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UURAISTEN 4H-YHDISTYKSEN 

TOIMINTAKERTOMUS 2015 

 

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 kan-

sainvälistymistä; 

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 Mansikkamä-

entie 2, 41230 Uurainen. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 1009743-2. 

 

JÄSENET 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2015 

- yhteensä 259 nuorisojäsentä (252 / 2014), joista valtakunnallisen jäsenmaksun mak-

saneita jäseniä oli 104 kpl. 

- yhteensä 27 aikuisjäsentä (27 / 2014), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksa-

neita jäseniä oli 27 kpl 

 

4H-yhdistyksen maksaneista nuorisojäsenistä tyttöjä oli 60 ja poikia oli 44. Nuoriso-

jäsenten ikäjakauma on 6-28 vuotta. 

 

HALLITUS 

Uuraisten 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitse-

mina ja hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 

Puheenjohtaja: Merja Mikkonen 

Varapuheenjohtaja: Merja Kinnunen 

Jäsen: Anne Pölkki 

Jäsen: Samuli Mattila 

Jäsen: Miija Taipale 

Jäsen: Simo Koskinen (kunnan nimeämä edustaja) 

Varajäsen: Venla Mikkonen 



 

Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Tuikkanen. 

KOKOUKSET 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin kunnanvirastolla kunnanhallituksen 

huoneessa 31.3.2015. Osallistujina oli 5 jäsentä.  

Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa ja päätöspykäliä kertyi toimintavuoden ai-

kana yhteensä 54. 

4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 31.03.2015 jaettiin seuraavat nuorten 

stipendit sekä toimihenkilöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten ansiomerkit: 

loisteliaasta kerhonohjaustyöstä Veera Vanhatalo ja Amanda Hertteli. 

 

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 2015 perustui 4H-järjestön edustajakokouk-

sen hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan "Tekoja ja Tekijöitä 2014-2016", syksyllä 

2014 4H-liiton lähitukihenkilön ja yhdistyksen hallituksen kanssa käytyyn tuloskeskuste-

luun ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2015 toi-

mintasuunnitelmaan ja talousarvioon. 

 

TOIMINTA 

4H-järjestössä toteutetaan "Kolme askelta työelämään"-toimintamallia. Ensimmäisellä 

askeleella harjoitellaan kerhotoiminnan myötä mm. vuorovaikutus- ja arjentaitoja, luon-

toon ja ympäristöön liittyviä taitoja sekä omaksutaan tekemällä oppimisen periaatteita. 

Toisella askeleella eli kursseilla opitaan erilaisia työtaitoja ja työelämän pelisääntöjä, 

joita hyödynnetään työelämässä esimerkiksi 4H-yhdistyksen toimiessa työnantajana. 

Kolmannella askeleella nuori voi työllistymisen lisäksi perustaa oman 4H-Yrityksen saa-

den tukea yhdistykseltä ja henkilökohtaiselta yritysohjaajalta. 

4H-nuorisotoiminnan avaintuotteita ovat kerhot, kurssit, työllistäminen sekä yrittäjyys. 

Näiden osa-alueiden tulokset kertomusvuonna olivat:  

- kerhoja ja teemakerhoja yhteensä 12 kpl, joiden kokoontumiskertojen määrä oli yh-

teensä 295 ja osallistujamäärä yhteensä 1770 (1804 / 2014) 



- nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailupäiviä toteutui yhteensä 3388 pv (1428 / 2014) 

- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 51 361,36  € (39 202,69 € / 

2014) 

- perustettuja 4H-Yrityksiä oli 3 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 2 827,51 € € 

Lisäksi yhdistys tuotti kertomusvuonna iltapäivätoiminnan kerhoja ja niitä oli 2 kpl ja nii-

den toimintaan osallistuneiden määrä yhteensä 36. 

Muuta merkittävää vuoden 2015 yhdistyksen toiminnassa oli kaksi nuorisovaihtoprojek-

tia, toinen Suomessa ja toinen Virossa. Vaihdot olivat noin viikon mittaisia. Suomen 

nuorisovaihtoon osallistui 33 ja vaihto kesti 7 päivää. Viron vaihtoon osallistui 45 leiri-

läistä ja vaihto kesti 9 päivää. Nuorisovaihtoihin yhdistys sai avustusta kansainvälisen 

liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio CIMO: lta. 

