4H-yhdistyksen toimintakertomus 2019
Tämä toimintakertomuspohja on yksi mahdollinen malli toimintakertomuksesta ja 4H-yhdistys voi soveltaa
sitä omaan toimintaansa sopivaksi.
Liite 1a

XXX 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2019
XXX 4H-YHDISTYS
4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.
Sääntöjen mukaisesti Xxx:n 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 00.00.1900 yhdistysrekisteriin. Käyntiosoite on Esimerkkitie 10 A, 00000
KAUPUNKI. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on xxxxxxx-x.

JÄSENET
4H-yhdistyksellä oli vuonna 2019
- yhteensä xxx nuorisojäsentä (yy / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli xxx kpl
- yhteensä xx aikuisjäsentä (yy / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli xx kpl
- xx kannattajajäsentä (yy / 2018) (jos oli)
- 4H-yhdistyksen kunniajäsen / kunniapuheenjohtaja (jos on)
4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli xxx ja poikia oli xxx. Nuorisojäsenten ikäjakauma on 6-28 vuotta.

HALLITUS
Xxx:n 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja hallituksen
järjestäydyttyä seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja: titteli etunimi sukunimi
Varapuheenjohtaja: titteli etunimi sukunimi
Jäsen: titteli etunimi sukunimi
Jäsen: titteli etunimi sukunimi
Jäsen: titteli etunimi sukunimi
Jäsen: titteli etunimi sukunimi (kunnan nimeämä edustaja)
Varajäsen: titteli etunimi sukunimi
Varajäsen: titteli etunimi sukunimi
Varajäsen: titteli etunimi sukunimi
4H-nuorten edustaja (puhe- ja läsnäolo-oikeus):
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Elli Esimerkki.

Toimintakertomus 2019
Uuraisten 4H-yhdistys
KOKOUKSET

4H Toimintakertomus

1

Liite 1a

UURAISTEN 4H-YHDISTYKSEN
TOIMINTAKERTOMUS 2019

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 2019
- yhteensä 296 nuorisojäsentä (343 / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun
maksaneita jäseniä oli 216 kpl
- yhteensä 59 aikuisjäsentä (64 / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita
jäseniä oli 40 kpl

4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli 172 ja poikia oli 124. Nuorisojäsenten
ikäjakauma on 6-28 vuotta.
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HALLITUS
Uuraisten 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina
ja hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja: Samuli Mattila
Varapuheenjohtaja: Leena-Kaisa Flyktman
Jäsen: Sanna Kettunen
Jäsen: Ossi Anttila (25.9.2019 saakka, jonka jälkeen hallituksen päätöksellä hänen
tilallaan jatkoi Sampo Muhonen)
Jäsen: Simo Koskinen (kunnan nimeämä edustaja)
Varajäsen: Venla Taipale
Hallituksen sihteerinä toimi ajalla 1.1.–23.6.2019 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajan
toimivapaan sijainen Veera Helminen ja ajalla 24.6.–31.12.2019 toiminnanjohtaja Anni
Tuikkanen.

KOKOUKSET
4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Uuraisten 4H-yhdistyksen toimistolla
6.5.2019. Osallistujina oli 5 jäsentä.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa ja päätöspykäliä kertyi toimintavuoden aikana
yhteensä 90.

4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 6.5.2019 jaettiin 50 euron arvoinen
nuorten stipendi Ossi Anttilalle ahkerasta 4H-yrittäjyydestä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Uuraisten 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. Paikka- ja seutukunnalla 4Hyhdistys on jäsenenä Leader 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 2019 perustui 4H-järjestön edustajakokouksen
hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan "4H-nuorisotyö 2017-2019 Ote muutokseen ja
tulevaisuuteen", syksyllä 2018 4H-liiton lähitukihenkilön ja yhdistyksen hallituksen kanssa
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käytyyn tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksymään
vuoden 2019 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 4Hyhdistyksen 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. Alla
näiden osa-alueiden tulokset kertomusvuonna.

