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Vihannin 4H-yhdistys      

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

Sääntöjen mukaisesti Vihannin 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 01.07.1971 yhdistysrekisteriin. Käyntiosoite on Kirkkotie 16, 86400 VIHANTI. 

4H-yhdistyksen Y-tunnus on 0281077-9. 

 

Jäsenet 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2019 

- yhteensä 293 nuorisojäsentä (320/2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 182 

kpl 

- yhteensä 77 aikuisjäsentä (63/2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 46 kpl 

4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli 144 ja poikia oli 149. Nuorisojäsenten ikäjakauma on 6 - 28 vuotta 

keski-iän ollessa 12,56 vuotta. 

 

Hallitus 

Vihannin 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina ja hallituksen 

järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 

Puheenjohtaja: Anu Kankaala 

Varapuheenjohtaja: Marko Jokitulppo  

Jäsen: Hanna Lumiaho 

Jäsen: Riikka Lukkaroinen 

Jäsen: Riina Lakso 

Jäsen: Vilma Lumijärvi 

Varajäsen: Toivo Jokitulppo 

Varajäsen: Airiina Tenhovuori 

 

Hallituksen sihteerinä toimivat 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajat Elina Jaakola ja Elli Yypänaho. 

 

Kokoukset 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Vihannin Kirjaston salissa 10.4.2019. Osallistujina oli 22 

jäsentä.  

Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa ja päätöspykäliä kertyi toimintavuoden aikana yhteensä 

85. 
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Toimintaympäristö 

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

Nouseva Rannikkoseutu Leader-toimintaryhmässä. 

Vihannin 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Raahen Vihannin kaupunginosa sivukylineen. Edelliseen 

vuoteen verrattuna toimialue säilyi ennallaan.  

Toiminnan tavoitteet ja ohjaus 

Vihannin 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 23 kpl (25/ 2018), joiden osallistumiskertojen määrä oli yhteensä 2792      
(3295/ 2018) 
- nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailupisteitä kertyi yhteensä 413  (907/ 2018) 
- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 17 213,85€ (21 769,21€/ 2018) 
- 4H-Yrityksiä oli 2 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 1 564,50 € (3 kpl ja 300€/ 2018) 

Vihannin 4H-yhdistys oli edelleen mukana nuorten projektissa, jossa on aloitettu rakentamaan Frisbeegolf-

rataa Linnastenkankaan maastoon. Yhdistyksemme on vuokrannut maa-alueen Raahen kaupungilta 

alustavasti ainakin viideksi vuodeksi. Projektin eteneminen on ollut lähes pysähdyksissä kuluneen vuoden 

osalta. Etenemistä ovat hidastaneet projektiin osallistuneiden nuorten määrän radikaali väheneminen, 

projektissa sattuneet vastoinkäymiset (heittomattojen hävittäminen kaupungin toimesta ja tästä seuranneet 

epäselvyydet rahoituksessa) sekä selkeästi nimetyn vastuuhenkilön puute, jonka myötä projektin koordinointi 

on ollut epäselvää. Hankkeeseen on saatu tukea mm. Fennovoimalta, Nouseva Rannikkoseutu-Leaderilta 

sekä 4H-liitolta (Itse tehty-raha). 

Perinteiseen toimintaamme kuului myös vuonna 2019 4H-Kierrätysmyymälä EKO.:en toiminta. Myymälässä 

myytiin kierrätystavaran lisäksi paikallisia käsitöitä ja lähiruokaa sekä pyöritettiin ompelupalvelua. 

Myymälässä oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa kesäkukkamyyntiä touko-kesäkuun aikana, joka EKO:n 

kiinniollessa toteutettiin vapaaehtoisvoimin. Näiden lisäksi asiakkailla oli mahdollisuus myös vuokrata 

kirppispöytä omien tuotteidensa myymiseen. Kuluneen vuoden EKO. toimi uusissa tiloissa osoitteessa 

Asematie 1. EKO.:en asiakasmäärä oli vuoden aikana yli 8600 kävijää. Kierrätysmyymälä työllisti yhteensä 

kolme osa-aikaista työntekijää, joiden lisäksi töissä oli myös yksi kuntouttavan työtoiminnan asiakas. 

Kouluyhteistyötä tehtiin Vihannin yläkoulun ja alakoulun kanssa. Lokakuun alussa järjestettiin perinteinen 8-

luokkalaisten metsäpäivä yhdessä Siikajoen 4H-yhdistyksen ja metsätiimin kanssa Siikajoen Eräkavereiden 

majalla. 
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Toiminnanjohtaja osallistui keväällä 2019 Nouseva Rannikkoseutu ry:n järjestämälle nuorisotyöntekijöiden 

opintomatkalle Saksaan. 

Ostimme puolukkaa tällä kertaa Vihannissa, 4H-kierrätysmyymälän läheisyydessä sijaitsevassa 

autokatoksessa, mutta puolukkasato oli todella niukka alueellamme, eikä marjaa saatu nimeksikään. Vuonna 

2019 puolukanostaminen ei siis ollut yhdistyksellemme kannattavaa toimintaa, mutta työllistimme kuitenkin 

yhden nuoren. 

