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Kuopion 4H-yhdistyksen 
toimintakertomus 2021 

KUOPION 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2021 

KUOPION 4H-YHDISTYS 

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

Sääntöjen mukaisesti Kuopio 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 (104818) 17.12.1940 yhdistysrekisteriin. Käyntiosoite on 
Tulliportinkatu 37 A 2 krs, 70110 KUOPIO. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 0276401-2. 

JÄSENET 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2021 

- yhteensä 192 nuorisojäsentä (152 / 2020), joista valtakunnallisen jäsenmaksun 
maksaneita jäseniä oli 153 kpl 
- yhteensä 28 aikuisjäsentä (22 / 2020), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita 
jäseniä oli 23 kpl 
 

HALLITUS 

Kuopion 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja 
hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 
Puheenjohtaja: Ari Asikainen 

Varapuheenjohtaja: Anna Simolin 

Jäsen: Janne Voutilainen 

Jäsen: Suvi Ruotsalainen 

Jäsen: Heini Korhonen 

Jäsen ja 4H-nuorten edustaja: Aapeli Saukkonen 

Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Päivi Kylänpää. 

 

KOKOUKSET 

Kuopion 4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin yhdistyksen toimiston 
yhteydessä Tulliportinkatu 37:ssä 15.4.2021, mahdollisuus oli etäyhteyteen. Osallistujina 
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oli 6 jäsentä. Ylimääräinen vuosikokous pidettiin 3.3.2021, 
paikkana Tulliportinkatu 37 A, mahdollisuus oli myös 
etäyhteyteen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Kuopion 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys.  

Kuopion 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Kuopion 
kaupunkialueet sekä Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula ja Etelä-Kuopion alueet. Edelliseen 
vuoteen verrattuna toimialue säilyi ennallaan. 

 

TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS 

Kuopion 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2021 perustui 4H-
järjestön edustajakokouksen 24.4.2019 hyväksymään 
kolmivuotiseen strategiaan "Kestävää kasvua tekemällä 
oppien, Strategia 2020–2022", syksyllä 2020 4H-liiton 
lähitukihenkilön ja yhdistyksen hallituksen kanssa käytyyn 
tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen 
kokouksen hyväksymään vuoden 2021 
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.  
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3. 4H:n kautta jo 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä 
kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti. 4H-yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja 
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 34 kpl (18 / 2020), joiden kerhokäyntien 
määrä oli yhteensä 3 148 (1 612 / 2020) 
- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 61 229,65 € (25 386,65 € / 2020) 
- 4H-yrityksiä oli yhteensä 21, joista vuonna 2021 perustettuja oli 14 kpl ja niiden 
yhteenlaskettu myyntitulo oli 23 795,55€ (8 kpl ja yritysten myyntituloja ei ole tiedossa / 
2020) 

-4H-leirejä oli vuoden aikana 11 kpl, joista yksi oli syysleiri. Leirien merkeissä alkoi 
yhteistyö Kuopion Eläinpuiston kanssa, jossa järjestettiin yhteensä 2 eläinleiriä. Lisäksi 
yhdessä 4H-nuorten kanssa järjestettiin yöleiri Pelonniemellä.   

-Lisäksi toteutimme yhdessä Kuopion Eläinpuiston 
Rauhalahden paikan ja Rauhalahti Campingin kanssa eläin 
aiheiset teemapäivät kesällä. 

Muuta merkittävää vuoden 2021 yhdistyksen toiminnassa oli 
muun muassa yhdistyksen nuorille suunnattu hanketoiminta. 
Vuoden 2021 aikana toimi yhdistyksen oma ESR-rahoitteinen 
Askeleita työelämään ja yrittäjyyteen -hanke, sekä alueellinen 
Leader-rahoitteinen Hautomakone -hanke. 

Hautomakone -yrityspolkuja nuorille- hanke tähtää nuorten yrittäjyydestä kiinnostuneiden 
yrittäjyyteen liittyvien tietojen, taitojen ja toimintakyvyn ylläpitoon ja lisäämiseen. Hankkeen 
toiminta noudattaa Kuopion ja Siilinjärven strategisia painopisteitä sekä 
hyvinvointisuunnitelmien tavoitteita alueiden elinvoimaisuuden 
vahvistamisesta mm. yrittäjyyteen ja nuorten osallisuuteen ja 
hyvinvointiin vaikuttamalla. Hankkeen aikana toimivat 
yrittäjyystyöpajat yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille hankkeen 
kohdealueina olevilla maaseutualueilla. 