Kerhotoiminta
Kerhoja ja teemakerhoja yhteensä 15 kpl (20/ 2018), joiden osallistumiskertojen määrä oli
yhteensä 3757 (3591 / 2018)
Vuonna 2019 kevät - ja syyskaudella Uuraisten alueella oli toiminnassa vaihdellen 14-15
kerhoa, joista 3 oli Robo-kerhoja. Kerhoja oli Uuraisten koulukeskuksella, Hirvasella,
Kyynämöisillä, Höytiällä ja Oikarissa. Kerhokertoja on kevätkaudella noin 15 ja
syyskaudella noin 12. Yhdessä kerhossa on kerholaisia 10-20. Kaikki kerhot kokoontuvat
kerran viikossa ja kerhoaika on 60-150min. Kerhoja järjestetään 1.-6.-luokkalaisille lapsille.
Ohjaajia kerhoissa on yleensä kaksi, aikuinen vastuuohjaajana ja
kerhonohjaajakoulutuksen käynyt nuori (13-15-vuotias) apuohjaajana.
Kerhoissa on järjestetty vaihtelevaa ohjelmaa, jotta kerhoilu olisi hauskaa, kehittävää ja
mielekästä. Ohjelmana kerhoissa on ollut mm. retkiä (laavuille, ravintolaan, metsään),
juhlia, kankaanpainantaa, huovutusta, aarteenetsintää, tietovisoja, teemakertoja,
askartelua, eläinvierailuja, luistelua, nyyttäreitä, ruoanlaittoa, leipomista, sekä tietenkin
paljon sisä- ja ulkoleikkejä. Kerhoissa on voitu myös kerätä rahaa esimerkiksi pitämällä
kioskia ja käyttää kertyneet varat lasten toivomaan retkeen.

Nuorten ryhmät
Nuorten ryhmiä kokoontui vuonna 2019 säännöllisesti kaksi: Robo-nuorisoryhmä
(tapaamisia yhteensä 31 vuonna 2019 ja osallistumiskertoja 239) ja Find your way (yksi
tapaaminen vuonna 2019, osallistujia 8 kpl). Go for Lights -hankkeessa 6 henkinen
nuorten ryhmä teki opintoretken Valon kaupunki -tapahtumaan ja osallistui Valon kylä tapahtuman installaatioiden suunnitteluun.
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Kurssi- ja tapahtumatoiminta
Nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailupisteitä (työelämäkurssit, muut kurssit, kansainvälinen
vaihto, kansainvälisen vaihdon valmistelutapaaminen, lasten monitoimileirit kirkonkylällä ja
Hirvasella, Metsäteemapäivät koululaisten iltapäivätoimintaan osallistujille ja 3.4.luokkalaisille) kertyi yhteensä 1649. Lisäksi Summerparty- ja Valon kylä – tapahtumat
keräsivät yhteensä 630 kävijää. (Kurssi- ja tapahtumatoiminta yhteensä 2642 / 2018)
Nuorten työllistäminen
Nuorille (alle 30 v.) maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 68 194,75 € (67 908,15 €
/ 2018)
4H-Yrityksiä oli 12 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 11 458,70 € (20 kpl ja
15 995,79 € / 2018)
Iltapäivätoiminta
Yhdistys tuotti kertomusvuonna iltapäivätoiminnan kerhoja erikseen Uuraisten kunnan
kanssa laaditulla palvelusopimuksella. 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 kerhoja oli 2 kpl ja niiden toimintaan osallistuneiden määrä oli yhteensä
3609 (4674 / 2018). Kirkonkylän iltapäivätoiminnassa oli keväällä 2019 mukana 21 lasta ja
syksyllä 2019 20 lasta. Hirvasen ryhmässä oli keväällä 2019 lapsia 14 ja syksyllä 2019
lapsia oli 15. Ilttisryhmillä yhteisinä viikoittain vaihtuvina teemoina olivat esimerkiksi sirkus,
viidakko, talviliikunta, kokkailu, talviliikunta, lelut ja leikit, avaruus, supersankarit sekä
vuodenaikojen mukaan vaihtuvat teemat kuten syksy, halloween, joulu, pääsiäinen ja
kevät. Iltapäivätoiminnan normaaliin päiväohjelmaan kuuluu läksyjen teko, välipala, leikki,
ulkoilu, askartelu ja pelailu yhdessä kavereiden ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kanssa.
Iltapäivätoimintaryhmät tekevät yhteisiä retkiä. Lokakuussa retki suuntautui metsäteeman
merkeissä Huutoniemeen. Siellä ohjelmassa oli luontopolku tehtävärasteineen. Lisäksi
pohdittiin yhdessä, mitä kaikkea puusta voidaan valmistaa sekä paistettiin makkaraa
nuotiolla ja syötiin retkieväät. 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.
Hankkeet
Muuta merkittävää vuoden 2019 yhdistyksen toiminnassa oli vireä hanketoiminta Leaderhanketuella.
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Find Your Way -hanke

