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PIELISEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2020 

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 

Pielisen 4H-yhdistys on rekisteröity nimenmuutoksen ja Nurmeksen 4H-yhdistyksen 
liittymisen jälkeen 18.1.2018 yhdistysrekisteriin. Alun perin yhdistys on perustettu 
Juuan maatalouskerhoyhdistyksenä 13.12.1936 ja rekisteröity yhdistysrekisteriin 
19.1.1938. 

 
Käynti- ja postiosoite on Juuantie 9 A, 83900 Juuka. Nurmeksen toimiston käyntiosoite 
on Karjalankatu 1 A, 75500 Nurmes. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 0218913-4. 

JÄSENET 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2020 
- yhteensä 332 nuorisojäsentä (378/2019), joista valtakunnallisen jäsenmaksun 
maksaneita jäseniä oli 323 kpl. Juukalaisia nuorisojäseniä oli 193 ja nurmeslaisia 139. 
- yhteensä 75 valtakunnallisen jäsenmaksun maksanutta aikuisjäsentä (84/2019), joista 
juukalaisia 51 ja nurmeslaisia 24. 
- 1 kannattajajäsentä (1/2019) 
 

HALLITUS 

Pielisen 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja 
hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 
Puheenjohtaja: Lehtori Annika Tolvanen, Juuka 
Varapuheenjohtaja: Asiantuntija Tiina Köngäs, Nurmes 
Jäsen: Toimitusjohtaja Jari Korkalainen, Nurmes 
Jäsen: Maatalousyrittäjä Osmo Sirviö, Juuka 
Jäsen: Sairaanhoitaja Jonna Martikainen, Juuka 
Jäsen: Matkailuyrittäjä Anni Korhonen, Nurmes 
Jäsen: Maaseutuasiamies Alina Koponen, Juuka 
Jäsen: Koneenkuljettaja Risto Lipponen, Nurmes 
Jäsen: Hallintojohtaja Riikka Boren, Nurmes 
Varajäsen: Matkailuyrittäjä Henna Nevalainen, Nurmes 
Varajäsen: Opiskelija Oona Niemi, Juuka 
Varajäsen: Opiskelija Milla Kuisma, Nurmes 
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Hämynen. 
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KOKOUKSET 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 9.6.2020 Ellinkulmassa Juuassa. 
Osallistujina oli 35 henkilöä, joista 20 yhdistyksen jäsentä.  
Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa ja päätöspykäliä kertyi toimintavuoden aikana 
yhteensä 82. 
4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa jaettiin seuraavat nuorten stipendit sekä 
toimihenkilöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten ansiomerkit: 

Alueellinen 4H-säätiön stipendi, Milla Puuronen, Juuka 
Juuan Yrittäjien lahjakortti 50 €, 4H-yritys Kotikallion kesäkahvilayrittäjä Hanna Hämynen, 
Juuka 
Juuka-seuran stipendi 50 €, 4H-yritys Kotikallion kesäkahvilayrittäjä Miia Lehikoinen, 
Juuka 
Valtimo-seuran stipendit á 50 €, 4H-yritys Makupala, Puukoulun kesäkahvilayrittäjät, 
Emilia Hämäläinen ja Oona Tuovinen, Valtimon pitäjä 
Nurmeksen ja Valtimon yrittäjien stipendi 50 €, 4H-yritys Nineran yrittäjä Martta Ahonen, 
Nurmes 
Valtimon LC stipendit á 50 €, 4H-yritys Markkinointi-M, Mika Liuha, Valtimon pitäjä, ja 4H-
yritys Visual-M, Maarit Halonen, Valtimon pitäjä 
4H-yhdistyksen stipendi 50 €, aktiivinen 4H-nuori Amanda Toivanen, Juuka 
 
Ansioituneet kerholaiset (tuotepalkinnot):  
Sara Kosonen, Nurmes  
Arttu Gröhn, Nurmes  
Annika Parikka, Nurmes 
Helli Pakarinen Juuka 
Jade Korhonen Juuka 
Niko Lehikoinen Juuka 

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 kuuluivat Juuka ja Nurmes (johon Valtimo liittyi 
vuoden aikana). Edelliseen vuoteen verrattuna toimialue säilyi ennallaan. 
 

TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS 

Pielisen 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. 
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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 
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 19 kpl (19/2019), joiden kerhokäyntien 
määrä oli yhteensä 2529 (3560/ 2019). Juuassa oli 12 kerhoa ja 1798 kerhokäyntiä. 
Nurmeksessa oli 6 kerhoa ja 731 kerhokäyntiä. 
- Nuoria työllistettiin 45 ja heille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 29 187,92 € 
(28 500,89  €/2019). Juuassa työllistettiin 25 nuorta ja maksettiin nuorten palkkoja 12 544 
€. Nurmeksessa työllistettiin 20 nuorta ja maksettiin nuorten palkkoja 16 633 €. 
- 4H-yrityksiä oli 35 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 40 950,88 € (36 kpl ja         
31 119,03 €/2019). Juuassa 4H-yrityksiä oli 9 ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 
16 386,24 €. Nurmeksessa 4H-yrityksiä oli 26 ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 
24 564,64. 

Juuassa kokoontuvia kerhoja olivat: 

 Ahmovaaran Neliskerhot (kevätkaudella kaksi kerhoa, syksyllä yksi kerho 

kolmessa ryhmässä, ohjaajina Sari Vartiainen, Hanna Toivanen, Jenni 

Leppänen ja Katri Lehikoinen) 

 Tanssikerhot 6-8v., 9-12v. ja 13-18v. (kevätkausi, ohjaajina Aino Vartiainen 

ja Annika Pehkonen) 

 Tanssimix 9-12-vuotiaille syksykaudella (ohjaajana Annika Pehkonen) 

 Nunnanlahden Neliskerho (Meri Mäkipää, Antti Kukkonen, Ritva Väyrynen ja 

Venla Heikkinen) 

 Kirkonkylän Neliskerho kevätkaudella (Minnamari Harpela, Vivi 
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Korhonen ja Amanda Toivanen) 

 Moottorikerho (kevät- ja syyskausi, ohjaajina Jaakko Pirinen, Markku Niiranen) 

 Tietokonekerho (kevätkausi, ohjaajana Jukka Hyttinen) 

 Safkasankarit - Kokkikerho (kevätkaudella, ohjaajina Svetlana 

Nevalainen, Ritva Väyrynen, Venla Heikkinen, Amanda Toivanen) 

 Kokkinelis syksykaudella (ohjaajina Ritva Väyrynen, Svetlana 

Nevalainen ja Venla Heikkinen) 

 
Nurmeksessa kokoontuvia kerhoja olivat: 

 Ponikerhot 1 ja 2 Mannen Ratsutilalla (kevät- ja syyskausi, ohjaajina Henni-

Liina Karppinen, Eevi Lipponen ja Amanda Haverinen) 

 Eräkerho (kevät- ja syyskausi, ohjaajina Kimmo Kortelainen ja Titta 

Kokkonen) 

 Moottorikerho (kevät- ja syyskausi, Kuhmon Mobilistit) 
 Eläinkerho Kiieksen tilalla (syyskausi, ohjaajina Sanna Neuvonen ja Tea 

Hakkarainen) 

 Neliskerho Valtimolla (kevätkausi, ohjaajina Iida Könttä ja Sara Hämäläinen) 

Järjestetyt kurssit/ koulutukset: 

 
 Sinussa on yritystä -teemapäivä Juuassa 9-luokille 23.1.2020, 35 oppilasta 

 Sinussa on yritystä -teemapäivä Nurmeksessa 9-luokille 28.2.2020, 60 oppilasta 
 Ideasta liiketoimintasuunnitelmaksi -kurssi Valtimon yseille 18.2.2020, osallistujia 

9 oppilasta 
 Ajokortti työelämään koulutus Valtimon 8-luokkalaisille, 24 oppilasta 
 Työelämän pelisäännöt – koulutus etänä Nurmeksen 9-luokkalaisille (Etänä-

hankkeen puitteissa) 9.9.2020, 82 oppilasta 
 Ajokortti työelämään koulutus etänä työpajanuorille, 6 nuorta, joista yksi 

juukalainen ja 5 nurmeslaista (Etänä-hankkeen puitteissa) 
 Ajokortti työelämään koulutus etänä Nurmeksen Riverian maatalousopiskelijoille 

