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PAIMION-SAUVON 4H-YHDISTYKSEN  

TOIMINTAKERTOMUS 2020 

PAIMION-SAUVOM 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 2020 
- yhteensä 211 nuorisojäsentä (190/2019), joista valtakunnallisen jäsenmaksun 
maksaneita jäseniä oli 141 kpl 
- yhteensä 56 aikuisjäsentä (77/2019), joista valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita 
jäseniä oli 51 kpl 
 

HALLITUS 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluivat sääntömääräisen kokouksen 
valitsemina ja hallituksen järjestäydyttyä seuraavat henkilöt: 
Puheenjohtaja: Niina Silver 
Varapuheenjohtaja: Tanja Salo 
Jäsen: Heli Lehto 
Jäsen: Hanna Sirkilä 
Jäsen: Teemu Tammi 
Jäsen: Marianne Laaksonen ( nuorisojäsen) 
Jäsen: Joanna Snäll 
Jäsen: Sari Murto (kunnan nimeämä edustaja) 
Varajäsen: Matilda Ogbebor ( nuorisojäsen) 
Hallituksen sihteerinä toimi 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Maarit Laine. 

KOKOUKSET 

4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Sauvon vanhan kunnantalon 
alakerrassa  09.06.2020. Osallistujina oli 12 jäsentä.  
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Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa ja päätöspykäliä kertyi toimintavuoden aikana 
yhteensä 69. 

4H-yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 09.06.2020 jaettiin seuraavat nuorten 
stipendit: 

Enni Lehto – 4H-säätiön stipendi (Paimio) 
Oskari Katajainen – paikallinen 4H-stipendi (Sauvo) 
Julia Niinistö: 4H-yritys Unelmatassut - Liedon Säästöpankkin stipendi (Paimio)                    
Sofia Itälä – kerhohelppistipendi (Sauvo) 
Venla Lankinen – kerhohelppistipendi (Paimio) 
Eedit Toivonen – kerhohelppistipendi (Paimio) 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. Paikka- ja seutukunnalla 
4H-yhdistys on jäsenenä Leader Varsin Hyvä:ssä. 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Paimion ja Sauvon kunnat. 
Edelliseen vuoteen verrattuna toimialue säilyi ennallaan. 

TOIMINNAN TAVOITTEET JA OHJAUS 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen toiminta vuonna 2020 perustui 4H-järjestön 
edustajakokouksen 24.4.2019 hyväksymään kolmivuotiseen strategiaan "Kestävää kasvua 
tekemällä oppien, Strategia 2020–2022", syksyllä 2019 4H-liiton lähitukihenkilön ja 
yhdistyksen hallituksen kanssa käytyyn tuloskeskusteluun ja 4H-yhdistyksen 
sääntömääräisen kokouksen hyväksymään vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan ja 
talousarvioon. 

TOIMINTA 

Tavoitteenamme on, että 4H-toiminnassa mukana olevista lapsista kasvaa aktiivisia, 
vastuullisia ja yritteliäitä nuoria. 4H-toiminta tukee kaikissa ikävaiheissa lapsen ja nuoren 
kasvua kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen.  

Paikalliset 4H-yhdistykset toteuttavat toimintaa 6–28-vuotiaille lapsille ja nuorille. 4H-
järjestön avaintuotteita ovat ryhmätoiminta, 4H-akatemia, työpaikka ja 4H-yritys. 
Tavoitteena on, että jokainen 4H-yhdistys tarjoaa omalla paikkakunnallaan kaikkiin 
avaintuotteisiin liittyvää 4H-nuorisotyötä. 

Paikallisyhdistyksissä toteutetaan yrittäjyyskasvatusta 4H-järjestön "Kolme askelta 
työelämään"-mallin mukaisesti. 

1. 4H-kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä arjen 
taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. Leirit, kilpailut ja kouluyhteistyö 
tarjoavat mahdollisuuksia ryhmässä toimimiseen, oppimiseen ja harrastamiseen. 
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2. 4H-akatemia on monipuolinen tekemisen ja oppimisen ympäristö 13–28-vuotiaille. 
Se on osaamisen näkyväksi tekemistä, opintopisteitä ja osaamismerkkejä. 4H-
akatemia on hyödyllisiä työelämätaitoja, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä, omia 
projekteja ja tekoja oman elinpiirin, luonnon, ympäristön ja muiden ihmisten hyväksi, 
vapaaehtoisuutta ja vaikuttamista.  

3. 4H:n kautta jo 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä 
kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti. 4H-yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja 
työllistävät nuoria vastuullisesti. Nuori voi työllistyä 4H-yhdistykseen, yhdistyksen 
kautta tai työllistää itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen. 

