
Kerhotiedote syksy 2021 – kevät 2022 

Tervetuloa 4H-kerhoon!  

Mukavaa että olet tullut mukaan iloiseen 4H-harrastukseen!  

4H-yhdistykset eri puolilla Suomea järjestävät erilaisia kerhoja. Ruoveden 4H-yhdistyksen 

kerhoissa opitaan itse tekemällä, pidetään hauskaa, tavataan kavereita, askarrellaan,  

pelaillaan, liikutaan, ulkoillaan, ja vaikka mitä muuta hauskaa.  

Kerhon ohjaajina toimivat nuoret koulutetut ohjaajat tai aikuiset vapaaehtoiset,  

lähes poikkeuksetta aina kaksi ohjaajaa yhdessä. Kerho kokoontuu säännöllisesti joka viikko, ellei 

muuta ilmoiteta. Syyslomaviikolla (vko 42) ja talvilomaviikolla (vko 9) kerhotkin ovat lomalla.  

Syyskauden viimeinen kerhokerta on viikolla 49. Kevätkausi alkaa viikolla 2.  

Joka kerhokerralla tulee olla mukana sisäpuuhiin sopivat vaatteet, joissa eivät pienet 

askartelusotkutkaan haittaa, sekä aina myös ulkoiluun sopivat säänmukaiset varusteet.  

Kerhossa saatetaan toteuttaa retkiä, nyyttäreitä tai muuta erityisvalmisteluita tai poikkeavaa  

aikataulua vaativaa. Ohjaajat tiedottavat näistä kerholaisia etukäteen.  

Kerhoon voi osallistua vain täysin terveenä, niin kerholainen kuin ohjaaja. Mikäli kerhokerta 

jostain syystä joudutaan perumaan sairastumisen tai muun syyn takia, pyritään tästä tiedottamaan 

kerholaisia mahdollisimman pikaisesti. Pyri saapumaan kerhoon aloittamisajan mukaan - ei liian 

aikaisin eikä liian myöhään - näin vältämme ruuhkan eteistilassa!  

Kerhot sopivat yhdessä kerhosäännöistä kerhokauden alussa. Sääntöjä tulee noudattaa, ja  

jokaisen kerholaisen tulee omalta osaltaan pitää huolta siitä että kerhossa kaikilla on mukavaa.  

 

Täytättehän kotona ilmoittautumislomakkeen nettisivuilla ruovesi.4h.fi/kerhot  

Erityisen tärkeitä ovat huoltajien yhteystiedot ja lapsen allergiat tai muut mahdolliset erityistiedot.  

 

Ruoveden 4H-yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksi kerholainen yksilöjäsenmaksulla, tai kaikki 

saman ruokakunnan yli 6-vuotiaat perhejäsenmaksulla, myös aikuiset. Jäsenillä on 4H-tilaisuudet 

kattava tapaturmavakuutus. Jäsenille on tarjolla monenlaisia valtakunnallisia ja paikallisia 

jäsenetuja. Jäsenmaksun maksaminen on tärkeä tapa tukea paikallista nuorisotyötä.  

Lasku jäsenmaksusta lähetetään jäsenelle Suomen 4H-liitosta. Jos kerholainen ei liity 4H-

jäseneksi, tai jäsenmaksu jää maksamatta, laskutamme toimintamaksun 35 euroa/kerho/hlö.  

Jäsenen käytössä on uusi digitaalinen jäsenkortti, ja omia jäsentietoja pääsee katselemaan ja 

muokkaamaan itse osoitteessa oma.4h.fi. Tutustu ja lataa mobiililaitteeseesi!  

Ruoveden 4H-yhdistyksen kuulumisia ja ajankohtaisia tapahtumia kannattaa seurata 

yhdistyksen nettisivuilta www.4h.fi/ruovesi. Facebookista ja Instagramista meidät löytää 

@4hruovesi. Seuraa, niin pysyt perillä ajankohtaisista kuulumisista!    
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