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Uuraisten 4H-yhdistys      

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 2018 

  - yhteensä 343 nuorisojäsentä (285/2017), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä 

    oli 227 kpl (190/2017) 

   - yhteensä 64 aikuisjäsentä (53/2017), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli  

    38 kpl (34/2017)  

4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli 185 (156/2017) ja poikia oli 155 (123/2017).     

Nuorisojäsenten ikäjakauma on 6 - 28 vuotta. 

 

Hallitus 

Uuraisten 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja hallituksen 

järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 

Puheenjohtaja: Leena-Kaisa Flyktman 

Varapuheenjohtaja: Merja Kinnunen 

Jäsen: Sanna Kettunen 

Jäsen: Ossi Anttila                

Jäsen: Samuli Mattila 

Jäsen: Simo Koskinen (kunnan nimeämä edustaja) 

Varajäsen: Venla Taipale 

 

Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Tuikkanen. 

 

Kokoukset 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Uuraisten 4H-yhdistyksen toimistolla (Mansikkamäentie 2, 

41230 Uurainen) 3.5.2018. Osallistujina oli 10 jäsentä.  

Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa ja päätöspykäliä kertyi toimintavuoden aikana yhteensä 75. 

4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 3.5.2018 jaettiin 50 € arvoinen nuorten stipendi Henna 

Virtaselle ahkerasta 4H -yrittäjyydestä.  
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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 2018 perustui 4H-järjestön edustajakokouksen hyväksymään 

kolmivuotiseen strategiaan "4H-nuorisotyö 2017 - 2019 Ote muutokseen ja tulevaisuuteen", syksyllä 2017 

4H-liiton lähitukihenkilön ja yhdistyksen hallituksen kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen 

sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2018 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:  

- kerhoja ja teemakerhoja yhteensä 20 kpl (15/2017), joiden kokoontumiskertoja oli yhteensä 355 (319/2017) 

ja osallistujamäärä määrä oli yhteensä 3591 (3201/2017) 

- nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailuisteitä kertyi yhteensä 2642 (2536/2017) 

- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 67.908,15 (55 506, 67 €/2017) 

- 4H-Yrityksiä oli 20 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 15 995,79 € (19 kpl ja 12 949,35 €/2017) 

Lisäksi yhdistys tuotti kertomusvuonna iltapäivätoimintaa kahdessa eri ryhmässä, ja niiden toimintaan 

osallistuneiden määrä oli yhteensä 38 (38/2017). 

 

Muuta merkittävää vuoden 2018 yhdistyksen toiminnassa oli Leader rahoitteisen Find your way -hankkeen 

jatkuminen, sekä elokuussa 2018 alkanut kolmivuotinen Leader rahoitteinen ROBO -hanke. ROBO-

hankkeen hankekoordinaattorin tehtävässä on toiminut Heikki Eloranta 1.8.2018 alkaen. Hankkeessa 

kehitetään täysin uudenlaista harrastustoimintaa teknologian ympärille. Uuraisten alueelle saatiin syksyllä 

2018 käynnistettyä jo kolme robokerhoa, jossa 5.- ja 6.-luokkalaiset pääsevät kehittämään ohjelmointi- ja 

robotiikkataitojaan hauskalla tavalla!  

 

Kerhojen lisäksi yläkouluikäisten nuorten teknologiaryhmä aloitti toimintansa lokakuussa 2018. Ryhmän 

kanssa tutustutaan teknologia-alaan yritys- ja oppilaitosvierailuiden kautta sekä totta kai myös itse tekemällä 

ryhmän tapaamisten aikana. Ryhmän kanssa ollaan myös haettu Erasmus+ ohjelmasta 

nuorisovaihtohankkeelle rahoitusta. Mikäli hanke toteutuu, lähdetään heinäkuussa 2019 tutustumaan 

Itävaltaan ja heidän tapaansa toimia nuorten kanssa teknologia-aiheisessa toimintaympäristössä. Nuorten 

ryhmän tähän mennessä näkyvin ponnistus oli Valon Kylä -tapahtuman valotaideteosten luominen yhdessä 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. 
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Hanke on otettu hyvin vastaan Uuraisilla ja toiminta on vakiinnuttanut paikkansa. Kerhoissa ja nuorten 

ryhmässä on mukana n. 45 lasta nuorta yhteensä ja aihealue kiinnostaa tasaisesti niin tyttöjä kuin poikiakin. 

