
Noorsoovahetus on üks Rotary tuntumatest 
projektidest. Igal aastal avaneb üle 8000 noorele 
võimalus Rotary noorsoovahetuse kaudu tutvuda 
eri maade kultuuridega paari nädala, kuu või 
terve kooliaasta vältel. Rotary noorsoovahetus-
programm on turvaline ja odav. Turvalisus põhineb 
kõikide programmis osalejate ettevalmistamisel 
ja koolitusel ja ka vabatahtlikest tegutsejatest 
moodustatud turvavõrgustikul. Noorsoovahetuse 
kaudu tekivad tihti aastaid kestvad rahvusvaheli-
sed sõprussidemed nii vahetuses olnud noorte kui 
ka nende perede vahel. Tule kaasa!

Noorsoovahetuse 3 võimalust:

AASTANE VAHETUS
Kooliaasta välismaal, elamine vahetusperes, sama 
kool kogu aasta vältel. Taotluste vastuvõtt septem-
bri lõpuni.
  

SUVEVAHETUS  
Kuu aega välismaal ja kuu aega kodumaal, ehk 
kokku kaks kuud koos välismaalasest vahetus-
õpilasega. Taotluste vastuvõtt septembri lõpuni.

LAAGRIVAHETUS
2–3 nädalat välismaal. Mitmete eri teemade ümber 
korraldatud laagrid. Taotluste vastuvõtt septembri 
lõpuni.

VASTUVÕTTEV PERE
2–4 kuud siia tuleva vahetusõpilase vastuvõttev 
pere. Hõlbus viis tutvuda uue keele, kultuuri ja 
inimesega. Hea viis koguda julgust, et minna ise  
vahetusõpilaseks. Vastuvõttev pere pakub vahe-
tusõpilasele majutuse ja toidu.   

LISATEAVE JA JUHISEID
Soome Rotary noorsoovahetuse kodulehelt: 
www.rye.fi

Nuorisovaihto on yksi Rotareiden tunnetuimmista 
ohjelmista. Vuosittain yli 8000 nuorelle tarjoutuu 
Rotareiden kautta mahdollisuus tutustua vieraa-
seen kulttuuriin muutaman viikon, kuukauden tai 
kokonaisen kouluvuoden ajan. Rotaryn nuoriso-
vaihto-ohjelma on turvallinen ja edullinen. Turval-
lisuus perustuu kaikkien ohjelmaan osallistuvien 
osapuolten perehdytykseen ja koulutukseen sekä 
vapaaehtoistoimijoista rakentuvaan turvaverkkoon. 
Isäntäperheet ja Rotaryklubi eivät saa rahallista 
korvausta ylläpidosta tai majoittamisesta. Nuoriso-
vaihdon kautta syntyy usein vuosikausia kestäviä 
kansainvälisiä ystävyyssuhteita niin vaihdossa 
mukana olleiden nuorten kuin heidän perheidensä 
kesken. Lähde mukaan!

Nuorisovaihdossa on 3 mahdollisuutta:

VUOSIVAIHTO
Kouluvuosi ulkomailla, asuminen isäntäperheissä, 
sama koulu koko vuoden ajan. Hakuaika syyskuun 
loppuun mennessä. 

KESÄVAIHTO
Kuukausi ulkomailla ja kuukausi kotimaassa. Eli 
yhteensä kaksi kuukautta yhdessä ulkomaisen 
vaihto-oppilaan kanssa. Hakuaika syyskuun 
loppuun mennessä. 

LEIRIVAIHTO
2–3 viikkoa ulkomailla. Useita eri teemoilla varus-
tettuja leirejä. Hakuaika syyskuun loppuun 
mennessä. 

ISÄNTÄPERHE
2–4 kuukautta tänne tulevan vaihto-oppilaan isän-
täperheenä. Helppo tapa tutustua uuteen kieleen, 
kulttuuriin ja ihmiseen. Hyvä tapa kerätä rohkeutta 
lähteä itse vaihto-oppilaaksi. Isäntäperhe tarjoaa 
vaihto-oppilaalle majoituksen ja ruuan. 

LISÄTIETOA JA OHJEITA 
Suomen Rotaryn nuorisovaihdon kotisivuilta 
www.rye.fi

www.rye.fi

NUORI, TAHDOTKO 
VAIHTOON?
Maailmalle 
turvallisesti ja edullisesti!

