TIEDOTE 8.8.2017
MAAILMALLE TURVALLISESTI JA EDULLISESTI
Haluatko vaihto-oppilaaksi tai kenties isäntäperheeksi? Rotarit kertovat 12.8. klo 12-15 Särkänniemessä
nuorten vuosi-, kesä- ja leirivaihtomahdollisuuksista, hakuaika vuosivaihtoon on syyskuussa.
Rotaryn nuorisovaihto on edullinen ja turvallinen tapa tutustua uuteen kulttuuriin ja koulumaailmaan. Vaihto
opettaa erilaisuuden ymmärtämistä ja suvaitsevaisuutta sekä kulttuurien moninaisuuden arvostamista.
Turvallisen vaihdon järjestäminen perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, joihin kaikki vaihdossa mukana olevat tahot
ovat sitoutuneet. Perheet tai klubi eivät saa maksua oppilaan ylläpidosta tai majoittamisesta, joten koko toiminta
perustuu vapaaehtoisuuteen.
Suomen nuorisovaihto on järjestetty keskitetysti ns. monipiirin kautta, jolloin kaikki Suomesta tulevat
vaihtohakemukset käsitellään yhdessä. Eri maiden kirjeenvaihtajat hakevat sopivia kohteita ulkomailta ja vaihto
tapahtuu, jos ulkomailta on vastaava määrä oppilaita tulossa Suomeen.
Jokaisella oppilaalla on Suomessa lähettävä klubi ja ulkomailla vastaanottava klubi, jonka kolmijäseninen
nuorisovaihtotiimi - nuorisovaihtoasiamies, kummi ja turva-asiamies - huolehtii oppilaan hyvinvoinnista
isäntäperheen lisäksi. Lähettävä klubi haastattelee ja valitsee saapuvan vaihto-oppilaan isäntäperheet. Usein perhe,
jonka lapsi lähtee maailmalle, on yksi tulevan vaihto-oppilaan isäntäperheistä.

Vuosivaihdossa oppilas viettää kouluvuoden ulkomailla ja osallistuu paikallisen toisen asteen oppilaitoksen
opetukseen. Rotarit huolehtivat mm. oppilaan koulukirja- ja materiaalikustannuksista. Oppilaalla on 2-4
isäntäperhettä vuoden aikana, mutta koulu pysyy samana.
Kesävaihdossa oppilas viettää kuukauden ulkomailla ja tuo sieltä isäntäperheen samanikäisen nuoren vastaavasti
kuukaudeksi Suomeen.
Nuorisovaihdon leirit ovat usein teemaleirejä, joita järjestetään pääasiassa Euroopassa, Etelä-Afrikassa ja Kanadassa.
Leirien kesto on 2-3 viikkoa. Leirivaihdossa oppilas viettää viikon isäntäperheen luona ja viikon englanninkielisellä
leirillä. Leirit ovat usein maksullisia.
Vuosivaihdon hakuaika on syyskuu. Vaihtoon haluavan nuoren tulee tehdä vapaamuotoinen hakemus haluamalleen
rotaryklubille. Ehdokkaat valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella. Lisätietoa piirimme rotaryklubeista ja
niiden yhteystietoja saa piirin verkkosivuilta https://piiri1390.rotary.fi
Kiinnostuitko? Tule lauantaina 12.8. klo 12-15 Tampereelle, Särkänniemeen, kysymään lisää tai tutustu vaihtooppilastoimintaan verkkosivuillamme.
Lisätietoa nuorisovaihdosta ja Rotarystä: piirikuvernööri Mikko Hörkkö puh. 040 557 6952, mikko@horkko.fi
Puheenjohtaja, piirin 1390 nuorisovaihto, Timo Hänninen, puh. 0400 468 772, d1390@rye.fi
Piirin tiedottaja Silja Minkkinen-Poikolainen 040 546 2263, siljan.oma@gmail.com

--Lisätietoa Rotarysta: Kansainvälinen, Rotary International: https://www.rotary.org/en
Sisä-Suomen piiri 1390: https://piiri1390.rotary.fi/
Suomen Rotary: https://www.rotary.fi/index.php?lang=fi
Suomen nuorisovaihto: http://rye.fi/
Piirin 1390 Facebook: https://www.facebook.com/groups/141634195903528/
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