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PYHÄJOEN 4H-YHDISTYS

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

Sääntöjen mukaisesti Pyhäjoen:n 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

Rekisteröity 06.07.1993 yhdistysrekisteriin. 
Käyntiosoite: Vanhatie 80 A 3, 86100 PYHÄJOKI 
Y-tunnus: 0927425-1
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yhteensä 339 nuorisojäsentä (276/ 2020), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 284
kpl
yhteensä 71 aikuisjäsentä (57 / 2020), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 56 kpl

Puheenjohtaja: Heini Mattila
Varapuheenjohtaja: Ulla Kortesuo
Jäsen: Hannu Simonen
Jäsen: Milla Lehtelä
Jäsen: Kirsi Impola
Jäsen: Riitta Muurinen
Varajäsen: Oskari Nikula

JÄSENET
4H-yhdistyksen jäsenmäärä nousi 53 jäsenellä vuonna 2021

HALLITUS
Pyhäjoen 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja hallituksen
järjestäydyttyä seuraavat henkilöt:

Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Saara Laatinen

KOKOUKSET
4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 4H-Kerhotilalla etäkokouksena 17.3.2021. Osallistujina oli 45
jäsentä.  Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.



Hilda Myllymäki 
Aada Kaikkonen 
Netta Simonen 
Josefiina Soronen 
Noora Koivula 
Veera Koskela 

Peppi Impola  
Laura Impola 
Sara Impola  
Matteus Soronen  
Oskari Nikula  
Oliver Kallio  

Laura Impola: Heart Cafe 
Peppi Impola: Heart Cafe 
Matteus Soronen: Make’ Cafe 
Hilda Myllymäki: Kahvila Vitsiniekat & Kahvila Nuottiavain 
Netta Simonen: kahvila Netta & Pyhäjoen Säkkikeräys 
Aada Kaikkonen: Kahvila Nuottiavain 
Ella Ikola: Piece of cake 
Senni Koivukangas: Piece of Cake 
Sara Impola: Merin ja Saran siivous – ja puutarhapalvelu 
Juho Kalliokoski: Pihat Siistiksi 
Vivian Hautamäki: Kahvila Vivian 
Jimmy Suvanto: Jimmyn DJ-Palvelut 

Juho Kalliokoski, Pihat Siistiksi! - Puutarhapalvelu

Touhukerho: Nona Pirttimaa 
Mahtiskerho: Katri Piukkala 
Liikuntakerho: Daniel Soronen 
Liikuntakerho, Pirttikoski: Arttu Nikula 
Retkeilykerho: Ninni Hourula 
Pienten kokkikerho: Iida Lehtelä 
Isojen kokkikerho: Matilda Malinen 
Monitoimikerho: Elli Langinen 

PALKITUT VUOSIKOKOUKSESSA 17.3.2021: 

Uudet Kerhonjohtajat vuonna 2020:  

 
Aktiiviset ja pitkäjänteiset kerhonjohtajat: 

 
4H-YRITTÄJÄT: 

 
Pyhäjoen 4H:n Vuoden 4H-Yritys:

Aktiivisin kerholainen v. 2020

4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 17.3.2021 jaettiin seuraavat nuorten
stipendit sekä toimihenkilöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten ansiomerkit:
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Vuoden kerho 2020:
MAHTISKERHO! 
Tämän vuoden “vuoden kerho” on valittu suurimman
kävijämäärän perusteella. Kerhossa onkin vuoden 2020
aikana ollut jopa 375 kerhokäyntiä. Mahtiskerho sisältää
monipuolista touhua ja tekemistä; Ulkoilusta ja
liikunnasta askarteluihin ja leikkeihin! 

Vuoden tulokas kerho 2020:
Metsäsalapoliisit Retkeilykerho! 
Valtakunnallisella tasollakin huomattu Metsäsalapoliisit
Retkeilykerho kannustaa lapsia liikkumaan luonnossa!
Kerhossa luonnon monimuotoisuus ja metsän elämä
tulevat tutuksi yhdessä tehden. Metsässä tapahtuva
tekemällä oppiminen tukee lapsen metsäsuhteen
rakentumista. Kerhossa retkeillään, opetellaan erätaitoja,
askarrellaan luonnon materiaaleista, ja mikä parasta –
Liikutaan ja leikitään luonnossa! 

Valtakunnallinen 4H-Stipendi 150€:
Laura Impola 
4H-säätiö on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan alueellisen
150€ stipendin aktiivisesta, pitkäaikaisesta,
monipuolisesta ja tuloksellisesta 4H-Toiminnasta Laura
Impolalle. 

