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UURAISTEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Tammikuu
Iltapäivätoiminta alkaa
Kerhojen toiminta alkaa
Elokuvailta x 2
Kesätyöllistämisen tiedottaminen
Nuorisovaihdon hakeminen
Belgialaiset ja tanskalaiset nuorisotyöntekijät
vierailulle

Kesäkuu
Summer Party
Kesätyöt alkaa
Päiväleirit
Helsingin retki
Viheralueen hoito
Hoitohautojen hoito
Metallinkeräys/Ser-keräys

Helmikuu
Nuorisovaihdon hakeminen
Toimintakertomus 2017
FYW yritysvierailu
Hygieniaosaamiskurssi
Elokuvailta
FYW-jatkohankkeen kirjoittaminen

Heinäkuu
Nuorisovaihto Suomessa
Uuraisten viikolla POP UP- yrityksiä

Elokuu

Maaliskuu
Tilinpäätös ja tilikokous
EA-kurssi
Lastenhoitokurssi
Elokuvailta
Kesätyöllistämiskampanja alkaa
4H-kesäyrittäjyyskampanja alkaa
Hakeminen kesätöihin alkaa
Robo-hankkeesta päätös

Seiskastartit
Iltapäivätoiminta alkaa
Kerhonohjaajien kurssi
Työpalvelutoiminta alkaa
Kesätyökampanjat päättyvät
Robo-hankkeen koordinaattori aloittaa työt

Syyskuu
Kerhot alkavat
Välitilinpäätös
Metsäteemapäivä: 8-9 lk ja IPT

Huhtikuu
Kesätyökampajan haut päättyvät
IPT-haku alkaa
Sääntömääräinen kokous
Kerhot päättyvät
Robo-hanke alkaa
FYW-jatkohankkeen jättö

Lokakuu
Robo -kerhot aloittavat
Tuloskeskustelut vuodelle 2019
4H-yrityskurssi
Elokuvailta x 2
Iltakirjasto

Toukokuu
Rekrytointi Robo-hankkeeseen
IPT päätökset paikoista
Metsäteemapäivät: 3.-4.lk
4H-yrityskurssi
APV
Ajokortti työelämään -kurssi 8-lk
Työt alkaa -kurssi

Marraskuu
Valtakunnallinen 4H-viikko
Talousarvio 2019
Toimintasuunnitelma 2019
Elokuvailta

Joulukuu

Jouluinen elokuvailta
Kerhonohjaajien jatkokurssi
Kerhot joululomalla
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UURAISTEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2017

4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja
toimintaperiaatteet.
Sääntöjen mukaisesti Uuraisten 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 11.3.1938 yhdistysrekisteriin. Käyntiosoite on Mansikkamäentie
2, 41230 Uurainen. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 1009743-2.

JÄSENET
4H-yhdistyksellä oli vuonna 2017
- yhteensä 285 nuorisojäsentä (210 / 2016), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 190 (135 / 2016)
- yhteensä 53 aikuisjäsentä (31 / 2016), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita
jäseniä oli 34 kpl
4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli 156 (115 / 2016) ja poikia oli 123 (90 / 2016).

HALLITUS
Uuraisten 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina
ja hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja: Merja Mikkonen
Varapuheenjohtaja: Sanna Kettunen
Jäsen: Merja Kinnunen
Jäsen: Samuli Mattila
Jäsen: Miija Taipale
Jäsen: Simo Koskinen (kunnan nimeämä edustaja)
Varajäsen: Venla Mikkonen
Hallituksen sihteereinä toimivat 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Tuikkanen sekä vs.
toiminnanjohtaja Anne Heimonen.
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KOKOUKSET

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Uuraisten 4H-yhdistyksen toimistolla
25.4.2017. Osallistujina oli 8 jäsentä.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous. Päätöspykäliä kertyi toimintavuoden aikana yhteensä 55.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Uuraisten 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. Paikka- ja seutukunnalla 4H-yhdistys on jäsenenä Jyväsriihi ry:ssä.
Uuraisten 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Uuraisten kunta. Edelliseen vuoteen verrattuna toimialue säilyi ennallaan.

TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS

Uuraisten 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2017 perustui 4H-järjestön edustajakokouksen
hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan "4H-nuorisotyö 2017-2019 Ote muutokseen ja tulevaisuuteen", syksyllä 2016 4H-liiton lähitukihenkilön ja yhdistyksen hallituksen kanssa
käytyyn tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksymään
vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.

TOIMINTA

4H-järjestössä toteutetaan "Kolme askelta työelämään"-toimintamallia. Ensimmäisellä askeleella 4H-kerhotoiminnassa lapset oppivat monipuolisesti elämänhallintaa tukevia käytännön ja käden taitoja. Samalla he oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Toisella askeleella yli 13-vuotiaat nuoret osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämiin valmennuksiin, koulutuksiin ja kursseille, joiden kautta heillä on edelleen mahdollisuus saada työtä. Kolmannella askeleella nuoret työllistyvät 4H:n kautta erilaisiin töihin ja
yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria kannustetaan ja opastetaan oman 4H-yrityksen perustamiseen.
4H-nuorisotoiminnan avaintuotteita ovat kerhot, kurssit, työllistäminen sekä yrittäjyys. Näiden osa-alueiden tulokset kertomusvuonna olivat:
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•

Kerhoja ja teemakerhoja yhteensä 15 kpl (14 / 2016), joiden kokoontumiskertojen
määrä oli yhteensä 319 (293 / 2016) ja osallistujamäärä yhteensä 3201 (2009 /
2016)

•

Nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailupäiviä toteutui yhteensä 2536

•

•

▪

1667 / 2016

▪

3388 / 2015

Nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 55.506,67 €
▪

49 415,88 € / 2016

▪

51 361,36 € / 2015

4H-Yrityksiä oli 19 kpl (9 / 2016, 3 / 2015) ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli
12 949,35 € (4 108,85 € / 2016, 2 827,51 € / 2015)

Lisäksi yhdistys tuotti kertomusvuonna iltapäivätoimintaa kahdessa eri ryhmässä ja niiden
toimintaan osallistuneiden määrä oli yhteensä 38.
Muuta merkittävää vuoden 2017 toiminnassa oli Leader -rahoitteisen Find your way -hankkeen toimiminen ja myös menestyminen Uuraisilla. Kolmivuotinen Fyw -hanke alkoi huhtikuussa 2016. Hankkeessa kehitetään nuorten yrittäjyyskasvatusta. Hankkeen koordinaattorina on toiminut 1.8.2016 lähtien Pia Kautto. Lisäksi yhdistyksessä kesällä 2016 käynnistyi
Jyväsriihi ry:n Kimpsu-teemahankkeen alahanke, jossa yhdistykselle hankittiin kalustoa
vuosien 2016 - 2017 aikana. Kimpsu teemahankkeella kalustettiin toimistosta nuorten tila,
hankittiin Helluntaiseurakunnan ja Höytiän kyläyhdistyksen kanssa yhteiset sumopainiasut
ja pomppulinna, äänentoistovälineet sekä tapahtumateltta ynnä muuta tapahtuman järjestämisessä tarvittavaa kalustoa. Kimpsu-hanke kesti lokakuun 2017 loppuun saakka.
Uuraisten 4H-yhdistys valittiin vuoden uuraislaiseksi kesällä 2017 ja yhdistys sai Uuraisten
kunnalta 300 € stipendin. Raha tullaan käyttämään nuorten 4H-yrittäjien palkitsemiseen
kuutena vuotena perättäin 50 €:n stipendein. Ensimmäisellä kerralla tämän palkinnon ja tunnustuksen saa Henna Virtanen Kangashäkistä. Henna on työskennellyt useammassa 4Hyrityksessä ja yritykset ovat menestyneet hienosti. Henna on osoittanut vastuuntuntoisuutta
ja yritteliäisyyttä sekä kehittynyt vuoden aikana paljon.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT

Yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärän vuoden 2017 lopussa oli
5 määräaikaistatoimihenkilöä/-työntekijää.
•

