
Virve Eronen

Nuorisopalvelu pj

Piiri 1430

Koulutuspäivä ZOOM 27.9.2022 klo 18.00



Esittäytyminen

• Piirin nuorisovaihtotiimi

– PAG Virve Eronen (Imatra-Vuoksi), piirin 
nuorisopalvelun pj.

– PP Paavo Rönkkö (Hamina), monipiirin vpj., 
Australia ja Etelä-Afrikka

– PP Immi Rönkkö (Hamina), monipiirin sihteeri, 
Australia ja Uusi-Seelanti

– Jari Rautio (Mikkeli Naisvuori), Argentiina, Brasilia, 
Chile, Ecuador, Meksiko, Kolumbia, Peru 

• Rotex piirivastaava Anna Kellokoski
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Esittäytyminen

• Klubien nuorisovaihtoasiamiehet, -tiimin jäsenet 
ym.

• Kirjoita Chattiin 

– Nimi

– Klubi

– Tehtävä klubissa
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Illan sisältö

• Yleistä

• Asiakashallintajärjestelmä YEAH

• Hakuprosessin vaiheet

• Klubin nv-tiimi

• Isäntäperheet

• IB-oppilas

• Muuta
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Yleistä

• Maailman vanhin ja 
kansainvälisin 
palveluorganisaatio

• 1,2 miljoonaa rotarya

• Perustettu v. 1905

• Yli 35 000 klubia, yli 
500 piiriä

• Rotaryn vuositeema 
2022-2023:



Rotary Suomessa

• Suomessa 5 piiriä 1385-1430

• Viro kuuluu piiriin 1420

• Suomessa ja Virossa n. 270 
klubia

• Rotareita yhteensä noin 8950

• 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



Covid-19

• Rotary Internationalin hallitus päätti 19.3.2021 
siirtää kaikkia vaihtomuotoja alkavaksi 30.06.2022 
jälkeen. Nyt kaikki vaihtomuodot ovat alkaneet, 
mutta on joitakin maita tai piirejä jotka ovat 
jättäytyneet vaihtotoiminnan ulkopuolelle vielä 
kaudeksi 2022-2023

• Tällä hetkellä käynnissä normaalisti haku kauden 
2023-2024 vaihtoihin

• Klubien tulee varmistaa, että nuorisovaihtotiimin 
jäsenet ovat koulutettuja tauon jälkeen. Näin 
varmistetaan sertifiointi
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Eri vaihtomuodot - yleistä 

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

• Kansainvälinen nuorisovaihto n. 9 000 oppilasta 
vuosittain molempiin suuntiin 100 eri maassa

• Tarkoitettu kaikille, niin rotarien lapsille kuin 
muillekin

• Toimii vapaaehtoispohjalta osana Rotaryn 
kansainvälistä palvelua

• Piirissä 1430 on ollut yleensä 22-25 vuosivaihto-
oppilasta. Nyt piirissä 11 IB-oppilasta
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Eri vaihtomuodot - LEIRIVAIHTO

• Teemaleiri yleensä Euroopassa, mutta myös 
ympäri maailmaa

• Kesto 1 viikko leirillä + 1 viikko isäntäperheessä

• Klubin nva hoitaa paperityöt

• Ei kuluja klubille, vanhemmat maksavat

• Haku erillisellä leirivaihtolomakkeelle

• Rye.fi-sivuilta löytyy esimerkkejä 
leirivaihtoehdoista eri maissa
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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, vanhemmat maksavat

• YEAH
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Eri vaihtomuodot - VUOSIVAIHTO

• Opiskeluvuosi ulkomailla

• Kesto on yksi lukuvuosi

– OB-oppilaat lähtevät heinä-/elokuussa

– IB-oppilaat saapuvat elokuussa, paitsi joistain eteläisen 
pallonpuoliskon maista tammikuussa (mm. Australia, Uusi-
Seelanti, Etelä-Afrikka)

• Klubin nva hoitaa paperityöt

• Kulut saapuvan oppilaan osalta n. 2 600 euroa (huom. 
oppivelvollisuuden vaikutus)

