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Kuopion 4H-yhdistyksen toimintakertomus 2020 

 

KUOPION 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2020 

KUOPION 4H-YHDISTYS 

4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja 
toimintaperiaatteet. 

Sääntöjen mukaisesti Kuopion 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 17.12.1940 yhdistysrekisteriin. Käyntiosoite on Tulliportinkatu 
37 A 2krs., 70110 Kuopio. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 0276401-2. 

JÄSENET 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2020  
- yhteensä 152 nuorisojäsentä (155 / 2019), joista valtakunnallisen jäsenmaksun 
maksaneita jäseniä oli 123 (73 / 2019) kpl  
- yhteensä 22 aikuisjäsentä (23 / 2019), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita 
jäseniä oli 19 (12 / 2019) kpl  

 

HALLITUS 

Kuopion 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja 
hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt:  
Puheenjohtaja: Heini Korhonen  
Varapuheenjohtaja: Anna Simolin  
Jäsen: Janne Voutilainen  
Jäsen: Riitta-Liisa Kinni  
Jäsen: Markku Remes  
Jäsen / nuorisojäsen: Uolevi Saukkonen  
  

Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Päivi Kylänpää 

 

KOKOUKSET 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin yhdistyksen toimistolla Tulliportinkatu 37 
A, 3.6.2020. Osallistujina oli 4 jäsentä.   
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Hallitus kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Koronavuoden vuoksi kokouksia oli 
normaalia harvemmin, ja pyrittiinkin käsittelemään asioita mahdollisimman 
paljon pidetyissä kokouksessa. 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Kuopion 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys.   
Kuopion 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Kuopion kaupunkialueet ja Karttulan, 
Riistaveden, Vehmersalmen sekä Etelä-Kuopion maaseutualueet. Edelliseen vuoteen 
verrattuna toimialue säilyi ennallaan.  

 

TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS 

Kuopion 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2020 perustui 4H-järjestön 
edustajakokouksen 24.4.2019 hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan "Kestävää 
kasvua tekemällä oppien, Strategia 2020–2022", syksyllä 2019 4H-liiton lähitukihenkilön ja 
yhdistyksen hallituksen kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen 
sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan ja 
talousarvioon.  

 

TOIMINTA 

Tavoitteenamme on, että 4H-toiminnassa mukana olevista lapsista kasvaa aktiivisia, 
vastuullisia ja yritteliäitä nuoria. 4H-toiminta tukee kaikissa ikävaiheissa lapsen ja nuoren 
kasvua kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen.  

Paikalliset 4H-yhdistykset toteuttavat toimintaa 6–28-vuotiaille lapsille ja nuorille. 4H-
järjestön avaintuotteita ovat ryhmätoiminta, 4H-akatemia, työpaikka ja 4H-yritys. 
Tavoitteena on, että jokainen 4H-yhdistys tarjoaa omalla paikkakunnallaan kaikkiin 
avaintuotteisiin liittyvää 4H-nuorisotyötä. 

Paikallisyhdistyksissä toteutetaan yrittäjyyskasvatusta 4H-järjestön "Kolme askelta 
työelämään"-mallin mukaisesti. 

1. 4H-kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä arjen 
taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. Leirit, kilpailut ja kouluyhteistyö 
tarjoavat mahdollisuuksia ryhmässä toimimiseen, oppimiseen ja harrastamiseen. 

2. 4H-akatemia on monipuolinen tekemisen ja oppimisen ympäristö 13–28-vuotiaille. 
Se on osaamisen näkyväksi tekemistä, opintopisteitä ja osaamismerkkejä. 4H-
akatemia on hyödyllisiä työelämätaitoja, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä, omia 
projekteja ja tekoja oman elinpiirin, luonnon, ympäristön ja muiden ihmisten hyväksi, 
vapaaehtoisuutta ja vaikuttamista.  