Nuorten yrittäjyyskasvatukseen keskittynyt Find Your Way -hanke päättyi tammikuun 2019
lopussa. Vuonna 2016 käynnistyneen hankkeen toiminnot painottuivat edelliselle ja
aiemmille vuosille ja tammikuussa hankkeen toiminnot saatettiin päätökseen. Hankkeen
päätteeksi julkaistua Find Your Way! Onnistunut hankeviestintä sekä nuorten
tavoittaminen ja sitouttaminen toimintaan -painosta levitettiin sidosryhmille. Myös
hankkeessa tuotettu videosarja 4H-yrittäjyydestä on jäänyt elämään etenkin kattojärjestön
järjestämässä toiminnassa ja viestinnässä.
Robo-hanke
Euroopan maaseudun kehittämisen Maatalousrahastosta rahoitettu Robo-hanke on ollut
käynnissä vuodesta 2018 alkaen. Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana kehitetyt
Robo-kerhot jatkuivat myös vuonna 2019 Hirvasella, Kyynämöisillä sekä kirkonkylällä.
Kyynämöisillä kerhotoimintaa laajennettiin edellisvuodesta myös 4.-luokkalaisille. Kerhojen
osallistujamäärä lisääntyi vuodelle 2019 hieman. Kirkonkylän kerhossa aloitettiin myös
opasvideosarjan tuottaminen syksyllä 2019.
Yläkouluikäisten nuorten ryhmän kanssa toteutettiin keväällä 2019 Nuorten Akatemian
MAHIS-ohjelmasta rahoitettu projekti, jossa nuoret suunnittelivat ja toteuttivat robotiikkaaiheiset teemapäivät Hirvasen ja Kyynämöisten koulujen 5.- ja 6.-luokkalaisille. Nuorten
ryhmästä valittiin 4 innokasta nuorta INNOKAS2019 -robotiikka- ja ohjelmointiturnaukseen,
tarkemmin Freestyle Robotiikka -sarjaan. Kilpailun aiheena oli Green Realisti, eli
kilpailutöiden tuli liittyä puhtaampaan ja vihreämpään tulevaisuuteen. Nuoret suunnittelivat
ja toteuttivat kahvinpurujen kuivatusrobotin sekä miettivät myös uusiokäyttökohteet
kuivatetuille kahvinpuruille. Työn toteutus ja esittely olivat yleisön ja tuomareiden mieleen,
mutta palkintosijat jäivät vielä odottamaan seuraavaa kertaa. Kevään aikana nuorten
kanssa käytiin vierailulla Jyväskylän ammattikorkeakoululla sekä Kuukkajärven Maitotilalla
tutustumassa, miten erilaisissa käyttökohteissa ja -tarkoituksissa robotiikkaa
hyödynnetään.
Keväällä jätetty nuorisovaihtohankehakemus sai myönteisen rahoituspäätöksen ja 9
päivän mittainen nuorisovaihto toteutettiin heinäkuussa 2019 yhdessä itävaltalaisen,
vapaaehtoisvoimin toimivan Plattform für Digitale Initiativenin kanssa Vorarlbergin alueella.
Yhteensä 35 suomalaista ja itävaltalaista nuorta sekä aikuista ohjaa osallistuivat vaihtoon,
jonka teema keskittyi teknologiaan sekä uusien taitojen oppimiseen tekemisen kautta.
Toukokuussa ennen nuorisovaihtoa järjestettiin Itävallassa ennakkovalmistelutapaaminen,
johon Uuraisten 4H-yhdistyksestä osallistui 2 ohjaajaa sekä yksi nuorista. Kesällä
valmisteltiin työpajoja nuorisovaihtoa varten Marjoniementilan rantasaunalla kahden
päivän ajan nuorisovaihtoon työpajoja nuorten kanssa.
Nuorten ryhmän kanssa haettiin uutta nuorisovaihtohanketta ja myönteinen rahoituspäätös
saatiin joulukuussa, eli kesällä 2020 järjestetään samojen organisaatioiden kesken toinen
nuorisovaihto, tällä kertaa suomessa. Päätöstä odotettaessa muutaman nuoren kanssa
käytiin tutustumassa POKE:n DigiLabiin sekä toteutettiin marraskuun lopulla koko ryhmän
kanssa toinenkin MAHIS-ohjelmasta rahoitettu projekti, kyseessä oli nuorten oma
tutustumis- ja ryhmäytymismatka Tiedekeskus Heurekaan Vantaalle. Joulukuun
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alkupuolella käytiin vielä uudelleen tutustumassa Jyväskylän Ammattikorkeakoulun
Robotics centeriin.
Hanke ja sen toiminnot ovat löytäneet hyvin paikkansa osana Uuraisten 4H-yhdistyksen
toimintaa. Toimintaan osallistuu tasaisesti niin tyttöjä kuin poikiakin, kerhoissa ja ryhmässä
on yhteensä n. 50 lasta ja nuorta.
Go for Lights
Go for Lights -hanke käynnistyi huhtikuussa 2019 hankkeen toimintojen painottuessa
syksyyn. Elokuussa hanketta markkinoitiin 7. -luokkalaisille seiskastarteissa ja koulun
pitkillä välitunneilla. Hankkeen aikana suunniteltiin yhteistyötä koulukeskuksen opettajien
kanssa, ja tekstiilityön ja kuvaamataidon ryhmien kanssa aloitettiin valoinstallaatioiden
teko elo-syyskuussa. Kouluyhteistyön myötä hankkeeseen osallistui yhteensä 20 nuorta
(15 kuvaamataidon ryhmästä ja 5 tekstiilityön ryhmästä). Yhteistyötä teknisen työn ryhmän
kanssa suunniteltiin, mutta sitä ei saatu toimimaan
Kouluyhteistyön lisäksi Go for Lights -hankkeessa tavoitteena oli koota nuorten ryhmä,
jonka kanssa tutustutaan ohjelmointiin ja tehdään valoinstallaatioita. Nuortenryhmää
markkinoitiin 13-16 -vuotiaille nuorille. Nuortenryhmän kokoamisessa oli hankaluuksia,
mutta lopulta ryhmään saatiin 6 nuorta mukaan. Nuorten kanssa tehtiin syyskuun lopussa
retki Jyväskylän Valon kaupunki -tapahtumaan. Retken tarkoituksena oli tutustua
valotaiteen monipuolisiin käyttötarkoituksiin, tutustua Valon kylän yhden ison
yhteistyökumppanin toimintaan ja aloittaa omien valoinstallaatioiden suunnittelu.
Lokakuun alussa 4H:lla oli kaksi 9. -luokkalaista TET -harjoittelijaa, jotka osallistuivat
hankkeeseen tekemällä valotaidetta. 8.10. koulukeskuksella järjestettiin Metsäpäivä 8. luokkalaisille. Tänä vuonna 4H ei ollut järjestäjätahona, mutta osallistui päivään yhtä rastia
pitämällä. Päivän aikana 8. -luokkalaiset osallistuivat yhteisötaideteoksen tekemiseen, kun
päivän aikana rakennettiin valotaideteos, joka oli esillä Valon kylässä. Metsäpäivään
osallistui yhteensä 56 oppilasta.
7.10 ja 14.10 hankkeeseen liittyen järjestettiin origamipaja kirjastolla. Pajassa taiteltiin
sanomalehdistä lyhtyjä, jotka oli tarkoitus laittaa Valon kylässä Leinikin puiston lampeen.
Ensimmäisenä päivänä pajaan osallistui paljon ala-asteen oppilaita, toisena päivänä oli
hiljaisempaa syysloman takia. Yhteensä pajoissa kävi 40 osallistujaa.
Kaiken kaikkiaan hankkeen eri toimintoihin osallistui yhteensä 125 lasta ja nuorta.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT
Uuraisten 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli vuoden
2019 lopussa 6 toimihenkilöä
• Toiminnanjohtaja Anni Tuikkanen, vakituinen työsuhde (toimivapaan sijaisena Veera
Helminen 1.1.—23.6.2019)
• Iltapäivätoiminnanohjaaja Päivi Saarinen, määräaikainen työsuhde (lukuvuosi
kerrallaan), vuoden aikana työsuhteessa: 1.1.—31.5.2019, 1.8.2019—31.12.2019
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• Iltapäivätoiminnanohjaaja Santtu Koivunen, osa-aikainen 85% työaika, määräaikainen
työsuhde (lukuvuosi kerrallaan), vuoden aikana työsuhteessa: 1.1.—30.6.2019,
6.8.—31.12.2019
• Toiminnanohjaaja /Iltapäivätoiminnanohjaaja Micaela Raudasoja, määräaikainen
työsuhde (lukuvuosi kerrallaan), vuoden aikana työsuhteessa: 1.1.—31.5.2019,
1.8. —31.12.2019
• Hankekoordinaattori Heikki Eloranta, määräaikainen työsuhde 1.8.2018—30.11.2020
• Hankekoordinaattori Oona Verkasalo, määräaikainen työsuhde 12.8.2019—31.1.2020
Lisäksi tammikuussa päättynyt Find Your Way-hanke työllisti hankekoordinaattori Piia
Kauton vuoden 2020 osalta ajalla 1.1. – 31.1.2019.

