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1 Yleistä

1.1 Suomen 4H-järjestö
4H-järjestö on kansainvälinen, poliittisesti 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 4H-järjestön tarvitsemia keskitettyjä
palveluja. Jäsenmäärältään 4H-järjestö on yksi Suomen suuremmista nuorisojärjestöistä.

1.2 Lahden 4H-yhdistys ry
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toteuttaa 4H-nuorisotyötä ja toiminnallaan ennaltaehkäistä
syrjintää, tukea terveitä elämäntapoja ja nuorten hyvinvointia. Toiminta-ajatukseemme 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 2009 keskeisempiä tehtäviä. Olemme
tarjonneet kuntouttavaa työtoimintaa sekä harjoittelu- että työssäoppimispaikkoja Päijät-Hämeen
työvoimatoimiston nuorille asiakkaille.

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 16-vuoden ajan.

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha avattiin ensimmäistä kertaa yleisölle vuonna 1996 Lahden kaupungin
omistamalla Yli-Marolan tilalla ja piha onkin toiminut pääsymaksuttomana kohteena jo 13 vuoden ajan.
Tänä aikana on pihalla vieraillut yli 350 000 lahtelaista sekä ulkopaikkakuntalaista vierasta. Kotieläinpiha

kuuluukin kävijämäärältään yhdessä Launeen perhepuiston kanssa Lahden kaupungin
perhematkailukohteiden aatelistoon. Pihapiirissä sijaitsee myös pienimuotoinen kesäkahvila ja myymälä.

Kesäajan toiminta painottui kotieläinpihan vieraiden palvelemiseen. Kotieläinpiha toimi kesäkohteena 1.6.–
28.8.2009, jonka aikana pihalla vieraili 14 000 lahtelaista ja ulkopaikkakuntalaista vierailijaa.

2 Ostopalvelusopimukset
Yhdistys sitoutui vuoden aikana kahteen pidempiaikaiseen sopimukseen: Lahden kaupungin sosiaalitoimen
kuntouttavan työtoiminnan ja Lahden kaupungin teknisen toimen palstatoiminta sopimuksiin.

2.1 Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttava työtoiminta yhdessä Lahden kaupungin sosiaalitoimen kanssa sujui koko toimintavuoden.
Kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut vuoden 2009 aikana yhteensä 6 henkilöä.

2.2 Palstatoiminta
Keväällä 2009 jaoimme sopimuksen mukaan Lahden kaupungin omistamat palstat 10:ssä eri pisteessä yli
300 viljelijälle.

3 Jäsenistö ja toiminta-alue
Yhdistyksen toiminnassa oli mukana 53 nuorisojäsentä. 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.
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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 alku vuonna 2009 Jarmo Kujanpää (puheenjohtaja), Liisa
Murto, Tapani Pöyry, Titta Vierumäki ja Sirpa Tetri. Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja.
Loppuvuonna hallituksen muodostivat Sari Knuuti (puheenjohtaja), Tauno Kyttälä, Merja-Liisa Kerkkä, Jouni
Ikonen, Sirkka Notkonen ja Maria Friman sekä varajäsenenä Mika Kari. Sihteerinä toimi Petra Kortelainen.
Kokoukset pidettiin Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla, Neljänkaivonkatu 47.

Nykyinen istuvahallitus oli huolissaan Yli-Marolan kiinteistöjen kunnosta, etenkin navetan, joka on
kotieläinpihan toiminnan jatkumisen edellytys.

4.2 Toimihenkilöt ja työllistetyt
Yhdistyksellä oli vuoden aikana 3 vakituista toimihenkilöä: toiminnanjohtajana Tarja Aaltoluoto (31.3.2009
saakka), toiminnanjohtaja Nina Parkkinen (1.6.2009 saakka) ja toiminnanjohtaja Petra Kortelainen
(29.6.2009 alkaen). Lisäksi yhdistys palkkasi määräaikaisen vastaavan ohjaajan kahdeksi kuukaudeksi.

