KOKKOLAN 4H-YHDISTYKSEN
TOIMINTAKERTOMUS 2019
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 2019
- yhteensä nuorisojäsentä 303 (414 / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita
jäseniä oli 206 (235 / 2018).
- yhteensä 94 aikuisjäsentä (144 / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita
jäseniä oli 54.
HALLITUS
Kokkolan 4H-yhdistyksen hallitukseen vuonna 2019 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: opiskelija Sonja Pirttikoski
Varajäsen: eläkeläinen Pirjo Urpilainen
Varajäsen: yrityspalveluasiantuntija Anne Mäkipeura
Varajäsen: turvallisuuskoordinaattori Toni Ylitalo
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuula Torppa.

KOKOUKSET
4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin toimintakeskus Terra Novassa Isojärvellä
8.4.2019. Osallistujina oli 13 jäsentä. Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa ja
päätöspykäliä kertyi toimintavuoden aikana yhteensä 76.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Kokkolan 4H-yhdistys on ollut vuoden 2014 alusta lähtien jäsenenä sääntöjensä mukaisesti
Suomen 4H-liitossa. Kokkolan 4H-yhdistys on myös Kokkotyö-säätiön perustajajäsen ja

yhdistyksellä on yksi jäsen säätiön hallituksessa ja hallintoneuvostossa. 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 2018 perustui Suomen 4H-liiton edustajakokouksen
hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan "4H-nuorisotyö 2017-2019 Ote muutokseen ja
tulevaisuuteen” ja syksyllä 2018 Suomen 4H-liiton kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 4Hyhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan ja
talousarvioon.

TOIMINTA
4H-järjestössä toteutetaan "Kolme askelta työelämään" -toimintaa. Kerhoissa opitaan muun
muassa vuorovaikutus- ja arjentaitoja. Kursseilla omaksutaan työtaitoja ja työelämän
pelisääntöjä, joita hyödynnetään työelämässä esimerkiksi 4H-yhdistyksen toimiessa
työnantajana. Ajokortti työelämään-koulutuksen suorittu 53 henkilöä.
Kokkolan 4H-yhdistyksen nuorisotoiminnan avaintuotteiden tulokset vuonna 2019 olivat:
- teemakerhot 9 kpl ja (9 kpl / 2018), joiden osallistujamäärä oli yhteensä 1 880 (1728 / 2018)
- nuorten kurssi-, retki- ja leiripäiviä (kesäkerho) toteutui yhteensä 1018 pv (1 228 pv / 2018),
- iltapäiväkerhoja 5 kpl (Koivuhaka, Lohtaja kk, Torkinmäki, Ykspihlaja syyskauden
Marinkainen) ja niiden toimintaan osallistuneiden määrä yhteensä 12 351 lasta (12 364/ 2018)
- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 55 498,- (68 854,- / 2018)
Kerhoja yhdistys järjesti toimintakeskus Terra Novassa Isojärvellä, Jokilaakson koululla,
Väliviirteen kylätalolla, Joutsenrannassa Marinkaisissa, Mainingissa ja Lohtajan nuorisotilassa.
Liikuntakerho kokoontui myös keilahallilla, ponikerhot kokoontuivat Lillin ja Muhosen tallilla.
Lohtajalla toimintaa toteutettiin myös kirjaton kanssa yhteistyössä. Kesäkerho ja päiväleirejä
järjestettiin toimintakeskuksessa kesäkuussa sekä syys- ja talvilomalla, ne tarjosivat ohjattua
toimintaa lapsille. Lohtajalla viikon mittainen päiväleiri järjestettiin Marinkaisissa Käpälämäessä.
Varsinkin töissä oleville vanhemmille palvelu oli tärkeä. Päiväleirit ja kesäkerho on kirjattu
ohjeiden mukaisesti leiripäiviin. Elokuun alussa oli neljän päivän mittainen Ruokakoulupäiväleiri.
Aluehallintoviraston harrastustoiminnan avustuksella ja kaupungin avustuksella on ollut
merkittävä rooli kerhojen rahoituksessa ja tämän ansiosta kerhot ovat olleet lähes kokonaan
ilmaisia. Kerhoissa oli yhdistyksen henkilöstön lisäksi ohjaajina nuoria ja yksi vapaaehtoinen
aikuisohjaaja.
Kurssit ja retket täydensivät nuorisotoimintaa. Kotitalous- ja hevosaiheisten kurssien lisäksi
keväällä järjestettiin uutuutena perhosidontakurssi. Retkiä järjestettiin mm. Vuokatille, Vattajalle
ja Ohtakariin, Duudsonit Parkiin ja PowerParkiin.
Perinteisiä metsäpäiviä toteutettiin Jokilaakson ja Lohtajan kirkonkylän koulujen oppilaille
Metsä Groupin, MHY Keskipohjan ja Kokkolan kaupungin kanssa yhteistyössä lokakuussa.
Metsäpäivien toteuttamisen mahdollisti Suomen Metsäsäätiön kuljetusapurahalla.
Iltapäivätoimintaa yhdistys järjestää yhteistyössä Kokkolan kaupungin kanssa Koivuhaan,
Lohtajan kirkonkylän, Torkinmäen ja Ykspihlajan kouluilla, sekä syyskaudella Marinkaisten
koululla. Iltapäivätoiminnassa ryhmien koko vaihteli 7-50 osallistujaa/päivä, suurimmat
ryhmäkoot olivat Torkinmäellä, Koivuhaassa ja Lohtajalle. Iltapäiväkerholaiset retkeilivät
vuoden aikana yhdistyksen toimintakeskuksessa, kävivät ystävänpäivänä perinteisellä
hampurilaisella.