 

Kerhot ja muu ryhmätoiminta 

Uuraisilla toimi vuoden 2015 aikana14 erilaista kerhoa. Kerhot olivat aiheiltaan: kokki-

kerho, liikuntakerho, puuhakerho, tanssikerho, teatterikerho ja KV-ryhmä. Liikuntaker-

hoja järjestettiin kolmessa eri ryhmässä, puuhakerhoja 5 eri ryhmässä. Kokki-, tanssi, 

teatteri ja kv-ryhmiä oli yksi toimintaryhmä.  

 

Ohjaajat 

Nuoria apuohjaajia 4H-kerhoissa oli vuoden 2015 vuoden aikana yhteensä 15 henkilöä.  

 
Amanda Hertteli, 
Justina Lewandowska, 
Amalia Haukka,  
Veera Vanhatalo,  
Juho Kalenius,  

Sini Oksanen,  
Olivia Karjalainen,  
Janni Ravi,  
Silja Jäntti,  
Enna Spets,  

Serena ja  
Susanna Mattila, 
Tuukka Johansson,  
Eelis Flyktman ja  
Miisa Lappalainen.

 

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta 

Iltapäivätoimintaan tarjottiin Uuraisilla kahdessa 

ryhmässä; Hirvasen koululla ja kirkonkylän koulu-

keskuksella. Hirvasen iltapäivätoiminnan ryhmä 

oli 12 lapselle ja kirkonkylän ryhmä 24 lapselle.  

Iltapäivätoiminta on koulun jälkeistä ohjattua toi-

mintaa 1-2-luokkalaisille lapsille. Iltapäivätoiminta 

tukee koulun ja kodin perustehtävää luoda lap-

selle turvallinen, eheä ja tasapainoinen päivä 

koulun päätyttyä vanhempien ollessa työssä. 

Toimintaa toteutetaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden mukai-

sesti. Iltapäivätoiminnan normaaliin päiväohjelmaan kuuluu läksyjen teko, välipala, 



leikki, ulkoilu, askartelu ja pelailu yhdessä kavereiden ja iltapäivätoiminnan ohjaajien 

kanssa.  

 

 

Kilpailut 

Vuoden 2015 aikana yhdistyksessä toimi 3 eri kilpailua. 

Nenäarpojen myyntikilpailu sai paljon mainosta niin so-

siaalisessa mediassa kuin televisiossa. Suomen eniten 

arpoja myynyt 4H-kerho, suhteessa kerhon kokoon, 

pääsi Nenäpäivä -showhun. Uuraisten 4H-yhdistykssä 

eniten myynyt kerho oli Hirvasen Verhokerho 65 arval-

laan.  

Facebookin uusi ilme -kilpailulla yhdistys haki nettisivuil-

leen ja Facebook sivuilleen uutta ilmettä. Kilpailuun 

osallistui 21 lasta. Pääpalkinnon eli matkan Helsinkiin, pienten ja isojen sarjassa saivat 

Lotta Humalajoki ja Heta Lindberg. Parhaimmat valokuvat valittiin yhdistyksen toimihen-

kilöiden välisessä äänestyksessä.  

Piirustuskilpailuun osallistui yhteensä 42 lasta. Pääpalkintoina matkat Helsinkiin voitti-

vat, Viivi Tuikkanen ja Kaisa Piesanen. Piirustuskilpailusta järjestettiin näyttely ja ää-

nestys Ötökän elämää -leffaillan yhteydessä.  

 

 

Leirit 

Uuraisten 4H-yhdistys järjesti vuonna 2015 

viisi leiriä. Ensimmäinen leiri pidettiin hiihto-

lomalla kansainvälisissä tunnelmissa Marjo-

niemen pappilassa Today´s Youth Tomor-

row´s Leader-projektin toimesta. Nuoriso-

vaihto oli Uuraisten 4H-yhdistyksen hallin-

noima ensimmäinen nuorisovaihtoprojekti. 

Leiri kesti seitsemän päivää. Leirillä oli suo-

malaisten nuorten lisäksi virolaisia nuoria. 

Leirille osallistui yhteensä 24 nuorta. 