Askeleita työelämään ja yrittäjyyteen -hankkeella tuetaan 
nuoria työelämätaidoissa sekä ensimmäisten työkokemusten 
kartuttamisessa. Nuoria tuetaan löytämään omia vahvuuksiaan 
ja osaamistaan. Kohderyhmänä 15-28 -vuotiaat nuoret ja 
nuoret aikuiset. Kuopion 4H-yhdistyksen ESR-rahoitteinen 
nuorille suunnattu työelämätaitoja ja yrittäjyyttä tukeva hanke toimi vuosina 2020-2021. 
Hanke päättyi marraskuussa 2021. 

Näiden hankkeiden lisäksi oltiin mukana 4H-liiton hankkeissa ja projekteissa, mm. Ysit 
töihin, Kadonneen Kesätyön metsästys, UPM -taimenistutuspäivät ja Safkasankarit kattaa 
maailman -toiminnoissa. Metsäsäätiön kuljetusapurahalla kuljetimme oppilaita sekä 
Toivalan metsäkoululle, että Rotkolaaksoon Tuusniemelle.  
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Vuoden viimeisiä tapahtumia oli Joulutori Kuopion torilla, missä 
olimme 18.-19.12 paikan päällä. Tämä oli ensimmäinen isompi 
tapahtuma, johon osallistuimme koronan alettua. Pisteemme 
torilla oli tehty yhteistyössä Kuopion Raviradan kanssa. Pisteellä 
oli ponikerhosta tutut ponit paikalla.  

Nuorten suunnittelemaa Pakohuone -projektia testattiin kesällä 
uuden ryhmän voimin. Kahden testihuoneen jälkeen 
huomasimme, että pakohuone -projektit on toimivia ja mukavia 
nuorten kanssa yhdessä tehdä.  

Olemme pyrkineet päivittämään enemmän toimintojamme 
sosiaalisen median kanaviin Instagram- sivuillemme ja Facebook 
-sivuillemme. Päivitämme omille sivuillemme mm. toimintaamme 
ja mainostamme myös 4H-yrittäjien palveluita.  

Ammatillinen kotipalvelu toimi samoin kuin aiempinakin vuosina. 
Ammatillinen kotipalvelu on osa nuorisotoiminnan 
varainhankintaa. 

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT 

Kuopion 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli vuoden 
2021 lopussa 2 toimihenkilöä (toiminnanjohtaja Päivi Kylänpää ja toiminnanohjaaja Heini 
Korhonen), kolme kotipalvelutyöntekijää sekä noin 30 nuorta kerhonohjaajaa. Lisäksi 
yhdistyksessä oli vuoden aikana 5 harjoittelijaa. 

4H-yhdistyksen työllistämien nuorten lukumäärä oli 68, joista 13-17-vuotiaita oli 46.  

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2021 yhteensä 215 603,78 € (186 765,83 € 
/2020). Varsinaisen työsuhteisen henkilöstön palkkojen lisäksi henkilöstökuluihin sisältyvät 
ulkopuoliset palkkionsaajat ja kokouspalkkiot. Kustannuksiin sisältyvät maksettujen 
palkkojen ja palkkioiden eläkekulut ja muut henkilösivukulut sekä lomapalkkavelan 
muutos. 

4H-yhdistyksessä toimivien vapaaehtoisten ohjaajien määrä oli 15 henkilöä (2 / 2020). 

 

TALOUS 

Kuopion 4H-yhdistyksen tilikauden 2021 tulos oli ylijäämäinen 338,40 €. Taseen 
loppusumma oli 27 842,65 € (47 238,85 € /2020). 

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 10300 € (7 883 €/2020). 
Kuntarahoitus oli yhteensä 17 000 € (14 000 € / 2020) ja se koostui Kuopion kunnan 
myöntämästä yleisavustuksesta 17 000 €. 

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen 
harrastustoimintaan ja se on merkittävä rahoitus päiväleirien ja 4H-kerhotoiminnan 
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toteuttamisessa. Kuopion 4H-yhdistys sai Itä-Suomen aluehallintovirastolta tukea 4100 € 
(2 980 € / 2020). 

4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, palvelutoiminnan tuotoista, 
hankerahoituksesta, ja muusta omatoimisesta varainhankinnasta. 

 

TILINTARKASTAJA 

Kuopion 4H-yhdistyksen tilintarkastajana toimi Juha Tissari / Juha Tissari Oy. 

TULEVA KEHITYS 

Kuopion 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että toiminta pysyisi samana ja mahdollisuuksien 
mukaan kasvaisi. Etenkin 4H-yritysten määrän toivotaan kasvavan ja nuoria pyritään 
tukemaan 4H-yritysten perustamisessa. Pyritään hakemaan ja toteuttamaan uusia 
hankkeita.  
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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 


