään
vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan ja
talousarvioon.

”Sirkusta kautta aikojen” sekä Nuokun
sirkuksen historiikkinäyttely. Nuokun
sirkus järjesti pihan aukioloaikoina
yleisölle ilmaisia sirkusesityksiä.

Toiminta
4H-järjestössä toteutetaan ”Kolme askelta
työelämään” –toimintaa. Kerhoissa opitaan
muun muassa vuorovaikutus- ja arjentaitoja.
Kursseilla omaksutaan työtaitoja ja
pelisääntöjä, joita hyödynnetään työelämässä
esimerkiksi 4H-yhdistyksen toimiessa
työnantajana. Nuori voi myös perustaa oman
4H-Yrityksen saaden tukea yhdistykseltä ja
yritysohjaajalta.

Kesäkahvila Café Kilipukki remontoitiin
ja uudistettiin ennen kahvilan avajaisia.
Kahvila toi huomattavasti enemmän
asiakkaita kuin aikaisemmin.

4H-yhdistyksen 4H-nuorisotoiminnan
avaintuotteiden tulokset vuonna 2014 olivat:
- 4H-kerhoja ja teemakerhoja 12 kpl
- Kerhojen kokoontumismäärä
yhteensä 159
- Osallistuneiden määrä yhteensä 2113
- Iltapäiväkerhoja 0 kpl
- Tapahtumapisteitä yhteensä 637
- Nuorille maksetut palkat yhteensä 32
234,49 €
- Perustettuja 4H-yrityksiä 0 kpl

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha
Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha oli yleisölle
avoinna ajalla 25.5. – 18.8.2014. Pihalle oli
vapaaehtoinen sisäänpääsymaksu ja pihalla
vieraili vuoden aikana noin 29 000 henkilöä.
Kesä 2014 oli täynnä tapahtumia. Piha
avattiin 25.5.2014 näyttävästi
karnevaaliteemalla Nuokun sirkuksen kanssa
yhteistyöllä. Lauantaisin pihalla järjestettiin
tapahtumia eri teemojen ympärille. Lisäksi
pihalla järjestettiin eläinkerhoja ja –leirejä
koko kesän ajan.
Pihapiirissä oli yleisölle avoinna myös nuoren
valokuvaajan Vesa Tynin valokuvanäyttely

Ostopalvelusopimukset
Yhdistys sitoutui vuoden aikana neljään
eri ostopalvelusopimukseen Lahden
kaupungin ja Hollolan kunnan kanssa.
Lahden kaupungin metsätoimen kanssa
yhdistys toteutti viljelypalstatoimintaa ja
pieneläinhautausmaahoidon. Lisäksi
Hollolan kunnan metsätoimen kanssa
yhdistys hoiti Kartanon alueen
viljelypalstatoimintaa. Lahdessa ja
Hollolassa viljelijöitä oli yhteensä 393 (=
292 + 102). Viljelijöiden määrä oli
edellisiä vuosia korkeampi ja lisäksi
viljelytoiminnassa oli runsaasti
enemmän henkilöitä mukana kuin mitä

	
  
	
  
	
  

asiakasrekisterissä. Palstatoiminnassa
voidaan arvioida olevan mukana yli 500
viljelijää.
Pieneläinhautausmaasopimuksen mukaan
yhdistys huolehtii asiakasrekisterin
ylläpidosta, ympäristön hoidosta,
jätehuollosta ja pienistä raivaustöistä.
Yhdistys laati yhteensä 42 asiakkaan
kanssa hautapaikkasopimuksen.
Yhdistys tarjosi yhteensä yhdeksälle (9)
kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle
työtoimintapaikan 4H-kotieläinpihan
työtehtäviin. Kuntouttavan työtoiminnan
sopimukset laadittiin Lahden kaupungin
sosiaali- ja terveysviraston kanssa.

vuoden 2014 lopussa 2,5 toimihenkilöä
(12 kk toiminnanjohtaja, 12 kk
projektityöntekijä ja 6 kk koordinaattori).
Lisäksi yhdistyksen palveluksessa oli osaaikaisena nuoriso-ohjaajana Emma
Komppa (12 kk).
Lahden 4H-yhdistyksen henkilöstökulut
olivat vuonna 2014 yhteensä 120 616,57
€. Kustannuksiin sisältyvät maksettujen
palkkojen ja palkkioiden eläkekulut ja
muut henkilöstösivukulut sekä
lomapalkkavelan muutos.
4H-yhdistyksessä toimivien
vapaaehtoisten määrä oli 9 henkilöä.

