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Piirin nuorisopalvelun tiimi

• Nuorisovaihto (kuuluvat myös monipiiriin)

– PAG Virve Eronen (Imatra), pj, Kanadan kv.

– PP Paavo Rönkkö (Kotka), piirin ja monipiirin vpj., Australian 
kv.

– PP Immi Rönkkö (Kotka), Australian ja Uuden-Seelannin kv.

– PP Markus Harald (Leppävirta), Chilen, Ecuadorin, Meksikon ja 
Kolumbian kv.

– Jari Rautio (Mikkeli-Naisvuori), Argentiinan ja Brasilian kv.

• Rotaract / entiset vaihto-oppilaat

– Teemu Rissanen (Kuopio-Huomen)

• RYLA ja matkalippu tulevaisuuteen

– PDG Yrjö Helanen (Karhula)
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Nuorisovaihto



Nuorisovaihdot Suomessa

• Suomessa 5 piiriä 1385-1430 (Viro kuuluu 
Uudenmaan piiriin), jotka muodostava monipiirin

• Suomessa ja Virossa melkein 300 klubia, joissa 
yhteensä noin 10 000 jäsentä

• Noin 55 % klubeista ottaa osaa nuorisovaihtoon

• Vuosivaihdossa n. 140 tulevaa IB- ja lähtevää OB-
oppilasta (20 maata)/vuosi

• Kesävaihdossa n. 60 IB- ja OB-oppilasta (16 
maata)/vuosi

• Kesäleireillä n. 60 OB-oppilasta (20 maata)/vuosi
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Eri vaihtomuodot - VUOSIVAIHTO

• Opiskeluvuosi ulkomailla

• Kesto yksi lukuvuosi

– OB-oppilaat lähtevät aina syyslukukauden alussa

– IB-oppilaat saapuvat elokuun alussa, paitsi 
tammikuussa saapuvat mm. Australiasta, 
Uudesta-Seelannista ja Etelä-Afrikasta

• Klubin nva hoitaa paperityöt

• Kulut saapuvan oppilaan osalta noin 2 600 €
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Eri vaihtomuodot - VUOSIVAIHTO

• Kansainvälisesti toimivien rotarypiirien välistä 
yhteistyötä, Suomessa piirit toimivat yhdessä => 
monipiiri

• Kansainvälinen nuorisovaihto n. 8 000 oppilasta 
vuosittain molempiin suuntiin

• Tarkoitettu kaikille, niin rotarien lapsille kuin 
muillekin

• Toimii vapaaehtoispohjalta osana Rotaryn 
kansainvälistä palvelua

• Piirissä 1430 on 13 vuosivaihto-oppilasta lv. 2019-
2020 (yleensä 22-25)
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Eri vaihtomuodot - VUOSIVAIHTO

• Tarjota nuorisovaihdosta kiinnostuneille 
nuorille mahdollisuus

– Käydä vuosi koulua toisessa maassa

– Oppia uusi kieli

– Omaksua uusi kulttuuri

– Kehittyä ihmisenä

• Lisätä kansainvälistä ystävyyttä ja ymmärrystä 
omassa perheessä ja yhteisössämme

• Toteuttaa Rotaryn tavoitetta maailman rauhan ja 
yhteisymmärryksen lisäämiseksi
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Eri vaihtomuodot - KESÄVAIHTO

• Family to Family Exchange

• Kesto yleensä 4 + 4 viikkoa, voi vaihdella 
kohdemaittain

• Klubin nva hoitaa paperityöt

• Ei kuluja klubille, huoltajat maksavat

• Piiristä 1430 lähti 8 kesävaihto-oppilasta 
kesällä 2019
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Eri vaihtomuodot - LEIRIVAIHTO

• Teemaleiri yleensä Euroopassa (myös Kanada 
ym.)

