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Uuraisten 4H-yhdistyksen toimintakertomus 2014
4H-järjestö on valtakunnallinen, yhtenäinen ja kehittyvä lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukeva kansalaisjärjestö sekä johtava nuorisopalveluja tuottava
järjestö.4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toimintaajatus, 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 11.03.1938 yhdistysrekisteriin. Käyntiosoite on Mansikkamäentie 2, 41230 Uurainen. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 1009743-2.
JÄSENET
Uuraisten 4H-yhdistyksellä oli vuonna 2014:



Yhteensä 218 nuorisojäsentä, joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita
jäseniä oli 125
Yhteensä maksaneita aikuisjäseniä oli 26 henkilöä

4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli 93 ja poikia oli 32. Nuorisojäsenten ikäjakauma on 6-28 vuotta ja keski-ikä 12 vuotta.
HALLITUS
Uuraisten 4H-yhdistyksen hallitukseen vuonna 2014 kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja: Merja Mikkonen
Varapuheenjohtaja: Merja Kinnunen
Jäsen: Miija Taipale
Jäsen: Anne Pölkki
Jäsen: Johanna Pokela
Jäsen: Pirjo Käpylä (kunnan nimeämä edustaja)
Varajäsen: Venla Mikkonen
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Tuikkanen.
KOKOUKSET

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Kunnan virastolla 3.4.2014. Osallistujina oli 5 jäsentä. Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa ja päätöspykäliä kertyi
toimintavuoden aikana yhteensä 47.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Uuraisten 4H-yhdistys on sääntöjensä mukaisesti jäsenenä Suomen 4H-liitossa. Uuraisten 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Uuraisten kunta. Edelliseen vuoteen verrattuna toimialue säilyi ennallaan.
TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS
Uuraisten 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2014 perustui edustajakokouksen hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan 2014 - 2016 ”Tekoja ja tekijöitä ja syksyllä 2014
Suomen 4H-liiton kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.
Tekeminen on 4H-toimijoita yhdistävä asia. Nuoret oppivat aitoja asioita oikeissa ympäristöissä itse tekemällä. Aikuisten ja vapaaehtoisten tekeminen tukee nuorten onnistumista. 4H on tekevien ihmisten yhteisö. 4H:ssa nuori saa monipuolisia valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, työelämään ja yrittäjyyteen.

TOIMINTA
4H-järjestössä tuotetaan "Kolme askelta työelämään" -toimintaa. Kerhoissa opitaan
muun muassa kädentaitoja, vuorovaikutus- ja arjentaitoja. Kursseilla omaksutaan työtaitoja ja työelämän pelisääntöjä, joita hyödynnetään esimerkiksi 4H-yhdistyksen toimiessa työnantajana. Nuori voi myös perustaa oman 4H-Yrityksen saaden tukea yhdistykseltä ja henkilökohtaiselta yritysohjaajalta.
Uuraisten 4H-yhdistyksen nuorisotoiminnan avaintuotteiden tulokset vuonna
2014 olivat:
4H-kerhoja ja teemakerhoja yhteensä 16 kpl, joiden kokoontumiskertojen määrä
oli yhteensä 258 ja osallistujamäärä yhteensä 1804.
Iltapäivätoiminnan ryhmiä 2 kpl, joiden toimintaan osallistuneiden määrä yhteensä 4389.
Nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailupäiviä toteutui yhteensä 1428 päivää.
Nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 39 2021,69
Nuorten 4H-Yrityksiä oli 5 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 484,12 €
Muuta merkittävää 4H-yhdistyksen vuoden 2014 toiminnassa on ollut Nuorilta nuorille –
hanke, jonka ryhmätoiminta ja tapahtumavalmennus alkoi syyskuussa 2013. Hankkeen
tarkoituksena on ollut kehittää uudenlainen harrastustoiminnan pohja yläkouluikäisille
nuorille, jossa nuoret pääsevät itse suunnittelemaan ja järjestämään tapahtumaa. Nuorilta nuorille hankkeen nuoret tekivät upean koulunpäätös tapahtuman Summer Party
2014 (kansikuva). Nuorilta nuorille hanke päättyi 30.11.2014.