Iltapäivätoiminta 

Kirkonkylän iltapäivätoiminnassa oli keväällä 2018 mukana 22 lasta ja syksyllä 2018 25 lasta. Hirvasen 

ryhmässä oli keväällä 2018 lapsia 13 ja syksyllä 2018 lapsia oli 16. Ilttisryhmillä on yhteiset, viikoittain 

vaihtuvat teemat. Ilttiksessä on ollut teemoina esimerkiksi sirkus, viidakon eläimet, avaruus, supersankarit 

sekä vuodenaikojen mukaan vaihtuvat teemat kuten syksy, halloween, joulu, pääsiäinen ja kevät. 

Iltapäivätoiminta on koulun jälkeistä ohjattua toimintaa 1-2-luokkalaisille lapsille. Iltapäivätoiminta tukee 

koulun ja kodin perustehtävää luoda lapselle turvallinen, eheä ja tasapainoinen päivä koulun päätyttyä 

vanhempien ollessa työssä. 

Toimintaa toteutetaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden mukaisesti. 

Iltapäivätoiminnan normaaliin päiväohjelmaan kuuluu läksyjen teko, välipala, leikki, ulkoilu, askartelu ja 

pelailu yhdessä kavereiden ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kanssa. Iltapäivätoimintaryhmät tekevät yhteisiä 

retkiä. Syyskuussa 2018 kävimme metsäteeman merkeissä tutustumassa POKEn Tarvaalan yksikköön sekä 

teimme metsäretken Aittovuoren laavulle. 

Toukokuussa ohjaajilla oli kehittämispäivä. Kyseisenä päivänä ei ollut varsinaista iltapäivätoimintaa. 

Iltapäivätoiminnan teemoista, tapahtumista ja muista tärkeistä asioista ohjaajat tiedottavat lasten huoltajia 

sähköpostitse kuukausitiedotteissa. Lisäksi asioista tiedotetaan Uuraisten 4H:n nettisivuilla ja Facebookissa. 

Kerhotoiminta 

Vuonna 2018 kevät - ja syyskaudella Uuraisten alueella oli toiminnassa vaihdellen 12-15 kerhoa. Kerhoja oli 

Uuraisten koulukeskuksella, Hirvasella, Kyynämöisillä, Höytiällä ja Oikarissa. Kerhokertoja on syyskaudella 

n. 12 ja kevätkaudella n. 15. Yhdessä kerhossa on kerholaisia 8-20. Kaikki kerhot kokoontuvat kerran 

viikossa ja kerhoaika on 1-2h. Kerhoissa voidaan kerätä rahaa esimerkiksi pitämällä kioskia ja käyttää 

kertyneet varat lasten toivomaan retkeen. 

Kerhoja järjestetään 1-6-luokkalaisille lapsille. Ohjaajia kerhoissa on yleensä kaksi, aikuinen 

vastuuohjaajana ja nuori (13-15-vuotias) apuohjaajana. Kerhoissa haluamme järjestää mahdollisimman 

vaihtelevaa ohjelmaa, jotta kerhoilu olisi hauskaa, kehittävää ja mielekästä. Ohjelmana kerhoissa on ollut 

mm. retkiä (laavuille, ravintoloihin, Tarvaalaan), juhlia, kankaanpainantaa, huovutusta, askartelua, 

eläinvierailuja, luistelua, nyyttäreitä, leipomista, sekä tietenkin paljon sisä- ja ulkoleikkejä. 

