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4H-yhdistyksen toimintakertomus 2019 

 
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 08.10.1984 yhdistysrekisteriin. Käyntiosoite on Vahtistentie 5 21570 SAUVO. 4H-
yhdistyksen Y-tunnus on 0730848-9. 

JÄSENET 

4H-yhdistyksellä oli vuonna 2019 
- yhteensä 190 nuorisojäsentä (186 / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 106 
kpl 
- yhteensä 74 aikuisjäsentä (77 / 2018), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 39 kpl 
- 4H-yhdistyksen kunniapuheenjohtajana toimi  Tuomas Sirkkilä Karunasta. 

4H-yhdistyksen nuorisojäsenistä tyttöjä oli 107 ja poikia oli 83. 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 
Jäsen: Auri Löfberg 
Jäsen: Joanna Snäll 
Jäsen: Teemu Tammi 
Nuorisojäsen: Marianne Laaksonen 
Varajäsen: Tanja Salonen 
Varajäsen: Marianne Vuorinen 
Nuorisovarajäsen: Matilda Ogbebor  
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Maarit Laine. 

KOKOUKSET 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Paimion Nesteellä 16.5.2019. Osallistujina oli 8 jäsentä. 
Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa ja päätöspykäliä kertyi toimintavuoden aikana yhteensä 67. 

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 ja Sauvon kunta. Edelliseen 
vuoteen verrattuna toimialue säilyi ennallaan. 
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TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS 

Paimion-Sauvon 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 5 kpl (9 / 2018), joiden osallistumiskertojen määrä oli yhteensä 1210 
(1743 / 2018) 
- nuorten kurssi-, leiri- ja kilpailupisteitä kertyi yhteensä 1397 (2008 / 2018) 
- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 14 337,18 € (10 486,61 € / 2018) 
- 4H-Yrityksiä oli 12 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 22 503,15 € (13 kpl ja 14632,33 € / 2018). 

 

 

 

Kerhot 2019: Ohjaajat: Aikuishjaajat: 

 Paimio  

Hanhijoki Silja Louhi 
Annisofia Lempiäinen 

Minna Kalkela 

Kokkauskerho Jukola-talo Venla Lankinen 
Eedit Toivonen 

Maarit Laine, Minna Kalkela 
Yhteistyössä Vistan Marttojen 
kanssa 

 Sauvo  

Tenavien puuhakerho Viivi Helmivuori 
Heidi Järvinen 

Maarit Laine, Minna Kalkela 

Lemmikkikerho Emmi Ranta 
Emma Ketola 

Maarit Laine, Minna Kalkela 

Kokkauskerho 
 

Iida Katajainen 
Marianne Laaksonen 

Maarit Laine, Minna Kalkela 

Karunan kerho Matilda Ogbebor 
Viivi Helmivuori 

Maarit Laine, Minna Kalkela 
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Yhteistyötä on tehty Sauvon nuorisotoimen kanssa järjestämällä huvipuistoretki Tampereen Särkänniemeen 
sekä retki Superparkkiin Turkuun. Sauvossa on lisäksi järjestetty tyttöjen ja poikien -iltoja Nuokkarilla sekä 
koulun lomien aikana yhteisiä kotitalousaiheisia kokoontumisia koulun opetuskeittiössä ja yläkouluikäisten 
kokkauskerho. Yhteistyössä Paimion nuorisotoimijoiden kanssa olimme mukana mm. Hyvinvointivälkissä. 

Koulujen kanssa yhteistyössä Paimiossa ja Sauvossa on järjestetty Ajokortti työelämään-koulutus 9 
luokkalaisille. Paimiossa lisäksi 4H-yrityksestä kertova Tarinatehdas 8-luokkalaisille.  

Nuorille järjestimme vuoden aikan mm. kerhonohjaaja-, kerhohelppi-, 4H-yritys,- Ensiapu ja turvallisuus-, 
lastenhoito-,ohjelmatuottaja-,lemmikin hoito-, hygieniapassi-, leirinohjaaja-, piparkakkutalon koristelu-, 
jouluruoka-sekä joulukukka-asetelma-kurssit. 

Keväällä olimme nuorten välipalakerhon suunnittelemalla matkalla Budabestissa. Kesällä toteutettiin 
Paimiossa Oinilan päiväleiri ja Ruokakoulu Jukola-talossa, kesäleirit Marjaniemessä sekä Salorannassa 
lisäksi kudontakurssi-päiväleiri Sauvossa . 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. Kesän lopuksi olimme mukana Karunan Unikelonmarkkinoilla sekä Sauvon Elopäivillä. 
Itsenäisyyspäivän kahvitus järjestettiin yhteistyössä Sauvon kunnan kanssa Sauvon kirkossa. Lanit 
järjestettiin Karunan Kalliorannassa yhteistyössä Sauvon Sähkötarvike Oy:n kanssa. 

