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Kittilän 4H-yhdistys      

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

Sääntöjen mukaisesti Kittilän 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 106.667 yhdistysrekisteriin. Käyntiosoite on Nilitie 1, 99100 Kittilä. 4H-

yhdistyksen Y-tunnus on 0696356-1.   

 

Jäsenet 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2018 

- yhteensä 174 nuorisojäsentä (173/2017), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 49 kpl 

- yhteensä 79 aikuisjäsentä (77/2017), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 19 kpl 

4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli 99 ja poikia oli 75. Nuorisojäsenten ikäjakauma on 6 - 28 vuotta. 

 

Hallitus 

Kittilän 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja hallituksen 

järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 

Puheenjohtaja: Irma Ylitalo 

Varapuheenjohtaja: Kirsi Suomalainen 

Jäsen: Heli Palo 

Jäsen: Taisto Jatkola 

Jäsen: Janne Paksu 

Jäsen: Milja Nikka 

Varajäsen: Essi Hiltunen 

Varajäsen: Helena Nevalainen 

Varajäsen: Päivi Vuollo-Uusisalmi 

Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Reeta Jylhä. 

 

Kokoukset 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Osuuspankin tiloissa, Valtatie 36, 30.5.2018. Osallistujina 

oli 6 jäsentä. Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. 

 

Toimintaympäristö 

Kittilän 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. Kittilän 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu 

Kittilän kunta. 
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Toiminnan tavoitteet ja ohjaus 

Kittilän 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2018 perustui 4H-järjestön edustajakokouksen hyväksymään 

kolmivuotiseen strategiaan "4H-nuorisotyö 2017 - 2019 Ote muutokseen ja tulevaisuuteen", syksyllä 2017 

4H-liiton lähitukihenkilön ja yhdistyksen hallituksen kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen 

sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2018 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 4H-yhdistyksen 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. Näiden osa-alueiden 

tulokset kertomusvuonna olivat:  

- kerhoja ja teemakerhoja yhteensä 10 kpl (11/2017), joiden osallistumiskertojen määrä oli yhteensä 1023 

(1156/2017) 

- nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailuisteitä kertyi yhteensä 64 

- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 2320,25 € (1785 €/2017) 

- 4H-Yrityksiä ei ollut vuonna 2018 (eikä vuonna 2017) 

Muuta merkittävää vuoden 2018 yhdistyksen toiminnassa oli kesäkahvila.  

 

Henkilöstö ja henkilöstökulut 

Kittilän 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja irtisanoutui työstään 20.9.2018 alkaen. Toiminnanjohtaja teki 

tuntitöitä joulukuun loppuun. 

4H-yhdistyksen työllistämien nuorten lukumäärä oli 1. 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2018 yhteensä 20’903,09 € (28’596,27 € /2017). 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 aikuisten on ollut 9 (12/2017). 

 

Talous 

Kittilän 4H-yhdistyksen tilikauden 2018 tulos oli ylijäämäinen 890,45 €. Taseen loppusumma oli 7’864,26 € 

(10’764,42 € /2017). 

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 4’670,32 € (3’901,42 €/2017). Kuntarahoitus oli 

yhteensä 20’000 € (28’000 €/2017) ja se koostui Kittilän kunnan myöntämästä avustuksesta. 

4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista ja muusta omatoimisesta varainhankinnasta (esim. 

arpajaiset, Kittilä 150-juhla-arpojen myynti). 

 

Toiminnan-/tilintarkastaja 

Kittilän 4H-yhdistyksen toiminnan-/tilitarkastajana toimivat Markku Mäkitalo ja Kosti Vaarala. 
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Tuleva kehitys 

Kittilän 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että yhdistyksellä on hyvät mahdollisuudet kehittää yhdistyksen 

toimintaa monipuolisempaan suuntaan. Kittilä on kasvava ja muuttovoittoinen kunta, jossa lasten ja nuorten 

hyvinvointiin on viime vuosina panostettu. Perheet viihtyvät hyvin Kittilässä ja palvelut ovat helposti 

saatavilla. 

Syrjäytyminen ja eriarvoisuus ovat hyvästä taloudellisesta kehityksestä huolimatta edelleen riski myös lasten 

ja nuorten keskuudessa. Kaikkia nuoria tasapuolisesti tukeva, avoin, ja helposti tavoitettavissa oleva toiminta 

takaa sen, että 4H on mukana Kittilässäkin parantamassa lasten ja nuorten mahdollisuuksia parempaan 

tulevaisuuteen. Kirkonkylän lisäksi myös muut kylät kaipaavat toimintaa lapsille ja nuorille. 

Vuodesta 2019 Kittilän 4H:n kehittämisessä on kolme kärkeä. Ensinnäkin, nuorten työllistyminen ja omien 

voimavarojen löytäminen ovat vahvasti keskiössä Kittilän 4H:n toiminnassa. Nuorten omat 4H-yritykset ja 

työpalvelun uudet muodot saavat enemmän painoarvoa tulevaisuudessa. Kansainvälisyys on toinen 

luonteva teema Kittilässä, missä matkailu tuo noin puolet kunnan tuloista. Luonto ja luonnon tarjoamat 

mahdollisuudet tuotteista palveluihin ovat myös nuorten ulottuvilla ja tähän Kittilän 4H panostaa seuraavina 

vuosina. 

Kittilän 4H-yhdistys on tulevaisuudessa myös aktiivinen viestijä ja osallistuu yhteistyöhön laajasti ja 

ennakkoluulottomasti. 
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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.

Kittilän 4H-yhdistys 

Nilitie 1, 99100 Kittilä 

 


