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Vaihto-oppilastoiminta on jo vuosikymmenten ajan ollut kansainvälisen 
Rotarytoiminnan keskeisimpiä ja näkyvimpiä toimintamuotoja. Vaihto-

oppilastoiminta on lähtökohtaisesti aina kaksisuuntaista; ts lähtevä ja saapuva 

vaihto-oppilas viettävät vaihto-oppilasvuotensa toistensa ”lähtöruuduissa”. 

Tyypillisesti vaihto-oppilaat viettävät myös osan vaihtovuodestaan toistensa 
kotioloissa, tilapäisinä perheenjäseninä. Tämän lisäksi tarvitaan tyypillisesti 

myös 2-3 muuta isäntäperhettä, joiden hankinnassa hyödynnetään pitkälti 

olemassa olevia verkostoja. Tilanne ei aina ole helppo; vieraan nuoren 

majoittaminen ja hyväksyminen tasavertaiseksi perheenjäseneksi saattaa 

helposti aiheuttaa hankaliakin kysymyksiä. Haasteita saattaa aiheuttaa 
tyypillisesti esimerkiksi lemmikkieläinallergiat, erikoisruokavaliot tai vaikkapa 

uskonnolliset suuntaviivat. Toisaalta, vaihto-oppilas tuo paljon sisältöä 

elämään esimerkiksi perheen kielitaidon kartuttamisessa, uuden kulttuurin 

ymmärtämisessä ja miksei muuten vain vaihteluna. Tässä mielessä laajat 
verkostot ovat isäntäperheiden etsinnässä kullan arvoisia. 

 

Metsäkylässä asuva 16-vuotias Lotta Lehti on lähdössä vaihto-oppilaaksi 

Nurmijärvi-Klaukkalan Rotariklubin lähettämänä toiselle puolelle maapalloa, 

Brasiliaan. Lotan tilalle Suomeen saapuu siis toinen vaihto-oppilas kaukaa. 

Tiedustelimme Lotan vanhemmilta, Sirpa Laine-Lehdeltä ja Kimmo Lehdeltä 

vaihto-oppilaan majoittamiseen liittyviä asioita: 

Minkälaisia kokemuksia teillä on ennestään vaihto-oppilaista? 

Lotta on Mäntysalon yläasteella ja siellä on vuosikaudet tehty yhteistyötä 
saksalaisen Goslarin kaupungin kanssa. Meillä olikin viime keväänä Goslarista 

vaihdossa Ole ja Miriam ja syksyllä 2016 Lotta ja kaksoisveljensä Lasse 

matkustivat Olen ja Miriamin koteihin kymmenen päivän ajaksi. Kokemus oli 

oikein mukava ja se osaltaan innosti Lottaa ja perhettämme mukaan Rotary-

vaihtoon. Lisäksi Lotan serkku on ollut Rotareiden kautta vaihdossa noin 
kymmenen vuotta sitten ja myös silloin australialaispoika majoittui 

naapurissamme serkun perheessä. Heilläkin oli hyvät kokemukset Rotareiden 

järjestämästä vaihdosta. 
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Teille tulee kohta perheeseen oletettavasti brasilialainen nuori, 

minkälaisia kysymyksiä tämä tosiasia on tuonut jo mieliinne? 

Asumme siis Metsäkylässä, rauhallisessa maalaisympäristössä ja onkin 

tärkeää, että meille tuleva nuori löytää aktiviteetteja ja seuraa. Siinä saamme 

varmasti olla avuksi. On tietysti hänen kannaltaan hyvä, että perheeseemme 
jää samanikäinen nuori seuraksi, mutta varmasti meille vanhemmillekin riittää 

tekemistä. Myös kaikissa käytännön asioissa tukeminen on oleellisen tärkeää 

alkuvaiheessa, onneksi Rotary-järjestö antaa vahvan taustatuen. Ensimmäinen 

perhe on nuorelle erityisen tärkeä, joten koemme kyllä olevamme paljosta 
vastuusta. Tärkein asia tietysti on se, että otamme hänet lämpimästi vastaan 

ja saamme vaihdon alkuvaiheen onnistumaan. 

Oletteko ryhtyneet jonkinlaisiin erityisjärjestelyihin vaihto-oppilaan 

perheessä olon ajaksi? 

Oikeastaan emme ole vielä tässä vaiheessa tehneet ihmeemmin järjestelyjä. 

Lotta lähtee reissuun todennäköisesti heinäkuun puolessavälissä ja uusi 

perheenjäsenemme saapuu aikaisintaan elokuussa. Rotareiden kautta on 
erilaisia koulutuksia myös isäntäperheelle ja lisäksi hyvät ohjeistukset kuinka 

toimia missäkin tilanteessa. On myös huojentavaa tietää, että jossakin 

perheessä odotetaan Lottaa samalla tavalla kuin meillä uutta vaihto-oppilasta. 

Minkälaisia odotuksia teillä on vaihto-oppilaan suhteen? Mitä koette 

saavanne irti tästä ajasta? 

Toivomme tietysti että uusi perheenjäsenemme sopeutuu hyvin ja nauttii 

ajastaan Suomessa ja perheessämme. On toisaalta hyvä, että meille tulee 

jotakin uutta mietittävää heti Lotan lähdön jälkeen; toivottavasti uuden 

perheenjäsenen tulo helpottaa alkuvaiheen ikävää. 

Jännittääkö? 

Tässä vaiheessa jännittää lähinnä oman nuoren lähettäminen toiselle puolelle 

maapalloa, ei niinkään vaihtarin tulo omaan perheeseen. Uskomme kyllä että 

Lotta pärjää, mutta siltikin on välillä tunteet pinnassa kun lähdön päivä 

lähenee. 

  

Kysyimme myös Lotalta, miten hän näkee asettumisen vieraaseen perheeseen 

uudessa tilapäisessä kotimaassaan: 

Miksi halusit hakea rotaryvaihtoon? 

Haluan lähteä vaihto-opiskelemaan, koska olen kiinnostunut vieraista 
kulttuureista ja tykkään tutustua uusiin ihmisiin. Rotarit valitsin, koska Rotary 

on voittoa tavoittelematon järjestö, joka oikeasti pitää huolta vaihtareistaan. 



Mitä odotat isäntäperheeltäsi? 

Toivoisin kovasti, että minut otettaisiin lämpimästi vastaan ja minua 

kohdeltaisiin kuin perheenjäsentä. 

Mitä odotat/jännität eniten? 

Odotan uuteen maahan tutustumista, alkuleiriä, perheiden tapaamista, koulun 

aloitusta, uusiin ihmisiin tutustumista ja aurinkoa! Englannilla pärjääminen ja 

mahdollinen koti-ikävä jännittävät jonkin verran, mutta uskon pärjääväni 

positiivisuudella ja suomalaisella sisulla. 

  

Mikäli Klaukkalan alueella on jo tässä vaiheessa perheitä, jotka haluaisivat 
toimia isäntäperheinä 16-18v nuorelle koulun lukuvuoden aikana 2-3kk jakson, 

niin tästä tahtotilasta voi olla yhteydessä Nurmijärvi-Klaukkalan Rotariklubin 

Nuorisovaihtoasiamies Tom Lindiin, 0405540165 (lind.tomh@gmail.com). 

Tulevalle lukuvuodelle (2017-2018) on vielä tilaa! 
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