Palkkatuella yhdistyksen kautta palkattuina oli yhteensä 3 henkilöä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui
6 henkilöä, työharjoitteluun / työelämävalmennukseen 8 henkilöä, työkokeiluun 4 henkilöä sekä koulun
työharjoitteluun 5 henkilöä. Dogsittereitä Lahden alueella toimi 8 henkilöä. Yhdistys työllisti yhteensä 34
henkilöä vuoden 2009 aikana. Palkkoja maksettiin vuoden 2009 aikana 21 480,44 euroa, summa ei sisällä
sivukuluja.
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5 Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla 24.3.2009. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Tapani Pöyry ja sihteerinä Nina Parkkinen. Kokouksessa päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, vahvistettiin hallituksen esitys
toimintasuunnitelmaksi ja talousarvio vuodelle 2009. Vuoden 2009 jäsenmaksuksi päätettiin 25 euroa
/vuosi / henkilö.

6 Yhdistyksen toiminnan rahoitus
Toimintaa rahoitettiin vuonna 2009 valtionavun, kuntarahoituksen ja omatoimisen varainhankinnan kautta.
Etelä-Suomen 4H-piirin kautta saatiin valtionapua yhteensä 8 870,00 euroa; Lahden kaupunki myönsi
avustusta kotieläinpihan toimintaan yhteensä 42 000,00 euroa ja nuorisopalveluiden kautta yhdistys sai
vuosiavustusta yhteensä 4000,00 euroa. Avustusten lisäksi yhdistyksellä oli omaa varainhankintaa ja
jäsenmaksutuloja yhdistys sai yhteensä 1040,00 euroa.

Vuoden 2009 tilinpäätös osoittaa ylijäämää. Yhdistys toimii yleishyödyllisellä ja voittoa tavoittamattomalla
periaatteella ja tärkeintä oli toiminnan jatkuminen myös tulevaisuudessa. Ylijäämäinen tilinpäätös loi
edellytyksiä toiminnan jatkumiselle vuoden 2010 alkukuukausille.

7 Yhdistyksen toiminta vuonna 2009
Vuoden 2009 aikana toimi 8 dogsitteriä, joiden ansiot kuluneena vuonna olivat 900,06 euroa (sis. sivukulut).

Yli-Marolan 4H-kotieläinpihan kesätoiminta alkoi 1.6.2009 ja päättyi 28.8.2009. Paikalla vieraili n. 14 000
henkeä. Pihapiirissä oli myös kahvila, josta vierailijat saivat ostaa myös pieniä matkamuistoja.

29.8.2009 avasimme Ahtialan tuoremehuaseman ja toiminta jatkui 28.10.2009 saakka.

Yhdistys jakoi kaupungin omistuksessa olevat viljelypalstat toukokuussa. Kaupungin alueella sijaitsee 10
palsta-aluetta, joissa oli yhteensä 318 viljelijää.

Joulumarkkinat järjestettiin kymmenennen kerran 12.12.2009.

7.1 Kerhot, kurssit ja koulutukset
Syksyllä 2009 yhdistys järjesti 4H-yrityskurssin nuorille, johon osallistui 8 nuorta. Kurssi pidettiin kahtena eri
päivänä.

Joulukuun 5. päivä aloitettiin Dogsitter-koulutus, johon osallistui yhteensä 11 nuorta. Koulutusta jatketaan
vuonna 2010 ja sen kokonaistuntimäärä on 60 opiskelutuntia.

Vuoden 2009 aikana yhdistyksessä toimi neljä eläinkerhoa ja kaksi kädentaitokerhoa. Kerhoissa oli mukana
45 lasta ja nuorta. Valtakunnallisia TOP-tehtäviä tehtiin kerhoissa yhteensä 86 kpl.

Yhdistyksen järjestämään nuorisotoimintaan osallistui yhteensä 304 henkilöä ja kerho-, kurssi- ja
koulutuskertoja oli yhteensä 37 vuonna 2009. Täten osallistumiskertoja oli yhteensä 11 359.
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Koulujen välinen yhteistyö käynnistettiin 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.

