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Oppilaan ohje vuosivaihdon hakemuksen tekoon
Rotaryn nuorisovaihdossa vaihtoon lähtevää oppilasta kutsutaan Outbound- tai lyhyemmin OB-oppilaaksi.
Tätä nimitystä käytetään paikoin myös tässä ohjeessa.
Hakemuksen teet syöttämällä tarvittavat tiedot YEAH-oppilashallintaohjelmaamme, jonka jälkeen ohjelma
tuottaa käyttöömme hakemuksesi. (YEAH = Youth Exchange Administration Hub). YEAH neuvoo sinua askel
askeleelta, mitä tietoja sinun on syötettävä, joten sen käyttö ei vaadi yksityiskohtaisia ohjeita tai manuaaleja.
Kerromme tässä kuitenkin prosessin pääkohdat, joiden toivomme helpottavan urakkaasi.
YEAH lähettää sinulle täytön eri vaiheissa muutaman sähköpostiviestin. Koska ne ovat koneen lähettämiä,
sähköpostiohjelmasi filtteri saattaa ohjata ne spam-boxiin. Jos viestejä ei näy inboxissasi, tarkista myös spamboxisi.
Ennen hakemuksen täyttöä sinun tulee varata saataville seuraavat tiedot
1. Klubin virallinen nimi, jolle hakemuksen teet (saat tiedon klubista).
2. Rotary-piirin numero, johon klubi kuuluu (saat tiedon klubista).
3. Vanhempien kännykkänumerot ja sähköpostiosoitteet (jos ei ole, voi silti tehdä hakemuksen, jätä
kohta tyhjäksi)
4. Vanhempien ammatit englanniksi
5. Emergency contact -yhteystiedot. Tämä on henkilö, kuten esim. sukulainen, ystävä tms., johon
voidaan tarvittaessa ottaa yhteys, jos vanhempiasi ei tavoiteta.
6. Koulusi tiedot (saat ne esim. opolta)
a. Koulun englanninkielinen nimi
b. Koulun osoite
c. Koulusi kokonaisoppilasmäärä ja sinun luokkatasollasi olevien oppilaitten lukumäärä
1. Student Letter: vastaa 13 kysymykseen englanniksi esim. wordissä. Max. 6000 merkkiä (1.5 - 2
sivua, käytä wordin merkkilaskuria). Kysymykset näet tämän ohjeen lopusta. Jos olet aiemmin ollut
nuorisovaihdossa (Rotaryn tai jonkun muun kautta), mainitse se student letterissä.
2. Parent’s letter: vanhempasi vastaavat 7 kysymykseen englanniksi. Max. 6000 merkkiä. Kysymykset
näette tämän ohjeen lopusta.
3. Kasvokuva. Kuva joko JPEG tai PNG.
a. Your photo must be a recent, good-quality color photo of yourself, a head-and-shoulders
shot, with some blank space around your head and no other people or objects in the
picture. Its dimensions must be 8x10 vertical (taller than it is wide), with a minimum size of
200x250 pixels. Maximum file size < 1MB.
4. Varaa myös muut kuvat (4 kpl) valmiiksi. Kuvat joko JPEG tai PNG.
a. My Family - a photo that includes members of your immediate family
b. My Special Interest - a photo of you participating in your favorite hobby or activity
c. Something Important to me - a photo of your friends, pet, musical instrument, etc.
d. My Home - a photo of your house or the building where you live
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Hakemuksen täyttö
Hakemuksen täyttöä varten anna klubisi nuorisovaihtoasiamiehelle sähköpostiosoitteesi ja pyydä häntä
lähettämään sinulle siihen linkki hakemuksen tekoa varten. Jos nuorisovaihtoasiames lähettää linkin
oppilashallintaohjelmasta, saat seuraavan näköisen viestin. Hän voi toimittaa linkin sinulle jollain muullakin
tavalla.
To whom it may concern,
The following link(s) may be used to access Rotary Youth Exchange pages and forms:
Outbound Application: https://yehub.net/FIN-obapp
Finnish-Estonian Multidistrict

Varmuuden vuoksi sama linkki on myös tässä: https://yehub.net/FIN-obapp
Voit avata linkin haluamassasi internet-selaimessa (Chrome, Firefox, Edge tms.). Kun avaat linkin, sinulle
aukeaa selaimessasi seuraavan näköinen sivu:

Kuva 1

Koska olet ensimmäistä kertaa liikkeellä, klikkaa alareunan vasemmanpuoleista laatikkoa (”Set Me Up”).
Se avaa sinulle seuraavan näköisen ikkunan.
2