Vapaaehtoisena työskennelleet työntekijät 
Irma Flink 
Satu Heikkilä 
Eeva Kapakka 
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Laura Impola (oik.) on ollut 4H:n
toiminnassa mukana pienestä

kerholaisesta alkaen. Ylä-
asteikäisenä hän on työskennelyt

kerhojen - ja leirien ohjaajana, marja-
asemalla sekä omassa hyvin

menestyneessä 4H-Yrityksessä.

Metsäsalapoliisit retkeilykerhossa
tuunattiin marjaämpärit ja lähdettin

poimimaan porukalla mustikoita!



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.
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. 
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.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Pyhäjoen 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. Paikka- ja seutukunnalla 4H-yhdistys on
jäsenenä Nouseva Rannikonseutu ry:ssä.
Pyhäjoen 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Pyhäjoen kunta. 

TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS
Pyhäjoen 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.

2.

3.
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4H-harrastekerhoja ja teemakerhoja yhteensä 27kpl (19 / 2020), joiden kerhokäyntien määrä oli
yhteensä 3732 (2840 / 2020)
41 työllistettyä nuorta. Nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 18 954€ (6005,80€ / 2020)
4H-yrityksiä oli 31kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 22 826,86€ (15kpl ja 4723€ / 2020)
104 nuorta osallistui työelämäkoulutuksiin
190 nuorta osallistui kouluyhteistyönä järjestettyihin harrastekursseihin
Leiripäiviä kertyi 258

AVAINTUOTTEIDEN TULOKSET KERTOMUSVUONNA OLIVAT:

Muuta merkittävää vuoden 2021 yhdistyksen toiminnassa oli kouluyhteistyön tiimoilta toteutunut
kesäyrittäjyys, lukiolaisten metsäpäivät, marja-asema, sekä monet eri tapahtumat, retket ja puuhapäivät.



KERHOT

Kerhoja oli koko vuonna 27
kappaletta, ja ohjaajina niissä

työskenteli yhteensä 25 nuorta.
 

Kerhotoimintaa järjestettiin
keskustassa, Yppärissä,

Pirttikoskella ja Parhalahdella.

Parhalahden Pikkuruut 
kerhossa tuunailtiin lippiksiä

Yppärin
monitoimikerhossa

tehtiin äitienpäiväksi
istutuksia

Kokkikerhossa 
lapset oppivat

kakkutikkareiden
teon!
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Kesän Jalkapallokoulussa kävijöitä ja innokkaita pelaajia riitti!



Eräkerhossa Jarmo Koivula oli
opettamassa metsästyksen ja

erätaitojen perusteita.

Jarmo opettamassa lapsille
tuluksien käyttöä

METSÄSALAPOLIISIT ERÄKERHOSSA 
on opeteltu erätaitoja, retkeilty, tutustuttu
metsästykseen ja liikuttu luonnossa.
Keväällä retkeilykerhossa tehtiin
linnunpönttöjä.

METSÄSALAPOLIISIT!
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ELÄINKERHOSSA
on käynyt paljon eläinvierailijoita.

Syyskuussa teimme retken
Heikki Saukon tilalle.
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Monenlaiset askartelut
ovat monitoimikerhoissa

suosittuja.

HULIVILIKERHOSSA 
naurua ja tekemistä riittää!
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Nuorten liikuntakerhossa 
SPORTTIKSESSA 

Paintball on ollut suosittu laji!



4H-YRITTÄJÄT

LAURIN PYÖRÄHUOLLOLLA
riitti korjattavia pyöriä. Lauri sai

myös rahoitusta nuorisoleaderilta
4H-Yritykseensä.

4H-Yrittäjiä oli  vuonna 2021 32 kpl, ja kaikki heistä ansaitsivat kesätulonsa 4H-
yrittäjinä. 4H-Yrittäjien yhteenlaskettu myyntitulo oli huikeat 22 826,85€! 
Tässäpä muutama esimerkki 4H-Yrittäjistämme.
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Laurin yrityksen toimintakertomus: 
"Perustin yrityksen 20.3.2021. Yrityskurssilla.
Tarvin kuitenkin aloitus tukea nuorisoleaderilta
työkaluvaunuun ja muiden tarvikkeiden ostoon.
Aloitin liiketoiminnan kesäloman alussa 4H
Löytöpuodin varastotiloissa. Heti ensimmäisenä
päivänä minulla oli jo kaksi pyörää
huollettavana. Kaiken kaikkiaan asiakkaita oli
todella hyvin ja asiakkaat olivat tyytyväisiä.
Työkalut, tarvikkeeta jan varaosat, kuten pyörän
kumeja kävin ostamaan läheisestä
rautakaupasta Yrjänän Rauta oy. "



KAHVILA NUOTTIAVAIMELLA
töitä riitti erilaisissa tapahtumissa, kuten kesäteatterissa

ja koulujen päätösjuhlissa. 
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Lisäksi he ahkeroivat kesäkioskilla ja
Rautiperän talvikioskilla.