Avaintuotteiden tulokset kertomusvuonna olivat:  
- 4H-harrastekerhoja ja teemakerhoja yhteensä 5 kpl (5/2019), joiden kerhokäyntien määrä 
oli yhteensä 488 (1210/2019) 
- nuorille maksettiin työpalkkoja ja palkkioita yhteensä 5 205,23 € ( 14 337,18 €/2019) 
- 4H-yrityksiä oli 17 kpl ja niiden yhteenlaskettu myyntitulo oli 9 197,94 € (12 kpl ja 
22 503,15 €/2019) 

KERHOT OHJAAJAT AIKUISOHJAAJAT 

Kokkauskerho Paimio Eedit Toivonen  
Venla Lankinen 
 

Minna Kalkela 

Kokkauskerho Sauvo Iida Katajainen 
Marianne Laaksonen 
 

Minna Kalkela 

Karunan kerho Sauvo Matilda Ogbebor 
Sofia Itälä ( kerhohelppi) 
 

Minna Kalkela 

Puuhakerho Sauvo Iiris Heinonen 
Matilda Ogbebor 
 

 

Hyvinvointi kerho  

 

Maarit Laine 

 

Yhteistyötä on tehty Sauvon nuorisotoimen kanssa järjestämällä alku kesästä huvipuistoretki Tampereen 
Särkänniemeen sekä keväällä retki Duudson park:iin Espooseen. Sauvossa on lisäksi järjestetty tyttöjen ja 
poikien -iltoja Nuokkarilla, sekä koulun lomien aikana yhteisiä kotitalousaiheisia kokoontumisia koulun 
opetuskeittiössä. Yhteistyössä Paimion nuorisotoimijoiden kanssa olimme mukana mm. Hyvinvointivälkissä 
sekä joitakin kertoja Paimion nuokkarilla. 

Koulujen kanssa yhteistyössä pidimme alku vuodesta Paimiossa 4H-yritysinfot kaikille 8-luokkalaisille.  

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

Kesällä toteutimme Paimiossa Oinilan päiväleiri kaksi kertaa sekä Eloleirin Salorannassa. Peimarin 
Urheilukalastajien kanssa on yhteistyössä järjestetty tänäkin kesänä onkikisat niin Paimion Jokipuistossa, 
kuin Sauvon Karunassa. Lanit järjestimme syksyllä Karunan Kalliorannassa yhteistyössä: Sauvon 
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Sähkötarvike Oy, Paimion ja Sauvon nuorisotoimi sekä seurakunta, Mll, Acer, Kannettavatietokone.fi sekä  
Raision Toyoa. 

Maaliskuusta lähtien Paimion-Sauvon 4H-yhdistys on ollut mukana Varsin Hyvän rahoittamassa 
Kimppakalaasit KV- hankkeessa yhdessä Liedon ja Turun 4H-yhdistysten kanssa. Hankkeessa mukana 
yhteistyökumppani Itävallasta. 

Covid-19 vaikutti myös Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen toimintaan. Jouduimme perumaan osan leireistä, 
kursseista sekä kerhoista kokoontumisrajoitusten, sekä kerho- ja kurssi tilojen vaikean saannin vuoksi. 

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖKULUT 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen vakituisen ja kokopäiväisen henkilöstöön vuoden 2020 
lopulla kuului yksi toimihenkilö, Toiminnanjohtaja Maarit Laine, työsuhde alkanut 
1.10.2016. Lisäksi henkilöstöön kuuluin yksi osa-aikainen Toiminnanohjaaja Minna Kalkela 
1.10.2020 alkaen. 

4H-yhdistyksen työllistämien nuorten lukumäärä oli 21, joista 13–17-vuotiaita oli 16. 

4H-yhdistyksen henkilöstökulut olivat vuonna 2020 yhteensä  38 550,63€ (38 329,37  
€/2019). 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 20 henkilöä (25/2019). 

TALOUS 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen tilikauden 2020 tulos oli alijäämäinen -8 551,72 €. 
Taseen loppusumma oli 20 471,31 € ( 31 543,08 €/2019).  

Suomen 4H-liiton välittämän valtionavustuksen määrä oli 10 134 € (10 562 €/2019). 
Kuntarahoitus oli yhteensä 11 740 € (11 618 €/2019) ja se koostui 2 kunnan myöntämästä 
avustuksesta: Sauvo 5 500€ ja Paimio 6 540€. 

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen 
harrastustoimintaan ja se on merkittävä rahoitus päiväleirien ja 4H-kerhotoiminnan 
toteuttamisessa. Paimion Sauvon 4H-yhdistys sai  aluehallintovirastolta tukea 3 800 €  
(3 100 €/2019). 
 

