Districts 1380-1430, Birger Stjernberg, Chairman
E-mail: birger.stjernberg@gmail.com. Mobile: +358 400 404489

INBJUDAN TILL DET RIKSOMFATTANDE UTBILDNINGSTILLFÄLLET I
TAMMERFORS FÖR ÅRS- OCH SOMMARUTBYTESELEVER 2018.
Bästa utbyteselever och föräldrar
Ni har säkert redan antecknat i er kalender informations- och utbildningstillfället, som ordnas för Rotarys
alla års- och sommarutbyteselever på utgående och deras familjer. Detta sker alltså lördagen den 28 april
2018 i Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK, Teiskontie 33, Tampere. Anmälningar och morgonkaffe sker från och
med kl. 09.00. Reservera tid för att finna en parkeringsplats, eftersom det bakom högskolan endast finns ett begränsat utrymme.
Programmet börjar kl 09.45 och avslutas för årsutbyteselevernas del kl. 16.45 samt för
sommarutbyteselevernas del kl. 15.35. Till dagens program hör en detaljerad genomgång av frågor
relaterade till utbytet tillsammans med tidigare utbyteselever och din korrespondent, (som du känner igen
från listan nedan). Se/följ också med information på sidan www.rye.fi ock i Facebook Finnish Rotary Youth Exchange
KORRESPONDENTER FÖR ÅRSUTBYTET
- USA: Kristiina Linnoinen, Heidi Lehmuskumpu, Rauno Logrén
- KANADA: Virve Eronen
- AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SYD-AFRIKA: Immi Rönkkö och Paavo Rönkkö
- JAPAN, TAIWAN: Niko Lappalainen
- CHILE, ECUADOR, MEXICO, COLUMBIA, PERU: Markus Harald
- BRASILIEN och ARGENTINA: Jari Rautio
- EUROPA: Antti Salminen, Raija Hänninen
SOMMARUTBYTET
- USA, KANADA, SYD-AMERIKA, INDIEN och TAIWAN: Matias Granvik
- EUROPA och SYD-AFRIKA: Matti Antikainen
Programmet omfattar en genomgång av de viktigaste frågorna: Rotary ungdomsutbytets säkerhet och regler, försäkringar, resor
och biljetter (representant för Pohjanmaan Matkatoimisto), samt provning avårsutbyteselevernas representationskavaj.
Varje årsutbyteselev förväntas skaffa sig en enhetlig representationsdräkt (klubbjacka/kavaj). Dräkten levereras av Turo Oy
under juni-juli mot postförskott. Kavajen är en mörkblå klubbjacka med utbyteselevsmärke och namnskylt samt Finlands
flagga på ärmen. Alltsammans kostar 199 €.
Vi rekommenderar även Rotary Finland-pins, som enbart säljs i Tammerfors. Priset för 30 st är 50 € - kontant betalning.
Dessutom är till försäljning ungdomsutbytes ”munk-fleeze” á 39€, Pike-skjortor á 29€ och ryggsäckar á 25,90€.
Kostnader: Utbildning, frukost och lunch totalt 30,00€ /person.
Familjerna ombeds att på förhand inbetala deltagaravgiften på kontot:
Nummer:
FI96 2001 1800 1502 97
Mottagare:
Rotaryn nuorisovaihto
Referens nr (bör nämnas): 1818
Printa ut nätbankskvittot, på vilket du har skrivit elevens namn och tag det med dig till anmälningstillfället, där det överlämnas
åt rotaryfunktionären. Utan betalningskvitto kan anmälningen inte godkännas. I undantagsfall kan betalningen göras KONTANT
MED JÄMNA PENGAR. Vi föredrar dock förhandsbetalning på grund av det stora antalet deltagare, dvs hundratal. En smidig
anmälning är till allas fördel!
Utbildningsdagen i Tammerfors den 28.4. är en viktig del avFinlands Rotarys ungdomsutbytes utbildningsprogram. Därför
anser jag det nödvändigt, att alla års- och sommarutbyteselever på utgående deltar i tillfället. Även föräldrarnas närvaro
vid skolningen är ytterst viktigt. Eventuella sjukdomshinder skall meddelas till den egna korrespondenten. I dylika fall
förutsätter vi att någon kommer och representerar den unga utresande samt föräldrar. Deltagande i skolningen är en
förutsättning för utbytet.
Med vänlig hälsning från Ungdomsutbytet vid Finlands Rotary r.f.
Birger Stjernberg
Ordförande för Multidistriktsorganisationen i Finland och Estland

chair@rye.fi
Rotary Multidistrict Youth Exchange - Finland

Körinstruktion till TAMK
- Parkeringsområde för bilar finns upptill på kartan (handskrivet P-ALUE), vid korsningen av Kuntokatu och Biokatu.
- Även övriga med P utmärkta områden kan användas- dock inte platserna till höger om Kuntokatu, vilka tillhör
närliggande sjukhus.
- Ingång alternativt via Teiskontie 33 eller Kuntokatu 3.
- Anmälningen sker via ingången vid addressen Teiskontie 33 (kartans nedre del)
- Frukosten och lunchen serveras i G-flygeln
- Efter frukosten inleds skolningen festsalen i D-flygeln och fortsätter därefter i närliggande klassrum
- Utprovning av representationskavajer sker i B-utrymmet
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