Tytöt kuvailevat yritystään seuraavasti: 
"Meillä on kahvila yritys. Yrityksemme kanssa olemme aina innokkaana osallistumassa tapahtumiin pitämään

kioskia ja kahvittamaan yleisöä. Kahvilan tuotteet me leivomme aina itse. Leipominen on iso osa yritystämme. 
Kesäkioski on meillä kesän kohokohta! Kioskilla myymme pehmistä kahden viikon ajan. 

 
Kahvilatoiminnan lisäksi olemme hoitaneet kissoja. Olemme siis kahvila toiminnan lisäksi, valmiita

heittäytymään muuhunkin työhön. 
 

Meille ei tarvitse kahta kertaa ilmoittaa tulevista tapahtumista. Olemme aina valmiina innolla osallistumaan
tapahtumiin. Tapahtumissa kahvittaminen tai kioskin pito on kivaa! "



PYHÄJOEN KESÄKIOSKI

on edelleen ollut suosittu paikka 4H-Yrittäjille

tienata ansioita.
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Kesäkioskilla työskenteli kesällä
2021 12 yrittäjää. 



LEIRIT
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Kesällä 2021 järjestimme
yhteensä 6 leiriä, ja sen lisäksi
kesän toimintaamme kuului

jalkapallokoulu, retket ja
tapahtumat.



RANTALEIRILLÄ 
Lännenrannassa ihmeteltiin mitä

kaikkea Paloauto sisältää

KESÄKAVERIT PÄIVÄLEIRI 
oli jälleen suosittu!
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KEPPARILEIRIT
olivat jälleen suosittuja.
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KIITOLAUKKAA!
Kaksi leiriä huipentui yhteiseen

kepparitapahtumaan, jossa nähtiin
toinen toistaan hienompia

keppareita.



ELÄINLEIRI 
pidettiin Pyhäjoen Veteraanimajalla. 
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Eläinleirillä vieraili koiran-
ja kissanpentuja, hevonen

ja poneja, sekä paljon
koiria!



4H CAMP WEST COAST - LEIRI 
järjestettiin Raahen Lännenrannalla,
ja sinne kokoontui 4H-Nuoria ympäri

Suomen.
 

Pyhäjoen 4H toimi leirillä
vastuujärjestäjänä.
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Leireillä lapsien mielestä parasta on
usein mukavat leirien ohjaajanuoret!

19

Tärkeintä leirillä on uudet
ystävät, hauskanpito ja

tekemisen ilo!



Retkiä järjestimme
koronarajoitusten salliessa.

Kävimme Powerparkissa, Oulun
Superparkissa sekä

Seikkailupuisto Pakassa.

RETKET
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THE FRESH 
bändin keikalla oli menoa ja

meininkiä

Tapahtumia pystyimme järjestämään
rajoitusten salliessa vasta syksyllä
2021. Tapahtumia ja puuhapäiviä

vuonna 2021 olivat mm. Syysloman
hulinat, Halloween disco,

kepparitapahtuma, paintball kurssit
sekä muut ajankohtaiset tempaukset.

TAPAHTUMAT & TEEMAPÄIVÄT
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HALLOWEEN
HAPPENINGISSA 

kävijöitä riitti - Ja mitä
hirvittävimpiä

asukokonaisuuksia!
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Kursseja olemme
järjestäneet Pyhäjoen

Palosaaressa,
4H-Kerhotilalla, Pyhäjoen

lukiolla ja Raahen
Lännenrannalla.

Palosaaren yrityskoulutuksessa
nuorilla luovuutta riitti!

Raahen Lännenrannalla
järjestetyssä
kerhonohjaajakoulutuksessa 
45 nuorta valmistui
kerhonohjaajaksi.

KURSSIT & KOULUTUKSET
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Työt alkavat-koulutus Arjen Turvan
työntekijöille
4H-Yrityskoulutukset lukiolaisille ja
muille, yhteensä 6kpl
Kerhonohjaaja-koulutukset 2kpl
Kesätyöntekijöille työt alkavat-koulutus
Hygieniapassikoulutus
Kesätyöinfo

Vuonna 2021  järjestimme seuraavat kurssit:



Ella ja Senni suorittivat
4H-Yrityskoulutuksen, ja saivat
sillä myös yrittäjän kesäsetelin

monien muiden tapaan.

Kesäkioskia pitävien nuorten
yrityskoulutuksessa nuoret odottivat

innolla tulevan kesän töitä.
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ARJEN TURVA JA MARJA-ASEMA

Tänä vuonna marja-asemalla
nuorten poimintabonukset

jaettiin ensimmäisenä päivänä. 
 

