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Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys 

 

 

Elämä on välillä yhtä juhlaa. Siltä tuntuu juuri nyt, kun Suomi 100 -juhlinta on 

päättymässä ja samaan aikaan ajatukset ovat kääntyneet kohti 4H-järjestön omaa 

juhlavuotta. Vuonna 2018 tulee kuluneeksi huikeat 90 vuotta siitä, kun 

valtakunnallinen 4H-toiminta Suomessa alkoi.  

  

Juhlavuosi on hyvä hetki katsoa hetki taaksepäin: ihailla, arvioida ja oppia siitä, 

mitä aiemmin on tehty. Olemme ylpeitä hienosta historiastamme, mutta erityisesti 

haluamme tänä vuonna kohdistaa ajatuksemme seuraavaan 90 vuoteen. Miten 

tuemme jatkossakin lasten ja nuorten kasvua maalla ja kaupungeissa itsetuntoisiksi 

ja avarakatseisiksi ihmisiksi, jotka omalla vuorollaan ovat rakentamassa Suomea ja 

sen tulevaisuutta? Mitä voimme oppia menneestä, mitä haluamme tehdä toisin? 

  

Juhlavuosi tarjoaa myös hienon tilaisuuden tehdä näkyväksi sitä kaikkea, jota jo nyt 

tehdään – ja sitä on paljon. Vuonna 2018 meillä on ainutlaatuinen tilaisuus tehdä 

paikallista nuorisotyötä näkyväksi 225 yhdistyksen voimin. Käytetään tämä 

tilaisuus hyödyksi ja tehdään 4H näkyväksi koko Suomessa etelästä pohjoiseen, 

kaikenikäiset yhdessä. Tehdään tästä ikimuistoinen juhla. 

  

Hyviä tuloksia lapsi- ja nuorisotyössä saavutetaan, kun asioihin tartutaan ajoissa ja 

niitä tehdään pitkäjänteisesti. Ennaltaehkäisevä, pitkäkestoinen ja laadukas työ 

lapsen ja nuoren kasvun tukena on se, mitä osaamme ja mitä haluamme 

jatkossakin tehdä. Siihen tarvitaan hyviä kumppaneita, joista kumppanuus kuntien 

kanssa on ollut ja on jatkossakin meille erityisen tärkeä. 

 

Iloista juhlavuotta! 

 

Tomi Alakoski, Toimitusjohtaja, Suomen 4H-liitto 

 

• Suomen 4H-järjestöllä on 50 000 jäsentä, joista nuorisojäseniä on 43 000. 
 

• Järjestön kokonaistuotot ovat n. 26 milj. euroa. 
 

• Kerhotoiminta ulottuu kaupungeista maaseudulle. Kerhoja on lähes 3 000 ja 
kerhokäyntejä  
vuodessa lähes 400 000. Kerhoissa on 3 600 koulutettua ohjaajaa. 

 

• Järjestö työllistää yli 7 000 alle 29-vuotiasta nuorta, joille se maksaa palkkoja 
noin                                          4 milj. euroa vuodessa. 

 

• Tähän mennessä lähes 38 000 nuorta on suorittanut Ajokortti työelämään -
kurssin. 

 

• 4H-yrityksiä perustettiin vuonna 2016 yli 700. 
 

• Paikallisia 4H-yhdistyksiä on 225.  
 

4H tulee sanoista HEAD, HANDS, HEART, HEALTH 
 

https://4h-fi.directo.fi/@Bin/4262414/4H_logo_RGB72.jpeg
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TOIMINTAKERTOMUS 2017 
 

JOHDANTO 

 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistys järjestää lapsille ja nuorille kerho-, kurssi- ja 

leiritoimintaa. Lisäksi yhdistys kouluttaa nuoria työelämään, tarjoaa heille 

työpaikkoja ja mahdollisuuden kokeilla yritystoimintaa Paimion ja Sauvon-alueella. 

Yhdistyksen toiminnan valtakunnallisena tukena toimii Suomen 4H-liitto 

aluetyöntekijöineen. 