Lohtajan nuorisotilassa 4H-yhdistys järjesti äiti-lapsi-kahvilan joka toinen viikko kevätkaudella,
osallistujia oli 62.
Joulukuun alussa Marinkaisten Käpälämäessä järjestettiin ensimmäisen kerran hyvän suosion
saanut Joulupiha-tapahtuma yhteistyössä Lohtajan seurakunnan, Nuorten Kotkien ja Lohtajan
metsästysseuran kanssa. Tapahtuma oli toiminnallinen ja ohjelmaa oli koko perheelle.
Yhdistys ylläpitää Isojärvellä toimintakeskus Terra Novaa, jossa se järjestää tapahtumia.
Kesäaikana toimintakeskuksen pihapiirissä oli lampaita ja kanoja, joihin voi käydä vapaasti
tutustumassa. Eläimet olivat Axel Hellstenin, joka kanssa tehtiin yhteistyötä niiden
hoitamisessa. 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 2019 oli tapahtumien lisäksi n. 670 muuta vierailijaa. Toimintakeskuksen tiloissa
järjestettiin myös kokouksia, koulutustilaisuuksia ja juhlia.
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.
Yhteensä yhdistys työllisti 24 alle 29 vuotiasta nuorta. Yhdellä nuorella oli koirahoitopalveluja
tarjoava 4H-yritys.
Yhdistys jatkoi Lohtajalta siirtynyttä kotipalvelutoimintaa, jossa asiakkaat olivat pääasiassa
ikäihmisiä.
Marja-asemalla yhdistys välitti Polaricalle puolukkaa 13 755 kg (18 061 kg/2018), marja-asema
työllisti toiminnanjohtajan lisäksi kolme nuorta.

HENKILÖSTÖ JA TALOUS
Henkilöstö
Kokkolan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana on ollut vuodesta 1986 lähtien Tuula Torppa.
Toiminnanohjaajana Anne Luomala palasi opintovapaalta töihin 1.6.2019, sijaisena
nuorisotyössä oli Julia Rieskaniemi, hän toimi myös Koivuhaan vastaavana ohjaajana
syyskaudella. Lisäksi iltapäivätoiminnan vastaavina ohjaajina toimivat Miina Ainasoja
Ykspihlassa kevätlukukaudella ja syyskaudella Sisko Vasalampi sekä Tytti Yli-Maunula
Torkinmäellä. Lohtajan ip-toiminnan vastaavana ohjaaja Tiina Leskelä palasi perhevapaalta
12.8.2019 ja hänen sijaisena kevätlukukaudella oli Liisa Nissilä, joka jatkoi 12.8.2019 lähtien
vastaavana ohjaajana Marinkaisten ip-toiminnassa. Ohjaajina kuukausipalkalla Heidi Junttila,
Anne Remes ja Jaana Paasila. Kotipalvelussa työskentelivät Anni Peitso ja Virve Paasila.
Lisäksi kerho-ohjaajia, sijaisia ym. oli töissä tuntipalkalla.
Työpalvelussa, ohjaajina, toimintakeskuksessa ja marja-asemalla yhdistys työllisti yhteensä 24
alle 29 vuotiasta nuorta. Työssäoppijoita ja harjoittelijoita oli 16 henkilöä, joista nuoria oli 10.
4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2019 yhteensä 267 983,- (223 495,- /2018).
Kustannuksiin sisältyvät maksettujen palkkojen ja palkkioiden eläkekulut ja muut
henkilösivukulut.
Talous
Kokkolan 4H-yhdistyksen tilikauden 2019 tulos oli - 5 326,95 euroa ( 3 952,82 euroa/2018).
Taseen loppusumma oli 47 565,50 euroa (54 640,18 euroa /2018).
Suomen 4H-liitos välittämän valtionavustuksen määrä oli 18 008,- (14 642,-/2018).
Kuntarahoitus oli yhteensä 19 478,00. ( 21 000/2018 )
ja se koostui Kokkolan kaupungin myöntämästä avustuksesta.
4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui kaupungin avustuksesta iltapäivätoimintaan,
osallistumismaksuista, Aluehallintoviraston harrastustoiminnan avustuksesta, Nissin säätiön

avustuksesta ja nuorisopalveluiden kohdeavustuksista, iltapäivätoiminnan ja työpalvelun
tuotoista ja jäsenmaksutuloista, sekä marja-aseman tuotoista.

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.
Vuodesta 2018 lähtien yhdistyksen toimialueeseen on kuulunut myös Lohtaja, jossa toiminta
vakiintunut, verkostoja tulee luoda edelleen alueen toimijoihin ja yhteistyökumppaneihin.
Toimintakeskus Terra Nova luo hyvät puitteet monipuolisen toiminnan toteuttamiselle. Sen
tulevaisuus tulee turvata ja sinne hankitaan välineistöä ja kunnostetaan ympäristöä edelleen.
Tulevaisuuden suurena haasteena ovat talouden epävarmuus, minkä johdosta palvelu- ja
hanketoiminnan ja uusien rahoituskanavien selvittäminen on välttämätöntä. Jatkuvasti
muuttuvassa yhteiskunnassa ollaan valmiita tarttumaan nopeasti uusiin haasteisiin. Rahoitus
tulee lukuisista eri kanavista, yritysten merkitys yhteistyökumppanina tulee tulevaisuudessa
kasvamaan. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat marja-asema ja metsäpäivät.
Työhön sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö on perusta monipuolisen ja laadukkaan
toiminnan toteuttamiselle. Monipuolisen, pitkäjänteisen nuorisotyön toteuttaminen edellyttää
toiminnanohjaajan vakiinnuttamista tehtävään.

