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KOKKOLAN 4H-YHDISTYKSEN 

TOIMINTAKERTOMUS 2021 

 

 
 
KOKKOLAN 4H-YHDISTYS 

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

 
Kokkolan 4H-yhdistys on rekisteröity 10.6.1985 yhdistysrekisteriin. Postiosoite on PL 519, 
67701 KOKKOLA ja käyntiosoite Laajalahdentie 89. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 0662802-6.  
 

JÄSENET 

 
Kokkolan 4H-yhdistyksellä oli vuonna 2021 

- yhteensä nuorisojäsentä 267 (281 / 2020), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita 
jäseniä oli 233 (252 / 2020). 
- yhteensä 78 aikuisjäsentä (84 / 2020), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita 
jäseniä oli 65. 

 
HALLITUS 

 
Kokkolan 4H-yhdistyksen hallitukseen vuonna 2021 kuuluivat sääntömääräisen kokouksen 
valitsemina seuraavat henkilöt: 
Puheenjohtaja: projektipäällikkö Nina Svartsjö 

Varapuheenjohtaja: asiakaspalvelupäällikkö Outi Haasala  
Jäsen: huoltoteknikko Santtu Pajunpää 

Jäsen: sosionomi Marja-Leena Mattila 

Jäsen: emäntä Susanna Vitka 

Jäsen: lähihoitaja Katja Pohjonen 

Varajäsen: tuotantojohtaja Sari Pekkarinen 

Varajäsen: eläkeläinen, erityisluokanopettaja Pirjo Urpilainen 

Varajäsen: yrityspalveluasiantuntija Anne Mäkipeura 

 

Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuula Torppa. 
 
 

KOKOUKSET 

 
4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin toimintakeskus Terra Novassa Isojärvellä 
18.3.2021. Osallistujina oli 10 jäsentä. Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja 
päätöspykäliä kertyi 43 toimintavuoden aikana yhteensä . 
 

 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

  



  

Kokkolan 4H-yhdistys on ollut vuoden 2014 alusta lähtien jäsenenä sääntöjensä mukaisesti 
Suomen 4H-liitossa. Yhdistys on myös Kosti ry:n yhteisöjäsen. 
Kokkolan 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu pääsääntöisesti Kokkolan kaupungin keskusta 
ja sen ympäristö sekä vuoden 2018 alusta alkaen Lohtajan alue, kun Lohtajan 4H-yhdistys 
lakkautettiin ja toiminta liitettiin osaksi Kokkolan yhdistystä. Kokkolan kaupungissa toimii 
kuntaliitoksen seurauksena myös kolme muuta 4H-yhdistystä. 
Yhdistys ylläpitää Isojärvellä toimintakeskus Terra Novaa, jossa on myös yhdistyksen toimisto 
ja siellä on toimintaa ympäri vuoden, varsinkin kesäaikana tila on suosittu retkikohde 
päiväkodeille, kouluille, perheille ym.    
 

 
TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS 

 
Kokkolan 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2021 perustui Suomen 4H-liiton edustajakokouksen 
hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan 2020-2022 ”Kestävää kasvua tekemällä oppien” ja 
syksyllä 2020 Suomen 4H-liiton kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen 
sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan ja 
talousarvioon. 
 
 

TOIMINTA 

 
4H-järjestössä toteutetaan "Kolme askelta työelämään" -toimintaa. Kerhoissa ja kursseilla 
opitaan muun muassa vuorovaikutus- ja arjentaitoja. Työelämäkursseilla omaksutaan 
työtaitoja,  työelämän pelisääntöjä ja asiakaspalvelua, joita hyödynnetään työelämässä. 4H-
yhdistys tarjoaa usein nuorelle ensimmäisen työpaikan, joka on monesti ponnahduslauta 
seuraavaan kesä- ym. työpaikkaan. 
 