12.8.2022

Kuva 2

Kirjoita siihen sähköpostiosoitteesi, valitse saamasi piirin (Rotary District) numero ja paina ”Submit”.
Seuraavaksi saat sähköpostiisi väliaikaisen salasanan. Avaa linkki uudelleen (eli avaa Kuvan 1 ikkuna) ja klikkaa
nyt sen oikeanpuoleista laatikkoa (”Log Me In”). Seuraava ikkuna aukeaa:

Kuva 3

Kirjoita sähköpostiosoitteesi, käytä saamaasi väliaikaista salasanaa, valitse vaihtomuodoksi (Program) ”LongTerm (year exchange)” ja paina lopuksi ”Login”.
Ohjelma haluaa ensiksi, että vaihdat saamasi väliaikaisen salasanan pysyvään. Tee se.
Sen jälkeen sinulle aukeaa tietojen syötön ensimmäinen sivu, joka näyttää tältä:
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Kuva 4

Vastaavia sivuja on kaikkiaan 10 kpl. Voit koska tahansa tulla ohjelmasta ulos kesken tietojen syötön sivujen
2-10 alalaidassa olevien painikkeiden avulla.
Kolmannen täyttösivun alussa kysytään Rotary-klubia. Valitse alasvetovalikosta sen klubin nimi, jonka kautta
olet hakemassa vaihtoon. On tärkeää, että teet klubivalinnan heti täyttöurakkasi alussa, koska ilman
klubitietoa nuorisovaihtoasiamiehesi ei pääse seuraamaan hakemuksesi etenemistä eikä auttamaan
tarvittaessa.
Aiemmin saamasi linkin avulla voit koska tahansa avata Kuvan 1 aloitussivun ja painamalla sen ”Log Me In” painiketta pääset rekisteröitymään hakemukseesi ja voit jatkaa tietojen syöttöä.
Jos huomasit, että haluat muuttaa jonkin jo täyttämäsi sivun tietoja, keskeytä täyttö kuten yllä, tee Login
uudestaan, pääset taas hakemuksesi alkuun ja voit tehdä haluamasi korjaukset. Sivulle tekemäsi muutokset
tallentuvat järjestelmään, kun painat sivun alareunassa olevaa ”Next Page” -painiketta.
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Tietojen syöttö tapahtuu sivu kerrallaan ohjeiden mukaan. Alla vielä pari käytännön neuvoa täyttöön:
1. Puhelinnumerot annetaan kansainvälisessä muodossa, esim. +358441234567 (kaikki yhteen)
2. PostCode = suomalainen 5-numeroinen postinumero. State = osavaltio, kohta jää Suomessa
tyhjäksi
3. Sisarusten ammatti on pupil, jos peruskoulussa ja student, jos lukiossa tai muussa korkeamman
asteen oppilaitoksessa.
4. Rasti ruutuun, jos poltat (nuuskaat), käytät alkoholia, olet joskus käyttänyt laittomia huumeita
ja jos sinulla on vakituinen poika/tyttöystävä. Selitykset perään, jos vastasit jotain muuta kuin
”No”. Huom! Useimmissa maissa alle 18-vuotiaat eivät lain mukaan saa tupakoida eivätkä
käyttää alkoholia.
5. Koulun tiedot:
a. Syötä koulusi englanninkielinen nimi. Kouluasi ei välttämättä ole etukäteen talletettu
oppilashallintaohjelman tietokantaan ja tästä voi tulla varoitus, mutta älä välitä siitä
vaan jatka täyttöä. Nuorisovaihtoasiamies aikanaan lisää koulusi tietokantaan.
b. Jos olet lukiossa, koulussasi on 12 luokkaa (How many grades/levels are there in our
school? Olet käynyt jo 9 vuotta peruskoulua ja lukio tekee siihen 3 vuotta lisää)
c. Jos olet lukion 1. luokalla, luokkatasosi on 10 (Which grade are you currently in?
6. Student Letter: copy-pastaa etukäteen tekemäsi teksti sille varattuun laatikkoon.
7. Parent’s letter: copy-pastaa vanhempiesi tekemä teksti sille varattuun laatikkoon.
8. Lisää kuviin kuvatekstit sitä varten varatulla sivulla.
9. Lue ohjeet ja terveiset viimeiseltä sivulta ja paina ”Submit”, jos katsot olevasi valmis ja kaikki
pyydetyt tiedot on syötetty.
Olet nyt onnistuneesti suoriutunut hakemuksesi ensimmäisestä vaiheesta.
Submit-painikkeen jälkeen saat hetken päästä sähköpostiisi uuden viestin, jossa kerrotaan, mitä sinun pitää
seuraavaksi tehdä. Sama viesti menee myös klubisi nuorisovaihtoasiamiehelle tiedoksi, joten hän voi näin
seurata etenemistäsi ja tarvittaessa auttaa sinua.
Viestissä on kolme linkkiä, jotka on otsikoitu FIRST, SECOND ja THIRD. Ne kaikki edellyttävät toimenpiteitä
sinulta, joten käy ne läpi rauhassa yksitellen.
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FIRST -linkki
Tämän linkin avulla voit ladata hakemukseesi sen tarvitsemat PAKOLLISET liitteet.
Linkistä aukeaa selaimeesi seuraavan näköinen sivu:

