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Pielisen 4H-yhdistys      

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

Sääntöjen mukaisesti Pielisen 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 nimenmuutoksen jälkeen 18.1.2018 yhdistysrekisteriin. Alun perin yhdistys on 

perustettu Juuan Maatalouskerhoyhdistyksenä 13.12.1936 ja rekisteröity yhdistysrekisteriin 19.1.1938. 

Käyntiosoite on Juuantie 9 A, 83900 Juuka. Nurmeksen toimiston osoite on Porokylänkatu 3 (2. kerros), 

75530 Nurmes. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 0218913-4.   

 

Jäsenet 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2018 

- yhteensä 343 nuorisojäsentä, joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 268 kpl 

- yhteensä 78 aikuisjäsentä, joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 67 kpl 

- 1 kannattajajäsen (Rakennusliike Mustonen) 

 

4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli 56 % ja poikia oli 44 %. Nuorisojäsenten ikäjakauma on 6 - 28 

vuotta. 

 

Hallitus 
Puheenjohtaja: Matti Lehikoinen, Juuka 

Varapuheenjohtaja: Jukka Mikkonen, Nurmes 

Jäsen: Alina Koponen, Juuka 

Jäsen: Annika Tolvanen, Juuka 

Jäsen: Anni Korhonen, Valtimo 

Jäsen: Jari Korkalainen, Nurmes 

Jäsen: Osmo Sirviö, Juuka 

Jäsen: Risto Lipponen, Valtimo 

Jäsen: Tiina Köngäs-Siira, Nurmes 

Varajäsen: Jonna Martikainen, Juuka 

Varajäsen: Timo Puumalainen, Nurmes 

Varajäsen: Henna Nevalainen, Valtimo 

4H-nuorten edustajat (puhe- ja läsnäolo-oikeus): Milla Puuronen Juuasta ja Tuomas Karjalainen 

Nurmeksesta. 

Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Hämynen. 

 

Kokoukset 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Ellinkulmassa, Juuassa, 13.4.2018. Osallistujina oli 33 

henkilöä.  
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Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen. 

 

4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 13.4.2018 jaettiin seuraavat nuorten stipendit sekä 

toimihenkilöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten ansiomerkit: 

4H-liiton alueellinen stipendi Rauli Simonen, Juuka 

Amanda Haverinen, Nurmes 

Tuomas Mäkkeli, Juuka 

Anette Toivanen, Juuka 

Jere Lehikoinen, Juuka 

Julia Nekkonen, Juuka 

Karla Tolvanen, Juuka 

Leevi Korhonen, Nurmes 

Mira Jehkonen, Nurmes 

Nitta Romppanen, Juuka 

Pihla Kukkonen, Juuka 

Riku Kunnari, Nurmes 

Sanni Kokkonen, Nurmes 

 

Toimintaympäristö 

Pielisen 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. Paikka- ja seutukunnalla 4H-yhdistys on jäsenenä 

Vaara-Karjalan leader ry:ssä. 

Pielisen 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluvat Juuka, Nurmes ja Valtimo. Edelliseen vuoteen verrattuna 

toimialue muuttui Nurmeksen 4H-yhdistyksen liityttyä Pielisen 4H-yhdistykseen ja Valtimon kunnan kanssa 

tehdyn ostopalvelusopimuksen myötä. 

 

Toiminnan tavoitteet ja ohjaus 

Pielisen 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 19 kpl, joiden osallistumiskertojen määrä oli yhteensä 3275 

- nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailupisteitä kertyi yhteensä 896 

- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 13 275.12 euroa 

- 4H-Yrityksiä oli 33 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 55 886 euroa 
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Muuta merkittävää vuoden 2018 yhdistyksen toiminnassa oli uuden isomman, kolmen kunnan alueella 

toimivan, yhdistyksen toiminnan alkaminen, sen myötä ostopalvelusopimus Valtimon kunnan kanssa 4H-

toiminnasta sekä Yritystä somesta – kehittämishanke, jonka tärkeimmät toimintatulokset tehtiin kyseisenä 

vuonna.  

Henkilöstö ja henkilöstökulut 

Pielisen 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2018 lopussa yksi 

toimihenkilö toiminnanjohtaja Pirjo Hämynen (2.5.1994 lähtien). Lisäksi yhdistyksen palveluksessa oli 

Yritystä somesta – hankkeessa nuorisoyritysvalmentajana Sauli Yli-Hakola 30.11.2018 saakka, 12 

määräaikaista kerho- ja leiriohjaajaa työ- ja VIP-sopimuksin sekä 3 työkokeilijaa. 

4H-yhdistyksen työllistämien nuorten lukumäärä oli 50. 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2018 yhteensä 89 652,70 €. 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 (VIP-sopimukset) oli 13 henkilöä. 

Talous 

Pielisen 4H-yhdistyksen tilikauden 2018 tulos oli ylijäämäinen 5 343,60 €. Taseen loppusumma oli 66 166,35 

€. 

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 18 956 €, josta valtioavun kulujäämälaskelman 

jälkeen tuloslaskelmassa käytettynä 11 186,82 euroa. Kuntarahoitus oli yhteensä 17 600 € ja se koostui 

Juuan kunnan myöntämästä avustuksesta 11 500 € ja Nurmeksen kaupungin avustuksesta 6 100 €. 

4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, Itä-Suomen AVI:n harrastustoiminnan 

avustuksesta, palvelutoiminnan tuotoista (työpalvelu, ostopalvelusopimus Valtimon kunnan kanssa, 

yrityssetelisopimukset Juuan ja Nurmeksen kanssa, muut pienemmät ostopalvelut), hankerahoituksesta 

(Yritystä somesta – hanke), ja muusta omatoimisesta varainhankinnasta. 

 

Toiminnantarkastaja 

Pielisen 4H-yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Anna-Liisa Nykyri Juuasta. 

 

Tuleva kehitys 

Pielisen 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että nykyinen toiminta vakiinnutetaan kolmea kuntaa kattavalle 

alueelle ja sitä kehitetään tarpeen mukaan. 
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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.

Pielisen 4H-yhdistys 

Juuantie 9 A, 83900 Juuka 

 