Uuraisten 4H-yhdistys hoiti kesätyöllistämisen yhdessä Uuraisten kunnan kanssa ja
työllisti 35 nuorta.
Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden aikana kaikkiaan 17 alle 18-vuotiasta ja 5 täysiikäistä kerhonohjaajaa.
Kokonaisuudessaan 4H-yhdistys työllisti vuoden aikana 53 nuorta (alle 29-vuotiasta
henkilöä). Tätä vanhempaa henkilöstöä oli kuusi henkilöä.
4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2019 yhteensä 199 833,55 € (171 142,29 €
/2018). 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 2019 tulos oli ylijäämäinen 12 422,74 €. Taseen
loppusumma oli 144 006,11 € (114 871,51 € /2018).
Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 19 563,00 € (18 196,00 €/2018).
Kuntarahoitus oli yhteensä 7 500 € (5000 € / 2018), joka oli Uuraisten kunnan
suoritusperustainen avustus yhdistykselle.
4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, palvelutoiminnan tuotoista,
hankerahoituksesta, AVI:n kerho- ja leiritoiminnan avustuksesta, Hirvasen
liikuntakerhotoiminnan varustehankintoihin kohdennetusta Olympiakomitean Suomisporttuesta, metalliromun keräyksestä ja muusta omatoimisesta varainhankinnasta.
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TOIMINNAN- / TILINTARKASTAJA
Uuraisten 4H-yhdistyksen tilitarkastajana toimi Jouko Minkkinen.