Merkittävää yhdistyksen toiminnassa vuonna 2019 oli toiminnan järjestämisen haastavuus, johtuen 

toiminnanjohtajan osa-aikaisuudesta ja siitä seikasta että yhdistys oli täysin vailla toiminnanjohtajaa usean 

kuukauden ajan.  Suositut kesäkerhot/-leirit saatiin kuitenkin jälleen järjestettyä Alpuassa, Lampinsaaressa ja 

Vihannissa useiden vapaaehtoisten voimin. Lisäksi kesäkerhot työllistivät monta nuorta kerhonohjaajan 

kesätöihin. 

Vihannin 4H toimitti Kyläviesti-lehden Jouluspesiaali-numeron myös tänä vuonna, lehti ilmestyi marraskuun 

lopussa. Kyläviestin Jouluspesiaali oli osa varainhankintaamme ja lehteen myytinkin yrittäjille ja yhdistyksille 

sekä muille toimijoille erilaisia mainos- ja joulutervehdyspaikkoja. Yhdistyksemme oli mukana myös Vihannin 

Yrittäjien järjestämässä Joulunavauksessa, joka tänä vuonna järjestettiin kokonaisuudessaan EKO.:en 

ympäristössä. Yhdistys oli jälleen rakentanut joulunavaukseen  minimuotoisen Joulutorin omaa 

varainhankintaa varten, lisäksi Joulutorille osallistui Vihannin vanhempainyhdistys ja partio. 

 

Henkilöstö ja henkilöstökulut 

Vihannin 4H-yhdistyksen vakituisen ja osa-aikaisen henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2019 lopussa yksi 

toimihenkilö (Elli Yypänaho, toiminnanjohtaja, työsuhde alkanut 1.7.2019, Elina Jaakola, toiminnanjohtaja, 

työsuhde päättyi 31.3.2019). Lisäksi yhdistyksen palveluksessa oli kolme määräaikaista osa-aikaista 

työntekijää. 

4H-yhdistyksen työllistämien nuorten lukumäärä oli 38. 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2019 yhteensä 75 253,36 € (83 203,40 € /2018). 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 

Vihannin 4H-yhdistyksen tilikauden 2019 tulos oli 1 977,18 €. Taseen loppusumma oli 36 648,21 € 

(24 839,82€/ 2018).  

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 12 436,0 € (11 472€/ 2018). Kuntarahoitus oli 

yhteensä 18 800 € (16 450€/ 2018) ja se koostui Raahen kaupungin myöntämästä toiminta-avustuksesta 

(17 100 € ) sekä yleisavustuksesta ( 1 700 € ). Lisäksi Raahen kaupunki myönsi 3 800 euron lainan 

kierrätysmyymälän työntekijöiden palkkojen maksuun,  

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan ja se 

on merkittävä rahoitus päiväleirien ja 4H-kerhotoiminnan toteuttamisessa. Vuonna 2019 Vihannin 4H-

yhdistys sai Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta tukea 7 000 € (7 000 € / 2018). 

4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, palvelutoiminnan tuotoista ja muusta 

omatoimisesta varainhankinnasta, kuten Kyläviesti Spesiaalin toimittamisesta joulun alla. 
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Toiminnan-/tilintarkastaja 

Vihannin 4H-yhdistyksen toiminnan-/tilitarkastajana toimi Tuula Lukkaroinen. 

 

Tuleva kehitys 

Vihannin 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että erittäin tärkeä kokonaisuus kerhotoiminta, tulee säilymään myös 

tulevaisuudessa kutakuinkin samoissa mittakaavoissa kuin viime vuosienkin aikana. Kerhotoiminnassa 

pyritään hyödyntämään jatkossa enemmän 4H-liiton TOP-pankin suunnittelutyökalua ja 

teemakerhokonsepteja; esim. safkasankarit, metsäsalapoliisit.  

Työpalvelun roolia ja työllistämisvaikutusta pyritään tuomaan esille alueen yrittäjille ja yhdistyksille sekä 

yksityishenkilöille. Työpalvelu työllistää suoraan nuoria työntekijöitä ja on siksi erittäin tärkeä tapa auttaa 

nuoria pääsemään työuran alkuun sekä saamaan monipuolista työkokemusta. Tulevaisuudessa pyritään 

tuomaan enemmän esille 4H-yrittäjyysmahdollisuutta nuorille ja siten lisäämään 4H-yritystoimintaa 

yhdistyksessämme. Hyödynnetään yhteistyökumppaneita yrittäjyys-ajatuksen esille tuomiseen (Vihannin 

yrittäjät). 

Yhdistyksemme sai loppuvuodesta Arinan Kannustajat- tukea 2 079 euroa. Saadulla tuella järjestetään 

yhdistyksen jäsenille päiväretki/päiväretkiä myöhemmin päätettäviin kohteisiin.  Jäsenmaksun maksaminen 

on yksi suurimmista varainhankinnan keinoistamme ja tärkeä tekijä pienellä paikkakunnalla toiminnan 

säilyttämisen kannalta. Jotta saamme säilytettyä jäsenemme ja hankittua uusia jäseniä, tulee jäsenetuja 

tarjota aktiivisesti pitkin vuotta.  
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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.

Vihannin 4H-yhdistys 

Kirkkotie 16, 86400 Vihanti 

Asematie 1, (EKO.) 
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