Toinen nuorisovaihtoviikko toteutettiin elo-

kuussa Virossa, Tartossa Vehendin kylässä. Leirille osallistui suomalaisia, virolaisia ja 

espanjalaisia nuoria yhteensä 38 kappaletta. Nuorisovaihto oli osa Today´s Youth To-

morrow´s Leaders -projektia. Leiri oli 9 päivän mittainen. 

Kesäkuussa järjestettiin kaksi päiväleiriä yhteistyössä Uuraisten kunnan kanssa. Yhdis-

tys toteutti leirit kuntasuoritteina. Leirien aiheet olivat Liikuntapäiväleiri ja Kädentaito- ja 

toimintapäiväleiri. Molemmat leirit olivat viiden päivän mittaisia. Leireille osallistui yh-

teensä 58 lasta. 

Facebookin uusi ilme -kilpailun voittaja 

otos, kuva Lotta Humalajoki.  

Nuorisovaihto Virossa, Tartossa. 



Maailman katolla, olkikatolla -Ystävät ympärimaailmaa - varhaisnuorten yöleiri toteutet-

tiin Uuraisten seurakunnan kanssa yhteistyössä Akonniemen leirikeskuksessa. Leiri 

kesti 2 päivää ja yhden yön. Leirille osallistui 11 lasta. 

 

 

Nuorten koulutukset 

Ajokortti työelämään koulutukset järjestettiin vuonna 2015 kaikille 8-luokkalaisillle. 

Osallistujia koulutukseen oli yhteensä 49 nuorta. Ajokortti työelämään -kurssilla nuori 

saa taitoa työnhakemiseen, työhaastatteluun ja työelämässä toimimiseen. 

Kerhonohjaajille järjestettiin vuoden aikana yhteensä 4 eri koulutusta ja kerhonohjaaja-

tapaamista. Koulutuksissa nuoret saavat ohjaajataitoja, välineitä hankaliin tilanteisiin ja 

valmiuksia toimia vastuullisessa ohjaajan työssä. 

Kesätyönsä aloittaville nuorille järjestettiin Työt alkaa -kurssi, jossa nuorten kanssa käy-

tiin töiden aloittamiseen, velvollisuuksiin ja vastuisiin liittyviä asioita niin nuorten kuin 

työnantajan näkökulmasta. Nuoria ohjeistettiin toimimaan työtuntien kirjauksien, tuntilis-

tojen ja verokorttien palauttamisessa sekä tehtiin nuorten kanssa työsopimukset. Nuo-

ria ohjeistettiin myös turvallisuusasioita, joissa nuorilla on oma vastuu työntekijänä. 

  

Työllistäminen 

 

Kesätyöllistäminen 

Uuraisten 4H-yhdistys hoiti kesän 2015 Uuraisten kesätyöllistämiskampanjaa ensim-

mäistä kertaa. Tavoitteeksi kampanjassa asetettiin 35 nuoren työllistäminen. Kesän ai-

kana työllistettiin yhteensä 37 nuorta 16 eri työnantajalle. 

Nuorten kesätyöllistämiskampanjassa oli tarkoitus lisätä kesätyöllistämistä Uuraisilla. 

Aikaisempina vuosina kunnan kesätyöllistämistukea oli käytetty n. 40 prosenttia. Ke-

sällä 2015 kesätyöllistämistukea käytettiin 84%. 

Kesätyöllistämiskampanjassa kunta tuki työllistäviä y-tunnuksellisia työnantajia 150 € 

kahden viikon työsuhteessa ja 300 € neljän viikon työsuhteessa. Kampanjassa 4H-yh-

distyksellä oli iso rooli. Yhdistys toimi nuorten työnantajana, jolloin työllistävälle taholle 

jäi vastuu nuoren työhön perehdyttämisestä, turvallisuudesta vastaaminen, palautteen 

anto ja palkkakuluista muodostuvan laskun maksaminen.  

Kampanja sai osakseen kritiikkiä, koska osa työllistäjistä ei ollut arvonlisäverovelvolli-

sia. Arvonlisäverovelvolliset työnantajat olivat pääosassa todella tyytyväisiä uuteen toi-

mintamalliin.   

 

 

 



Työpalvelun Duunirinki 

Työpalvelu Duuniringin kautta nuoret työllistyivät erilaisiin työtehtäviin ympäri vuoden. 