(4H-liiton Bio-kiertotalous-hankkeen puitteissa), 7 nuorta 

 Työt alkavat – koulutus ennen töiden alkua, nuoria osallistujia Juuasta 4 ja 

Nurmeksesta 4 

 Yritysvalmennuskurssi uusille yrittäjille, nuoria osallistujia Juuasta 4, 
Nurmeksesta 16 

Järjestetyt päiväleirit: 

 
 Etäleiri (Etänä-hankkeen puitteissa) 8 osallistujaa, joista 6 juukalaista ja 2 

nurmeslaista 

 Ponipäiväleiri Nurmeksessa, osallistujia 12 

 Eläinleirit 2 kpl * 2 pv Nurmeksessa, osallistujia yhteensä 26 
 
Vuonna 2020 toimineet 4H-yritykset Juuassa: Puu-Juuan Kesäkahvila (Kati Räsänen 
ja Milja Försti), Kotikallion kesäkahvila (Hanna Hämynen ja Miia Lehikoinen), Harjun 
työpalvelut (Oula Harju), Roosan eläintenhoitopalvelut (Roosa Miettinen), 
KatrinKotiTyöApu (Katri Lehikoinen), Työpalvelu Leppänen (Juho Leppänen), 
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Stonescape (Netta Konttinen). 
 
Vuonna 2020 toimineet 4H-yritykset Nurmeksessa: Aputytöt (Elli Meriläinen, Riia ja Siri 
Hiljanen), Kynsimuotoilija Veera Pulkkinen, FirmatVerkkoon.fi (Tuomas Karjalainen, Ninera 
(Martta Ahonen), Takalagraphics (Tanja Laakkonen), Markkinointi-M (Mika Liuha), Kahvila 
Makupala (Emilia Hämäläinen ja Oona Tuovinen, Mmainokset (Maija Boren), Kalastus ja 
luonto (Eemeli Boren, Aapeli ja Onni Romppanen), Onnenapila (Jasmina Lohtander), 
Manna´s cake-kotileipomo (Sanna Turunen), Monialatyöt Kaasinen (Aatu Kaasinen), 
Eloisa ja Iloisa (Aino Halonen ja Heta Siira), Arkihelppi (Milla Murto), Kiva Kiies (Tea 
Hakkarainen), Heppahelppari (Moona Kansala), mahtawaa (Milja Siira), Somesaana 
(Saana Korhonen), Somekoppi (Terhi Kuokkanen), Piha- ja metsätyöt V. Siira (Veikko 
Siira). 

Yhdistyksen oma leaderarahoitteinen, kaksivuotinen Elämyksiä-hanke alkoi 2.1.2020. 
Yhdistys oli mukana neljän 4H-yhdistyksen yhteisessä ESR-rahoitteisessa Etänä-
hankkeessa, joka toteutui 1.5.-31.10.2020. Molemmat hankkeet ovat tukeneet 
toiminoiltaan 4H-työtä. 

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT 

Pielisen 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli vuoden 
2020 lopussa yksi toimihenkilö, toiminnanjohtaja, Pirjo Hämynen (2.5.1994 lähtien). 
Lisäksi yhdistyksen palveluksessa oli toimistotyöntekijänä osa-aikaisessa ja 
määräaikaisessa työsuhteessa Tuija Lukkarinen ajalla 2.1.- 31.12.2020, 9 juukalaista ja 
6 nurmeslaista määräaikaista nuorta kerho- ja leiriohjaajaa työsopimuksin sekä 8 
juukalaista ja 5 nurmeslaista aikuista kerho- ja leiriohjaajaa VIP- sopimuksin. 
Vapaaehtoistoimijoita on mukana mm. luottamustoimissa, isäntäperheinä, 4H-yrittäjien 
yritysohjaajina. Näitä vapaaehtoistoimijoita ei ole tilastoitu. 