Kokkolan 4H-yhdistyksen nuorisotoiminnan avaintuotteiden tulokset vuonna 2021 olivat: 
- teemakerhot 14 kpl ja ( 19kpl / 2020), joiden osallistujamäärä oli yhteensä 1929  (1036 / 2020) 
- nuorten kurssi-, retki- ja leiripäiviä (kesäkerho) toteutui yhteensä 956 pv ( 818 pv / 2020),  
- iltapäiväkerhoja 4 kpl (Koivuhaka, Lohtaja kk, Torkinmäki, Ykspihlaja ) ja niiden toimintaan 
osallistuneiden määrä yhteensä 12 015 lasta ( 9 598/ 2020) 
- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 46 251,-( 29 225,- / 2020) 
 
Kerhoja yhdistys järjesti toimintakeskus Terra Novassa Isojärvellä, Jokilaakson koululla, 
Väliviirteen kylätalolla, Mainingissa ja Lohtajan nuorisotilassa. Liikuntakerho kokoontui myös 
keilahallilla ja frisbeegolfia pelattiin Köykärillä. Ponikerhot kokoontuivat Isojärven lisäksi 
Muhosen tallilla. Mutteripaja sai hyvän vastaanoton ja se kokoontui Pajunpään verstaalla joka 
toinen viikko. Koronaepidemia toi omat haasteet kerhotoimintaan, ulkona tapahtuvaa toimintaa 
lisättiin ja osallistujamäärillä mitattuna päästiin edellisvuotta parempiin tuloksiin. 
Kesäkerho ja päiväleirejä järjestettiin toimintakeskuksessa koko kesäkuun ja elokuun alussa 
yhden viikon sekä toimintapäivinä syys- ja talvilomalla, ne tarjosivat ohjattua toimintaa lapsille. 
Varsinkin töissä oleville vanhemmille toiminta oli tärkeä. Kesäkerhot, ruokakoulu ja 
toimintapäivät on kirjattu ohjeiden mukaisesti leiripäiviin.  
Aluehallintoviraston harrastustoiminnan avustuksella ja kaupungin avustuksella on ollut 
merkittävä rooli kerhojen rahoituksessa, AVI:n rahoittamat kerhot olivat ilmaisia. Avustusta 
toimintaan saatiin myös Nissin Säätiöltä. LähiTapiolalta yhdistys sai 5 000,- lahjoituksen 
nuorisotoimintaa. Lyhytkestoisissa, kurssimuotoisissa kerhoissa jäsenille osallistumismaksut 
olivat edullisemmat. Kerhoissa oli yhdistyksen toiminnanohjaajien lisäksi apuohjaajina nuoria ja 
yksi vapaaehtoinen aikuisohjaajaa. 
Suomen mallin kerhoja järjestettiin kaupungin kanssa yhteistyössä Lohtajan, Mäntykankaan, 
Torkinmäen ja Koivuhaan kouluille. 
 Harrastekurssit, tapahtumat ja retket täydensivät nuorisotoimintaa. Koronaepidemiasta johtuen 
syykaudella järjestettiin paljon uudentyyppisiä, ulkona toteutettavia kursseja ja tapahtumia. 
Retkeilykurssin lisäksi kursseilla voi tutustua frisbeegolfiin ja airsoftiin. Hevosaiheiset kurssit 
olivat erittäin suosittuja ja niitä järjestettiin 7 kpl. Yksittäisiä tapahtumia olivat Kummituskartano, 
Pääsiäistapahtuma, Vappuvillitys ja Joulupiha Isojärvellä sekä mutteripajan järjestämä Vauhdin 
Huumaa-tapahtuma Alaviirteellä. 



  

Retkiä ei koronaepidemiasta johtuen järjestetty kuin elokuussa Power Parkiin ja siellä oli 30 
osallistujaa.  
Jokilaakson koulun oppilaille järjestettiin metsä- ja luontoaiheisia tehtävärasteja syyskuussa. 
Metsäsäätiön tuella järjestettävä metsäpäivä järjestettiin Ykspihlajan koulun 3.-4. luokkien 
oppilaille Trullevissa. Yhteistyökumppaneina olivat Kokkolan kaupunki, UPM Metsä sekä 
Kokkolan Urheiluautoilijat. Metsäpäivän yhteydessä istutettiin puuntaimia kompensoimaan 
KokUA 60v-juhlarallin päästöjä. Tapahtuma sai paljon julkisuutta mm. Ylen valtakunnan 
uutisissa ja Keski-Pohjanmaa lehdessä.  
Hevostelua-tapahtuma järjestettiin yhteistyössä seurakunnan diakoniatyön kautta vähävaraisille 
lapsiperheille. 
 