Lumen luontia, puiden heittelyä liiteriin, ruohon leikkausta, siivousta ja muuta kotiapua 

työllistyi tekemään Duuniringin kautta yhteensä 8 nuorta. 

 

Nuorten yritykset 

Toimintavuonna 2015 Uuraisten 4H-yhdistyksessä toimi kolme 4H-

yritystä: Lapsenlikka, Leffakioski ja M&M Palvelu. 

Lapsenlikka yritys järjestää lastenhoitoa ja kotitalouksien siivous-

apua. Leffakioski on nuorten ryhmäyritys, joka pyörittää elokuvail-

tojen kioskitoimintaa. M&M Palvelu on uusi 4H-yritys, joka perus-

tettiin keväällä 2015. Yrityksen liikeideana oli työllistää nuoret ke-

säksi. Työnkuva yrityksessä oli puutarha- ja muut ulkotyöt sekä sii-

vous. 

 

Tapahtumat 

 

Elokuvaillat 

Elokuva -tapahtumia järjestettiin Uuraisten koulukeskuksen au-

ditoriossa yhteistyössä Uuraisten kirjaston kanssa yhteensä viisi 

kertaa vuoden 2015 aikana. Elokuva tapahtumissa oli ohjel-

massa mm. valokuva näyttelyitä, askartelupajoja, kilpailuiden 

näyttelyitä ja pieniä kilpailuja, ohjelmaa ja muuta viihdettä lap-

sille ja lapsenmielisille. Osallistujia elokuva illoissa oli vuoden 

aikana 284. 

 

Discot & Koulunpäätöstapahtuma 

Kevätlukukaudella alakoululaisille lap-

sille järjestettiin Uuraisten koulukes-

kuksella Disco. Discon suunnitteli ja 

valmisteli työharjoittelussa ollut Maija 

Salonen yhteistyössä aikuisohjaajan 

kanssa. Discoon osallistui yhteensä 

47 lasta. 

Koulunpäätöstapahtuman, Summer 

partyn valmisteli ja toteutti kansainväli-

sen toiminnan nuorten ryhmä yhdessä 

aikuisohjaajan ja yhteistyökumppanei-

den kanssa. Tapahtumassa esiintyi 

4H-yritys  
M&M Palvelut 

Summer partyjen pääesiintyjä Adi L Hasla. 



nuorten valitsema artisti Adi L Hasla ja paikallinen räp- bändi UN eli Urban Ninjanas. 

Tapahtumassa oli myös DJ, kilpailuja, pomppulinna, kioskeja ja temppupatja. Koulun-

päätöstapahtumaan osallistui yhteensä 202 lasta ja nuorta. 

 

Metsäteemapäivät 

Metsäteemapäiviä järjestettiin vuoden 2015 ai-

kana yhteensä 4. Hirvasen ja kirkonkylän 3-4 -

luokan oppilaille Konttivuoren maastossa Höy-

tiällä, 8-9 -luokan oppilaille Huutoniemessä ja 

kaksi iltapäivätoiminnassa. Toinen iltapäivätoi-

minnan teemapäivistä järjestettiin Huutoniemessä 

Uuraisilla ja toinen metsäoppilaitoksella Tarvaa-

lassa Saarijärvellä. Metsäpäivien kuljetuksiin saa-

tiin avustusta Suomen metsäsäätiöltä. Uuraisten 

kunnalta metsäpäiviin on saatu veloituksetta Huu-

toniemen kesämökin piha-alue käyttöön.  

Metsäteemapäivien ohjelmaan kuului luontopolku 

metsätalousaiheisine tehtävineen ja kysymyksineen sekä toiminnalliset osuudet. Toi-

minnallisissa osuuksissa harjoiteltiin nuotion tekoa, puiden istuttamista, solmuja ja 

muita erätaitoja. Teemapäiviä järjestämässä olivat myös Riistanhoitoyhdistyksen 

Rauno Salminen, eläköitynyt ammattimetsuri Reijo Rokkamäki, Hakojen kennelin 

Seppo Peltonen, Uuraisten Mhy, Metsäkeskus, Poken eräopasopiskelijat ja metsäope-

tus. Kaikkiin järjestettyihin metsäteemapäiviin osallistui yhteensä 238 oppilasta. 