2017 4H-yhdistyksellä on palkattu vt toiminnanjohtaja Maarit Laine sekä hallitus, 

jonka jäseninä toimivat vuonna 2018: Heli Lehto, Veera Tuomela, Arto Alander, 

Auri Löfberg, Hanna Sirkkilä sekä Teemu Tammi. Varajäseninä: Tanja Salo sekä 

Marianne Vuorinen. Lisäksi Paimion kaupunginhallituksen edustaja: Satu Nurmi. 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksellä oli kuluneena vuonna jäseniä 276 . 

PAIMION-SAUVON 4H-YHDISTYS 

 

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

toimintaperiaatteet. 

Sääntöjen mukaisesti Paimion-Sauvon 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 8.10.1984 Paimion-Sauvon 4H-yhdistys r.y:n nimellä 

yhdistysrekisteriin. Käyntiosoite on Vahtistentie 5, 21570 Sauvo. 4H-yhdistyksen Y-tunnus on 

0730848-9. 

JÄSENET 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2017 

- yhteensä 202 nuorisojäsentä (195 / 2016), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jä-

seniä oli 137 kpl 

- yhteensä 74 aikuisjäsentä (70 / 2016), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä 

oli 55 kpl 

- 4H-yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Tuomas Sirkkilä Karunasta. 

4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli 116 ja poikia oli 86. Nuorisojäsenten ikäjakauma on 6-

28 vuotta. 

HALLITUS 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen valitsemina 

ja hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 

Puheenjohtaja: Heli Lehto 

Varapuheenjohtaja: Hanna Sirkkilä 
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Jäsen: Arto Alander 

Jäsen: Auri Löfberg 

Jäsen: Veera Tuomela 

Jäsen: Teemu Tammi 

Varajäsen: Tanja Salo 

Varajäsen: Marianne Vuorinen 

Paimion Kaupungin edustaja: Satu Nurmi 

Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen vt toiminnanjohtaja Maarit Laine. 

KOKOUKSET 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Paimion Nesteen kokoushuoneessa 

27.03.2017. Osallistujia oli 16.  

Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa ja päätöspykäliä kertyi toimintavuoden aikana yht-

eensä 86 (60/2016). 

 

4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 27.3.2017 jaettiin seuraavat nuorten stipendit 

sekä luottamushenkilöiden ansiomerkit:  

4H-liiton myöntämä kultainen ansiomerkki: Heli Lehto 

4H-liiton myöntämä alueellinen 4H-stipendi: Ronja Hiironen 

Vuoden 4H-yrittäjä: Alex Rinelli- Liedon Säästöpankin stipendi 

Vuoden 4H-kerho: Oinilan 4h- kerho 

Kerhonohjaajat: Iiasusanne Alkio, Jasmin Virtanen ja Venla Tammisto 

Vuoden kokkaajat: Venla Lankinen, Paimio -Paimion Martat sekä Sara Säe, Sauvo 

  

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. Paikka- ja seutukunnalla 4H-

yhdistys on jäsenenä Varsin Hyvä ry: ssä. 

Paimion- Sauvon 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Paimion kaupunki sekä Sauvon kunta. 

Edelliseen vuoteen verrattuna toimialue säilyi ennallaan. 

TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS 

Paimion-Sauvon  4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2017 perustui 4H-järjestön edustajakokouksen 

hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan "4H-nuorisotyö 2017-2019 Ote muutokseen ja tule-

vaisuuteen", syksyllä 2016 4H-liiton lähitukihenkilön ja yhdistyksen hallituksen kanssa käytyyn 

tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2017 

toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. 

TOIMINTA 

4H-järjestössä toteutetaan "Kolme askelta työelämään"-toimintamallia. Ensimmäisellä askeleella 

4H-kerhotoiminnassa lapset oppivat monipuolisesti elämänhalintaa 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, koulu-

tuksiin ja kursseille, joiden kautta heillä on edelleen mahdollisuus saada työtä. Kolmannella 
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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-aluiden tulokset kertomusvuonna olivat:  

- kerhoja ja teemakerhoja yhteensä 10 kpl (10 / 2016), joiden osallistumiskertojen määrä oli yht-

eensä 1026 (1404 / 2016) 

- nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailuisteitä kertyi yhteensä 1163 (1259 / 2016) 

- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 10 295 € (12 100 € / 2016) 

- 4H-Yrityksiä oli 8 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 4988,75 € ( 5kpl ja 1571 € / 2016) 

MUU TOIMINTA 

 

Yhteistyötä on tehty Paimion ja Sauvon nuorisotoimien kanssa, järjestämällä laskettelumatkoja. 