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

Emäntäkoulun kannatusyhdistys    800 € 
Lounais-Suomen Osuuspankki    2 000 € (nuorten kesätyöllistäminen) 
Paimion kaupunki      339,99€ ( lannoitesäkkikeräys) 
Peimarin Urheilukalastajat     50 € 
Sauvo-Karunan Osuusmeijerisäätiö  500€ 
Sauvo-Karunan maataloustuottajat   540 €  
Sauvon kunta      339,99€ (lannoitesäkkikeräys) 
Sauvon museon tuki ry.     75€ 
 
 

TOIMINNANTARKASTAJA 

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

TULEVA KEHITYS 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen hallitus arvioi, että erittäin tärkeä kokonaisuus 
kerhotoiminta, tulee säilymään myös tulevaisuudessa aika pitkälle samoissa 
mittakaavoissa kuin viime vuosienkin aikana. Kerhotoiminnassa pyritään hyödyntämään 
jatkossa enemmän valmiita teemakerhokonsepteja; esim. safkasankarit, metsäsalapoliisit.  

Yhdistyksen yöllistämisvaikutusta pyritään tuomaan esille alueen yrittäjille ja yhdistyksille 
sekä yksityishenkilöille. Kesätyöt 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.  

Jäsenmaksun maksaminen on yksi suurimmista varainhankinnan keinoistamme ja tärkeä 
tekijä pienellä paikkakunnalla toiminnan säilyttämisen kannalta. Jäsenyyten etuja pyritään 
tuomaan esille aktiivisemmin kaikessa toiminnassamme. 
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Paimion-Sauvon 4H-

yhdistys 
Toimintasuunnitelma 2021 

95. toimintavuosi 
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4H ennaltaehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä koko Suomessa 

 

4H-nuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä 6–28-vuotiaiden lasten ja nuorten hyväksi. Käytännön nuorisotyötä 

tehdään 200 paikallisyhdistyksessämme eri puolilla Suomea. Muuttuvassa maailmassa 4H-järjestön tehtävä on 

olla mahdollistamassa lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi, yritteliäiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.  

 

Tutkimusten mukaan nuoret kokevat epätietoisuutta työelämään sekä opiskelu- ja alavalintoihin liittyen. He 

kokevat, että työelämäasioita käsitellään opetuksessa liian vähän ja kaipaavat lisää tietoa. 4H-nuorisotyön 

ydinsisältö kiteytyy Kolme askelta työelämään -toimintamallissa. Ryhmätoiminnassa sekä koulutuksissa ja 

kursseilla opitut tiedot ja taidot luovat pohjan työelämätaitojen kehittymiselle, työllistymiselle ja yrittäjyydelle.  

 

Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksella voi olla merkittävä vaikutus nuorten syrjäytymiskehitykseen, mikäli se 

aloitetaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Toimintamme kohderyhmänä ovatkin painotetusti alle 18-vuotiaat, 

erityistä huomioita kiinnitämme 9.-luokan päättäviin nuoriin. 4H:n kehittämä Ysit töihin -toiminta on saanut kolmen 

maakunnan alueella erinomaisen vastaanoton ja suunnitelmana on laajentaa toiminta valtakunnalliseksi vuodesta 

2021 alkaen. Ysit töihin -toiminnassa tavoitteena on mahdollistaa vähintään kahden viikon kesätyö jokaiselle 9.-

luokan päättävälle nuorelle.  

 

Nuorten syrjäytymiseen liittyy myös alueellisia näkökulmia. Väestö keskittyy kasvukeskuksiin osana käynnissä 

olevaa rakennemuutosta. Eri tavoin reuna-alueille jäävien nuorten määrä kasvaa. Olemme merkittävä 

syrjäytymistä ennaltaehkäisevä toimija erityisesti näiden nuorten näkökulmasta. Hallitusohjelmassa on varattu 

kunnille rahoitusta, jonka avulla parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja mahdollistetaan harrastaminen 

niillekin, joilla ei ennestään ole harrastuksia. Toiminnan järjestämisessä kunnat tekevät yhteistyötä paikallisten 

järjestöjen ja seurojen kanssa. Tämän yhteistyön rakentamisessa 4H-järjestöllä on merkittävä rooli. 

 

Tavoitteemme on, että 4H on yhä useamman lapsen harrastus. Olemme jatkossakin vahva toimija maaseudulla 

mutta näemme, että kehityksen suunta vie samaan aikaan kohti taajamia ja kaupunkeja. Haluamme tehdä työtä 

siellä, missä lapset ja nuoret ovat. 4H-nuorisotyö perustuu vahvaan paikalliseen toimintaan. Suomen 4H-liiton 

tehtävä on toimia työn mahdollistajana tarjoamalla tukea ja palveluja, jotka auttavat yhdistyksiä onnistumaan 

työssään. Parhaat tulokset saavutetaan, kun lasten ja nuorten asioita edistetään yhdessä. 