 

 

7 Startit 

Uuraisten 4H ja seurakunta järjestivät uusille 

seiskaluokkalaisille omaan luokkaan tutustumis-

tapahtuman ”Opi tuntemaan oma luokkasi” eli 7 

Startit lukukauden alkajaisiksi elokuussa 2015. 

Tapahtumassa oli erilaisia ryhmäytymistehtäviä, 

leikkejä ja ohjelmaa. 

Päivät järjestettiin seurakunnan leirikeskuksessa 

Akonniemessä. Tapahtumiin osallistuivat kaikki 

Uuraisten koulukeskuksen seiskaluokkalaiset 

oppilaat, yhteensä 62 oppilasta ja heidän opetta-

jansa.   

 

Kierrätyspäivä 

Uuraisten kirjaston kanssa yhteistyössä järjestettävässä kierrätystapahtumassa kirjas-

tolla annetaan lapsille ja lapsenmielisille kierrätysvinkkejä ja tietoa. Ohjelmassa oli mm. 

kierrätysaskartelupajoja, kierrätyspiste, jossa roskat piti laittaa oikeisiin lajittelupisteisiin, 

8-9-luokkalaisten metsäteemapäivässä 

ohjelmassa oli puun kaatoa metsäko-

nesimulaattorilla. 

7-Ryhmäytyksen esittäytymiskierros 

Akonniemen leirikeskuksessa. 



kirpputori, kilpailuja ja kirjavinkkejä. Tapahtumaan oli kutsuttu eri koululuokkia Uurais-

ten kouluilta ja erilaisia toimintaryhmiä. Osallistujia tapahtumassa oli yhteensä 73. 

 

Iltakirjasto 

Uusi tapahtuma Uuraisten 4H-yhdistyksessä oli 

Uuraisten kirjaston, nuorisoseuran, tukioppilai-

den ja MLL:n kanssa toteuttama iltakirjastota-

pahtuma. Innoittajana tapahtumaa suunnitelta-

essa nuorten kanssa käytettiin muissakin kirjas-

toissa järjestettyjä Yökirjasto -tapahtumia.  Illan 

ohjelmassa oli muun muassa askartelupajoja, 

kasvomaalausta, naamiaiset, kirjavinkkausta, 

kauhukuja, Disco, elokuva, luutapaja ja ilotuli-

tus. Tapahtuma oli suurmenestys. Kirjaston kä-

vijälaskurin mukaan illan aikana kirjastolla oli 

1021 kävijää.  

 

 

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT 

 

Henkilöstö 

Uuraisten 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli vuo-

den 2015 lopussa 5 toimihenkilöä: 

 

toiminnanjohtaja Anni Tuikkanen 1.9.2009 

iltapäivätoiminnanohjaaja Päivi Saarinen 9.11.2009 

iltapäivätoiminnanohjaaja Marin Tuulemets 4.8.2014 

toiminnanohjaaja Vesa Lindberg 24.8.2015  

iltapäivätoiminnanohjaaja Susanna Raunio 1.11.2015 

 

Lisäksi yhdistys hoiti kesätyöllistämisen Uuraisten kunnassa ja työllisti sen kautta 37 

nuorta. Nuoria kerhonohjaajia yhdistyksellä viime vuonna palveluksessa oli 15 nuorta 

kerhonohjaajaa. Työpalveluduuniringin kautta töitä yhdistyksessä tekivät 8 nuorta. Nuo-

rille, alle 28-vuotiaille maksettiin palkkoja yhteensä 51 361,36 €. Alle 18-vuotiaille mak-

settiin palkkoja 21 620,94 euroa. 

4H-yhdistyksen työllistämien nuorten lukumäärä oli 59. 

Iltakirjaston tunnelmaa. 



4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2015 yhteensä 131 138,24 € 

(131 285,14€ /2014). Varsinaisen työsuhteisen henkilöstön palkkojen lisäksi henkilöstö-

kuluihin sisältyvät ulkopuoliset palkkionsaajat ja kokouspalkkiot. Kustannuksiin sisälty-

vät maksettujen palkkojen ja palkkioiden eläkekulut ja muut henkilösivukulut sekä loma-

palkkavelan muutos. 

 

TALOUS 

Uuraisten 4H-yhdistyksen tilikauden 2015 tulos oli alijäämäinen - 6 868,14  €. 