Talous
Hankkeet
Hämeen ELY-keskus myönsi Askeleet
eteenpäin –työllisyyspoliittiselle hankkeelle
avustusta koko toimintavuodelle 2014.
Hankkeen valmentautujia, 17 – 29 vuotiaita
ja maahanmuuttajia, oli vuoden aikana
yhteensä 56.
Askeleet eteenpäin –hanke on aloitettu
1.7.2010 ja sen suunniteltu kokonaiskesto
on 31.6.2015 saakka. Hanke on todettu
tarpeelliseksi ja sen aikana saavutetut
tulokset on ylitetty vuosittain. Hankkeen
ohjausryhmään kuuluivat Hämeen ELYkeskuksen, TE-palveluiden, Lahden
nuorisopalveluiden, Lahden kaupungin
sosiaali- ja terveysviraston, Suomen 4Hliiton, Lahden kaupungin työllisyysyksikön ja
Tuoterenkaan edustajat.

Henkilöstö ja talous
Henkilöstö
Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi YOartenomi – humanistisen alan YAMK Petra
Kortelainen 10 kk ja hänen
äitiyslomansijaisena YO-artenomi Anna
Puolakka 2 kk. Lahden 4H-yhdistyksen
toiminnanjohtaja hoiti syyskuusta 2014
myös Nastolan 4H-yhdistyksen
toiminnanjohtajan työtehtäviä.
Lahden 4H-yhdistyksen vakituisen ja
kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli

Lahden 4H-yhdistyksen tilikauden tulos oli
ylijäämäinen 18 652,21 €. Taseen
loppusumma oli 115 099,28 €.
Suomen 4H-liiton välittämän
valtionavustuksen määrä oli 12 537,34 €.
Kuntarahoitus oli yhteensä 6 000 €.
4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui
jäsenmaksutuloista, hanketoiminnasta,
palvelutoiminnan tuotoista,
ostopalvelusopimuksista ja muusta
omatoimisesta varainhankinnasta.

Toiminnan-/tilintarkastaja
Lahden 4H-yhdistyksen
toiminnantarkastajina toimivat Reijo Ollikka
ja Anja Kinnunen.
	
  

	
  
	
  
	
  

Lopuksi
	
  
Lahden 4H-yhdistyksen toimihenkilöt kuvailevat vuotta 2014 ”Parhaimmaksi vuodeksi koko pihan
historian”. Kesä 2014 toi 4H-kotieläinpihalle enemmän kävijöitä edellisiin vuosiin verrattuna.
Suurelta osalta kiitokset kuuluvat Nuokun sirkukselle, jonka vapaaehtoiset sirkustaiteilijat pitivät
pihan riihessä sirkuksen historiikkinäyttelyä koko kesän ajan ja järjestivät yleisölle ilmaisesityksiä.
Piha sai myös paljon kiitosta tarkastajilta. Tarkastajien mukaan pihan eläimillä on hyvät oltavat,
kahvilatila moitteeton sekä piha on turvallinen asiakkaille että siistissä kunnossa.
Yhdistys tarjoaa vuosittain kymmenille nuorille työpaikan ja kokemusta työelämästä. Pihan eläimet
toimivat loistavana apuvälineenä arjen vastuunottamisessa. Ilman nuorten työntekijöiden ja
vapaaehtoisten työpanosta sekä Lahden kaupungin tukea monipuolinen 4H-toiminta ei olisi
mahdollista Lahdessa.
Vuosi 2014 oli myös muutosten vuosi. Piirien lakkauttamiset ja talous- ja hallintouudistukset
työllistivät toimihenkilöitä. Muutosmyllerryksestä huolimatta yhdistyksen toiminta ylitti sille asetetut
tavoitteet ja yhdistys kykeni tarjoamaan uusia toimintoja.
Kiitokset kuuluvat kaikille toimintaamme tukijoille ja toiminnassa mukana olleille!

Lahden 4H-yhdistys ry

____________________
Petra Kortelainen
Toiminnanjohtaja

_____________________________________________________________
Lahden 4H-yhdistyksen toiminnan tukijat vuonna 2014:
Lahden kaupunki, Lahden nuorisopalvelut, Lahden ympäristöpalvelut, Hämeen ELY-keskus, Hämeen TEpalvelut, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen 4H-liitto, Osuuskauppa
Hämeenmaa ja KodinTerra, Kujalan Komposti Oy, Koskisen Oy, Tavaratalo Hong Kong Lahti, Berner Oy
(Green Care), Nuokun sirkusyhdistys ry, Soilituote Oy, Sibeliustalo Oy, Salpausselän Kennelpiiri Luomutila
Arponen-Morgenstern, Tarja Tonttila, Jussilan Luomutila, Keski-Uudenmaan ammattioppilaitos, Lahden
diakonian instituutti, Kaisu Jylhä-Sandberg (Keittiömaailma), Taikuri Jouko Alho ja Sipi-pelle, Juujoojaa
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15100 LAHTI

	
  

E-mail: lahti@4h.fi

	
  

www.lahti.4h.fi

	
  

Facebookista löydät meidät nimellä:
Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha

