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Nuorisovaihto on rotarien
tunnetuimpia ohjelmia

Vuosittain yli 8000 oppilasta
maailmanlaajuisesti.

Vaihtoon voivat hakeutua
kaikki, myös rotareiden

lapset.

Hakijalta edellytetään
joustavuutta ja riittävää

itsenäisyyttä sekä kohtalaista
koulumenestystä

Rotaryn sertifioitu
nuorisovaihto on turvallinen

ja edullinen.

Vaihto-oppilaat ja 
vapaaehtoistoimijat

koulutetaan perusteellisesti.

Isäntäperheet eivätkä
rotaryklubit saa korvausta
oppilaan majoittamisesta.

Rotaryvaihto luo elinikäisiä
ystävyyssuhteita ja lisää

vastuuntuntoista
kansainvälisyyttä ja 
suvaitsevaisuutta.

Vuosivaihto, kesävaihto, 
leirivaihto



ULKOMAILLE 
KOULUVUODEKSI,KESÄKSI
VAI MUUTAMAN VIIKON 

TEEMALEIRILLE?





VUOSIVAIHTO

• Suosituin ja näkyvin vaihtomuoto

• Suomesta lähtee vuosittain noin 130 nuorta vuosivaihtoon

• Suosituimmat maat Yhdysvallat, Australia, Meksiko, Brasilia, Saksa

• Kouluvuosi ulkomailla, ei turistimatka

• Kesto 10-11 kuukautta

• Perheenjäsenenä 2-4 isäntäperheessä

• Samat säännöt kaikkialla rotarymaailmassa



KESÄVAIHTO

• Hyvä vaihtoehto lyhyempää vaihtoa kaipaaville

• Vuosittain n 50 nuorta lähtee kesävaihtoon

• Tehokas kahden kuukauden kielikylpy

• Kuukausi ulkomailla isäntäperheessä ja kuukausi isäntäperheen nuoren 
kanssa omassa kodissa

• Vaihtomaita on Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja 
Afrikassa

• Isäntäperhe järjestää majoituksen ja täysihoidon, vaihto-oppilas 
huolehtii itse muista kuluista (matkat, vakuutukset, järjestelymaksu jne)



LEIRIVAIHTO

• Kesto 2-3 viikkoa

• Jokaisella leirillä oma teema, joka usein liittyy luontoon

• 15-20-vuotiaille

• Osa ajasta leirillä, osa perhemajoituksessa

• Yhdistävät kansainvälisyyden, nuorta kiinnostavan teeman ja 
paikallisen elämäntavan

• Ensi kesänä leirejä mm Saksassa, Italiassa, Tanskassa ja Ruotsissa

• Leiriläiset vastaavat itse kustannuksistaan



HAKUPROSESSI:

Syyskuu: hakemus 
paikalliseen 
rotaryklubiin

Lokakuu: hakijoiden 
haastattelu ja valinta 

klubeissa

Lokakuu: rotarypiirin 
haastattelu + 

perheiden 
haastattelu

Marras-joulukuu : 
hakemusten täyttö 

(YEAH)

Helmikuu: 
kohdemaa selviää

Maaliskuu-toukokuu: 
vaihto-oppilaan ja 

perheen koulutukset
Kesä: lähtö vaihtoon



PUIJON ROTARYKLUBIN LÄHTEVÄT VAIHTO-
OPPILAAT:

VUOSIVAIHTO:
• Inka Kumpulainen, Kallaveden 

lukio, s. 2005
• Maatoiveet: Australia & Uusi-

Seelanti, Brasilia, Italia, 
Kanada

KESÄVAIHTO:
• Vilma Äijö, Kuopion 

klassillinen lukio, s.2005
• Maatoiveet: Kanada, USA, 

Argentiina, Etelä-Afrikka, 
Taiwan, Belgia)



MITÄ 
KLUBILTA 

VAADITAAN?

Klubissa oltava 
vähintään kolmen 

henkilön 
nuorisovaihtotiimi

Rotary-
sertifiointi vaatii, 

että tiimi 
kouluttautuu

vuosittain

Klubi etsii 
vaihto-oppilaalle 

2-4 
isäntäperhettä

Klubi järjestää 
vaihto-oppilaalle 

ohjelmaa

Vaihto-oppilas on 
koko klubin 

vaihto-oppilas!



KUSTANNUKSET 
KLUBILLE noin 
2500 euroa

• Oppilaan kuukausiraha 12 X 60eur
• Koulukirjat ja välineet
• Bussikortti koulumatkaa varten
• Ruokailu klubikokouksen yhteydessä
• Osallistumiset klubin muihin (maksullisiin) 

tapahtumiin (esim teatteri, konsertti yms )
• Syntymäpäivälahja, joululahja, läksiäislahja
• Piirileiri IB oppilaille
• Kielenopetus + Kielikoe
• Piirikonferenssi
• Harrastuksen tukeminen – suotava ja riippuu 

hintatasosta (esim. kuntosalikortti)



VAIHTO-
OPPILAAT 
KLUBISSA 
(OB +IB)

Valitut OB-oppilaat 
esittäytyvät klubissa 
keväällä perheineen 

ennen lähtöä

OB-oppilaisiin 
pidetään 

säännöllisesti yhteyttä 
vaihdon aikana

OB-oppilaan 
paluuesitelmä

IB-oppilaat 
esittäytyvät klubissa

IB-oppilaat 
osallistuvat klubin 

kokouksiin, 
vierailuihin ja juhliin

IB-oppilaan 
lähtöesitelmä



VAIHTO-
OPPILAAN 
VUOSI

• Saapuminen Suomeen heinä-syyskuu 
(eteläinen pallonpuolisko tammikuu)

• Valmennusleiri Karkussa

• Asuminen isäntäperheissä (2-4)

• Koulunkäynti

• Rotary-kokoukset

• IB-leiri syys-lokakuussa

• Lapin-matka marras-joulukuun vaihteessa

• Pietarin-matka maalis-huhtikuussa

• Piirikonferenssi toukokuussa

• Eurotour kesäkuussa

• Kotiinlähtö kesä-heinäkuussa