Iltapäivätoimintaa yhdistys järjestää yhteistyössä Kokkolan kaupungin kanssa Koivuhaan, 
Lohtajan kirkonkylän, Torkinmäen ja Ykspihlajan kouluilla.  Iltapäivätoiminnassa ryhmien koko 
vaihteli 5–40 osallistujaa/päivä, suurimmat ryhmäkoot olivat Torkinmäellä ja syyskaudesta 
lähtien Ykspihlajassa. Koivuhaan iltapäiväkerholaiset retkeilivät vuoden aikana yhdistyksen 
toimintakeskuksessa, kerhoissa järjestettiin myös erilaisia teemapäiviä. 
 

Yhdistys ylläpitää Isojärvellä toimintakeskus Terra Novaa, jossa se järjestää kaikille avoimia 
kerhoja, kursseja, päiväleirejä ja muita tapahtumia. Kesäaikana toimintakeskuksen pihapiirissä 
oli Janne ja Ville Jokelan lammastilalta lampaita, Riikka Laineen ponit ja kanat olivat lainassa 
Sisko ja Taisto Hautalalta Kalajoelta. Toimintakeskus on suosittu vierailukohde sekä 
oppimisympäristö koululais- ja päiväkotiryhmille sekä perheille. Toimintakeskuksen ylläpito 
vaatii yhdistykseltä paljon resursseja, mutta luo myös hyvät puitteet monipuolisen toiminnan 
toteuttamiseen. Kesäkaudella 2021 oli tapahtumien lisäksi n.  muuta vierailijaa.  
Toimintakeskuksen tiloissa järjestettiin myös koulutustilaisuuksia ja muita tapahtumia. 
 
Työpalvelussa nuoret tekivät töitä yksityisille kotitalouksille, taloyhtiöille ja toimivat apuohjaajina 
kerhoissa sekä toimintakeskuksen käytännön töissä. Soiten kanssa yhteistyössä nuoret tekivät 
pihanhoitotöitä yli 75-vuotiaille ikäihmisille Lohtajan alueella.  
Nuorten työllistämisen kerhoihin ja toimintakeskukseen mahdollisti Nissin säätiön apuraha, OP 
Kesäduuni rahalla palkattiin yksi nuori töihin kesäkerhoon. 
Yhdistys työllisti 25 alle 29-vuotiasta nuorta, joista 15 oli alle 18-vuotias. Palkkoja nuorille 
maksettiin 46.251,-. 4H-yrityksiä oli 4 nuorella ja he tekivät pihanhoito- yms. siivoustöitä. 
Yhdistys jatkoi kotipalvelutoimintaa, joka työllisti kaksi henkilöä ja jossa asiakkaat olivat 
pääasiassa ikäihmisiä. 
 
Satosankarit-hankkeessa yhdistys välitti Kiantaman Jalosteelle puolukkaa 32 864 kg ( 26 848 
kg/2020), mikä oli suurin määrä 4H-yhdistysten marja-asemilla koko Suomessa. Marja-asema 
työllisti toiminnanjohtajan lisäksi neljä nuoria. 
 

 
 