3. 4H:n kautta jo 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä 
kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti. 4H-yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja 
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työllistävät nuoria vastuullisesti. Nuori voi työllistyä 4H-yhdistykseen, yhdistyksen 
kautta tai työllistää itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen. 

Avaintuotteiden tulokset kertomusvuonna olivat:  

- 4H-harrastekerhoja ja teemakerhoja yhteensä 18 kpl (17 / 2019), 
joiden kerhokäyntien määrä oli yhteensä 1 612 (1190 / 2019)  
- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 25 386,65 € (11 319 € / 2019)  
- 4H-yrityksiä oli 8 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo ei ole tiedossa, sillä kaikki 
yritykset eivät ole raportoineet tätä tietoa meille. (7 kpl ja 12 596, 08€ / 2019) 

Muuta merkittävää vuoden 2020 yhdistyksen toiminnassa oli, että vuosi oli yhdistyksen 80-
juhlavuosi. Suunnitelmia juhlavuodelle oli paljonkin, mutta koronatilanteen vuoksi 
tapahtumat ja juhlat jouduttiin perumaan. Koronatilanne heijastui toimintaan paljon, mm. 
keväällä 2020 kaikki kerhot jouduttiin muuttamaan etäkerhoiksi. Kesällä tilanne helpotti, ja 
pystyttiin pitämään kesäleirejä suunnitellusti. Lisäksi kesällä aloitettiin yhteistyö Puijon 
kanssa, nuoria on toiminut mm. ohjaajina erilaisissa Puijon toimintapisteissä. Yhteistyö 
jatkuu myös seuraavalle vuodelle. Syksyllä kerhokausi pystyttiin aloittamaan ja kausi 
pystyttiin pitämään muutamia kerhonperuutuksia lukuun ottamatta. Varainhankintana 
toimivan kotipalvelun puolella on noudatettu keväästä lähtien maskinkäyttöä ja erityistä 
huolellisuutta korona-ohjeistusten mukaisesti. Toimistotyössä on mahdollisuuksien 
mukaan tehty etätyötä.   
  
Vuonna 2020 yhdistyksessä toimi kolme eri hanketta. Vuoden aikana päättyi Hevosvoimia 
luonnosta -hanke ja hankkeen päätyttyä alkoi Askeleita työelämään ja yrittäjyyteen -hanke. 
Nämä ovat yhdistyksen omia, ESR-rahoitteisia (KAKE-rahoitus) hankkeita. Lisäksi 
ollaan osatoteuttajina alueellisessa Leader-rahoitteisessa Hautomakone –hankkeessa, 
jossa on mukana lähialueen 4H-yhdistyksiä. Hankkeet ovat pystyneet toimimaan 
koronatilanteesta huolimatta suurelta osin verkkovälitteisesti. Hankkeista lyhyet kuvaukset 
seuraavana:  
  
Hevosvoimia luonnosta -hanke  
Kuopion 4H-yhdistyksen ESR (KAKE) -rahoitteinen nuorille suunnattu eläin- ja 
luontoavusteinen hanke toimi vuosina 2019-2020.  
Hankkeen eläin- ja luontoavusteinen toiminta tapahtui ryhmissä. Ryhmässä toimittiin 
ponien kanssa sekä luonnossa tutustuen ja harjoitellen uusia taitoja. Toiminnan 
tavoitteena oli saada nuorelle fyysistä yhteisöllistä tekemistä, arjen hallintaan liittyviä 
keinoja sekä voimauttavia kokemuksia.  
Toimintaryhmästä vastuussa oli sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja ja ryhmän 
koosta riippuen useampi apuohjaaja. Hankkeessa toimittiin turvallisesti pienryhmissä.  
  
