Tärkeää tietoa USA:han ja Kanadaan lähteville (25.7.2022)
Vaihto-oppilasvuosi lähestyy, ja ensimmäiset lähtevät matkaan jo heinäkuun lopussa. Tässä
kirjeessä on tärkeitä viime hetken huomioita, joten luethan tarkasti.
1. Lue lähtöohjeet tarkasti
Olemme koonneet tärkeät lähtöön liittyvät asiat rye.fi-sivuilta löytyvään esitykseen. Linkki
esitykseen: https://rye.fi/wp-content/uploads/sites/203/2022/05/2022-05-07Lahtotoimet_Pohjois-Amerikka_2022.pdf
2. Tärkeää ennen lentoa
On erittäin tärkeää, että pakkaat passisi, kaikki oleskelulupaan liittyvät paperit sekä koko
vaihtohakemuksesi käsimatkatavaroihin. Maahantuloviranomaiset tarkistavat passisi ja
oleskelulupasi maahan tullessasi. Lisäksi he voivat haluta nähdä muita hakemuksessa olevia
papereita. Kanadaan menevät saavat lopullisen oleskeluluvan vasta saavuttuaan maahan, eikä
lupaa voida myöntää, jos papereita puuttuu.
Pakkaa käsitavaroihisi myös matkapuhelimesi laturi ja adapteri sekä välilaskupaikan ja
kohdemaan valuuttaa pieninä seteleinä. Kirjoita tärkeät puhelinnumerot (isäntäperhe,
vastaanottavat rotarit, oma perheesi sekä Kristiina / Heidi) itsellesi paperilapulle, joka on
esimerkiksi housujen taskussa tai muussa varmassa paikassa. Varminta on hommata paidan
alle laitettava huomaamaton rahavyö. Tämä on tärkeää siltä varalta, että kävisi niin, että
matkapuhelimesi häviäisi.
Elintarvikkeiden, varsinkin hedelmien ja kasvisten tuonti, USA:han ja Kanadaan on erittäin
kontrolloitua ja rajoitettua. Älä vie niitä mukanasi maahan.
Lisätietoa (USA): https://help.cbp.gov/s/article/Article-3619?language=en_US ja
https://www.dontpackapest.com
Lisätietoa (Kanada): https://inspection.canada.ca/food-safety-for-consumers/bringing-food-intocanada-for-personal-use/eng/1389630031549/1389630282362
3. Todistukset koronarokotuksesta ja Kanadaan liittyvä uusi erityisohje
Huolehdithan, että sinulla on käsimatkatavaroissa myös Omakanta.fi-palvelusta tulostettu
todiste koronarokotteista. Sekä USA että Kanada hyväksyvät kaksi rokotetta.
Lisätietoa (USA): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-ofvaccination.html#covid-vaccines
Lisätietoa (Kanada): https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinatedtravellers-entering-canada
Kanada on ottanut uuden käytännön ja vaatii maahan tulevilta tekemään koronaselvityksen
ilmaisen ArriveCAN-sovelluksen kautta. Tämä pitää tehdä 72 tunnin sisällä ennen maahan
saapumista. Ohjeet löytyvät täältä: https://www.canada.ca/en/border-servicesagency/services/arrivecan.html

4. Maahantuloon liittyvät lisälomakkeet (jaetaan lennolla)
Täytä lennon aikana kortit, jotka saat lentohenkilökunnalta. Kun tulet maahan, annat ne
tullivirkailijalle siinä vaiheessa, kun saat matkatavarasi. HUOM, älä avaa puhelintasi ennen kuin
olet poistunut matkalaukkualueelta.
USA:han matkustava joutuu täyttämään Customs declaration -lomakkeen. Vastaus kysymyksiin
on yleensä kaikilla ei. Lisätietoa: https://www.cbp.gov/document/forms/form-6059b-customsdeclaration-sample
Kanadaan matkustava joutuu täyttämään Declaration card -lomakkeen. Vastaus kysymyksiin on
yleensä kaikilla ei. Lisätietoa: https://travel.gc.ca/returning/customs/entering-canada
5. Rotary-bleiseri päälle ja lennolle
Vaikka emme lennä ryhmänä, pue Rotary-bleiseri päällesi, kun lähdet lennolle. Huomaat, että
bleiseristä on paljon apua, jos tulee esimerkiksi ongelmatilanteita. Lisäksi moni saattaa tulla
kiinnostuneena juttelemaan huomatessaan bleiserisi. Käyttäydy hyvin – edustat itsesi lisäksi
Rotarya ja koko Suomea.
6. Mitä tehdä, jos lennon aikana tulee ongelmia?
Lentomatka on pitkä. Varaudu henkisesti siihen, että ongelmia voi tulla. Saatat myöhästyä
jatkolennoltasi, koneeseen voi tulla vika tai saatat hävittää matkapuhelimesi.
Kaikista ongelmista selviää. Tärkeintä on pysyä rauhallisena. Pue Rotary-bleiseri päällesi,
kävele lähimmän virkailijan luokse ja selitä rauhallisesti asiasi. Apua löytyy aina, ja rauhallisuus
on valttia. Matkapuhelimen akkua kannattaa säästää, mikäli tiedät, että matka kestää.
7. Saapumisilmoitus WhatsApp-ryhmään
Varmista ennen lentoasi, että tiedät, kuka sinua on vastassa kentällä ja että sinulla on heidän
yhteystietonsa – kirjoitettuna myös erilliselle lapulle. Vaikka matka olisi ollut pitkä, kohtaa
vastaanottajasi iloisesti ja ole mahdollisimman reipas väsymyksestä huolimatta. He ovat
odottaneet pitkään tuloasi ja tekevät kaikkensa, että viihdyt.
Heti kun voit, laita saapumisilmoitus WhatsApp-ryhmään sekä omille vanhemmillesi, jotta me
kaikki tiedämme sinun päässeen turvallisesti perille.
8. Aiempien vaihto-oppilaiden kokemuksia
Voit virittäytyä tunnelmaan lukemalla aiempien Rotary-vaihto-oppilaiden kokemuksista täällä:
https://rye.fi/vaihtoon-ulkomaille/vuosivaihto/kokemuksia/
Vuoden aikana tulevissa ongelmatilanteissa kannattaa kääntyä paikallisten rotareiden puoleen.
Mikäli tulee lisäksi tarvetta olla yhteydessä meihin kirjeenvaihtajiin, olemme tukena. Olemme
teihin muutenkin yhteydessä raporttikyselyiden merkeissä.
Hyviä lähtöjärjestelyitä ja ikimuistoista vaihto-oppilasvuotta!
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