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Rotary Multidistrict Youth Exchange – Finland 

16.2.2021 

 
 

 
EMERGENCY FUND 
 

Emergency Fund (STUDENT INFO) 
Emergency Fund of 300 € will be collected from you by your Host Club Counselor shortly after 
arrival and placed in a bank account controlled by your Counselor. This fund is to be used in 
emergency cases like for medical expenses, unexpected costs in case of early return etc. In the 
end of your exchange the remaining fund will be returned to you. 
 
 
OHJE KLUBIN NUORISOVAIHTOASIAMIEHELLE 
 
Menneiden vuosien aikana on aina aika ajoin ajauduttu tilanteisiin joissa vaihto-oppilaasta on 
aiheutunut ennalta arvaamattomia kustannuksia, joille on pitänyt etsiä ”väliaikaista” rahoittajaa. 
Tällaisia tapauksia ovat olleet esimerkiksi oppilaan loukkaannuttua laskettelumäessä ja 
tarvittavien lääkärimaksujen ja kuvausten vaatima summa on pitänyt kattaa ennen kuin 
vakuutusyhtiöltä on saatu korvaus. Tai vaihto-oppilas on omien ”tötöilyjen” takia lähetetty 
välittömästi kotiin Eurotourilta ja Suomeen jääneiden tavaroiden rahti on pitänyt maksaa.  
 
Tämän tyyppisiä kuluja varten ohjeistetaan klubeja keräämään oppilailta 300 € suuruinen summa 
niin kutsuttuun hätärahastoon (emergency fund). Mikäli rahaa ei tarvitse käyttää vuoden aikana 
hyvä näin, jäljelle jäänyt rahasto tulee kuitenkin palauttaa oppilaalle hänen vaihtovuotensa 
päättyessä ennen paluuta kotiin. 
 
Tämä hätärahasto ei ole kuitenkaan tarkoitettu kattamaan sellaisia oppilaan kuluja jotka kuuluvat 
klubin kustannettaviin kuten 

• Oppilaan kuukausiraha 12 X 60eur 

• Koulukirjat ja välineet 

• Bussikortti koulumatkaa varten mikäli ei muuten ole hoidettu 

• Ruokailu klubikokouksen yhteydessä 

• Osallistumiset klubin muihin (maksullisiin) tapahtumiin (esim teatteri, konsertti yms) 

• Syntymäpäivälahja, joululahja, läksiäislahja 

• Piirileiri IB oppilaille 

• Kielenopetus + Kielikoe 

• Piirikonferenssi 

• Harrastuksen tukeminen – suotava ja riippuu hintatasosta (esim kuntosalikortti yms) 
 
Hätärahastosta antaa tarvittaessa ohjeita piirin nuorisovaihdon puheenjohtaja. 
Ohessa ”kuitti” malli rahan keräämiseksi ja palauttamiseksi. 
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Rotary Multidistrict Youth Exchange – Finland 

16.2.2021 

ROTARY EXCHANGE STUDENT EMERGENCY FUND (club copy) 

 

Today (date) ______________ 

 

I, (student name) ______________________________________________________  

 

have given 300 € to  Rotary club of 

 

(Clubs name) _________________________________________________________  

 

to be deposited as emergency fund. Remaining of the fund will be returned to me when I 

return to my home county. 

 

 

________________________________   ___________________________________ 

Student signature                                        Club counselor/treasurer signature 

 

 

 

 

Today (date) ______________ the remaining (sum) ________€ of the above mentioned 

300 € fund has been returned to me. The fund has been used in to the following (sum, date 

and item) 

 

1. ___________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________   ___________________________________ 

Student signature                                        Club counselor/treasurer signature 
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Rotary Multidistrict Youth Exchange – Finland 

16.2.2021 

ROTARY EXCHANGE STUDENT EMERGENCY FUND (student copy) 

 

Today (date) ______________ 

 

I, (student name) ______________________________________________________  

 

have given 300 € to  Rotary club of 

 

(clubs name) _________________________________________________________  

 

to be deposited as emergency fund. Remaining of the fund will be returned to me when I 

return to my home county. 

 

 

________________________________   ___________________________________ 

Student signature                                        Club counselor/treasurer signature 

 

 

 

 

Today (date) ______________ the remaining (sum) ________€ of the above mentioned 

300 € fund has been returned to me. The fund has been used in to the following (sum, date 

and item) 

 

1. ___________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________   ___________________________________ 

Student signature                                        Club counselor/treasurer signature 

 

 

 
 
 