Toukokuusta joulukuun loppuun Paimion-Sauvon 4H-yhdistys oli mukana Varsin Hyvän rahoittamassa KV-
esislevityshankkeessa yhdessä Liedon ja Turun 4H-yhdistysten kanssa. Hankkeen tuloksena löysimme 
yhteistyökumppanin Itävallasta. 

 

 

 

ylävasen: Ruokakoulussa lohen fileointi 
alavasen: Maatilavierailu Salmensuun tilalla 
oikea: Lanit  
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HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT  

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2019 
lopussa 1 toimihenkilöä; Toiminnanjohtaja Maarit Laine, työsuhde alkanut 1.10.2016. 

Yhdistyksen palveluksessa oli työkokeilussa työntekijä maaliskuusta syyskuuhun sekä lokakuusta eteenpäin 
työssä toiminnanohjaajana; Minna Kalkela.  

4H-yhdistyksen työllistämien nuorten lukumäärä 2019 oli 36. 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2019 yhteensä 38 329,37 € (39 313,03 € /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. 

4H-yhdistyksessä toimivien vapaaehtoisten ohjaajien määrä oli 25 henkilöä (25 / 2018). 

TALOUS 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen tilikauden 2019 tulos oli alijäämäinen -13 154,97 €. Taseen loppusumma oli 
31 543,08 € (41759,81 € /2018). 

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 10 562 € (9803,00 €/2018). Kuntarahoitus oli 
yhteensä 11 618 € (11500 € / 2018) ja se koostui Paimion kaupungin myöntämästä avustuksesta 6118 € ja 
Sauvon kunnan myöntämästä avustuksesta 5500 €. 

4H-yhdistyksen muu rahoitus koostui jäsenmaksutuloista, palvelutoiminnan tuotoista, hankerahoituksesta ja 
muusta omatoimisesta varainhankinnasta kuten lannoitesäkkien keräyksestä. 

Toimintaamme ovat myös avustaneet:  

Sauvo-Karunan maataloustuottajat 540 €, Lounais-Suomen Osuuspankki 2400 € nuorten työllistäminen, 
Sauvon yrittäjät 100€ nuoren yrittäjän stipendi, Peimarin Urheilukalastajat 50 €, Emäntäkoulun 
kannatusyhdistys 750 €. Paimion kaupunki 280 € kesätyöllistämiseen ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
3100 € (3900 € / 2018) kerhotoimintaan. 

 
TOIMINNANTARKASTAJA 

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

TULEVA KEHITYS 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että tulevaan kehitykseen kuuluu edelleen monipuolinen 
kerho-, kurssi ja retkitoiminta. Kerhotoiminnan vireyttämiseksi järjestetään lyhyempikestoisia kerhoja, jotka 
kokoontuisivat 6 krt peräkkäin samaan aihealueeseen syventyen esim. luonto, lemmikit jne. Hyväksi havaitut 
päiväleirit saavat jatkoa niin Paimiossa kuin Sauvossa. Sen myötä toivotaan saatavan mukaan uusia 
innokkaita nuorisojäseniä. Työtilaisuuksia nuorille järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Uusi 
Kansainvälinen Kimppakalaasit-hanke tulee näkymään vahvasti vuoden toiminnassamme. 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen hallitus esittää parhaat kiitoksensa kaikille 4H-työtä tukeneille ja 
avustaneille yhteisöille, järjestöille, aikuisohjaajille, kerhonohjaajille ja yksityishenkilöille, jotka ovat 
myötävaikuttaneet ja mahdollistaneet 4H-toiminnan. Samalla toivomme yhteistyön jatkuvan edelleen. 
Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen hallitus 9.4.2020. 
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Paimion-Sauvon 4H-yhdistys 
 

Toimintasuunnitelma 2020 
 

94. toimintavuosi 
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Kestävää kasvua tekemällä oppien – uusi strategia luo kasvua  

 

4H:n vuosien 2020–2022 strategiaa on valmisteltu vuorovaikutuksessa useiden sidosryhmien kanssa; järjestön 

toimi- ja luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten sekä tietysti toiminnassamme tärkeimpien, nuorten kanssa. 

Järjestön strategian ei pidä olla ylätasolla kelluvia käsitteitä, vaan käytännön työhön liittyvää konkretiaa, josta 

jokainen 4H-toimija saa itselleen jotain. 