Sauvon nuorisotoimen kanssa huvipuistoretki Tampereen Särkänniemeen, keilausretki 

Hanhivaaran Liikuntakeskukseen Saloon sekä retki Superparkkiin Turkuun. Sauvossa on lisäksi 

järjestetty tyttöjen ja poikien iltoja Nuokkarilla sekä koulun lomien aikana yhteisiä kotita-

lousaiheisia kokoontumisia koulun opetuskeittiöllä sekä yläkouluikäisten kokkauskerho.  

Paimiossa ollaan osallistuttu Varasvuorella toteutettuun talviriehaan, Lasten Mini olympilaisiin 

sekä Suomi 100-vuotta lasten juhlaan Topi-maskotin kanssa. Näissä järjestäjinä kaupunki, seura-

kunta ja muut järjestöt. Peimarin Urheilukalastajien kanssa on yhteistyössä järjestetty tänäkin 

vuonna onkikisat niin Paimiossa kuin Sauvossa. 

 

Sauvon Yrittäjien järjestämissä kesätansseissa ollaan oltu mukana 

vuodesta 2002 pitämässä buffettia tanssivieraille. Myös arpajaiset ovat olleet ohjelmassa. 

 

Osallistuimme myös Tulevaisuuden kuusi-myyntikamppaniaan jossa myimme 19 Tulevaisuuden 

kuusi- pakettia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Topi-maskotti Varasvuoren 

talviriehassa. 
Mäkilasku-kisat Tenavien kerhossa 
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HANKETOIMINTA 

 

Työtaitoja tulevaisuuteen 

 

Työtaitoja Tulevaisuuteen -kehittämishankkeen tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuuksia 

työelämätaitojen lisäämiseen sekä näiden taitojen hyödyntämiseen ja kokeilemiseen työ-

elämässä. 

 

Hankkeessa luodaan nuorten ja työnantajien kohtaamiseen ja verkostoitumiseen esimerkiksi 

sähköistä verkkoa hyödyntävä toimintamalli, jota voidaan jatkossakin käyttää ja kehittää. 

Toimenpiteinä ovat nuorten työelämäkurssien järjestäminen työssä vaadittavien tehtävien muk-

aisesti. Yhteistyössä yhteisöjen, yritysten ja kotitalouksien kanssa luodaan nuorille 

madollisuuksia kesä- tai muihin töihin, joissa nuoret voivat kokeilla hankkimiaan taitoja 

käytännössä. 

Työelämäkursseja kehitetään osallistujien tarpeiden mukaan. Hankkeella edistetään nuorten 

työelämävalmiuksia ja tarjotaan heille mahdollisuus verkostoitua työelämässä. 

 

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Liedon, Maskun-Ruskon-Vahdon ja Turun 4H-yhdistyksien 

kanssa. Hankkeen hallinnoijana on Liedon 4H-yhdistys. Lokakuussa 2015 saatiin Varsin Hyvän 

myönteinen päätös yhteishankkeellemme ja toukokuussa 2016 Ely-keskukselta. Yhteistyökump-

paneina Paimiossa ja Sauvossa ovat kuluneen vuoden aikana olleet kunnat; koulut, nuorisotoimi, 

Etsivä Nuorisotyö, Sauvo-Karunan seurakunta, Lounais-Suomen Osuuspankki, Sauvon kotiseutu-

museo, V-S MLL, Martat, Sauvon Palokunta ja yksityishenkilöt. 