HENKILÖSTÖ JA TALOUS 

 
 Henkilöstö 

 
Kokkolan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana on ollut vuodesta 1986 lähtien Tuula Torppa. 
Vuonna 2021 toiminnanjohtaja teki omasta pyynnöstä 80% työaikaa ajalla 1.4.-31.5.2021. 
Toiminnanohjaaja Julia Rieskaniemi vastasi nuoristyöstä ja Koivuhaan iltapäivätoiminnasta.  
Hänen työsuhde vakinaistettiin 1.11.2021 alkaen.  Lisäksi iltapäivätoiminnan vastaavina 
ohjaajina toimivat Sisko Vasalampi Ykspihlajan ip-toiminnassa kevätlukukauden ja hän jäi 
eläkkeelle 4.6.2021. Ykspihlajan ip-toiminnan vastaavana ohjaajana aloitti 11.8.2021 Maria 
Kronqvist ja Torkinmäellä Laura Vesikko.  Liisa Nissilä vastasi Lohtajan ip-toiminnasta Tiina 
Leskelän perhevapaan sijaisena.   Ohjaajina kuukausipalkalla olivat  Anniina Sippola, Maria 
Vuolle, Jasmin Huhta, Anastasia Huuhka ja Ann-Sofie Willner. Kotipalvelussa työskentelivät 
Anni Peitso ja Virve Paasila. Toimintakeskuksessa ja erilaisissa käytännön töissä kesäkaudella 
1.6.-30.9.2020 työskenteli Jarkko Toivainen. Näistä kertyi 7,6 henkilötyövuotta. 
Kerho-ohjaajia, nuoria ja sijaisia ym. oli töissä tuntipalkalla.  
Työpalvelussa, ohjaajina, toimintakeskuksessa ja marja-asemalla yhdistys työllisti yhteensä 25 
alle 29-vuotiasta nuorta, näistä 15 oli 13–17 vuotiaita. Työssäoppijoita ja harjoittelijoita oli 8 



  

henkilöä, joista nuoria oli 3. Siviilipalveluksen yhdistyksessä suoritti yksi nuori ja jatkoi 
loppuvuodesta Torkinmäen ip-toiminnassa ohjaajana. Lisäksi yhdistyksellä on sopimus 
Rikosseuraamuslaitoksen kanssa yhdyskuntapalvelupaikkana. 
 
4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2021 yhteensä 269 890,- (236 040,- /2020). 
Kustannuksiin sisältyvät maksettujen palkkojen ja palkkioiden eläkemaksut ja muut 
henkilösivukulut.  

 
Talous 
Kokkolan 4H-yhdistyksen tilikauden 2021 tulos oli 893,81 euroa ( 4 302,25 euroa/2021) 
ylijäämäinen. Taseen loppusumma oli 56 696,14 euroa ( 46 895,68 euroa /2020). 
Suomen 4H-liitos välittämän valtionavustuksen määrä oli 12 268,- (17 462,-/2020). 
Kuntarahoitus oli yhteensä 17 385,-. (19 144,- /2020).                                                                                            
ja se koostui Kokkolan kaupungin myöntämästä avustuksesta. 
4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui pääosin kaupungin avustuksesta iltapäivätoimintaan, 
osallistumismaksuista, Aluehallintoviraston harrastustoiminnan avustuksesta, Nissin Säätiön 
avustuksesta ja nuorisopalveluiden kohdeavustuksista, iltapäivätoiminnan ja työpalvelun 
tuotoista ja jäsenmaksutuloista, sekä marja-aseman tuotoista. 
LähiTapiolalta yhdistys sai 5 000 euron lahjoituksen ja Protect yritykseltä 250 euroa. 
 
 

 TILINTARKASTAJAT 

 
Kokkolan 4H-yhdistyksen tilintarkastajana toimi Kirsti Kattilakoski HT ja varatilintarkastajana 
Tero Peltomaa HT. 
 

TULEVA KEHITYS 

 
 Toiminnan perustana on 4H-järjestön Kolme askelta työelämään -toimintamalli ja avaintuotteina 

ryhmätoiminta, kurssit, työelämävalmiudet ja työllistäminen. Iltapäivätoiminta ja työpalvelu ovat 
merkittäviä yhdistyksen tuottamia palveluja. 

   
Toimintakeskus Terra Nova luo hyvät puitteet monipuolisen toiminnan toteuttamiselle. Sen 
tulevaisuus tulee turvata ja sinne hankitaan välineistöä ja kunnostetaan ympäristöä edelleen.  
Tulevaisuutta leimaa epävarmuus, mutta jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa ollaan valmiita 
tarttumaan nopeasti uusiin haasteisiin. Toiminta on monipuolista ja sen myötä myös rahoitus 
tulee lukuisista eri kanavista, mikä tukee ja turvaa yhdistyksen taloutta. 
Työhön sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö on perusta monipuolisen ja laadukkaan 
toiminnan toteuttamiselle. 

 