Henkilöstö ja henkilöstökulut 

Uuraisten 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2018 lopussa 6 

toimihenkilöä 

• Toiminnanjohtaja Anni Tuikkanen, vakituinen työsuhde 

• Iltapäivätoiminnanohjaaja Päivi Saarinen, määräaikainen työsuhde 

• Iltapäivätoiminnanohjaaja Santtu Koivunen, määräaikainen työsuhde 

• Toiminnanohjaaja /Iltapäivätoiminnanohjaaja Micaela Raudasoja, määräaikainen työsuhde 

• Hankekoordinaattori Pia Kautto, määräaikainen työsuhde 

• Hankekoordinaattori Heikki Eloranta, määräaikainen työsuhde 
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Uuraisten 4H-yhdistys hoiti kesätyöllistämisen yhdessä Uuraisten kunnan kanssa ja työllisti 34 nuorta. 

Yhdistyksellä oli palveluksessa 10 kerhonohjaaja. 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2018 yhteensä 171 142,29 € (141 171,07 € /2017). 

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 2018 tulos oli ylijäämäinen 24 345,56 €. Taseen loppusumma oli 

114 871,51 € (113 092,21 € /2017). 

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 18 196,00 € (14 196 €/2017). Kuntarahoitus oli 

yhteensä 5000 € (5000 €/2017). Lisäksi myytiin ostopalvelusopimuksella kunnalle iltapäivätoimintaa. 

4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, palvelutoiminnan tuotoista, hankerahoituksesta, 

AVI:n kerhotoiminnan avustuksesta, metalliromun keräyksestä ja muusta omatoimisesta varainhankinnasta 

 

Toiminnan-/tilintarkastaja 

Uuraisten 4H-yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Arto Veijonen. 

 

Tuleva kehitys 

Uuraisten 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että yhdistyksen tulevaisuus on vakaa. Kasvavat lapsimäärät 

mahdollistavat yhä monipuolisemman toiminnan toteuttamisen. Yhdistyksen vakiintunut hanketoiminta 

varmistaa lisärahoituksen saamisen yhdistyksen budjettiin. Robo- hanke on saanut hyvän vastaanoton niin 

Uuraisilla kuin myös herättänyt kiinnostusta valtakunnallisesti 4H-liiton päästä. Lisäksi hankerahoitusta 

pyritään saamaan jatkuvasti erilaisten pienempien projektien kautta. Lisäksi yhteistyö kunnan kanssa 

iltapäivätoiminnan ja kesätyöllistämisen myötä tuovat Uuraisten 4h:lle lisää toimintaa. 

Myös muut varainhankintakeinot ovat yhdistykselle tärkeitä, kuten metallikeräys. Keräyksestä saadut tuotot 

vaihtelevat vuosittain, mutta toistaiseksi metallinkeräystä kannattaa jatkaa. 

Yhdistyksessä on kehitetty aktiivisesti viimevuosina kansainvälistä toimintaa. Toiminnalle on kysyntää ja 

nuorisovaihtoja on tarkoitus järjestää jatkossakin vuosittain. Hallitus pitää tärkeänä mahdollistaa nuorten 

kansainvälistyminen. 
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4H-järjestön arvot

Harkinta - Head  kuvaa sitä, miten 

tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää 

omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa 

toiminnassaan rehellisyyteen ja 

oikeudenmukaisuuteen.

Harjaannus - Hands  tarkoittaa käytännön 

ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 

4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä 

osana asenteet, kuten esimerkiksi 

yritteliäisyys ja ahkeruus.

Hyvyys - Heart  kertoo toisen ihmisen sekä 

luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. 

Siihen liittyvät myös suvaitsevaisuus, 

yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Hyvinvointi - Health  on kokonaisvaltainen 

asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja 

henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen 

hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen 

hyvinvointia itselleen ja muille.

Uuraisten 4H-yhdistys 

Mansikkamäentie 2, 41230 Uurainen 

 