Hautomakone-hanke  
Hautomakone -yrityspolkuja nuorille- hanke tähtää nuorten yrittäjyydestä kiinnostuneiden 
yrittäjyyteen liittyvien tietojen, taitojen ja toimintakyvyn ylläpitoon ja lisäämiseen. Hanke 
toteutetaan kehittämishankkeena, jossa toiminnan keskiössä on asiantuntijoiden tietoa ja 
nuorten yrittäjämentoreiden kokemuksia hyödyntävä työpajatyyppinen osallistava toiminta. 
Hankkeen aikana rakennetaan toimintamalli maaseutualueiden nuorten tukemiseen 
erityisesti yrittäjyyden alkuvaiheessa.  
  
Askeleita työelämään ja yrittäjyyteen  
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Hankkeella tuetaan työelämätaidoissa sekä ensimmäisten työkokemusten 
kartuttamisessa. Nuoria tuetaan löytämään omia vahvuuksiaan ja osaamistaan. 
Kohderyhmänä 15-28 -vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Kuopion 4H-yhdistyksen 
ESR (KAKE) -rahoitteinen nuorille suunnattu työelämätaitoja ja yrittäjyyttä tukeva hanke 
toimii vuosina 2020-2021.   
Tarkoituksena on tukea nuoria työelämätaidoissa ja osa-aikaisten/loma-aikaisten töiden 
saannissa ja auttaa nuoria perustamaan pienimuotoinen yritys ja antaa tukea yrittäjyyden 
alkutaipaleella.  

 

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT 

Kuopion 4H-yhdistyksessä työskenteli vuonna 2020 toiminnanjohtaja, kolme 
kotipalvelutyöntekijää ja toiminnanohjaaja. Lisäksi yhdistys työllistää nuoria kerhonohjaus, 
leirinohjaus, ja muihin osa-aikaisiin tai kertaluontoisiin tehtäviin. 4H-yhdistyksen 
työllistämien nuorten lukumäärä oli vuonna 2020 yhteensä 30 henkilöä, joista 13-17 
vuotiaita oli yhteensä 12. Lisäksi kuluneena vuonna oli 4 harjoittelijaa. Vapaaehtoisten 
kerhonohjaajien määrä oli 2 henkilöä.   
4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2020 yhteensä 186 765,83 € (144 153,20 € 
/2019). Henkilöstökulut nousivat erityisesti hankepalkkojen ja osaltaan 
myös kotipalvelun ja nuorisotoiminnan lisääntyneiden henkilöstökulujen myötä.   

 

TALOUS 

Kuopion 4H-yhdistyksen tilikauden 2020 tulos oli ylijäämäinen 5145,93 €. Taseen 
loppusumma oli 47 238,85 € (23 198,25€ /2019).  
Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 7883 € (7510 €/2019). 
Kuntarahoitus oli yhteensä 14 000 € (15 000 € / 2019) ja se koostui Kuopion kunnan 
myöntämästä avustuksesta.  
Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen 
harrastustoimintaan ja se on merkittävä rahoitus päiväleirien ja 4H-kerhotoiminnan 
toteuttamisessa. Kuopion 4H-yhdistys sai Itä-Suomen aluehallintovirastolta tukea  2980 € 
(7000 € / 2019).  
Kuopion 4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui palvelutoiminnan (erityisesti 
kotipalvelu) tuotoista, hankerahoituksesta, jäsenmaksuista ja muusta omatoimisesta 
varainhankinnasta.   

 

TOIMINNAN-/TILINTARKASTAJA 

Kuopion 4H-yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Jukka Korhonen.  

TULEVA KEHITYS 

Kuopion 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että pyritään kehittämään lasten- ja nuorten 
toimintaa mahdollisuuksien mukaan ja koronatilanne huomioon ottaen. Toiveissa on, että 
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lasten ja nuorten toimintaa pystyttäisiin järjestämään ja työllistämistoiminnan puolella 
tarjoamaan töitä kotipalvelussa ja muissa tehtävissä.  
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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.

Kuopion 4H-yhdistys 

Tulliportinkatu 37 A 2 krs.  

70110 Kuopio 

 