• YEAH

• Piirissä 1430 on ollut yleensä 22-25 vuosivaihto-
oppilasta. Nyt piirissä 11 IB-oppilasta
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Eri vaihtomuodot - VUOSIVAIHTO

• Tarjota nuorisovaihdosta kiinnostuneille 
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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Hakuprosessi



Nuorisovaihdon sertifiointi

• Suomen Rotary ry nuorisovaihdon monipiiri 
1385-1430 on uudelleen sertifioitu Rotary 
Internationalin toimesta => kaikki Suomen 
piirit saavat osallistua Rotaryn 
nuorisovaihto-ohjelmiin

• Vaatimusten tulkinta on tiukentunut

• Aiheuttaa lisäbyrokratiaa ja hieman lisää 
työtä

14



Nuorisovaihdon sertifiointi

• Niin oppilaat kuin perheetkin (home/host) 
on haastateltava klubin ja piirin toimesta.

• Siitä on jäätävä merkintä 

– rye.fi-sivuilla haastatteluohje

– Vapaaehtoistoimijoiden sekä 
isäntäperheiden rikosrekisteri on 
tarkistettava!

• KAIKKI sertifioidut piirit tekevät näin => 
turvallisempi ympäristö oppilaille ja tae 
vanhemmille
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Vaihtoon hakeutuminen

• Klubien aktiivinen nuorisovaihdon mainostaminen 
kouluissa yms. tapahtumissa

• Hakijoiden tulisi olla
– Kyvykkäitä ja terveitä nuoria

– Iältään 16-17 -vuotiaita (poikkeuksia maittain)

– Kohtuullisen hyvä koulumenestys

– Oma halu lähteä vuosivaihtoon ehdoton

– Joustavia, itsenäisiä, esiintymiskykyisiä jne.

– Lukion tai ammattiopiston opiskelija

• Tietoa rye.fi-sivuilta

• Oppilaan tulee löytää itselleen sponsoriklubi

• Oppilas toimittaa klubille vapaamuotoisen A4-
hakemuksen elo-syyskuussa
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Haastattelut ja valinta

• Klubi haastattelee hakijat ja tekee valinnan syyskuun
aikana. Nva ilmoittaa valitun + vanhempien 
yhteystiedot piirin pj:lle Virvelle välittömästi

• Piiri kutsuu valitun oppilaan vanhempineen haastattelu-
ja valmennustilaisuuteen loka-marraskuun 
vaihteessa (viim. 15.11.2022)

• Samassa yhteydessä jaetaan Rotary-tietoutta ja 
valmennetaan, mihin oppilas sekä hänen vanhempansa 
ovat sitoutumassa

• Lopullisen oppilasvalinnan hyväksyy piiri

• Piirin hyväksynnän jälkeen alkaa hakemusten teko, 
jotka oltava valmiit 15.12.2022

17



Hakuvaiheen lomakkeet

1. Klubisitoumus
– Klubin, oppilaan ja tämän vanhempien, sekä tulevien  

isäntäperheiden yhteystiedot (vähintään ensimmäisen)

– Luvat edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyyn

– Oppilaan toiveet kohdemaista, ovat sitovia!

– Täytetään ja allekirjoitetaan kaikkien osapuolten toimesta

– Sitoumus ja kuitti järjestelymaksusta skannataan ja 
lähetetään PDF:nä marraskuun loppuun mennessä 
piirin pj:lle (virve.eronen.rye@gmail.com)

2. Rekisteriseloste
– Mihin tietoja käytetään ja lähetetään

– Esitetään kaikille osapuolille
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Hakuvaiheen lomakkeet

3. Nuorisovaihdon toimintaohje

– Myös kaikille osapuolille 

4. Vapaaehtoistoimijoiden sekä isäntäperheiden 
sitoumuslomakkeet

– Täytetään ja allekirjoitetaan kunkin osalta

– Täytetty sitoumus lähetetään piirin puheenjohtajalle (email)