Hankkeen puitteissa on pidetty info-tilaisuuksia, järjestetty ajokortti työelämään, hygienia, 

omenapuiden leikkuu, perenna- ja kudontakurssit. Yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa jär-

jestettiin kerhonohjaajien- ja leirinohjaajien koulutukset sekä Varsinais-Suomen MLL:n kanssa 

lastenhoitokurssi Paimiossa. Hankkeen aikana on perustettu mm.Pihanhoito- ja kunnostusapu 

yritys. Nuoria on työllistynyt 23 hankkeessa erilaisiin tehtäviin  ja henkilökohtaista ohjausta on 

annettu 129 nuorelle. 

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT 

 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli vuoden 

2017 lopussa 1 toimihenkilöä, vt toiminnanjohtaja Maarit Laine. Hänen työsuhde on alkanut 

1.10.2016.  

Lisäksi yhdistyksen palveluksessa oli 1 Luonto- ja ympäristöalan harjoittelija Liviasta, Kaisa 

Koskela. 

4H-yhdistyksen työllistämien nuorten lukumäärä oli 25. 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2017 yhteensä 51 130,10 € (56 931,16 € /2016). 

Varsinaisen työsuhteisen henkilöstön palkkojen lisäksi henkilöstökuluihin sisältyvät ulkopuoliset 

palkkionsaajat ja kokouspalkkiot. Kustannuksiin sisältyvät maksettujen palkkojen ja palkkioiden 

eläkekulut ja muut henkilösivukulut sekä lomapalkkavelan muutos. 

4H-yhdistyksessä toimivien vapaaehtoisten ohjaajien määrä oli 23 henkilöä (25 / 2016). 
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TALOUS 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen tilikauden 2017 tulos oli yli/alijäämäinen 324,21 €. Taseen lop-

pusumma oli 44 914,20 € (48646,53 € /2016). 

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 10 096 € (9904 €/2016). Kuntarahoitus 

oli yhteensä 11 650 € (12 600 € / 2016) ja se koostui Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan 

myöntämistä avustuksista. 

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

omatoimisesta varainhankinnasta kuten lannoitesäkkien keräyksestä ja myyjäisiin osallistumalla. 

Toimintaamme ovat myös avustaneet: 

Sauvo-Karunan maataloustuottajat 500€, Lounais-Suomen Osuuspankki; nuorten työllistäminen 

1 800€, Peimarin Urheilukalastajat 50€, LC-Paimio Aallotar 250€ ruokakouluun, Emäntäkoulun 

kannatusyhdistys 950€. Paimion kaupunki 280€ kesätyöllistämiseen. Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto 3 900€ ( 3600€ / 2016) kerhotoimintaan. 

TOIMINNANTARKASTAJA 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Hannele Valvikko Sauvosta 

Varatoiminnantarkastajana Johanna Kaunonen Paimiosta. 

 

RAHOITUSRAKENNE 

 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen rahoitusrakenne koostuu Sauvon kunnan sekä 

Paimion kaupungin avustuksesta, valtion avustuksesta, jäsenmaksuista, 

työllistämistoiminnan tuotoista sekä yhdistyksen muun toiminnan tuotoista. Uusia 

yhteistyökumppaneita etsitään vuodelle 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruokakoulun maatilavierailu Perkkiön tilalle. 
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TOIMITILAT JA HENKILÖSTÖ 

 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen toimisto sijaitsee Sauvon kunnantalossa, 

Vahtistentie 5:ssä. 4H-kerhot kokoontuvat pääosin koulujen tai Paimion kaupungin 

ja Sauvon kunnan osoittamissa muissa tiloissa. Henkilöstöön kuuluu vt 

toiminnanjohtaja Maarit Laine joka suorittaa yhdistyksessä oppisopimuksella 

ympäristökasvattajan erikoisammattitutkintoa. Maaritin työaika viikossa on 

38,45h. 

 

VIESTINTÄ 

 

Yhdistys käyttää pääviestintäkanavanaan verkkosivuja: 

www.paimionsauvon4hyhdistys.4h.fi ja sähköpostia: maarit.laine@4h.fi. 

Käytössämme on myös facebook-sivut: 

https://www.facebook.com/PaimionSauvon4H sekä instagram tunnuksella: 

4hpaimio_sauvo. 

 

Kakkukurssin herkullista satoa. 

