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Tervetuloa mukaan alkavan lukuvuoden toimintaan niin 
uudet kuin vanhatkin 4H:laiset! Hienon kesän jälkeen syksy 
alkaa saapua ja syksyn myötä myös 4H-kerhot alkavat 
viikoilla 35-36. Niistä löydät lisätietoa kotisivuiltamme 
www.juva.4h.fi sekä facebookista.  

 
JÄSENKAUSI 

4H-järjestössä on siirrytty rullaavaan jäsenkauteen. Vanhoilla jäsenillä jäsenkausi on 
edelleen 1.9.-31.8., mutta uusilla jäsenyys alkaa liittymiskuussa ja on voimassa vuoden 
eteenpäin. Perhejäsenmaksu on edelleen 70 € ja yksilöjäsenmaksu 35 €. 
Perhejäsenmaksun maksamalla kaikki perheen 6 vuotta täyttäneet voivat liittyä 
jäseniksi. Nuorisojäsenten tapaturmavakuutus on voimassa 4H-kerhoissa ja muissa 
4H-tapahtumissa. 
Jäsenedut Juvalla vuonna 2020-2021: Kahvila-Ravintola Siljankka -10 %, Sportia Juva  
-15 %. Alennukset lasketaan normaalihintaisista tuotteista eikä niitä voi yhdistää 
muihin alennuksiin. Valtakunnalliset jäsenedut löytyvät www.4h.fi-sivuilta. 

 
DIGITAALINEN JÄSENKORTTI 

Helpoimmin jäsenedut löytyvät kun otat käyttöön uuden digitaalisen jäsenkortin, 
jonka löydät osoitteesta oma.4h.fi. Ohjeet digitaalisen jäsenkortin käyttöön löytyvät: 
https://4h.fi/tule-mukaan/tule-mukaan-toimintaan/jasentietojen-muokkaaminen/. 
Digitaalinen jäsenkortti kulkee aina puhelimessasi mukana ja huoltaja voi osoittaa sillä 
myös muiden perheenjäsenten jäsenyyden. Mikäli muut perheenjäsenet haluavat 
jäsenkortin omaan puhelimeen, pitää huoltajan tallentaa heidän tietoihinsa kunkin 
jäsenen oma puhelinnumero tai s-postiosoite. Tärkeää on muistaa, että samaa 
numeroa tai osoitetta ei saa käyttää kuin yhdellä henkilöllä. Digitaalisen jäsenkortin 
avulla huoltaja voi myös muokata perheen tietoja, esim. osoitetta. Toki voit ilmoittaa 
muutoksista myös suoraan yhdistykseen. Perheen uudet jäsenet ilmoitetaan tässä 
vaiheessa yhdistykseen.  
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KERHOT JA KORONA 
Aloitamme kerhokauden ”uuden normaalin” merkeissä. 
Juvalla koronatilanne on onneksemme tällä hetkellä 
rauhallinen, mutta silti joudumme olemaan tarkkana. 
Kerhotoimintaan osallistumiseen pätevät samat säännöt 
kuin kouluun eli jos koulussa annettujen ohjeiden mukaan 
ei voi mennä kouluun, ei voi tulla myöskään kerhoon. 
Kerhotoimintaan pitää myös ilmoittautua s-postilla 
etukäteen ja myös kerholaisten määrää yhdessä kerhossa 
rajoitetaan kymmeneen. Kerhoissa pestään kädet, 
pidetään etäisyyttä eikä lainata toisten tavaroita. 
Muistetaan myös oikeaoppinen aivastaminen ja yskiminen. 
Koska ohjaajatkin voivat sairastua, kannattaa ennen kerhon 
alkua tarkistaa s-postista, ettei kerhoa ole jouduttu perumaan. Pyrimme kuitenkin 
pitämään varaohjaajajärjestelmää. Pyydän, että vanhemmat ilmoittavat myös jos lapsi 
ei tule kerhoon. Kerhoon tulee varata joka kerta ulkoiluun sopivat vaatteet ja kengät, 
koska pyrimme leikkimään mahdollisimman paljon ulkona.  

 
KERHONOHJAAJAKOULUTUS 

Pidän kerhonohjaajakoulutuksen niille nuorille, jotka ohjaavat tai haluavat ryhtyä 
ohjaamaan kerhoja. Koulutus on kahtena lauantaina syys- ja lokakuussa ja se on 
jäsenille ilmainen. Ilmoittautuminen 6.9. mennessä 

 
VUODEN 4H-KERHO -KILPAILU 

Vuoden 4H-kerho –kilpailu on 1.8. - 31.12. Kilpailussa valitaan Juvan vuoden 4H-kerho, 
joka jatkaa edelleen valtakunnan tasolle. 

 
MAAILMALLE! 

Vaikka tällä hetkelle ei kannata lähteä ulkomaille ja kuluvana vuonna 
kaikki 4H:n kansainväliset vaihdot jouduttiin perumaan, kannattaa 
pitää mielessä että 4H on kansainvälinen järjestö. 4H:n kautta voi 
päästä vaihtoon moneen maahan ja toisaalta Suomeen tulee 
maailmalta nuoria, joille etsitään majoitusta perheistä. Ehkäpä teidän 
perheenne voisi majoittaa jonain kesänä nuoren ja päästä 
tutustumaan tällä tavalla uuteen kulttuuriin! Kansainvälistä 
toiminnasta voit lukea lisää www.4h.fi/maailmalle tai voit kysyä 
Leenalta. Toivottavasti jo ensi vuonna vaihto-ohjelmaa päästään 
jatkamaan. 

 
 
 

 Syksyisin terveisin, reipasta kerhokautta odotellen, 
  

 Leena 
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