Nuorilta nuorille –hankkeen muodostamalle ryhmätoiminnalle haettiin jatkoprojektia eri
rahoitusella. Syyskuussa 2014 Uuraisten 4H-yhdistys haki rahoitusta Kansainvälisen
liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Cimosta nuorisovaihtoon partnereinaan Viro ja Pohjois-Irlanti. Myöntävä rahoituspäätös saatiin vuoden 2014 loppu puolella.
HENKILÖSTÖ JA TALOUS
Henkilöstö
Uuraisten 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2014 lopussa 1 toimihenkilöä (toiminnanjohtaja Anni Tuikkanen, alk. 2.1.2009).
Lisäksi yhdistyksen palveluksessa oli 4 määräaikaista toimihenkilöä. Määräaikaisissa
tehtävissä olivat 85 % työajalla:
Toiminnanohjaaja Piia Pyykkinen
Iltapäivätoiminnan ohjaaja Terhi Zaman
Iltapäivätoiminnan ohjaaja Marin Tuulemets
Iltapäivätoiminnan ohjaaja Päivi Saarinen.
4H-yhdistyksen työllistämien nuorisojäsenten lukumäärä oli 30.
4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2014 yhteensä 131 285,14€. 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 2014 tulos oli alijäämäinen - 2 179,51 €. ( v.
2013 ylijäämäinen 5 014,24 €). Taseen loppusumma oli 41 738,80 €. Vuonna 2013
taseen loppusumma oli 45 708,14 € ja vuonna 2012 38 795,10 € .
Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 10 497,24 €. Vuonna 2013
valtionavun määrä oli 10 160,00 € ja vuonna 2012 10 047,00 €. Kuntarahoitus oli yhteensä 10 000 €. Vuonna 2013 ja 2012 kunta-avustus oli myös 12 000 € ja kunnan
avustukseen sisältyi kuntasuoritevelvollisuus yhden kuukauden työtunneista.
4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, palvelutoiminnan tuotoista,
hankerahoituksesta, metalliromun keräyksestä ja muusta omatoimisesta varainhankinnasta.
TOIMINNAN- / TILINTARKASTAJAT
Uuraisten 4H-yhdistyksen toiminnan-/tilitarkastajina olivat Sirkka Nieminen ja Arto Veijonen. Varatoiminnan-/tilintarkastajina olivat Arto Kumpulainen ja Jukka Leppäaho.

TULEVA KEHITYS

Uuraisten 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että harrastustoiminnan haasteisiin vastataan
järjestämällä yhä monipuolisempaa harrastustoimintaa. Uusia harrastusmahdollisuuksia pyritään lisäämään teemakerhoina, tapahtumina ja kansainvälisenä nuorten toimintana.
Nuorilta nuorille -hankkeen luomaa uutta harrastustoiminnan pohjaa jatketaan järjestämällä koulunpäätöstapahtumaa Summer Partya. Nuorten ryhmän toiminnan laajentamiseksi Uuraisten 4H-yhdistys haki rahoitusta nuorisovaihtoon Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta Cimosta. Nuorisovaihto –projekti Today´s Youth Tomorrow´s Leaders sai myöntävän päätöksen vuoden 2014 lopussa. Projekti muodostuu
neljästä osasta, joista ensimmäinen osa toteutui helmikuussa 2015 Uuraisilla Marjoniemessä. Toinen nuorisovaihto järjestetään elokuussa 2015 Virossa Tartossa. Kolmas
projektin osa toteutuu ensi syksynä ja neljäs osa keväällä 2016. Nuorisovaihto –
projekstissa partnereina ovat Suomi, Viro ja Pohjois-Irlanti.
Uutta Leader -rahoitteista kehittämishanketta on myös suunniteltu haettavaksi Jyväsriihestä. Kehittämishankkeen aiheena on kansainvälinen toiminta ja sen kehittäminen
maaseudulla. Kehittämishanke on paras mahdollinen jatko Nuorilta nuorille hankkeelle
ja sen myötä käynnistyneille nuorisovaihdoille.
Nuorten kurssitoimintaa ja työelämäkursseja käydään keväällä muun muassa ajokorttityöelämään, vanhustyö ja pihanhoito kursseina.
Tilikausi 2014 oli alijäämäinen - 2 179,51 €. Yhdistyksen toiminnan kehittämiseen haetaan rahoitusta kehittämisprojektien kautta, jolloin yhdistyksen perustoiminnan ylläpitäminen ja kehitystyö kulkevat rinnan häiritsemättä toisiaan. Yhdistys työllistää kuukausittain viisi henkilöä. Palkkojen maksun kannalta on välttämätöntä, että yhdistyksen pankkitilillä on riittävästi likviditeettiä.
Uuraisten 4H-yhdistyksen taloustilanteen kiristyminen ja alijäämäinen vuosi johtuu
avustusmäärärahojen pienentymisestä. Kuntarahoitusta pienennettiin vuonna 2014 2
000 €. Valtion avustusten määrää 4H-toimintaan valtakunnallisesti on myös leikattu.
Uuraisten 4H-yhdistyksen toiminnan kasvaessa ja kehittyessä Uuraisten 4H-yhdistys
on kuitenkin onnistunut kasvattamaan valtiolta saamaansa avustuksen määrää edellisestä vuodessa n. 2000 eurolla.
Hankkeiden avulla pyritään saamaan lisärahoitusta 4H-toimintaan Uuraisilla. Toiminta
halutaan ylläpitää mahdollisimman monella kylällä. Lisäksi 4H-toimintaa halutaan kehittää. Erilaiset hankerahat ovat välttämättömyys, jotta maaseudun harrastustoimintamahdollisuudet olisivat jatkossa mahdollisimman monipuoliset. Kuntarahoitusta tarvitaan jo olemassa olevien harrastusmahdollisuuksien ylläpitoon. Kuntarahoitusta tullaan
leikkaamaan vuonna 2015 2 500 €, jolloin kuntarahoituksen osuudeksi jää 7 500 €.
Rahoituksen pieneneminen on uhka paikalliselle 4H-toiminnalle.

