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Districts 1385-1430, Antti Salminen, Chairman 

E-mail: antti.rotary@gmail.com Mobile: +358-400-476600 

 
 
KUTSU VUOSI- JA KESÄVAIHTO-OPPILAIDEN VALTAKUNNALLISEEN VALMENNUSTILAISUUTEEN 
 
Hyvä vaihto-oppilas ja vaihto-oppilaan vanhemmat 
 
Järjestämme Rotaryvaihto-oppilaille ja heidän perheilleen tiedotus- ja valmennustilaisuuden lauantaina huhtikuun 
22. päivä 2023 Lahden yhteiskoululla, Kirkkokatu 2, Lahti. Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkaen klo 09:00. 
Pysäköintiin on syytä varata aikaa, sillä koulun pihalla 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 rye.fi ja Facebookissa Rotary Nuorisovaihto Suomi - Rotary Youth Exchange Finland. 
 
VUOSIVAIHDON KIRJEENVAIHTAJAT: 
 

USA: Kristiina Linnoinen ja Heidi Lehmuskumpu KANADA: Heidi Lehmuskumpu 

AUSTRALIA, INDONESIA ja ETELÄ-AFRIKKA: 

Immi Rönkkö ja Paavo Rönkkö 

JAPANI, KOREA ja TAIWAN: Niko 

Lappalainen 

CHILE, ECUADOR, MEKSIKO, KOLUMBIA, PERU, 

Pasi Hyytiäinen 

SAKSA JA RANSKA: Mikko Männikkö 

EUROOPPA paitsi Saksa ja Ranska: Arto Jäppinen BRASILIA JA ARGENTIINA: Jari Rautio 

 
KESÄVAIHDON KIRJEENVAIHTAJAT: 
 
- USA, KANADA, ETELÄ-AMERIKKA, ETELÄ-AFRIKKA, JAPANI ja TAIWAN: Matias Granvik 
- EUROOPPA: Matti Antikainen, Rauno Logren 
 
Ohjelmassa käydään läpi kaikki tärkeimmät asiat: Rotary-nuorisovaihdon turvallisuus ja säännöt, vakuutukset, matkat 
ja matkaliput (Pohjanmaan Matkatoimiston edustaja paikalla). 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 275 €. Paikan päällä on 
myynnissä pikeepaitoja 29 € ja T-paitoja 25 € sekä reppuja 25,90 €. Suosittelemme myös vain Lahdessa myytäviä 
Rotaryn Suomi-pinssejä, 30 kpl maksaa 70 €. Näiden paikan päällä myytävien tuotteiden maksu käteisellä tai 
pankki/luottokortilla. 
 
Osallistumismaksu: Koulutus, aamiainen ja lounas yhteensä 30,00 €/henkilö. 
Ilmoittautuminen: Oppilaiden tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 31.3.2023. Ilmoittautuminen tapahtuu 

seuraavasta linkistä avautuvilla sivuilla: https://www.lyyti.in/Vaihtooppilaskoulutus_2023_0315/fi 
 
Oppilas ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot ja koulutukseen osallistuvien perheenjäsenten (sisältäen oppilaan) 
lukumäärän. Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumissivujen 
kautta.  Maksutapavaihtoehdot ovat pankkisiirto, luottokortti (Visa/MasterCard/AMEX) tai MobilePay. Varaa 
maksamiseen tarvittavat tiedot valmiiksi ennen ilmoittautumista. Ota tosite maksusta mukaasi varmuuden vuoksi. 
 
Tilaisuuden aikana tarjotut ateriat ovat laktoosittomia. Jos oppilas tai hänen vanhempansa tarvitsevat 
erikoisruokavalion, sen voi ilmoittaa alla olevan linkin kautta ruokailun järjestäjälle. Erillinen ilmoitus jokaisesta 

erikoisruokavalion tarvitsijasta: Kysely erityisruokavalion tarpeesta -linkki 
  

https://rye.fi/
https://www.lyyti.in/Vaihtooppilaskoulutus_2023_0315/fi
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xw4gpopCKUmN4vN8wtul_5bMDLSA5flCkJlQlbU7BzJUQjRIVzFVTUY2NjAxR0pSTk5TTFYwSThHSS4u
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Lahden koulutus on tärkeä osa 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, 
Antti Salminen 
Suomen ja Viron Rotarypalvelu ry. 
Nuorisovaihdon monipiirin puheenjohtaja 