HEI, NOOR! TAHAD 
VAHETUSÕPILASEKS
VÄLISMAALE??
Maailma turvaliselt ja
odavalt!
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LEIRIVAIHTO 
• Kesto 2–3 viikkoa
• leirejä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa
• 15–20 -vuotiaille
• Leireillä eri teemat
• Leiriin kuuluu perhemajoitusjakso lähiseudulla
• Haku syyskuun loppuun mennessä, vapaamuotoinen 

hakemus kotipaikkasi Rotary-klubiin

Leireille voi osallistua sekä rotareiden että muiden  lapset 
ilman mitään suosituimmuusasemaa. Lähtijältä edellytetään 
joustavuutta, esiintymiskykyä ja itsenäisyyttä. Ennen kaik-
kea on tärkeää, että nuori itse on oman lähtöpäätöksensä 
takana. Leirivaihtoon pääsy perustuu hakemukseen ja 
haastatteluihin. Koulutus lähteville oppilaille ja heidän van-
hemmilleen huhti–toukokuussa.

KUSTANNUKSET LÄHTIJÄLLE
• leirivaihdon järjestelymaksu • matkakulut • vakuutus •

KESÄVAIHTO 
• Perheiden välinen vaihto
• 2–6 vko/perhe, tyypillisesti 4 vkoa/perhe
• Ikä vaihdon aikana 15–18 (19) 
• Vaihtomaita Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, 

Aasiassa ja Afrikassa
• Haku syyskuun loppuun mennessä, vapaamuotoinen 

hakemus kotipaikkasi Rotary-klubiin

Vaihtoon hakijalta edellytetään joustavuutta, esiintymis-
kykyä ja itsenäisyyttä. Ennen kaikkea on tärkeää, että nuori 
itse on oman lähtöpäätöksensä takana. Vaihto-ohjelmaan 
pääsy perustuu hakemukseen ja haastatteluihin. Klubien 
valitsemat oppilasehdokkaat kutsutaan vanhempineen 
piirin haastatteluun. Koulutus lähteville oppilaille ja heidän 
vanhemmilleen huhti–toukokuussa.

Kohdemaat  ko. vuoden kesävaihdon sitoumuksessa, 
pyritään lähettämään ensisijaisesti haettuun kohdemaa-
han, mutta hakijan tulee olla valmis menemään 
kaikkiin hakemiinsa maihin. 
Koulutus huhti–toukokuussa. 
Oppilas vierailee lähettävässä 
Rotary-klubissa ennen ja jälkeen 
vaihdon.

KUSTANNUKSET LÄHTIJÄLLE
• Rotaryjärjestön järjestelymaksu 
• Valtakunnallinen koulutus  
• matkakulut • vakuutus •

LAAGRIVAHETUS
• kestvus 2–3 nädalat
• laagreid Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Aasias
• 15–20 aastastele
• teemalaagrid
• laagrisse kuulub peremajutus lähipiirkonnas
• taotlemine septembri lõpuni, vabas vormis taotlus 

kodukoha Rotary-klubisse

Laagrivahetuses võivad osaleda nii rotaryte kui ka muude 
perede lapsed ilma mingi eelistuseta. Noorsoovahetuses 
osalejalt eeldatakse paindlikkust, esinemisoskust ja iseseis-
vust. Ennekõike on tähtis, et noor teeb oma vahetussemineku 
otsuse ise. Laagrivahetusse pääsemise aluseks on avaldus 
ja vestlus. Koolitus vahetusõpilastele ja nende vanematele 
aprillis-mais. 

KULUTUSED VAHETUSSE MINEJALE
• laagrivahetuse korraldustasu • reisikulud • kindlustus       

SUVEVAHETUS
• peredevaheline vahetus
• 2–6 nädalat/pere, tavaliselt 4 nädalat/pere
• vanus vahetuse ajal 15–18(19)
• vahetusmaad Euroopas, Põhja- ja Lõuna Ameerikas, 

Aasias ja Aafrikas
• taotlemine septembri lõpuni, vabas vormis taotlus kodu-

koha Rotary-klubisse

Noorsoovahetuses osalejalt eeldatakse paindlikkust, esinem-
isoskust ja iseseisvust. Ennekõige on tähtis, et noor teeb oma 
vahetussemineku otsuse ise. Vahetusprogrammi pääsemise 
aluseks on avaldus ja vestlus. Klubide poolt väljavalitud 
vahetuskanditaadid kutsutakse koos vanematega  piirkonda 
vestlusele. Koolitus vahetusõpilastele ja nende vanematele 
aprillis–mais. Sihtmaad vastavalt kõnesoleva aasta suveva-
hetuse lepingule, eelkõige saadetakse taotluses esikohal 
olevasse maasse, kuid taotleja peab olema valmis minema 
ka teistesse taotletud maadesse. 
Koolitus aprillis–mais. Õpilane külastab vahetusse 
saatvat Rotary-klubi enne ja pärast vahetust. 

