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

KUTSU TAMPEREELLA PIDETTÄVÄÄN VUOSI- JA KESÄVAIHTO-OPPILAIDEN
VALTAKUNNALLISEEN VALMENNUSTILAISUUTEEN
Hyvä vaihto-oppilas ja vaihto-oppilaan vanhemmat.
Järjestämme Rotaryvaihto-oppilaille ja heidän perheilleen tiedotus- ja valmennustilaisuuden lauantaina huhtikuun 28. päivä
2018 Tampereen ammattikorkeakoululla, TAMK , Teiskontie 33, Tampere. Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkaen klo
09.00. Pysäköintiin on syytä varata aikaa, sillä koulun takana on rajoitetusti tilaa.
Ohjelma alkaa klo 09.45 ja päättyy vuosivaihdon osalta klo 16.45 ja kesävaihdon osalta klo 15.35. Päivän ohjelmassa on
yksityiskohtaista tietoa vaihdosta entisten vaihto-oppilaiden ja kirjeenvaihtajien kanssa ( kts. alla oleva luettelo). Katso
informaatiota myös sivulla www.rye.fi ja Facebookissa Finnish Rotary Youth Exchange
VUOSIVAIHDON KIRJEENVAIHTAJAT:
- USA: Kristiina Linnoinen, Heidi Lehmuskumpu ja Rauno Logrén
- KANADA: Virve Eronen
- AUSTRALIA, UUSI-SEELANTI ja ETELÄ-AFRIKKA: Immi Rönkkö ja Paavo Rönkkö
- JAPANI ja TAIWAN: Niko Lappalainen
- CHILE, ECUADOR, MEKSIKO, KOLUMBIA, PERU: Markus Harald
- BRASILIA ja ARGENTIINA: Jari Rautio
- EUROOPPA: Antti Salminen, Raija Hänninen
KESÄVAIHDON KIRJEENVAIHTAJAT:
- USA , KANADA, ETELÄ-AMERIKKA, INTIA ja TAIWAN: Matias Granvik
- EUROOPPA ja ETELÄ-AFRIKKA : Matti Antikainen
Ohjelmassa käydään läpi kaikki tärkeimmät asiat: Rotary- nuorisovaihdon turvallisuus ja säännöt, vakuutukset, matkat ja
matkaliput (Pohjanmaan Matkatoimiston edustaja) .
Päivään liittyy myös vuosivaihtoon lähtevien oppilaiden edustustakkien sovittaminen. Jokaisen vuosivaihtoon lähtevän nuoren
edellytetään hankkivan yhtenäisen edustusasun. Asun toimittaa Turo Oy kesä-heinäkuun aikana postiennakolla. Takki on
tummansininen klubitakki, jossa on vaihto-oppilasmerkki ja nimikilpi sekä hihassa Suomen lippu. Takki maksaa postikuluineen
199 €.
Suosittelemme myös vain Tampereella myytäviä Rotaryn Suomi-pinssejä, 30 kpl maksaa 50 €. Näiden maksu käteisellä.
Lisäksi myynnissä on nuorisovaihdon huppareita 39 € ja pikeepaitoja 29 € sekä reppu 25,90 €.
Osallistumismaksu: Koulutus, aamiainen ja lounas yhteensä 30,00 €/henkilö.
Perheitä pyydetään maksamaan osallistumisensa etukäteen pankkisiirtona tilille:
Tilino:
FI96 2001 1800 1502 97
Vastaanottaja:
Rotaryn nuorisovaihto
Viite (mainittava maksusuorituksessa):
1818
Tulosta verkkopankista tosite maksusta ja näytä se ilmoittautuessasi Tampereella. Vaihtoehtoisesti voit näyttää tositteen
mobiililaitteesta.
Ilman tositetta emme voi hyväksyä ilmoittautumista. Hätätilanteessa maksun voi suorittaa perillä käteisellä. Toivomme
kuitenkin etukäteissuoritusta sillä osallistujia on useita satoja ja sujuva ilmoittautuminen on kaikkien etu.
Tampereen 28.4. koulutuspäivä on tärkeä osa Suomen Rotaryn nuorisovaihdon koulutusohjelmaa. Siksi pidän välttämättömänä,
että jokainen vuosi- ja kesävaihtoon lähtevä oppilas osallistuu tähän tilaisuuteen. Myös vanhempien läsnäolo tilaisuudessa on
todella tärkeää. Mahdollisesta sairausesteestä tulee ilmoittaa omalle kirjeenvaihtajalle. Siinäkin tapauksessa edellytämme
jonkun tulevan edustamaan lähtevää nuorta ja hänen vanhempiaan. Vaihto on mahdollinen vain koulutukseen osallistuneille.
Nuorisovaihtoterveisin,
Birger Stjernberg
Suomen Rotaryn nuorisovaihdon monipiirin puheenjohtaja

chair@rye.fi
Rotary Multidistrict Youth Exchange - Finland

Ajo-ohje TAMKiin
- Autot on helpointa jättää kartan yläosaan käsin merkitylle P-alueelle (Kuntokadun, Tekunkadun ja Keilakujan välinen alue).
- Myös muita sinisellä merkittyjä P-paikkoja voi käyttää, ei kuitenkaan Kuntokadun oikealla puolella olevia sairaalan paikkoja.
- Sisäänkäynti joko Teiskontie 33:n pääovesta tai Kuntokatu 3:n ovesta
- Ilmoittautuminen tapahtuu Teiskontie 33 -sisäänkäynnin kohdalla (ks. kartan alaosa)
- Aamiainen ja lounas ovat G-siivien ravintolassa
- Aamiaisen jälkeen koulutus alkaa D-siiven juhlasalissa ja jatkuu sen jälkeen lähistöllä olevissa luokissa
- Takkien sovitus tapahtuu B-siivessä
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