Toiminnanjohtaja Anni Tuikkanen, vakituinen työsuhde

•

Iltapäivätoiminnanohjaaja Päivi Saarinen, määräaikainen työsuhde

•

Iltapäivätoiminnanohjaaja Annastiina Taipale, määräaikainen työsuhde
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•

Iltapäivätoiminnan- /toiminnanohjaaja Micaela Raudasoja, määräaikainen työsuhde

•

Hankekoordinaattori Pia Kautto, määräaikainen työsuhde

Uuraisten 4H-yhdistys hoiti kesätyöllistämisen Uuraisten kunnassa kesällä 2017 ja työllisti
sen kautta 24 nuorta. Kesällä toimivat 4H-yritykset työllistivät yhteensä 23 nuorta. Yhdistyksellä oli palveluksessa 17 nuorta kerhonohjaajaa.
4H-yhdistyksen työllistämien nuorten lukumäärä oli 51.
4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2017 yhteensä 141 171,01 € € (124 610,85
€/2016, 131 138,24 € / 2015). 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

Uuraisten 4H-yhdistyksen tilikauden 2017 tulos oli alijäämäinen -929,45 €. Taseen loppusumma oli 113 092,21 € (74 473,74 € / 2016, 38 519,81 € / 2015).
Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 14 196 €, (15 056 € / 2016, 12 975
€ / 2015). Kuntarahoitus oli yhteensä 5 000 €, (7 500 € / 2016, 7500 € / 2015). Ostopalvelusopimuksella kunnalle on myyty iltapäivätoiminta hintaan 49 350 €/vuosi, (50 430 €/2016).
4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, palvelutoiminnan tuotoista, hankerahoituksesta, AVI:n kerhotoiminnan avustuksesta, metalliromun keräyksestä ja muusta
omatoimisesta varainhankinnasta.

TOIMINNANTARKASTAJA

Uuraisten 4H-yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Arto Veijonen.

TULEVA KEHITYS

Uuraisten 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että yhdistyksen tulevaisuus on vakaa. Yhdistykseen on palannut kesäkuussa 2017 pitkäaikainen toiminnanjohtaja, jolla on hankekokemusta 2013 vuodesta alkaen. Hanketoiminta on yhdistysten tämän päiväistä toimintaa, jolla
saadaan pieneen budjettiin lisärahoitusta. Keväällä 2018 on aloittamassa Robo -hanke.
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Tässä hankkeessa on haettu rahoitusta robotiikka, koodaus ja ohjelmointi harrastusmahdollisuuksien luomiseksi. Hankkeeseen tullaan työllistämään yksi hankekoordinaattori.
Find your way -hanke jatkuu vielä 2019 tammikuun loppuun saakka. Find your way -hanke
on tuottanut paljon hyvää tulosta ja saanut siitä myös kiitosta ja näkyvyyttä. Uuraisten kunta
valitsi Uuraisten 4H-yhdistyksen vuoden Uuraislaiseksi. Suomen 4H-liitto on myös huomioinut Uuraisten 4H-yhdistyksen menestyksekkään hankkeen.
Muut varainhankinnan keinot ovat myös yhdistykselle tärkeitä. Vuosi 2016 oli pettymys metallinkeräyksessä ja tuottoa tuli alle 500 euroa. Vuonna 2017 saatiin kuitenkin kerättyä metalliromua 1601,98 euron edestä. Kehityssuunta on oikea. Edellisien vuosien suuruista tuottoa metallinkeräyksestä voi olla melko vaikeaa saavuttaa. Jatkamme silti hyvää toimintaa ja
järjestämme keräyksiä joka vuosi.
On tärkeää, että yhdistyksessä kehitetään edelleen kansainvälistä toimintaa. Vuonna 2017
järjestettiin yhdistyksessä jo kolmas nuorisovaihto. Heinäkuussa 2017 järjestetty nuorisovaihto toteutettiin Itävallassa. Nuorisovaihdossa oli 15 uuraislaista nuorta ja 15 itävaltalaista
ja 8 ohjaajaa. Nuorisovaihdon aiheena oli yrittäjyys. Hallitus pitää tärkeänä, että yhdistyksen
kansainvälistätoimintaa kehitetään edelleen.
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