Taseen loppusumma oli 38 689,21 € (41 738,80 € /2014). 

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 12 975,00 € (10 497,24 

€/2014). 

Kuntarahoitus oli yhteensä 7 500 € (10 000 € / 2014). 

Ostopalvelusopimuksella kunnalle on myyty iltapäivätoiminta hintaan 50 655€. 

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

hankerahoituksesta, manttaalisäätiön avustuksesta, metalliromun keräyksestä ja 

muusta omatoimisesta varainhankinnasta.  

 

TOIMINTA- / TILINTARKASTAJA 

Uuraisten 4H-yhdistyksen toiminnan-/tilitarkastajina toimivat Sirkka Nieminen ja Arto 

Veijonen. Varatilintarkastajina toimivat Arto Kumpulainen ja Jukka Leppäaho.  

 

TULEVA KEHITYS 

Uuraisten 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että yhdistyksen toimintaa kehitetään hanke-

toiminnan avulla yhä enemmissä määrin kansainväliseen suuntaan. 

Yrittäjyyskasvatukseen ollaan panostamassa paljon kolmen seuraavan vuoden aikana. 

Vireillä olevassa Find-your way -hankkeessa kehitetään yhdistyksen yrittäjyyskasva-

tusta kansainvälisillä kannustimilla. Hankkeessa nuoret saavat perustaidot 4H-yrityksen 

perustamiseen, pääsevät yritysvierailuille ja lisäksi saavat suunnitella nuorisovaihto -

projekteja yhdessä valmentajan kanssa. Find your way- hankkeen aikana järjestetään 3 

nuorisovaihtoa kolmessa eri Euroopan maassa.  

Toinen yhdistyksen vireillä olevista hankkeista on Jyväriihen alahanke. Tällä Kimpsu -

hankkeella parannetaan yhdistyksen toimitiloja ja tapahtuman järjestämiseen tarvitta-

vaa välineistöä. Investointi hankkeella mahdollistetaan nuorten ryhmien kokoontumiset 

4H:n toimistolla ja saadaan yhdistyksen järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat laaduk-

kaammiksi uuden laitteiston avulla. 



Uusia hankkeita on tarkoitus innovoida jatkuvasti. Haasteena uusille hankkeille on toi-

minnanjohtajan äitiys-/vanhempainloma ajalla 6.5.2016-19.4.2017. Tarkoituksena on 

löytää pätevä hankeosaaja sijaisuuden ajaksi. Hankkeiden innovointi on yksi osa toi-

minnanjohtajan työtä ja on huomioitava sijaista palkattaessa. 

Uuraisten 4H-yhdistyksen tulevaisuus näyttää kerhojen ja muun ryhmätoiminnan osalta 

vireältä. Kerhoja pyritään kehittämään vastaamaan asiakaskunnan toiveita. Leivonta ja 

ruuanlaitto kiinnostavat lapsia yhä enemmissä määrin. Tähän tarpeeseen on suunni-

teltu kesälle kokkileiriä ja tulevalle syksylle kokkikerhoja 1 -luokkalaisista lähtien. Myös 

alueilla, joissa kerhotoiminta on suosittua, pyritään järjestämään useampia kerhoryh-

miä. 

 

Iltapäivätoiminta osana yhdistyksen toimintaan on kehittynyt kahden viimeisen vuoden 

aikana. Toiminnassa on panostettu paljon lapsilähtöisyyteen, terveelliseen välipalaan ja 

elintapoihin. Toimintaa tullaan kehittämään tulevaisuudessa enemmän vastaamaan 

asiakkaiden toiveita, niin lasten kuin heidän vanhempienkin.  
 

 

Kiitos yhteistyökumppaneille mukavasta toimintavuodesta 2015! 
 
  



      Kuvia toimintavuodelta 2015 
 

Iltakirjaston satutuokiot, satuilemassa Venla Mikkonen. Iltakirjasto- tapahtuman ilotu-

listusta. 

Metsäteemapäivässä eräoppaiden nuotiopisteellä. 

Varhaisnuorten yöleiri, Maailman ka-

tolla olki matolla, Akonniemessä. 

7 starttien ja yöleirin ohjaajat Merja 

ja Anni. Nuorisovaihdossa Tartossa elokuussa 2015. 