5. Rikosrekisteriotehakemus 

– Klubitoimijat sekä täysi-ikäiset isäntäperheiden jäsenet

– Täytetään ja allekirjoitetaan kunkin osalta

– Täytetty hakemus lähetetään piirin puheenjohtajalle 
(email)
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Hakuvaiheen lomakkeet
https://rye.fi/ohjeet-ja-lomakkeet-kaikki/#klubit

20

https://rye.fi/ohjeet-ja-lomakkeet-kaikki/#klubit


Rikosrekisteriote

• Rr-ote vaaditaan kaikilta piirin ja klubin nv-toimintaan 
osallistuvilta. Tässä vaiheessa haetaan vain klubin nva:lta, 
joka on tullut toimintaan 2014 tai sen jälkeen

• Rr-ote vaaditaan kaikilta isäntäperheen täysi-ikäisiltä 
jäseniltä

• Hakemus täytetään haastattelun yhteydessä

• Klubin/isäntäperheiden hakemukset toimitetaan piirin 
pj:lle, joka hakee selvitykset 2-3 kertaa vuodessa

• Viranomainen toimittaa tiedon vain monipiirin 
nimetylle henkilölle

• Mikäli selvityksessä ilmenee seikkoja jotka ovat 
ristiriidassa toiminnan kannalta, piirin pj. käsittelee sen ao. 
henkilön kanssa
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Rikosrekisteriote

Rikosrekisteriotteelle merkitään tiedot seuraavista 
rikoksista: 

• Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava teko 
(pornografiarikos)

• Seksuaalirikos

• Henkirikos (tappo, murha, surma)

• Ihmiskauppa tai törkeä ihmiskauppa

• Törkeä pahoinpitely

• Törkeä ryöstö

• Huumausainerikos
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Hakuvaiheen lomakkeet

6. Vaihto-oppilashakemus

– Vuosi- ja kesävaihdot

• Hakemukset tehdään uudessa tietokannassa (YEAH)

• Tarvittavat dokumentit tulostetaan tietokannasta, 
täyttämisen ja allekirjoitusten jälkeen ne skannataan 
takaisin järjestelmään. NVA seuraa hakemuksen 
edistymistä YEAH-hubista. NVA huolehtii, että 
mahdolliset virheet korjataan

• Kun hakemus on valmis, NVA ilmoittaa Virvelle 
viimeistään 15.12.2022, että hakemus on valmiina 
YEAH:ssa

• Tunnukset YEAH:iin saa Virveltä
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Hakuvaiheen lomakkeet

6. Vaihto-oppilashakemus

– Leirivaihdot

• Hakemukset piirin pj:llä viimeistään 15.12.2022, sillä 
paikat aukeavat vuoden vaihteessa

• Leirivaihdolle löytyy oma ohje 

• https://rye.fi/ohjeet-ja-lomakkeet-kaikki/#klubit
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Hakuvaiheen lomakkeet

• Lomakkeet ja ohjeet löytyvät rye.fi –sivuston kohdasta 
Ohjeet ja lomakkeet: https://rye.fi/ohjeet-ja-lomakkeet-
kaikki/

• Klubin ToDo löytyy kohdasta Klubit -> Klubin ToDo: 
https://rye.fi/klubeille/klubin-todo/
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YEAH! 

asiakashallintaohjelma



Asiakashallintaohjelma

• Esittely

• Nva:n tehtävät ohjelmassa

– Nuoren tiedot 

– Yhteyshenkilöiden tiedot tulee päivittää ajoissa

• Tärkeää, että kaikki tiedot ovat 
ajantasalla koko vuoden!!! 