Kokkauskerho Elämys Ämmi:llä letun paistossa. 

http://www.paimionsauvon4hyhdistys.4h.fi/
mailto:maarit.laine@4h.fi
https://www.facebook.com/PaimionSauvon4H


8 

 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 
 

4H-NUORISOTYÖ PAIMION-SAUVON YHDISTYKSESSÄ 

 

4H-järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten elämänhallintaa, kasvua 

työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 

    Nuorten kasvua työelämään ja yrittäjyyteen tuetaan Kolme askelta työelämään -

toimintamallin avulla. Se sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet, jotka ovat 

ryhmätoiminta, kurssit, työllistäminen ja nuorten yritykset. Tavoitteena on, että 

avaintuotteet toteutuvat mahdollisimman tasalaatuisina kaikissa yhdistyksissä.  

    Lasten ja nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen tuetaan Tekoja lähellä ja 

kaukana -toimintamallin kautta. Siinä yhdistyvät nuorten oman toiminnan 

tukeminen ja nuorten oma tekeminen. 4H tukee nuorten mahdollisuuksia oppia 

tietoja ja taitoja, osallistua ja vaikuttaa – kasvaa aktiivisiksi kansalaisiksi.  

 

Kolme askelta työelämään 

 

1. Ryhmätoiminta 

Ryhmätoiminnan tärkein muoto on yli 6-vuotiaille tarkoitettu 4H-kerho, jossa 

tuhannet lapset ja nuoret oppivat aitoja asioita oikeissa ympäristöissä itse 

tekemällä. 4H-yhdistykset vastaavat kerhotoiminnan organisoinnista 

paikallistasolla. Kerhoja ohjaavat koulutetut ohjaajat. Paimion-Sauvon 4H-yhdistys 

järjestää monipuolisia yleiskerhoja mm. Karunassa, Sauvon kirkonkylällä, Oinilassa 

sekä Hanhijoella. Teemakerhoja on toteutettu lasten toiveiden mukaan, näistä 

eräkerho Ahtelassa on uusin. Kokkaus- ja leivontakerhoilla on ollut suuri suosio 

tänäkin vuonna ja uutena keväällä 2018 aloittaa mm. Kepparikerho. Päiväleirit 

Oinilassa ja Sauvossa ovat olleet suosittuja, joten ne ovat myös ensi kesän 

ohjelmassa. Suositut Kesä- ja eloleiri järjestetään yhteistyössä naapuri yhdistysten 

kanssa. Vaihtelua leiri tarjontaa tuo ensi keväänä luontoleiri joka kestää 

viikonlopun yli. Vuosi 2018 on 4H:n juhlavuosi joka tuo mukanaan monta erilaista 

kilpailua. Yhdistyksemme omat onkikilpailut pidetään tulevanakin kesänä sekä 

talven lumitilanteesta riippuen on suunnitteilla lumiveistoskilpailu. 

 

2. Nuorten työelämätaidot 

Nuorten työelämätaitoja kehitetään 4H:ssa mm. Ajokortti työelämään –kursseilla, 

Osaava kerhonohjaaja –koulutuksilla ja 4H-yrityskursseilla. Lisäksi paikalliset 4H-

yhdistykset valmentavat nuoria erilaisiin työtehtäviin. Kurssien kautta nuoret 

saavat valmiuksia tehdä työtä toisen palveluksessa tai kokeilla yrittäjyyttä oman 

4H-yrityksen avulla. Paimion-Sauvon yhdistyksen alueella nuorten työelämätaitoja 

tuetaan järjestämällä Työtaitoja tulevaisuuteen-hankkeen kanssa kursseja kuten 

lastenhoito, kerhonohjaaja, leirinohjaaja, ensiapu- ja turvallisuus, dogsitter sekä 

tarjoilupalvelu. 
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3. Nuorten työllistyminen 

4H:ssa yli 13-vuotias nuori voi työllistyä joko 4H yhdistykseen tai yhdistyksen 

välittämiin töihin. Moni nuori työllistyy kerhojen ohjaustehtäviin. 4H-yhdistyksen 

välittämät työpaikat voivat olla yksityishenkilöiden, kuntien tai yritysten tarjoamia 

työpaikkoja. Yhdistys hoitaa työnantajavelvoitteet. Vuonna 2018 työllistämme 

nuoria esimerkiksi leirinohjaajiksi, eläintenhoitajiksi, puutarhan hoitoon sekä 

lastenhoitoon. Paimion-Sauvon 4H-yhdistys työllistää noin 30 nuorta erilaisiin 

tehtäviin. 

