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Karkun orientaatioleiri



Rotaryn Nuorisopalvelu piirissä 1420

• tärkein ja näkyvin muoto on nuorisovaihto, jonka järjestää
Nuorisovaihdon monipiiriorganisaatio

• vuosivaihto, kesävaihto sekä kansainväliset teemaleirit

• sertifioitua toimintaa (tarkka RI:n seuranta)

• Rotex-toiminta (Rotex=vaihdossa ollut nuori) kiinteä osa
nuorisovaihdon monipiiriorganisaatiota

Nuorisopalveluun kuuluvat myös:

• RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) -koulutukset

• Rotaract-klubitoiminta 18-30 vuotiaille nuorille
• Interact-klubit (ei ole piirissä 1420)

• NGSE (New Generations Service Exchange) 
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Monipiirin tehtäviä



Nuorisovaihdon D1420 piirikomitea

• Pj Marja-Liisa Niinikoski, Kallio RK (2019 alkaen)

• Jäsenet: Heidi Lehmuskumpu, Kristiina Linnoinen, 

Juha Kuronen ja Ismo Niiranen

• Piirikomitean puheenjohtaja on Monipiirin jäsen

• Piirikomitean jäsenistä Monipiirin kirjeenvaihtajina toimivat

• Heidi Lehmuskumpu (USA itäiset osavaltiot)

• Kristiina Linnoinen (USA keskiset osavaltiot)
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Nuorisovaihdon volyymi Suomessa 

ja piirissä 1420
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• Yli 25 % Suomen vuosivaihdosta tapahtuu piirissä 1420

Outbound 
oppilaat 2018-2019 2019-2020

Koko Suomi 
2018-2019

Koko Suomi 
2019-2020

Vuosivaihto 36 32 126 118
Kesävaihto 9 7 47 49

Teemaleirit
Suurin osa Virosta 16 8 25                  27 



Piirikomitean vastuut

• Osallistuminen Monipiirin toimintaan
• Monipiirin kokoukset 3-4 krt/v (22 henkeä)

• Valtakunnallinen nuorisovaihdon kehitystoiminta

• Valtakunnallinen outbound-oppilaiden koulutus

• Inbound-vuosivaihto-oppilaiden vastaanotto lentokentällä tammi- ja elokuussa

• Viron nuorisovaihdon organisointi

• Klubien nv-tiimien koulutus elokuussa (sertifiointi)

• Isäntäperheiden koulutus tammi- ja elokuussa

• Vuosivaihtoon hakevien piirihaastattelu ja valinta marraskuussa

• Outbound-oppilaiden piirikoulutus, 2 tilaisuutta/v

• Vapaaehtoistoimijoiden (isäntäperheet ja nv-tiimit) rikosrekisteriotteiden
hakeminen

• Hakuprosessien hallinnointi ja klubien nva:iden avustaminen
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• Inbound-oppilaiden piiritilaisuuksien järjestäminen

• Piirileiri

• Piirikonferenssi

• Inbound/outbound –tapaaminen

• Tallinnan retki

• Oppilaita koskevien ongelmatilanteiden selvittely

• Oppilaiden palautuspäätökset

• Rebound-oppilaiden tilaisuuden järjestäminen syksyllä

• Rotex-toimintaan liittyminen

• Piirikomitean kokoukset

• RYE-tietokannan ylläpito

• Tavoitettavissa 24/7
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Teemaleirit

• Leireistä ei klubille

kustannuksia, paikkoja

enemmän kuin kysyntää

• Monia erilaisia teemoja

• Klubi ottaa vastaan

hakemuksen, piirikomitea

ja Monipiiri hoitavat

hakemusten käsittelyn ja 

koulutuksen
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Kesävaihto eli Family-to-Family Exchange

• Kesävaihdosta ei klubille
kustannuksia,  paikkoja usein
enemmän kuin kysyntää

• Klubi ottaa vastaan
hakemuksen, isäntäperhe
hoitaa käytännön asiat

• Piirikomitea ja Monipiiri
hoitavat hakemusten
käsittelyn ja koulutuksen

• Oppilaille ei yleensä piirin
järjestämää ohjelmaa
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Vuosivaihto

• Tunnetuin vaihtomuoto, 
hakijoita enemmän kuin
paikkoja

• Kohdemaa ei ole tärkein 
asia, vaan itse 
vaihtokokemus!

• Mahdollisuus käydä vuosi 
koulua toisessa maassa 
• Oppia uusi kieli 
• Omaksua uusi kulttuuri 
• Kehittyä ihmisenä 

• Lisää kansainvälistä 
ystävyyttä ja ymmärrystä 
omassa perheessä ja 
yhteisössä 

• Toteuttaa Rotaryn 
tavoitetta maailman 
rauhan ja 
yhteisymmärryksen 
lisäämiseksi 
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Nuorisovaihdon merkitys klubille
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• helppo ja näkyvä tapa toteuttaa hyväntekeväisyysprojekti

– Täyttää RI:n kansainvälisen projektin vaatimuksen

– Konsepti ja toimintamalli valmiina

– Piirikomitean ja Monipiirin tuki

– Jatkuvuus auttaa toteuttamisessa, helpottuu rutiinin myötä

– Jokaisella jäsenellä mahdollisuus ja kyky osallistua omalla panoksellaan

– Isäntäperheet potentiaalisia jäseniä (syy kutsua kokouksiin tutustumaan)

– Isäntäperheistä potentiaalisia puhujia

– Nv-tiimi pysyy ajantasalla koulumaailman muutoksista

– Nuoret tuovat piristysruiskeen kokouksiin

– Parhaimmillaan luo pysysviä ystävyyssuhteita

– Hyvä tapa tehdä yhteistyötä muiden

klubien kanssa



Mitä tehdä vaihto-oppilaan kanssa?

• Opetelkaa tuntemaan klubin vaihto-oppilas, sen jälkeen asiat 
luonnistuvat helpommin

• Kutsukaa hänet kotiinne jäsen kerrallaan /viikko tai kuukausi. 
Tehkää kirjallinen aikataulu = sopimus 

• Kutsukaa kokoukseen joka viikko. Se kuuluu rotari-vaihtarin 
velvollisuuksiin!

• Vaihtarit raportoivat, kuinka hyvin heidät otetaan huomioon 
isäntäklubilla. Meillä on oppimista ulkomaisilta klubeilta!

• Kutsukaa vaihtari mökille, kalaan, sienestämään, haravoimaan, 
metätöihin,  lastenlasten kanssa syömään, konserttiin, kahville...

• Vaihtarin kanssa voi käydä puhumassa vaihdosta 9.-luokkalaisille
• Ottakaa mukaan tilaisuuksiin -> herättää keskustelua!
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Vuosivaihto-oppilaan kustannukset 

klubille noin 3000 €
• Karkun orientaatioleiri 500 €
• piirileirimaksu Silakkasoutuineen 150-200 €
• piirikonferenssimaksu 
• Tallinnan-matka
• kielikurssimaksu 
• oppikirjat ja muu oppimateriaali
• koulumatkat (pk-seudulla HSL-matkakortti)
• kuukausiraha 60 €/kk
• YKI-kielitestimaksu 100 € (jos oppilas osallistuu)
• syntymäpäivä-, joulu- ja läksiäislahja
• Lisäksi: oppilaan ruokailut klubikokouksissa
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Me vaikutamme 
näiden nuorten 
elämään!
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