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4H-yhdistyksen toimintakertomus 2019 

Tämä toimintakertomuspohja on yksi mahdollinen malli toimintakertomuksesta ja 4H-yhdistys voi soveltaa 
sitä omaan toimintaansa sopivaksi. 

Liite 1a 

 
XXX 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2019 

XXX 4H-YHDISTYS 

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

Sääntöjen mukaisesti Xxx: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 

4H-yhdistys on rekisteröity 00.00.1900 yhdistysrekisteriin. Käyntiosoite on Esimerkkitie 10 A, 00000 
KAUPUNKI. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on xxxxxxx-x. 

JÄSENET 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2019 
- yhteensä xxx nuorisojäsentä (yy / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli xxx kpl 
- yhteensä xx aikuisjäsentä (yy / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli xx kpl 
- xx kannattajajäsentä (yy / 2018) (jos oli) 
- 4H-yhdistyksen kunniajäsen / kunniapuheenjohtaja (jos on) 

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

HALLITUS 

Xxx:n 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja hallituksen 
järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 
Puheenjohtaja: titteli etunimi sukunimi 
Varapuheenjohtaja: titteli etunimi sukunimi 
Jäsen: titteli etunimi sukunimi 
Jäsen: titteli etunimi sukunimi 
Jäsen: titteli etunimi sukunimi 
Jäsen: titteli etunimi sukunimi (kunnan nimeämä edustaja) 
Varajäsen: titteli etunimi sukunimi 
Varajäsen: titteli etunimi sukunimi 
Varajäsen: titteli etunimi sukunimi 
4H-nuorten edustaja (puhe- ja läsnäolo-oikeus):  
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Elli Esimerkki. 

KOKOUKSET 

Toimintakertomus 2019 

Pyhäjoen 4H-yhdistys 
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PYHÄJOEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2019 

PYHÄJOEN 4H-YHDISTYS 

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

Sääntöjen mukaisesti Pyhäjoen 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 29.04.1992 yhdistysrekisteriin. Käyntiosoite on Vanhatie 80 a3 86100 Pyhäjoki.   
4H-yhdistyksen Y-tunnus on 0927425-1. 

 

JÄSENET 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2019 
- yhteensä 251 nuorisojäsentä (252 / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 197 
kpl 
- yhteensä 51 aikuisjäsentä (49 / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 40 kpl 
- 4H-yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Ulla Viirret 

4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli 136 ja poikia oli 115. Nuorisojäsenten ikäjakauma on 6-28 vuotta. 

 

HALLITUS 

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

Puheenjohtaja: kasvatustieteen maisteri Heini Mattila 
Varapuheenjohtaja: opettaja Niina Malinen 
Jäsen: leipuri Kirsi Impola 
Jäsen: lastentarhanopettaja Riitta Muurinen 
Jäsen: opiskelija Milla Lehtelä 
Jäsen: koneenkuljettaja Hannu Simonen 
Varajäsen: opiskelija Niklas Impola 
Varajäsen: Jani Alatalo 
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Maire Luoto. 

 

KOKOUKSET 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 4H-löytöpuodissa 4.4.2019. Osallistujina oli 39 jäsentä.  
Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja päätöspykäliä kertyi toimintavuoden aikana yhteensä 57. 
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4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 4.4.2019 jaettiin seuraavat nuorten stipendit sekä 
toimihenkilöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten ansiomerkit:       

Vapaaehtoinen työntekijä: Eeva Kapakka 
Pitkäaikainen kerhonjohtaja: Silja Manninen ja  
Yritystoimintaa 2003 lähtien: Pyhäjoen säkkikeräys   
 
Uudet kerhonjohtajat:    Muumimukit 
Laura Impola 
Peppi Impola 
Essi Sen  
Noora Koivula 
Eetu Mämmelä 
   
Aktiivisesta  ja pitkäjännitteisestä kerhonvetäjänä olosta: muumikulho+ 
Juho Lehtelä     10€ 
Niklas Impola  10€ 
Adalmiina Toppari  10€ 
Eerika Kopisto  10€ 
Kasper Törmi  10€  
Sofia Pehkonen  20€ 
Lotta Impola  20€ 
Emmiina Impola  20€ 
Kristiina Soronen 20€ 
Inga Lehtelä                    30€  
                             
 
 
Yrittäjäpalkinto:  20€     
Pihatyöapu,    Jukka Simonen      
Kahvila Ainokainen  Adalmiina Toppari     
Kahvila Ainokainen  Miia Valtonen    
J&R Dj-palvelut   Jimmy Suvanto 
J&R Dj-palvelut   Riku Nevala 
Jerin pihaapu   Jeri Helaakoski 
Heart Cafe   Laura Impola 
Heart Cafe   Peppi Impola 
Kahvila Ruusu   Saana Harjuhaahto 
Kaffeinen   Riina Isotalus 
Hillan pullat ja keksit   Hilla Ukonsaari 
Monitaitajat   Hilla Ukonsaari  
                     
 
 
Vuoden 2018 aktiivisimmat kerholaiset: pieni palkinto 
    
Kokkikerho:    Adalmiina Soronen             
Eläinkerho:      Katri Piukkala       
Liikuntakerho Yppäri:    Eetla Pisilä   
Liikuntakerho:  Emil Nuorala      
Parhalahti:  Hilma Karsikko              
  
  
 
 
Hyvä teko: herkkukori 
Touhukerho   
Toimintakerho  
Leikkikerho 
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

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

Nouseva Rannikkoseutu ry. 

