Toimenpiteet hyväksytyn piirihaastattelun jälkeen
Ohjeet uusille vaihto-oppilaille
Piiri 1410
12.11.2022

Sanasto

⚫

OB = Outbound = vaihtoon lähtevä suomalainen vaihto-oppilas
IB = Inbound = vaihtomaahan tullut ulkomainen vaihto-oppilas

⚫

RB = Rebound = vaihdosta kotiin palannut vaihto-oppilas

⚫

⚫

Rotex = entinen Rotary-vaihto-oppilas, joka työskentelee
vapaaehtoisena Rotex-järjestössä Rotary-nuorisovaihdon hyväksi
NVA = Nuorisovaihtoasiamies = YEO = Youth Exchange Officer

⚫

RYE = Rotary Youth Exchange, esim. rye.fi

⚫

⚫
⚫

⚫

Home District, Home Club = Kotimaan lähettävä piiri, klubi
Sponsor District, Sponsor Club = Home District, Home Club

Host District, Host Club, Host Family = Oppilasta vaihdossa
isännöivä piiri, klubi, perhe = isäntäpiiri, isäntäklubi, isäntäperhe

Toimenpiteet heti nv-ohjelmaan hyväksynnän jälkeen

Kesävaihto

1. Ota yhteys klubisi nuorisovaihtoasiamieheen (NVA) klubisitoumuksen tekoa varten.
i. Sitoumus täytetään NVA:n johdolla
ii. Maksa vaihdon järjestelymaksu NVA:n antamien ohjeiden mukaan
iii. Skannaa maksutosite pdf:ksi. Tosite verkkopankista riittää.
2. Mieti valmiiksi 6 kohdemaavaihtoehtoasi toivejärjestyksessä.
i. Sitoudut lähtemään vaihtoon mihin tahansa nimeämääsi 6 maahan
ii. Kohdemaavaihtoehdot ikärajoineen: rye.fi -> Vaihtomuodot -> Kesävaihto
3. Mieti valmiiksi, kuka on sinun Alternative Emergency Contact.
4. TÄRKEÄÄ: Tutustu hakemuksen tekoon.
i. rye.fi -> Ohjeet ja lomakkeet -> Kesävaihdon ohjeet ja lomakkeet
ii. Kirjallinen ohje ja ohjevideo
iii. Hakemus tehdään sähköisesti oppilastietojärjestelmässämme

Toimenpiteet heti nv-ohjelmaan hyväksynnän jälkeen

Vuosivaihto

1. Ota yhteys klubisi nuorisovaihtoasiamieheen (NVA) klubisitoumuksen tekoa varten.
i. Sitoumus täytetään NVA:n johdolla
ii. Maksa vaihdon järjestelymaksu NVA:n antamien ohjeiden mukaan
iii. Skannaa maksutosite pdf:ksi. Tosite verkkopankista riittää.
2. Varaa ajat lääkärintarkastukseen ja hammaslääkärintarkastukseen
i. Tarkastuksia varten on Rotaryn omat lomakkeet. Vain ne kelpaavat hakemukseen.
3. Mieti valmiiksi 4 kohdemaavaihtoehtoasi toivejärjestyksessä.
i. Enintään 2 maata saa olla englantia puhuvia.
ii. Sitoudut lähtemään vaihtoon mihin tahansa nimeämääsi 4 maahan
iii. Kohdemaavaohtoehdot ikärajoineen: rye.fi -> Vaihtomuodot -> Vuosivaihto -> Kohdemaat
4. Kerro tulevasta vaihdostasi koulussa ja sovi sinut tuntevan opettajan kanssa koulun lausunnosta.
i. Hakemuksen teon kuluessa opettajalle lähetetään sähköpostiin linkki, jossa hän antaa
lausuntonsa.
5. Mieti valmiiksi, kuka on sinun Alternative Emergency Contact.
6. TÄRKEÄÄ: Tutustu hakemuksen tekoon.
i. rye.fi -> Ohjeet ja lomakkeet -> Vuosivaihdon ohjeet ja lomakkeet
ii. Kirjallinen ohje ja ohjevideo
iii. Hakemus tehdään sähköisesti oppilastietojärjestelmässämme

Toimenpiteet heti nv-ohjelmaan hyväksynnän jälkeen

Kesäleirit

1. Ota yhteys klubisi nuorisovaihtoasiamieheen (NVA) klubisitoumuksen tekoa varten.
i. Sitoumus täytetään NVA:n johdolla
ii. Maksa vaihdon järjestelymaksu NVA:n antamien ohjeiden mukaan
iii. Skannaa maksutosite pdf:ksi. Tosite verkkopankista riittää.
2. Mieti valmiiksi 6 maata toivejärjestyksessä, joihin haluaisit lähteä leirille.
i. Sitoudut lähtemään leirille mihin tahansa nimeämääsi 6 maahan
ii. Kohdemaavaihtoehdot on lueteltu klubisitoumuslomakkeella
3. Mieti valmiiksi, kuka on sinun Alternative Emergency Contact.
4. TÄRKEÄÄ: Tutustu hakemukseen ja sen täyttöohjeeseen.
i. rye.fi -> Ohjeet ja lomakkeet -> Kesäleirien ohjeet ja lomakkeet
ii. Kirjallinen ohje.
iii. Hakemus tehdään sähköisesti täyttämällä yllä olevasta osoitteesta löytyvä pdf-lomake
iv. Käy hakemus NVA:n kanssa läpi ja pyydä häneltä hakemukseen tarvittavat klubin ja piirin tiedot.

Lääkärintarkastukset
KOSKEE VAIN VUOSIVAIHTOA:
Jos lääkärin/hammaslääkärin tarkastuksesi on ennen kuin olet saanut niitä varten
todistuspohjat oppilastietojärjestelmästämme, saat tarvittavat todistuspohjat
käyttöohjeineen kotisivuiltamme:
rye.fi -> Ohjeet ja lomakkeet -> Vuosivaihdon ohjeet ja lomakkeet
Vain Rotary-nuorisovaihdon pohjat kelpaavat lääkärintodistuksiin.

Vielä kerran
⚫

Hakemusten täyttöohjeet löytyvät Nuorisovaihdon kotisivuilta
⚫

⚫

⚫

Vuosivaihto:
rye.fi -> Ohjeet ja lomakkeet -> Vuosivaihdon ohjeet ja lomakkeet

Kesävaihto:
rye.fi -> Ohjeet ja lomakkeet -> Kesävaihdon ohjeet ja lomakkeet
Kesäleirit:
rye.fi -> Ohjeet ja lomakkeet -> Kesäleirien ohjeet ja lomakkeet

⚫

Nämä kalvot löytyvät samalta sivulta kuin vuosivaihdon täyttöohje.

⚫

Etäkoulutus hakemusten tekoon (vuosivaihto): ma 21.11.2022 klo 19:00

⚫

Etäkoulutus hakemusten tekoon (kesävaihto): ti 22.11.2022 klo 19:00

Seuraavat askeleet tiellä vaihtoon

⚫

Etäkoulutus hakemusten tekoon (vuosivaihto): to 17.11.2022 klo 19:00

⚫

Etäkoulutus hakemusten tekoon (kesävaihto): ti 22.11.2022 klo 19:00

⚫

Hakemukset valmiit: 15.12.2022

⚫

Piirin koulutus oppilaille ja vanhemmille (kaikki): 11.3.2023

⚫

Valtakunnallinen koulutus oppilaille ja vanhemmille (vuosi+kesä): 22.4.2023