• Kesto 1 vko leirillä + 1 vko isäntäperheessä

• Klubin nva hoitaa paperityöt

• Ei kuluja klubeille, huoltajat maksavat

• Piiristä 1430 lähti 4 leirivaihtoon kesällä 2019

• Tulevana kesänä 1-14.8.2021 Tanhuvaarassa 
”Nature and Environment, Saimaa Lake District
Experience” (Savonlinna, Juva, Rantasalmi)
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Nuorisovaihto – piiri ja klubi

• Piiri 1430 on RI:n sertifioima: 
”Meets minimum requirements
based on materials provided for 
participation in Rotary’s Youth 
Exchange program”

• Sertifiointi uusitaan vuosittain 

• DG vastuussa piirin 
nuorisovaihdosta

• Klubissa presidentti on vastuussa 
klubin nuorisovaihdosta
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Nuorisovaihto – piiri ja klubi

• Piirin sertifiointi edellyttää, että klubit 
noudattavat sääntöjä. Rotaryklubi sitoutuu 
kaikkiin seuraaviin velvoitteisiin:
– Järjestää tulevalle oppilaalle  2-4 isäntäperhettä

– Valmentaa kaikki isäntäperheet ennen oppilaan 
saapumista

– Klubilla oltava vähintään 3 hlö nv-tiimi (molemmat 
sukupuolet edustettuna) ja nimetty kummi vaihto-
oppilaalle

– Mm. hakemukset, sitoumuslomakkeet, 
rikosrekisteriselvitykset, YEAH…
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Nuorisovaihto – toimintaohje 

• Lasten ja nuorten turvallisuutta lisäävät 
toimintatavat Suomen Rotary ry:n 
järjestämässä nuorisovaihtotoiminnassa ja 
nuorisovaihtotoimintaan osallistuvien 
vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen

• Jokaisen isäntäperheen yli 18-vuotiaasta 
jäsenestä tulee hakea rikosrekisteriote. 
Suostumus lähetetään piirin  
puheenjohtajalle, joka tekee selvityksen 
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Koulutukset

• OB1-koulutus Leppävirralla 13.3.2021
– Piirin koulutustilaisuus lähteville oppilaille sekä heidän 

huoltajilleen

• Pets

• OB2-koulutus Tampereella 24.4.2021
– Monipiirin koulutustilaisuus lähteville oppilaille sekä heidän 

huoltajilleen

• Partaharjun leiri syyskuussa 2021
– IB-oppilaat pe-su

– Palanneet OB-oppilaat pe-su

– NVA koulutus lauantaina

– Myös Rotexeja ohjaajina

13



IB-tapahtumia

• Tammikuussa 2021 ei saavu vaihto-oppilaita 
(AUS/NZL/S-A)

• Vaihto-oppilaat saapuvat Karkkuun 2.8.2021 ja 
isäntäperheet noutavat oppilaat 7.8.2021 
Karkusta

• Monipiirin järjestämiä matkoja: Lapland Tour, 
Pietarin matka ja EuroTour

• Rotexien järjestämiä piirin tapahtumia

• Piirin IB-oppilaat osallistuvat piirikonferenssiin
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Muuta



Ajatuksia

• Nuorisovaihdon lukumäärät muuttuneet; vuosivaihdon määrä 
pudonnut aiempiin vuosiin verrattuna; kesä- ja leirivaihtojen 
määrä lievästi lisääntyneet

• Uusien vaihto-oppilaiden ja isäntäperheiden hankinnassa 
tarvitaan aktiivisuutta ja positiivista markkinointia (huom. 
Rotexit ovat käytettävissä)

• Kesä- ja leirivaihtoja voitaisiin toteuttaa paljon enemmän 
(edullisuus klubeille)

• Yrjö Helanen auttaa kiinnostuneita klubeja RYLA:n
järjestelyissä

• Matkalippu tulevaisuuteen –projekteissa on monenlaisia 
toteutuksia ja niistä saa hyviä vinkkejä Helaselta
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Netti ja some

• Rye.fi-nettisivut

• Piirin suljettu Facebook-ryhmä ”D1430 
nuorisovaihto” tarkoitettu klubien nva-
toiminnassa mukana oleville

• Välillä nv-asiaa myös piirin omassa julkisessa 
Facebook-ryhmässä ”Rotary D1430”

• Monipiirin Facebook-ryhmä: ”Rotary 
Nuorisovaihto Suomi - Rotary Youth
Exchange Finland”
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