Pyhäjoen 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Pyhäjoen kunta. Edelliseen vuoteen verrattuna toimialue 
säilyi ennallaan. 

TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS 

Pyhäjoen 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2019 perustui 4H-järjestön edustajakokouksen hyväksymään 
kolmivuotiseen strategiaan "4H-nuorisotyö 2017-2019 Ote muutokseen ja tulevaisuuteen", syksyllä 2018 4H-
liiton lähitukihenkilön ja yhdistyksen hallituksen kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen 
sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2019 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 18 kpl (20 / 2018), joiden osallistumiskertojen määrä oli yhteensä 3432 
(3940 / 2018) 
- nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailuisteitä kertyi yhteensä 1663 (2097 / 2018) 
- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 22 221 € (9 861 € / 2018) 
- 4H-Yrityksiä oli 15 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 5 064,80 € (19kpl ja 6 547,45€ / 2018) 

Kerhot ja ohjaajat 2019: 

Kokkikerho; Inga ja Kristiina kevät, Adalmiina ja Miia syksy 
Liikuntakerho; Inga ja Kristiina  
Voimistelukerho; Oliver ja Matteus  
Liikuntakerho Yppäri, Lotta, Emmiina ja Eeva kevät ja Laura ja Peppi syksy 
Monitoimikerho; Adalmiina, Essi ja Noora  
Liikuntakerho; Silja   
Parhalahdella  monitoimikerho, Tarja ja Lea kevät ja Veera syksy  
Pirttikosken askartelukerho: Maire kevät ja Päivi syksy 
Pirttikosken sählykerho: Juho kevät ja Oskari ja Kasper syksy 
Yppärin sählykerho: Valtteri ja Elmeri 
Monitoimikerho Yppäri; Meri ja Sara 
Touhukerho; Sofia, Eerika ja Nuppu   
Hyrräkerho; Jaakko 
Fudiskerho; Kasper 
Sählykerho; Oliver ja Matteus 
Eläinkerho Yppäri: Peppi, Laura ja Eeva kevät 
Tyttökerho; Laura ja Peppi 
Keppihevoskerho; Maire 
 

Kerhonjohtajille järjestettiin kerhonjohtajien perus- ja jatkokurssit ja 4H-yrittäjille yrityskurssi. 
Järjestettiin erilaisia kokkaus- ja askartelukursseja. 
Syysloma retki tehtiin SuperParkiin Ouluun. Vuoden aikana järjestettiin kaksi toimintapäivää 4H-
löytöpuodin tiloissa. 
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Osallistuttiin Hyvän mielen paikat hankkeen tapahtumiin, Parhalahti päivään, Pyhäjoen messuille, Vanhan 
sillan avajaisissa kahvitarjoilu, nuorten ohjaus palavereihin, yhdistyksien yhteisiin palavereihin, lapsi 
rikashankkeen lapsi parkkiin, syyään yhdessä tapahtumaan ja museolla perinepäivään. 

4H-Löytöpuodin tiloissa oli erilaisia tapahtumia esim. Runebergin virsiä laulettiin, Spr piti ystävänpäivän 
tapahtuman, kinkerit, Seelareiden lauluilta, martojen kokoontumisia. Koululta jäänyt ruokahävikki ruokaa 
jaettiin syksystä alkaen. 

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT 

Pyhäjoen 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2019 lopussa 1 
toimihenkilö toiminnanjohtaja Maire Luoto 14.2.1998 alkaen.  

Lisäksi yhdistyksen palveluksessa oli 5 määräaikaista työntekijää sekä 10 kuntouttavassa työtoiminnassa.   

4H-yhdistyksen työllistämien nuorten lukumäärä oli 29. 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2019 yhteensä 119180,08 € (77227,92 € /2018). Kustannuksiin 
sisältyvät maksettujen palkkojen eläkekulut ja muut henkilösivukulut sekä lomapalkkavelan muutos. 

4H-yhdistyksessä toimivien vapaaehtoisten ohjaajien määrä oli 40 henkilöä (40 / 2018). 

TALOUS 

Pyhäjoen 4H-yhdistyksen tilikauden 2019 tulos oli ylijäämäinen 4 254,05 €. Taseen loppusumma oli 
36 646,93 € (30244,64 € /2018). 

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 13 602 € (13 187 € / 2018). Kunnan myöntämä 
avustus oli 16 000 € (16 000 € / 2018). 

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 € (6000 € / 2018). 

4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, Fennovoiman avustus, Yhteisö Leaderilta, 
Osuuspankilta nuoren työllistämiseen, kierrätys-, käsityö- ja kahvilatuloista.     

 
TOIMINNAN- / TILINTARKASTAJA 

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

TULEVA KEHITYS 

Pyhäjoen 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että tuleva toiminta tulee muuttumaan toiminnanjohtajan 
vaihtumisen myötä. Vanhoista hyvistä käytänteistä pidetään kuitenkin kiinni ja niitä vaalitaan jatkossakin. 
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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.

Pyhäjoen 4H-yhdistys 

Vanhatie 80 a3,  86100 Pyhäjoki 

 