Kuva 5
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1. Medical History & Examination
a. Painikkeesta ”Blank Form” saat tyhjän pdf-lomakkeen. Tallenna se ensin koneellesi ja täytä
siihen sitten tietokoneella henkilötietosi + piirin numero, talleta se ja tulosta ennen
lääkärille menoa. Lääkäri sitten täyttää lomakkeen, leimaa ja allekirjoittaa sen.
b. Sinun ja vanhempiesi allekirjoituksille on paikat lomakkeen lopussa. Lisätkää
allekirjoituksenne.
c. Väriskannaa täytetty ja allekirjoitettu lomake kaikkine sivuineen yhdeksi A4-kokoiseksi pdftiedostoksi ja lataa se hakemukseesi sivun ”Upload”-toiminnolla.
2. Certificate on BCG (tuberculosis) vaccination
a. Tälle on oma lomake, jonka lääkäri täyttää samalla, kun hän täyttää Medical Report:n
b. Toiminta tämän kanssa muuten kuten Medical Report:n kanssa paitsi sinun ja vanhempiesi
allekirjoituksia ei tarvita.
3. Certificate on COVID vaccination
a. Tämän saat pdf-tiedostona OMAKANTA-palvelusta.
4. Dental Health & Examination
a. Toiminta kuten Medical Report:n kanssa, mutta tämän lomakkeen täyttää hammaslääkärisi.
Sinun ja vanhempiesi allekirjoituksia ei tarvita.
5. Student, Parent & Sponsor Endorsement -lomake
a. ”Blank Form” painikkeesta saat esitäytetyn lomakkeen. Tulosta se paperille ja sovi
allekirjoituksesta klubisi nuorisovaihtoasiamiehen kanssa.
b. Lomake vaatii tässä vaiheessa seuraavien henkilöiden allekirjoitukset (sinisellä
kuulakärkikynällä)
i. Hakija
ii. Hakijan vanhemmat
iii. Klubin edustajan todistus ylläolevista allekirjoituksista (päiväyksen oltava sama
hakijan, vanhempien ja todistajan allekirjoituksissa)
iv. Klubin nuorisovaihtoasiamies
v. Klubin presidentti
vi. Piirin nuorisovaihtopuheenjohtajan allekirjoitus on lomakepohjassa valmiina.
c. Allekirjoitusten jälkeen väriskannaa lomake A4-kokoiseksi pdf-tiedostoksi ja liitä
hakemukseesi ”Upload” -painikkeen avulla.
6. Rules and conditions -lomake
a. Tällä lomakkeella sinä ja vanhempasi sitoudutte vaihto-ohjelman sääntöihin,
vastuuvapausperiaatteisiin, annatte luvan henkilötietojen käyttöön ja vanhempasi antavat
luvan lääkärin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa.
b. ”Blank Form” painikkeesta saat tyhjän pdf-lomakkeen. Kirjoita siihen tietokoneella
henkilötietosi + piirin numero, talleta se, tulosta paperille ja sovi allekirjoituksesta klubisi
nuorisovaihtoasiamiehen kanssa.
c. Lomake vaatii seuraavien henkilöiden allekirjoitukset (sinisellä kuulakärkikynällä)
i. Hakija (4 allekirjoitusta)
ii. Hakijan vanhemmat (4 allekirjoitusta)
iii. Klubin edustajan todistus ylläolevista allekirjoituksista (3 allekirjoitusta, päiväyksen
oltava sama hakijan, vanhempien ja todistajan allekirjoituksissa)
d. Allekirjoitusten jälkeen väriskannaa lomake kaikkine sivuineen yhdeksi A4-kokoiseksi pdftiedostoksi ja liitä hakemukseesi ”Upload” -painikkeen avulla.
7. School transcript
a. Tämä on kopio peruskoulun päättötodistuksestasi.
b. Jos saat koulustasi englanninkielisen todistuksen
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8.

