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Perustietoa Rotaryn Nuorisovaihdosta ja hakuohjeet vaihto-ohjelmaan  Salo 23.8.2022 
 

Rotary on Yhdysvalloissa vuonna 1905 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö. Suomessa Rotaryllä on jäseniä n. 12 000. Suomen Rotary 

käyttää varojaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin Suomessa ja ulkomailla. Nuorisovaihto on tärkeä vapaaehtoistyömme muoto. Vuosittain 

lähetämme n. 120 suomalaista nuorta vuodeksi ulkomaille koulua käymään. Nuorisovaihtotyön teemme vapaaehtoisvoimin. Meillä ei ole 

palkattua henkilöstöä näissä töissä. Se mahdollistaa kohtuulliset maksut nuorisovaihtoon osallistuville. 
 

Suomen Rotary tarjoaa suomalaisille lukioikäisille (16-18v) nuorille kolmenlaista vaihtoa. 
 

Vuosivaihto 
Sopivin aika vuosivaihtoon on lukion ensimmäisen vuoden jälkeen. Vuosivaihto on kouluvuosi ulkomailla. Seuraavat vuosivaihdot 

alkavat kesällä 2022. Lisää tietoa vuosivaihdosta löytyy osoitteesta http://rye.fi/vuosivaihto/ 

 

Kesävaihto 
Kesävaihdossa nuori asuu ulkomailla perheessä yhden kesäkuukauden. Tämän jälkeen ulkomaisen perheen nuori tulee asumaan 

kuukaudeksi suomalaisen nuoren perheeseen. Lisää tietoa kesävaihdosta löytyy osoitteesta http://rye.fi/kesavaihto/ 

 

Leirivaihto 
Rotarit järjestävät leirejä nuorille monissa Euroopan maissa. Leirit ovat kesäaikaan ja niiden kesto on 2-3 viikkoa. Lisää tietoa 

leirivaihdosta löytyy osoitteesta http://rye.fi/leirivaihto/ 

 

Vaihtoon haku Salon seudulla 
Haku kaikkiin vaihtomuotoihin tapahtuu vapaamuotoisella sähköpostihakemuksella osoitteeseen rye.haku@rotarysalo.fi. Hakijan tulee 

kertoa hakemuksessaan lyhyesti itsestään, perheestään, koulunkäynnistään, harrastuksistaan, mistä vaihtomuodosta on kiinnostunut, 

miksi on siitä kiinnostunut ja onko perheellä mahdollisuus toimia ulkomaisen Rotary-vaihto-oppilaan isäntäperheenä. On syytä kertoa 

myöskin mihin maihin on kiinnostunut lähtemään vaihtoon. Kesän 2023 vaihtoihin hakuaika päättyy 30. syyskuuta 2022.  
 

Vaihdon kustannukset nuoren perheelle 
Vuosivaihdossa lähtevän nuoren perheelle maksettavaksi tulevat pakolliset kustannukset koostuvat viisumista (jos sellainen tarvitaan), 

vakuutuksista, lentomatkasta kohdemaahan, jatkolennoista kohdemaassa, Rotarien järjestämistä koulutuksista ja maaohjelmasta (jos 

sellainen on tarjolla), vaihtaritakista ja Rotarien hallintokuluista (yhteydenpito kohdemaan kirjeenvaihtajiin, kuriiripostitukset yms.). 

Näiden kustannusten suuruus riippuu kohdemaasta, kulloisistakin lentomatkojen hinnoista yms., joten tarkkojen summien antaminen 

etukäteen on vaikeata. Olemme koonneet edellä mainittuihin osoitteisiin tietoa, jonka avulla kustannuksia on kuitenkin mahdollista 

arvioida. Vuosivaihdon aikana ulkomainen isäntä-Rotary-klubi maksaa vaihtarille kuukausirahan. Kesä- ja leirivaihto ovat lyhyemmän 

kestonsa takia selvästi vuosivaihtoa edullisempia. 
 

Isäntäperheenä toimiminen vuosivaihdossa 
Kun suomalainen nuori lähtee vuosivaihtoon, hänen kohdemaastaan tulee Salon seudulle hänen vaihtonsa ajaksi ulkomainen nuori. Tämä 

nuori tarvitsee vaihtovuotensa ajaksi tyypillisesti 3 isäntäperhettä (4 kk per perhe). Salon seudulla on ollut käytäntönä, että vuosivaihtoon 

lähteneen nuoren perhe on toiminut ulkomaisten Rotary-vaihto-oppilaiden isäntäperheenä kolme 4 kk jaksoa. Näistä ensimmäinen jakso 

on monesti jo ennen kuin oma nuori on lähtenyt vaihtoon, toinen hänen vaihtonsa aikana ja kolmas paluun jälkeen. Rotarit kouluttavat 

perheen tehtäväänsä. Isäntäperheenä toimimisesta emme maksa rahallista korvausta. Toisaalta emme myöskään edellytä perheen 

tarjoavan vaihtarille muuta kuin majoituksen ja ravinnon. Kaupanpäälliseksi perheenne saa vaihtarin myötä elinikäisiä ystäviä ympäri 

maailmaa. Pyydämme teitä harkitsemaan perheenne mahdollisuuksia toimia isäntäperheenä. Kysymme tätä asiaa nuoren haastattelussa, 

johon hänet kutsutaan loka-marraskuussa.  
 

Hyväksyntä vaihto-ohjelmaan 
Haastattelemme hakijat lokakuussa. Ennen nuoren hyväksymistä vaihto-ohjelmaan, tapaamme nuoren koko perheen henkilökohtaisesti 

mielellään perheen kotona. Lisäksi nuoren ja hänen vanhempiensa tulee osallistua Lounais-Suomen Rotarypiirin haastatteluun, joka on 

marraskuussa. Tämän haastattelun jälkeen Suomen Rotary tekee lopullisen päätöksen nuoren pääsystä mukaan vaihto-ohjelmaan.  
 

Hyödyllistä tietoa hakuprosessista ja siinä huomioitavista asioista löytyy Salon seudun Rotarien kotisivuilta osoitteesta 
http://rotarysalo.fi/nuorisovaihto/hakuprosessi/ 

 

Kiitämme kiinnostuksesta Rotary-nuorisovaihtoon. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne. 
 

Terveisin 

 
Torsti Poutanen 
Nuorisovaihtotiimi 
Uskelan Rotary-klubi, Salo 
torsti.poutanen@kolumbus.fi 

puh. 044-290 7489  
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