
UURAISTEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2016 

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 2016 
- yhteensä 210 nuorisojäsentä (259 / 2015), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 135 
kpl 
- yhteensä 31 aikuisjäsentä (27 / 2015), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 31 kpl 

4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli 115 ja poikia oli 90. 

HALLITUS 

Uuraisten 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina 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 sihteereinä toimivat 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Tuikkanen sekä vs. toiminnanjohtaja 

Anne Heimonen. 

KOKOUKSET 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Kunnantalolla kunnanhallituksen huoneessa 22.3.2016. 
Osallistujina oli 8 jäsentä.  
Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous. Päätöspykäliä kertyi 
toimintavuoden aikana yhteensä 61. 
 

4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 22.3.2016 jaettiin seuraavat nuorten stipendit; Janni Ravi 
ja Juho Kalenius saivat 10 euron arvoiset lahjakortit.  

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Uuraisten 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. Paikka- ja seutukunnalla 4H-yhdistys on jäsenenä 
Jyväsriihi ry:ssä. 

TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS 

Uuraisten 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2016 perustui 4H-järjestön edustajakokouksen hyväksymään 
kolmivuotiseen strategiaan "Tekoja ja Tekijöitä 2014-2016", syksyllä 2015 4H-liiton lähitukihenkilön ja 



yhdistyksen hallituksen kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen 
hyväksymään vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. 

TOIMINTA 

4H-järjestössä toteutetaan "Kolme askelta työelämään"-toimintamallia. Ensimmäisellä askeleella 
harjoitellaan kerhotoiminnan myötä mm. vuorovaikutus- ja arjentaitoja, luontoon 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 saaden 
tukea yhdistykseltä ja henkilökohtaiselta yritysohjaajalta. 

4H-nuorisotoiminnan avaintuotteita ovat kerhot, kurssit, työllistäminen sekä yrittäjyys. Näiden osa-alueiden 
tulokset kertomusvuonna olivat:  
- kerhoja ja teemakerhoja yhteensä 14 kpl (12 / 2015), joiden kokoontumiskertojen määrä oli yhteensä 293 ja 
osallistujamäärä yhteensä 2009 (1770 / 2015) 
- nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailupäiviä toteutui yhteensä 1667 pv (3388 / 2015) 
- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 49 415,88 € (51 361,36 € / 2015) 
- 4H-Yrityksiä oli 9 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 4 108,85 € (3 kpl, 2 827,51 € / 2015) 

Lisäksi yhdistys tuotti kertomusvuonna iltapäivätoimintaa kahdessa eri ryhmässä ja niiden toimintaan 
osallistuneiden määrä yhteensä 38.  

Muuta merkittävää vuoden 2016 yhdistyksen toiminnassa oli kahden Leader-rahoitteisen hankkeen 
käynnistyminen. Kolmivuotinen Find your way -hanke alkoi alkuvuodesta 2016, ja hankkeessa kehitetään 
nuorten yrittäjyyskasvatusta kansainvälisen toiminnan keinoin. Hankkeen koordinaattorina on toiminut 
1.8.2016 lähtien Pia Kautto. Lisäksi yhdistyksessä kesällä 2016 käynnistyi Jyväsriihi ry:n Kimpsu-
teemahankkeen alahanke, jossa yhdistykselle hankitaan kalustoa ja sisustetaan toimistosta nuorten tila. 
Kimpsu-hanke kestää vuoden 2017 loppupuolelle saakka.  

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT 

Yhdistyksen henkilöstön lukumäärän vuoden 2016 lopussa oli 5 määräaikaista toimihenkilöä/työntekijää. 

toiminnanjohtajan sijainen Anne Heimonen 18.4.2016 

iltapäivätoiminnanohjaaja Päivi Saarinen 9.11.2009 

iltapäivätoiminnanohjaaja ja toiminnanohjaaja Marin Tuulemets 4.8.2014 

 iltapäivätoiminnanohjaaja Micaela Raudasoja 8.8.2016 

 hankekoordinaattori Pia Kautto 1.8.2016 

Uuraisten 4H-yhdistys yhdistys hoiti kesätyöllistämisen Uuraisten kunnassa ja työllisti sen kautta 30 nuorta. 

Yhdistyksellä oli viime vuonna palveluksessa 16 nuorta kerhonohjaajaa. Työpalveluduuniringin kautta töitä 

yhdistyksessä teki 3 nuorta. Nuorille, alle 28-vuotiaille maksettiin palkkoja yhteensä 49 415,88 €. Alle 18-

vuotiaille maksettiin palkkoja 14 213,01 €. 

4H-yhdistyksen työllistämien nuorten lukumäärä oli 51. 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2016 yhteensä 124 610,85 € (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 2016 tulos oli ylijäämäinen 1707,77 €. Taseen loppusumma oli 74 
473,74 € (38 519,81 € / 2015). 

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 15 056 € (12 975 € / 2015). Kuntarahoitus oli 
yhteensä 7 500 € (7500 € / 2015). Ostopalvelusopimuksella kunnalle on myyty iltapäivätoiminta hintaan 
50 430 €/vuosi. 



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

AVIn kerhotoiminnan avustuksesta, metalliromun keräyksestä ja muusta omatoimisesta varainhankinnasta.  

 
TOIMINTA- / TILINTARKASTAJA 

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

TULEVA KEHITYS 

Uuraisten 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että yhdistyksen tulevaisuudessa on sekä uhkia että 
mahdollisuuksia. Hallitus pitää haasteena talouden tasapainossa pitämistä, koska monet avustukset ovat 
pienempiä kuin aikaisemmin. Myös edellisten vuosien suuruista tuottoa metallinkeräyksestä voi olla melko 
vaikeaa saavuttaa. Haasteena onkin löytää metallinkeräyksen rinnalle muita varainkeruutapoja.  

Mahdollisuutena hallitus näki Find your way -hankkeen tuoman toiminnan, hankekoordinaattorin 
työpanoksen ja myönteisen näkyvyyden. Hallitus pitää tärkeänä, että yhdistyksen toimintaa kehitetään 
edelleen. Uuraisilla 4H-toiminnan kohderyhmä, lapset ja nuoret, on kasvava joukko, mutta haasteena on 
saada heidät osallistumaan toimintaan.  

Yhdistyksessä tapahtuu vuoden aikana henkilöstömuutos, kun varsinainen toiminnanjohtaja Anni Tuikkanen 
palaa vanhempainvapaalta takaisin töihin.  
 

 

 