    Yrittäjyydestä kiinnostunut nuori voi perustaa oman 4H-Yrityksen. Nuori tekee 

sopimuksen yhdistyksen kanssa ja saa tuekseen henkilökohtaisen yritysohjaajan.  

Yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille on tulossa 4H-yrityskurssi keväällä 2018. 

Yhdistyksen alueella toimii 10 4H-yritystä. 

 

Tekoja lähellä ja kaukana 

 

Tekoja lähellä ja kaukana -toimintamalli kuvaa 4H-järjestön toteuttamaa 

kansalaiskasvatusta. Aktiivinen kansalaisuus toteutuu 4H:ssa parhaiten lasten ja 

nuorten itse suunnittelemina ja toteuttamina hyvinä tekoina omassa 

lähiympäristössä tai maailmalla. Toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten tehtävänä on 

auttaa tarvittaessa – tarjota tukea, välineitä ja mahdollisuuksia.  

 

Vapaaehtoisuus vahvistaa nuorisotyötä 

 

4H-nuorisotyö perustuu ammattitaitoisten toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten 

yhteistyöhön. Paimion- Sauvon 4H-yhdistyksessä toimii 34 vapaaehtoista muun 

muassa kerhojen ja leirien ohjaajina, nuorten valmentajina, yritysohjaajina yms. 

 

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 4H:ssa 

 

Nuorten ja nuorten ryhmien itse ideoimaa ja toteuttamaa toimintaa tuetaan 

Paimion-Sauvon yhdistyksessämme innokkaasti.  Vuodelle 2018 on suunnitteilla 

esimerkiksi viikonloppu Euroopassa maku matka, jota 6 innokasta nuorta on 

aktiivisesti suunnitelleet. Toiveena olisi myös saada kerättyä ryhmä nuoria 

kansainväliseen nuorisovaihtoon joka toteutuisi kesällä 2019. 

 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistys viestii nuorisotyöstä 

 

Viestinnän avulla teemme 4H-nuorisotyötä näkyväksi valtakunnallisella ja 

paikallisella tasolla. Viestimme aktiivisesti, houkuttelevasti ja monikanavaisesti. 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen viestintää toteututeen noin kerran kuussa 

lähetettävällä jäsenpostilla, tapahtumissa toimivalla mainonnalla sekä verkko- ja 

someviestinnällä. 
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YHDISTYKSEN MUU TOIMINTA 

 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen muuta toimintaa ovat hanketoiminta, 

palvelutoiminta ja varainhankinta.  

 

RAHOITUSRAKENNE 

 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen rahoitusrakenne koostuu Sauvon kunnan sekä 

Paimion kaupungin avustuksesta, valtion avustuksesta, jäsenmaksuista, 

työllistämistoiminnan tuotoista sekä yhdistyksen muun toiminnan tuotoista. Uusia 

yhteistyökumppaneita etsitään vuodelle 2018. 

 

TOIMITILAT JA HENKILÖSTÖ 

 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen toimisto sijaitsee Sauvon kunnantalossa, 

Vahtistentie 5:ssä. 4H-kerhot kokoontuvat pääosin koulujen tai Paimion kaupungin 

ja Sauvon kunnan osoittamissa muissa tiloissa. Henkilöstöön kuuluu vt 

toiminnanjohtaja Maarit Laine joka suorittaa yhdistyksessä oppisopimuksella 

ympäristökasvattajan erikoisammattitutkintoa. Maaritin työaika viikossa on 

38,45h. 
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PAIMION-SAUVON 

4H-YHDISTYS 

Vahtistentie 5  

21570 SAUVO 

Puh. 050 303 1200 

www.paimion-
sauvon4hyhdistys.4h.fi 

 