7.2 Kansainvälisyys
Yli-Marolan 4H-kotieläinpihan kesässä ovat monet eri kansallisuudet edustettuna ja lahtelaiset tuovat
vieraitaan mielellään kotieläinpihalle. Yhdistys työllisti myös yhden maahanmuuttajan kotieläinpihalle, joka
ei osannut laisinkaan suomen kieltä. Yhdistys käynnisti yhteistyön Koti ja kuusi Osuuskunnan Samovaarihankkeen kanssa, jonka tehtävänä on tukea maahanmuuttajia sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja
etsiä heille harjoittelupaikkoja.

7.3 Tapahtumat
16.5.2009

Lasten satama-tapahtuma

1.6. – 28.8.2009

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha avoinna

15.8.2009

Punamultamaalin keitto yhdessä Salpauksen + TM kanssa

28.8.2009

Harrastemessut Kivimaan koululla Lahdessa

18–20.9.2009 Caravan-messut, yhdistyksen järjestämä lapsiparkki
26.9.2009

Yli-Marolan pihaperhepäivä, yhteistyössä Diakin kanssa

26.9.2009

Valtakunnallinen ympäristöpäivä

21.11.2009

Lasten ympäristöpäivä 8-salilla

12.12.2009

Joulumarkkinat ja eläinten joulurauhan julistus Yli-Marolassa

Lisäksi yhdistys vuokrasi Yli-Marolan päärakennuksen juhlasalia erilaisiin perhe- ja kokoustilaisuuksiin.

8 Yhteistyö eri tahojen kanssa
Lahden 4H-yhdistyksen yhteistyökumppaneina toimivat vuonna 2009 Lahden kaupungin eri osastot, EteläSuomen lääninhallitus, 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 2009. Yhdistys aloitti myös yhteistyön Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa
tarjoamalla heille perhekahvilaa varten tilat. Perhekahvila toimi kotieläinpihan tiloissa syksyllä 2009 lähes
kolme kuukautta.

9 Tiedotustoiminta
Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin postereilla ja internetissä. Yhdistykselle tehtiin blogi-sivusto, johon oli
helppo päivittää tapahtumat reaaliajassa (http://ylimarola.blogit.fi). Kaikille valtakunnallisen jäsenmaksun
maksaneille tilattiin Pilke-lehti. Kerholaisia informoitiin tapahtumista kerhokirjeellä, joita postitettiin
jäsenille noin kolmen kuukauden välein.

Yhdistys lähetti useita mediatiedotteita sekä median edustajille että yhteistyökumppaneille. Yhdistyksestä
oli useita juttuja mediassa. Kotieläinpiha pääsi myös Hämeen alueuutisiin pihalta löytyneen sodan ajan
kranaatin vuoksi.

Yhdistyksen sisäinen tiedotus hoidettiin viikkopalavereilla ja hallituksen kokouksilla. Hallituksen jäseniä
informoitiin joko postitse tai sähköpostilla tulevista ja menneistä tapahtumista ja heidät pidettiin jatkuvasti
ajan tasalla.

10 Lopuksi

Vuosi 2009 oli Lahden 4H-yhdistykselle kiireinen ja toimihenkilöiden muutokset ja uusi hallitus toivat
toimintaan uusia innovatiivisia kehittämisideoita. Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin.
Yhteiskuntamme taloudellisen tilan heikkeneminen vaati voimanponnistuksia myös yhdistyksessä.

Yhdistys sai kuluvan vuoden aikana paljon kiitosta tukijoiltaan ja yhteistyötahoilta.
Toimintaa edesauttoivat monet tukijat ja yhteistyötahot, joille kaikille erikseen nimiä mainitsematta kaunis
kiitos ja kumarrus!

Lahdessa 10.2.2010

Petra Kortelainen
Toiminnanjohtaja