 

Voimme olla erityisen ylpeitä uudesta kasvun strategiasta, jossa tiivistyy järjestömme toiminnan ydin – kestävää 

kasvua tekemällä oppien. Me haluamme, että lapsista ja nuorista kasvaa 4H-harrastuksen parissa aktiivisia, 

ympäröivän luonnon sekä tulevaisuuden haasteet huomioon ottavia aikuisia. Me haluamme myös kasvaa 

järjestönä niin, että jatkossa 4H-toiminta on mahdollisimman monen lapsen ja nuoren aidosti hyödyllinen 

harrastus, josta he voivat olla ylpeitä. Miten sitten tähän kasvuun päästään? Asettamalla tavoitteita, jotka 

ankkuroituvat tekemiseen.  

 

Kaiken menestyvän toiminnan perustana ovat innostavat ihmiset ja laadukas toiminta. Kun me olemme 

innostuneita työstämme, myös muut innostuvat. Into näkyy toiminnassa, viestinnässä ja erityisesti siinä, miten 

kohtaamme lapset ja nuoret. On helppo olla innostunut, kun käsissä on laadukkaita ydintuotteita kuten 

esimerkiksi Safkasankarit, Metsäsalapoliisit, Taimiteko ja Ysit töihin.  

 

Lasten ja nuorten hyvinvointia sekä jatkuvaa kasvua viedään parhaiten eteenpäin yhteistyöllä. Siksi me 

haluamme olla kiinnostava ja yhteistyökykyinen kumppani – niin yrityksille, yhteisöille, kunnille, kouluille kuin 

medialle. Kumppanuuksien tulisi perustua yhteisille arvoille, joista tärkeimpiä ovat yhteiskuntavastuu ja halu 

tarjota lapsille ja nuorille parhaat mahdolliset eväät elämään. 

 

Haluamme olla positiivinen ja vetovoimainen järjestö kaikkien sidosryhmien silmissä, oli sitten kyse kivaa 

harrastekerhoa etsivästä lapsesta, vaikuttavaa jutunaihetta hakevasta toimittajasta tai kestävien arvojen mukaista 

kumppanuutta tavoittelevasta yrityksestä. Kun me viestimme ja toimimme positiivisesti ja yhtenäisesti niin 

paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla, 4H näkyy ja kuuluu kuten sen pitääkin. Tällöin 4H:laiseksi halutaan 

tulla ja meillä myös halutaan pysyä.  

 

Kasvuntäyteistä toimintavuotta 2020! 

Tomi Alakoski 
toimitusjohtaja 
Suomen 4H-liitto 

 

 

Valtakunnallisesti vaikuttavaa toimintaa 

• Suomen 4H-järjestöllä on 48 000 jäsentä, joista nuorisojäseniä on 41 200 

• 3057 kerhoa 

• 3 673 ohjaajaa 

• 7 200 työllistettyä nuorta  

• 4,3 milj. euroa nuorille maksettuja palkkoja 

• 1260 4H-yritystä, yli 1400 yrittäjää, liikevaihto 1,5 milj. eur 

• Koululaisten metsäpäivät: noin 35 000 lasta ja nuorta metsään 4H:n organisoimana 

• Paikallisia 4H-yhdistyksiä on 210  
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4H-nuorisotyö Paimion- Sauvon yhdistyksessä 

 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksellä on 188 jäsentä, joiden keski-ikä on 14 vuotta.  

 

4H-järjestö antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme 

harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja 

yrittäjyyteen. Meillä lapsi ja nuori saa turvallisen ja välittävän harrastusympäristön, aikaa ja kasvua tukevia 

aikuisia.  

 

Toimintamme perustana ovat 4H-järjestöjen kansainväliset arvot Head, Hands, Heart ja Health, jotka on 

käännetty suomeksi sanoilla Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. Ne sisältävät ajatuksen lapsen 

ajattelun, taitojen ja tunne-elämän tasapainoisesta kehityksestä ja tätä kautta rakentuvasta hyvinvoinnista. 4H:ssa 

lapset ja nuoret oppivat itse tekemällä aidoissa tilanteissa ja ympäristöissä. Toimintamenetelmämme on tekemällä 

oppiminen.  

 

Yrittäjyyskasvatuksella on ollut toiminnassamme järjestön perustamisesta lähtien tärkeä asema. Siihen liittyen 

4H:lla on oma toimintamalli, joka tunnetaan nimellä Kolme askelta työelämään. Malli sisältää 4H-nuorisotyön 

avaintuotteet: Ryhmätoiminta, 4H-akatemia, Työpaikka ja 4H-yritys. Tavoitteena on, että avaintuotteet toteutuvat 

mahdollisimman tasalaatuisina kaikissa yhdistyksissä. Suomen 4H-liitto tukee ja auttaa yhdistyksiä tuottamalla 

valmiita tuotekonsepteja ja tukipalveluja (materiaalit, koulutukset, viestintä ja neuvonta) avaintuotteiden 

mukaiseen 4H-toimintaan sekä levittämällä hyviä käytäntöjä.  

  

Kolme askelta työelämään 

 

1. Ryhmätoiminta – arjen taitoja 

4H-harrastekerhot ovat ryhmätoiminnan tärkein muoto. Kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään 

elämäntapaan liittyviä arjen taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. Leirit, kilpailut ja kouluyhteistyö 

tarjoavat lisää mahdollisuuksia ryhmässä toimimiseen, oppimiseen ja harrastamiseen. TOP-tehtäväsivusto on 

kerhonohjaajille ja ammattikasvattajille suunnattu, myös lapsille avoin tehtäväpankki. TOP on viesti 

toimintamenetelmästämme. Kirjaimet tulevat sanoista Tekemällä Oppii Parhaiten.  

 

Strategiakaudella 2020–2022 painotamme toiminnan kehittämisessä erityisesti kestävään elämäntapaan liittyviä 

aihealueita: ruoka, metsä ja luonto sekä käden taidot.  

 

2. 4H-akatemia – työelämätaitoja 

4H-akatemiassa nuorella on mahdollisuus oppia tärkeitä työelämätaitoja ja syventää osaamistaan häntä erityisesti 

kiinnostavien asioiden osalta. 4H-akatemia on oppimisympäristö 13–28-vuotiaille. Se on osaamisen näkyväksi 

tekemistä, opintopisteitä ja osaamismerkkejä omasta 4H-harrastuksesta. Akatemia on myös kansainvälisyyttä, 

nuorten omia projekteja ja tekoja oman elinpiirin, luonnon, ympäristön ja muiden ihmisten hyväksi.  

 

Strategiakaudella 2020–2022 kehitämme 4H-akatemiaa nuorten oppimisympäristönä. Tavoitteena on, että nuoren 

4H:ssa oppimat asiat tulevat yhä useammin näkyväksi opintopisteiden ja osaamismerkkien kautta. Uudistettu 4H-

akatemia -sivusto avautuu osoitteessa www.4h.fi vuoden 2020 aikana.  
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3. Työpaikka ja 4H-yritys 

4H:n kautta jo yli 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti. 

Yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja työllistävät nuoria vastuullisesti. Nuori voi työllistyä 4H-

yhdistykseen, yhdistyksen kautta ja työllistää itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen. 

 

Strategiakaudella 2020-–2022 nuorten työllistämisessä kohderyhmänämme ovat erityisesti alle 18-vuotiaat. 

Otamme käyttöön uusia välineitä ja tapoja työllistää nuoria. Kehitämme uusia, nuorten yrittäjyyttä tukevia 

toimintamalleja 4H-yrityksen rinnalle.  

 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistys viestii nuorisotyöstä 

 

Viestinnän avulla teemme 4H-nuorisotyötä näkyväksi valtakunnallisesti ja paikallisesti. Viestimme aktiivisesti, 

houkuttelevasti ja monikanavaisesti. Jokainen 4H-järjestössä mukana oleva on tärkeä viestijä. Paimion-Sauvon 

4H-yhdistys toteuttaa viestintää esimerkiksi jäsenpostilla 4 kertaa vuodessa, toiminnasta kertovalla viestinnällä 

verkkossa ja some:ssa sekä Kuntsarissa.  

 

Yhdistyksen muu toiminta 

 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen muuta toimintaa ovat hanketoiminta, tuotevälitys ja palvelutoiminta sekä 

varainhankinta. Paimion- Sauvon 4H-yhdistys on mukana ensi vuoden aikana Lannoitesäkkikeräyksessä ja 4H-

kalentereiden myynnissä. Olemme mukana myös erilaisissa tapahtumissa myyntipöydän kanssa, kuten kesä- ja 

joulumarkkinoilla. 

 

Rahoitus 

 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen rahoitus muodostuu Paimion kaupungin sekä Sauvon kunnan määrärahasta, 

valtionavustuksesta ja omatoimisesta varainhankinnasta, esimerkiksi jäsenmaksuista, työllistämistoiminnan 

tuotoista, projektirahoituksista sekä yhdistyksen muun toiminnan tuotoista. Paimion-Sauvon yhdistyksessä on 

suunnitteilla kaksi uutta hanketta vuodelle 2020. 

 

Toimitilat ja henkilöstö 

 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen toimisto sijaitsee Sauvon vanhassa kunnan talossa, Sauvossa. 4H-kerhot 

kokoontuvat pääosin kouluilla ja Paimion kaupungin osoittamissa muissa tiloissa. Toiminnanjohtajan Maarit 

Laineen lisäksi henkilöstöön kuuluu toiminnanohjaaja Minna Kalkela joka aloitti työssään lokakuussa 2019. 
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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.

Paimion-Sauvon 4H-yhdistys 

Vahtistentie 5 21570 SAUVO 

 