KULUTUSED VAHETUSSE 
MINEJALE
• Rotary-organisatsiooni 
korraldustasu • riiklik 
koolitus • reisikulud
• kindlustus

AASTAVAHETUS 
• kooliaasta välismaal
• vanus vahetuse ajal 16–18
• aastavahetus toimub tavaliselt pärast gümnaasiumi 10. 

klassi
• vahetusmaid on kõigil kontinentidel: Euroopa, Põhja- ja 

Lõuna Ameerika, Aafrika ja Aasia.
• majutus 2–4 peres
• taotlemine septembri lõpuni, vabas vormis taotlus 

kodukoha Rotary-klubisse

Noorsoovahetuses osalejalt eeldatakse paindlikkust, esinem-
isoskust ja iseseisvust. Ennekõike on tähtis, et noor teeb oma 
vahetussemineku otsuse ise. Vahetusprogrammi pääsemise 
aluseks on avaldus ja vestlus. Koolitus vahetusõpilastele ja 
nende vanematele aprillis–mais.

Sihtmaad vastavalt kõnesoleva aasta lepingule. Valida tuleb 
4 maad, kuhu taotleja peab olema valmis minema. Koolitus 
piirkonnas toimub märtsis, lisaks riiklik koolitus aprillis–mais. 
Õpilane külastab vahetusse saatvat Rotary-klubi enne ja 
pärast vahetust. 

KULUTUSED VAHETUSSE MINEJATELE
• korraldustasu Soome Rotaryle • Rotary vahetusõpilase pint-
sak • riiklik koolitus • koolituse reisikulud • kindlustus sõltuvalt 
sihtmaast • viisa • sihtmaaprogramm • reisikulud sihtmaasse •  
sihtmaades vabatahtliku ringreisi kulud.

Noor saab igakuise taskuraha vastuvõtvalt klubilt, 
kes maksab ka koolikulud.

www.rye.fi

Ota yhteyttä oman piirisi
Rotareihin saadaksesi 
lisätietoja, yhteystiedot 
löytyvät sivuiltamme 
www.rye.fi

Võta ühendust oma 
piirkonna Rotaryga 
saamaks lisateavet, 
kontaktandmed leiduvad 
kodulehelt  www.rye.fi

VUOSIVAIHTO 
• Kouluvuosi ulkomailla
• Ikä vaihdon aikana 16–18
• Yleensä vuosivaihto tapahtuu lukion 1. vuoden jälkeen
• Vaihtomaita on kaikilla mantereilla: Eurooppa, Pohjois- ja 

Etelä-Amerikka, Afrikka ja Aasia.
• Majoitus 2–4 perheessä
• Haku syyskuun loppuun mennessä, vapaamuotoinen 

hakemus kotipaikkasi Rotary-klubiin

Hakijalta edellytetään joustavuutta, esiintymiskykyä ja itsenäi-
syyttä. Ennen kaikkea on tärkeää, että nuori itse on oman 
lähtöpäätöksensä takana. Vaihto-ohjelmaan pääsy perustuu 
hakemukseen ja haastatteluihin. Koulutukset oppilaille ja 
heidän vanhemmilleen keväällä ennen lähtöä.

Kohdemaat ko. vuoden sitoumuslomakkeessa. Valittava 4 
maata, joihin hakijan tulee olla valmis menemään. Koulutus 
piirissämme maaliskuussa, lisäksi valtakunnallinen koulutus 
huhti–toukokuussa. Oppilaan vierailu ja esitelmä lähettävässä 
rotaryklubissa ennen ja jälkeen vaihtovuoden.

KUSTANNUKSET LÄHTIJÄLLE
• järjestelymaksu Suomen Rotarylle • Rotary vaihto-oppilaan 
takki • valtakunnallinen koulutus • matkakulut koulutukseen 
• vakuutus riippuen kohdemaasta • viisumi • maaohjelma  • 
matkakulut kohdemaahan • kohdemaiden vapaaehtoiset 
maksulliset kiertomatkat •

Nuori saa kuukausirahan isäntäklubiltaan, joka maksaa myös
koulunkäynnin kustannukset.

www.rye.fi


