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Tervetuloa nuorisovaihdon innostuspäiville Partaharjulle 18.-20.9.2020! 
 

Koronan aiheuttaman välivuoden takia nyt on aikaa kehittää piirimme NV-toimintaa ja suun-
nitella yhdessä nuorisovaihtoa entistä paremmaksi mukavalla porukalla. Innostuspäiville voi 
osallistua kuka tahansa klubin jäsen, joka on kiinnostunut kuulemaan ja keskustelemaan Ro-
taryn eri vaihdoista. Opettelemme myös uuden asiakashallintajärjestelmän käyttöä, jota klu-
bien nuorisovaihtotiimin jäsenet tulevat käyttämään tästä syksystä alkaen (vanha ohjelma ei 
ole jatkossa toiminnassa). 

 
Osallistumisen voi sovittaa omaan kalenteriin parhaiten sopivaksi, sillä innostuspäiville voi 
osallistua seuraavasti: 

• Paketti 1: perjantaista sunnuntaihin 18.-20.9.2020 (2 x sauna, ruokailut perjantain 
iltapalasta sunnuntain aamupalaan, majoitus) 

o pe-su 1 hh: 200,00 e/hlö 
o pe-su 2 hh: 170,00 e/hlö 

• Paketti 2: lauantaista sunnuntaihin 19.-20.9.2020 (1 x sauna, ruokailut lauantain aa-
mupalasta sunnuntain aamupalaan, majoitus) 

o la-su 1 hh: 150,00 e/hlö 
o la-su 2 hh: 120,00 e/hlö      

• Paketti 3: lauantai 19.9.2020 (lauantaina aamupala, lounas ja kahvi) 
o kokouspäivä 35,00 e/hlö 

 
Osallistumismaksu maksetaan viimeistään torstaina 3.9.2020 Rotaryn tilille: 

Suomen Rotaryn piiri 1430 
 Nordea FI 43 1574 3000 0158 08 
 Viesti: Partaharju 2020, klubin ja osallistuvan henkilön nimi sekä paketti 1/2/3 
 
Päivien tarkempi ohjelma seuraavalla sivulla. 
 
Ilmoittautuminen viimeistään torstaihin 3.9.2020 mennessä: virve.eronen.rye@gmail.com 
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Innostuspäivien ohjelma  
 
Paikka Partaharjun opisto http://www.partaharju.info/ 

Matkaa Pieksämäen rautatieasemalta 7 km. Virvelle ilmoittautumisen yhteydessä voi kertoa, 
jos tarvitsee kyydin asemalta opistolle 

 
Perjantai 18.00 Päivällinen 

19.00 Yhteiskokoontuminen 
20.00-22.00 Rantasauna  
21.00 Alkaen iltapala ylämökissä 

 
Lauantai 9.00 Aamiainen 

10.00 Koulutus alkaa 
12.00 Lounas, jonka jälkeen koulutus jatkuu 
14.30 Kahvit 
16.00 Koulutus loppuu ja päivällinen 
17.00 Leiriolympialaiset ja yhdessäoloa 
19.00-21.00 Rantasauna 
20.30 Alkaen iltapala ylämökissä 

 
Sunnuntai 9.00 Aamiainen, jonka jälkeen innostuspäivät päättyvät 
 
 
 
Lauantain koulutuksen sisältö 

• Tervetuloa ja esittäytyminen 

• Vuosivaihdot, kesävaihdot ja leirivaihdot 

• Hakuprosessi  

• Uusi asiakashallintaohjelma 

• Nuorisovaihto käytännössä 

• Rotexit, reboundit ja vaihto-oppilaat esittäytyvät 

• Kysymyksiä ja keskustelua vaihdoista 
 
 
 
Innostuspäivien ajan perjantaista sunnuntaihin Partaharjulle osallistuvat myös piirissä oleva yksi vaihto-op-
pilas, rebound:it (eli viime lukuvuotena vaihdossa olleet piirimme nuoret) sekä rotex:it (eli entisiä piirimme 
vaihto-oppilaita).  

http://www.partaharju.info/

