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Talvinen tervehdys 4H-toimistolta!
Vuosi 2019 on päässyt hyvään alkuun, ja täällä 4H-toimistolla ollaan kovasti jo työn touhuissa.
Samalla odotan innoissani, että mitä kaikkea mukavaa tämä vuosi tuokaan tulleessaan
KEVÄÄN TOIMINTA
Kerhotoiminta on aloittanut kevään toimintansa parisen viikkoa sitten. Joihinkin kerhoihin voi
vielä mahtua uusia kerholaisia, jollei kotisivuillamme ole kerhon tiedoissa toisin mainittu.
Ajankohtaiset kerhotiedot löydät kotisivuiltamme ”kerhot” -välilehden alta. Myös uusia
kerhonohjaajia kaivataan säännöllisesti, joten jos koet, että sinulla olisi annettavaa tällä saralla, ole
rohkeasti yhteydessä 4H-toimistoon (myös aikuiset voivat toimia kerhonohjaajina).
Yrittäjyyskasvatus on 4H:ssa tärkeässä roolissa. Kevään aikana on myös tulossa 4H-yrityskurssi
nuorille. 4H-yritys on harrastus, jossa nuori pääsee kokeilemaan yrittäjyyttä turvallisesti ja
tienaamaan omaa rahaa tekemällä sitä mistä itse tykkää.
Kevään tapahtumakalenteri löytyy tämän jäsenkirjeen liitteenä sekä kotisivuiltamme. Laitan
lisäksi muutaman mainoksen myös liitteeksi, niin siitä näette jo tarkempia tietoja retkistä.
Hiihtolomalla on tiedossa taas kaikkea kivaa. Tervetuloa mukaan!
Haluaisin teiltä jäseniltä, niin aikuisilta kuin lapsilta/nuoriltakin kuulla, että mitä toivoisitte täällä
Kuortaneella järjestettävän. Minuun saa olla rohkeasti yhteydessä tai toimistollakin voi tulla minua
moikkaamaan.
Alkää unohtako, että nyt on uusi valokuvakilpailu käynnissä ja siihen odotan karvaisista
ystävistänne kuvia. Hyvät palkinnot taas odottaa!
JÄSENET
4H-jäsenenä saat alennuksia meidän itse järjestämistämme retkistä. Lapsi voi käydä kuinka
monessa kerhossa haluaa ilman kerhomaksua. Sekä olet oikeutettu valtakunnallisiin
jäsenetuihin. Lisätietoja jäseneduista löydät www.kuotane..4h.fi/jasenet. Omia tietojasi pääset
muokkaamaan jäsenrekisteriimme kotisivujemme kautta esimerkiksi, kun osoite muuttu
VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään ma 25.3.-19 klo 17.30 alkaen kahvitarjoilulla
Kunnantalolla. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10§ mukaiset asiat. Jokaisella vähintään 14
vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni ja alle 14-vuotiailla on
puheoikeus. Lisäksi kokouksessa palkitaan ahkeria ja reippaita 4H-lapsia ja nuoria. Kokouskutsu
julkaistaan kotisivuillamme kokouksen lähestyessä.

TYÖAPU
Tarvitsetko apua askareissasi kotona tai pihalla? Meillä toimii 5 naista Kotipalvelussa, jotka
auttavat kodin askareissa. Meillä toimii myös yksi nuori Dogsitterinä, jos pientä muotoista hoitoa
kaipaat lemmikillesi.

KUORTANEEN 4H-YHDISTYS NETISSÄ
Ajankohtaisimmat tiedot toiminnastamme löydät kotisivuiltamme www.kuortane.4h.fi. Voit
seurata toimintaamme myös Facebookissa www.facebook.com/kuortaneen4h sekä Instagramissa
@kuortaneen4h. Snapchatissa olemme myös nimellä kuortane4h.