Nuoret keräsivät marjoja
enemmän kuin koskaan

aiemmin!

Arjen Turvassa  on ollut keskimäärin
toimeksiantoja 52 kuukaudessa. Nuoret

työntekijät ovat saaneet koulutuksen, ja työtä on
riittänyt. Erityisesti kevät-työt, kesä-ajan
ruohonleikkuu ja pihanhoito, satunnaiset
siivoukset ja lumityöt ovat olleet kysyttyjä

palveluita.

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN
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METSÄPÄIVÄT 
järjestettiin Pyhäjoen Lukion
2.-luokkalaisille yhteistyössä

muiden paikallisten
toimijoiden kanssa Pyhäjoen

Palosaaressa.

KOULUYHTEISTYÖ
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Metsäpäivillä oli alan
asiantuntijoita ja vierailijoita.

Tässä Raino Peltoniemi
riistarastilla.



TYÖLLISTÄMISTÄ JA
VARAINHANKINTAA

4H-LÖYTÖPUOTI & 
SECOND 4HAND SHOP

4H-Myymälämme ja nuorisotoiminta
työllisti yhteensä x määrä kuntouttavan
työtoiminnan asiakkaita, sekä x määrän

palkkatukilaisia vuonna 2021.
 

Avaintuotteina edelleen on kierrätys,
kahvio ja käsityöt.

Löytöpuoti muuttui Second 4Hand Shop:ksi 18.10.2021, kun kierrätysmyymälä muutti
uusiin tiloihin Vanhatie 31. 
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HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT
Pyhäjoen 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2021
lopussa 1 toimihenkilöä (toiminnanjohtaja Saara Laatinen). Lisäksi yhdistyksen palveluksessa oli 1
määräaikaista toimihenkilöä/työntekijää sekä 1 harjoittelija.
4H-yhdistyksen työllistämien nuorten lukumäärä oli 41, joista 13-17-vuotiaita oli 36.
4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2021 yhteensä 91 906,62 € ( 78 362,6 € /2020). 
 Henkilöstökuluihin sisältyvät palkkatukilaisten palkkakustannukset, nuorten ohjaajien sekä
työpalvelun työntekijöiden palkkiot sekä toimihenkilön palkkakustannukset. Kustannuksiin
sisältyvät myös maksettujen palkkojen ja palkkioiden eläkekulut ja muut henkilösivukulut sekä
lomapalkkavelan muutos.
4H-yhdistyksessä toimivien vapaaehtoisten ohjaajien määrä oli 40 henkilöä (40 / 2020).

TALOUS
Pyhäjoen 4H-yhdistyksen tilikauden 2021 tulos oli ylijäämäinen 9 284,78 €. Taseen loppusumma oli
61 950,32 € (50 467,82 € /2020).

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 14 136 € (15 321,00 €/2020). Kuntarahoitus
oli yhteensä 24 000 € (16 000 € / 2020) ja se koostui Pyhäjoen kunnan myöntämästä avustuksesta 
16 000 € ja Arjen Turva hankkeen avustuksesta 8000 €.

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen
harrastustoimintaan ja se on merkittävä rahoitus päiväleirien ja 4H-kerhotoiminnan
toteuttamisessa. Pyhäjoen 4H-yhdistys sai Pohjois-suomen aluehallintovirastolta tukea 8000 € (8000
€ / 2020).
4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, Fennovoiman avustuksesta, Yhteisö
Leaderin tuesta, Osuuspankin tuesta nuoren työllistämiseen, kierrätys-, käsityö- ja kahvilatuloista.
hankerahoituksesta, metalliromun keräyksestä, kuntouttavan työtoiminnan tuotoista, Rosatom
yhtiön tuesta sekä koulutuskeskus Siviksen tuesta kurssitoimintaan.

TOIMINNAN- / TILINTARKASTAJA
Pyhäjoen 4H-yhdistyksen toiminnan-/tilitarkastajana toimi Helena Widnäs.

TULEVA KEHITYS
Pyhäjoen 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että nuorisotoiminta jatkaa aktiivista kasvuaan erityisesti
4H-Yrittäjien lisääntymisen myötä. Kierrätysmyymälän muutto saattaa tuoda taloustilanteeseen
epävakautta, mutta toivomme että sen paikkautuvan muilla yhdistyksen toimialueilla. 
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Toiminnanjohtaja
Saara Laatinen
p. 044 339 0220
Sähköposti: pyhajoki@4h.fi

4H-Toimisto ja kerhotila:
Vanhatie 80 a 3 (vanha koulu)
86100 Pyhäjoki

Kierrätysmyymälä
SECOND 4HAND SHOP
Vanhatie 31
86100 Pyhäjoki

p. 050 551 8861

PYHAJOKI.4H.FI

YHTEYSTIEDOT