TULEVA KEHITYS
Uuraisten 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että yhdistyksellä on edelleen mahdollisuus
säilyttää asemansa paikallisesti merkittävänä lapsi- ja nuorisotoiminnan tuottajana.
Toiminta on innostavaa ja lasten ja nuorten kasvua monimuotoisesti tukevaa. Erilaisissa
hankkeissa kiintopisteenä ovat tiede, tekniikka ja kansainvälisyys, kerho- ja
iltapäivätoiminnassa keskiössä ovat yleishyödyllisemmät taidot. Myös jatkossa toimintojen
painopisteitä peilataan tarkasti valtakunnallisen järjestön toimintastrategiaan ja siinä
asetettuihin keskeisiin tavoitteisiin. Toimintojen kehittämisessä myös nuorten esille
nostamat kiinnostuksen kohteet ja heiltä saatu palaute on tärkeässä roolissa.
Yhdistyksen aseman ja toiminnan vakaus on vahvasti sidottu yhteistyön toimivuuteen
paikallisten toimijoiden kanssa. Tulevaisuuden varainhankinnassa toteutetaan mahdollisia
aiemmin hyväksi havaittuja keinoja. Hanketoimintaan tartutaan mahdollisuuksien mukaan
yhä innovatiivisempaa ajattelua ja rahoituskanavia hyödyntäen.
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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
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