9.

10.

11.

i. väriskannaa se pdf:ksi ja liitä ”Upload” -painikkeella hakemukseesi.
c. Jos et saa koulustasi englanninkielistä todistusta
i. ota värikopio alkuperäisestä suomen/ruotsinkielisestä todistuksesta
ii. kirjoita käsin (selvästi) kopioon oppiaineitten nimet ja arvosteluasteikon kuvaus
englanniksi
iii. väriskannaa käännöksesi ja alkuperäinen yhdeksi A¤-kokoiseksi pdf-tiedostoksi ja
liitä ”Upload” -painikkeella hakemukseesi.
Passport
a. Väriskannaa passisi kuvasivu A4-kokoiseksi pdf:ksi ja liitä ”Upload” -painikkeella
hakemukseesi.
Vuosivaihdon klubisitoumuslomake (suomenkielisille hakijoille)
a. Tallenna koneellesi tyhjä lomake (Blank Form). Täytä se niiltä osin kuin voit ja sovi klubisi
nuorisovaihtoasiamiehen kanssa sen viimeistelystä ja allekirjoituksesta.
b. Mieti valmiiksi kohdemaatoiveesi lomakkeen ohjeiden mukaan.
c. Skannaa allekirjoitettu lomake väri-pdf:ksi ja lataa järjestelmään Upload-painikkeen avulla.
Ettårsklubbförbindelseformulär (för svenskspråkiga elever)
a. Save blanco formulär i din dator (Blank Form). Fyll i din information. Koordinera med din
klubb den saknande informationen och underteknande.
b. Fundera på förhand dina önskeländer enligt anvisningen på formuläret.
c. Skanna det underteknade formuläret till färg-pdf och ladda I systemet (Upload).
Järjestelymaksun kuitti
a. Skannaa maksun tosite omaksi pdf:ksi ja lataa Upload-painikkeella järjestelmään.
b. Kuitti verkkopankista riittää.

Jos sinun täytyy jostain syystä korjata joku liite latauksen jälkeen, voit hyvin tehdä sen ja ladata korjatun
liitteen uudelleen hakemukseesi sivun ”Upload” -painikkeella. Hakemukseesi tulee mukaan aina viimeisin
ladattu liite.
SECOND -linkki
Tästä linkistä aukeaa ikkuna, josta voit antaa nykyisen koulusi opettajan tai opon nimen ja
sähköpostiosoitteen, joka voi antaa koulun arvion sinusta. Kun painat sivun ”Submit” -painiketta, arviopyyntö
lähtee sähköpostilla nimeämällesi opettajalle. Hänen saamassaan viestissä on linkki, josta arvion voi tehdä.
Arvion tekevän opettajan on oltava sellainen, joka tuntee sinut ja koulumenestyksesi. Sovi arvion teko
opettajan kanssa etukäteen, jotta hän osaa varautua asiaan.
THIRD -linkki
Tästä linkistä aukeaa sivu, jossa dokumentoit kohdemaatoiveesi, jotka olet jo ennen hakemuksen tekoa
sopinut klubisi ja piirisi kanssa. Älä muuta maatoiveitasi tässä vaiheessa.
Sivulla on lista vuosivaihdon kohdemaistamme. Merkitse vasemman reunan sarakkeeseen (Ranking) luvut
1, 2, 3 ja 4 maiden kohdalle toivejärjestyksessä (1= ykköstoive kohdemaaksi, 2=seuraavaksi toivotuin maa
jne.).

Onneksi olkoon !
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Hakemuksesi on nyt sinun osaltasi valmis.
Allekirjoitetut paperiliitteet on syytä säilyttää varmuuden vuoksi. Sovi klubisi nuorisovaihtoasiamiehen
kanssa niiden säilyttämisestä.
Klubisi nuorisovaihtoasiamies toimittaa hakemuksesi eteenpäin Rotary-piiriin. Kirjeenvaihtajamme ottaa
sinuun aikanaan yhteyttä ja kertoo, mistä maasta sinulle ollaan vaihtopaikkaa hakemassa.

Kuva 6: Student Letter -kysymykset

Kuva 7: Parent Letter -kysymykset
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