• Ohjeita YEAH:in käyttöön löytyy ”Ohjeet ja 
lomakkeet” –kohdasta (myös video-ohje)
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Klubin nv-tiimi



Klubin nv-tiimi

• Vähintään kolme jäsentä

– Nva puheenjohtajana

– Kumpikin sukupuoli edustettuna (LGBTQ = lesbian, gay, 
bisexual, transgendered, questioning)  

– Turva-asiamies ja oppilaan kummi (lähinnä IB-oppilasta)

• Kaikki osallistuvat lähtevän ja saapuvan oppilaan 
hyvinvointiin

• Tiimin jäsenet auttavat nva:ta ja oppilasta

– Isäntäperhehaastattelut

– IB-oppilaan rekisteröityminen Suomeen, pankkitili, 
koulunkäynti, jne.
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Isäntäperheet



Koulutus

• Oppilaiden sekä heidän vanhempiensa informoiminen 
haastattelu- ja valintatilanteessa, mitä Rotary on ja mihin he 
ovat koko perheenä sitoutumassa

• Piirin koulutustilaisuus kesä- ja vuosivaihtoon lähteville 
oppilaille sekä heidän vanhemmilleen la 25.3.2023 
Leppävirralla

• Valtakunnallinen koulutus lähteville kesä- ja vuosivaihto-
oppilaille sekä heidän vanhemmilleen Lahdessa 22.4.2023

• Isäntäperheiden yhteiset koulutukset ja tapaamiset klubien 
toimesta

• Oppilaan sekä hänen vanhempiensa osallistuminen 
koulutuksiin on minimiedellytys oikeudesta vaihto-
ohjelmaan. Siis pakollista!!!
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IB-oppilas



IB-oppilas

• Koulunkäynti on vaihto-oppilaan 
keskeinen vastuu ja oleskeluluvan 
peruste

• 4D:n sääntö: no Dating, no Driving, no 
Drinking, no Drugs

• Raportointivelvollisuus YEAH:in kautta

• Matkustussäännöt
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IB-oppilas

• Ole yhteydessä saapuvaan oppilaaseen ajoissa

• Huolehdi, että ensimmäinen perhe noutaa 
oppilaan Karkun leiriltä

• Tutustu saapuneeseen vaihto-oppilaaseen ja 
kerro klubin odotukset

• Käy vaihto-oppilaan kanssa koulun opon kanssa 
suunnittelemassa lukujärjestys

• Pyydä oppilas klubikokoukseen ja esittele klubin 
jäsenille
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IB-oppilas

• Anna nv-tiimin jäsenten yhteystiedot paperilla 
oppilaalle

• Pyydä oppilaalta Emergency Fund 300 € klubille 
ja anna hänelle kuitti. Palauta ennen lähtöä, ei 
kuitenkaan ennen Eurotouria, jos lähtee sinne

• Järjestä oppilaalle (tai pyydä isäntäperhettä 
järjestämään)

– Pankkitili, kirjastokortti, Prepaid-liittymä…

• Auta oppilasta Suomeen rekisteröitymisessä
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IB-oppilas

• Isäntäperheen vaihdot (päivitä YEAH!)

• Ole yhteydessä isäntäperheeseen säännöllisesti ja kysy

– Miten menee uuden perheenjäsenen kanssa

– Onko kaikki hyvin, onko ollut ongelmia

• Huolehdi oppilaan kuukausirahan maksatuksesta klubin 
toimesta

• Opasta oppilas Suomen terveydenhuoltojärjestelmään

– EU:sta tulevat menevät terveyskeskukseen

– EU:n ulkopuolelta tulevat menevät yksityiselle lääkäriasemalle, 
minne?

• Jne.
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IB:n menoja ja tapahtumia

• Rotexien järjestämiä piirin tapaamisia

• Tukholma/Viron matka 

• Piirikonferenssi 

• EuroTour 

• Partaharjun IB-leiri syyskuussa

• Lapland Tour IB-oppilaille marraskuun 
lopulla
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Muuta

• IB-oppilaiden kuukausiraha 1.7.2023 alkaen 90 
€/kk

• Ohje häirintätapausten käsittelyyn löytyy rye.fi:stä

• Tulostettavat julisteet ja muu materiaali rye.fi -> 
Klubit -> Esitteet ja koulutusmateriaalit

• Olethan jo mukana piirin suljetussa FB-ryhmässä 
”D1430 nuorisovaihto”?

• Piirillä on oma julkinen FB-ryhmä ”Rotary 
D1430”, jossa on välillä myös nv-asiaa

• Ollaan yhteyksissä virve.eronen.rye@gmail.com
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Youth Exchange – Connecting People
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