 
4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2020 yhteensä 82 317,02 € (87 299,49 € 
/2019). 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 

Pielisen 4H-yhdistyksen tilikauden 2020 tulos oli ylijäämäinen 10 062,22 €. Taseen 
loppusumma oli 57 158,49 € (49 279,61 € /2019). 
 
Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 19 074,36 € (31 204,19 €/2019). 
Kuntarahoitus oli yhteensä 19 850 € (18 500 € / 2019) ja se koostui Juuan kunnan 
myöntämästä avustuksesta 11 500 € ja Nurmeksen kaupungin avustuksesta 8 350 €, joka 
sisälsi uutena Valtimon pitäjän alueen toiminta-avustuksen. 
 
Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen 
harrastustoimintaan ja se on merkittävä rahoitus päiväleirien ja 4H-kerhotoiminnan 
toteuttamisessa. Pielisen 4H-yhdistys sai Itä- Suomen aluehallintovirastolta tukea 8 600 € 
(12 000 € / 2019). 
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4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui pääasiassa jäsenmaksutuloista, kerho- ja 
leirimaksuista, palvelutoiminnan tuotoista (työpalvelu, yrityssetelisopimukset Juuan ja 
Nurmeksen kanssa) ja hankerahoituksesta. 

TOIMINNANTARKASTAJA 

Pielisen 4H-yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Anna-Liisa Nykyri Juuasta. 
Varatoiminnantarkastaja oli Anneli Kuittinen Nurmeksesta 

TULEVA KEHITYS 

Yhdistyksen haaste on lasten ja nuorten ikäluokkien pieneminen alueella, mikä vaikuttaa 
jatkossa jäsenistön ja toiminnan määrään. Myös erilaiset epidemiat, kuten tällä hetkellä 
vaikuttava korona, vaikuttavat edellä mainittuihin asioihin. Tämä on ollut huomattavissa jo 
vuoden 2020 toimintatuloksissa, jossa näkyy ryhmätoimintatulosten pieneneminen. 
Nuorten työllistämiseen ja 4H-yritystoimintaan ei ole toistaiseksi kumpikaan uhkatekijä 
vaikuttanut. Ehkä päinvastoin 4H:n rooli on korostunut nuorten 
työelämämahdollisuuksien luojana. 
 
Kerho- ja leiritoiminnassa tulee jatkossa korostumaan teematyyppinen toiminta ja ehkä 
lyhyemmät kerhojaksot. 4H:lla on kuitenkin oma paikkansa harrastuskentässä; 
Toimintaa, mitä muut eivät tarjoa. Kerhotoiminnan tulee olla jatkossakin pääosin edullista 
matalan kynnyksen toimintaa, jonne on helppo tulla ilman tulosten mittauspelkoa. 
Toimintamme on avointa ja sopivaa monille erityislapsille, jotka saavat onnistumisen 
kokemuksia harrastuksessamme. Kerho- ja leiritoiminnassamme oppii arjen taitoja ja saa 
liikkua leikkimielillä. 

 
Kerho- ja leiritoiminnan lisäksi olemme iso nuorten työ- ja yrittäjyyskasvattaja toiminta-
alueellamme. Iso osa toiminnasta tapahtuu yhteistyössä koulujen kanssa. Kuntien 
tarjoamat yrityssetelit on koettu tärkeiksi; Tämä yritystuki auttaa nuoria perustamaan 
omia yrityksiä. Hankkeiden avulla tullaan kehittämään nuorten työllistämis- ja 
yritystoimintaa. 

Pielisen 4H on edelleen vahva 4H-perustoiminnan tuottaja, jolla on vahva ote nuorten 
työllistämiseen ja yritystoimintaan, unohtamatta sen tarjoamia kansainvälisiä 
mahdollisuuksia alueen nuorille. Hyödynnämme toimintamme kehittämisessä yhteistyötä 
eri tahojen kanssa sekä hankerahoituksia. Toiminnassamme korostuu järjestön strategia: 
Kestävää kasvua tekemällä oppien. 
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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 

 