 

Hyvää toimintavuotta 2021! 

Tomi Alakoski 
toimitusjohtaja 
Suomen 4H-liitto 

 

Valtakunnallisesti vaikuttavaa toimintaa 4H-järjestössä 

• 46 000 jäsentä, joista nuorisojäseniä 38 800 

• 2 700 kerhoa 

• 3 600 kerhonohjaajaa 

• 7 000 työllistettyä nuorta  

• 3,9 milj. euroa nuorille maksettuja palkkoja 

• 1 578 4H-yrittäjää, liikevaihto 1,72 milj. eur 
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• Koululaisten metsäpäivät: noin 35 000 lasta ja nuorta metsään 4H:n organisoimana 

• Paikallisia 4H-yhdistyksiä noin 200  

 

4H-nuorisotyö Paimion-Sauvon-yhdistyksessä 

 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksellä on mukana toiminnassaan 187 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 kädentaidot.  

 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen perinteisiä kerhoja ovat Sauvon ja Paimion Safkasankarit, Karunan kerho, 

Sauvon Puuhakerho, Hanhijoen kerho sekä Oinilan metsäsalapoliisikerho Paimiossa. Uusia kerhoja jotka ovat 

suunnittelilla ovat: Puutarha-, liikunta- ja kepparikerhot Sauvossa sekä Taidekerho Paimiossa. 

Leirejä Paimion-Sauvon 4H-yhdistys toteuttaa: Ruokakoulu, Kesäleiri, Oinilan päiväleirit 1 ja 2 sekä Eloleiri. 

Kouluyhteistyöhön Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksessä kuuluvat 4H-yritysinfot, ajokortti-työelämäänkoulutus, 

metsärastit ja metsäpäivä. 

 

2. 4H-akatemia – työelämätaitoja 
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4H-akatemiassa nuorella on mahdollisuus oppia tärkeitä työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä 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 tapahtumatuotantoa sekä vapaaehtoisuutta ja nuorten 

vaikuttamismahdollisuuksia 4H-järjestössä ja ympäröivässä yhteiskunnassa. 

 

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

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

 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistys tarjoaa nuorille työelämäkoulutuksia vuonna 2021 seuraavasti: kerhonohjaaja-, 

kerhohelppi-, 4H-yritys-, ensiapu- ja turvallisuus-, lastenhoito-, lemmikinhoito-, hygieniapassi-, puutarhan hoito- 

sekä leirinohjaaja-kurssit. Vapaa-ajan harrastekurssien sisältöjä Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksessä ovat mm. 

piparkakkutalojen koristelu-, jouluruoka- ja joulukukka-asetelma-kurssit. 

 

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 työllistää noin 40 nuorta vuosittain. Nuorille tarjottavia töitä ovat mm. kerhon- ja 

leirin ohjaaja tehtävät, some päivittäjä, erillaisissa tapahtumissa ja myyjäisissä avustavat tehtävät sekä 

kokeneimmat nuoret voivat toimia kouluttajina 4H-kursseilla. 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen nuorten 4H-yritykset tuottavat mm. seuraavia palveluita: piha- ja siivouspalvelut, 

lemmikinhoito- ja lastenhoitopalvelut sekä leivontapalvelut. Alkuvuoden aikana 4H-yritystoimintaa tehdään 

tunnetuksi jäsenpostissa ja somessa. Vuoden aikana 4H-yrittäjät ovat esillä paikallisissa tapahtumissa sekä 

yritysesittelyt yhdistyksemme kotisivuilla ja somessa. 

 

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 

somessa ja Kunnallislehdessä. 
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Yhdistyksen muu toiminta 

 

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

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

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

joulumarkkinoilla. 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistys on mukana Kimppakalaasit –hankkeessa jota rahoitta paikallinen Leader Varsin 

Hyvä. 

 

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. Rahoitusta saadaan myös 

hankketoiminnasta. Paimion-Sauvon yhdistyksen uusia yhteistyökumppanuuksia suunnitellaan mm. paikallisten 

yritysten kanssa. 

 

Toimitilat ja henkilöstö 

 

Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen toimisto sijaitsee Sauvon vanhassa kunnanvirastossa Vahtistentie 5, Sauvo. 4H-

kerhot kokoontuvat pääosin Sauvon koululla, Karunan Kalliorannassa ja Paimiossa Vistan koululla. 

Toiminnanjohtaja Maarit Laine aloitti työssää syyskuussa 2016 sekä lisäksi henkilöstöön kuuluu toiminnanohjaaja 

Minna Kalkela joka aloitti työssä lokakuussa 2019. Tarvittaessa palkkaamme myös nuoria auttamaan 

toimistotehtävissä. 
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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 

 


