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ARVOISAT ROTARYSISKOT JA -VELJET
Piirimme nuorisovaihtotoiminnassa ovat lähikuukaudet aktiivisen toiminnan aikaa. Vaihto-oppilas- ja isäntäperhe-ehdokkaita haetaan parasta aikaa tulevalle
vaihtokaudelle.
Viimeiset hetket tiedottamisessa ovat käsillä. Nyt viimeinkin on syytä olla yhteydessä alueen lukioihin ja peruskoulun yläasteisiin (viimeiset luokat) hyvien oppilasehdokkaiden löytämiseksi. Vuosivaihtoon haetaan yleensä lukion ekavuoden syksyllä, muihin vaihtomuotoihin voi hakeutua jo yläasteelta iän riittäessä
vaihtohetkellä.
Rotarynuorisovaihtotapahtuma tarvitsee onnistuakseen tietenkin vaihto-oppilaan
ja isäntäperheen, mutta se ei ole mahdollinen ilman sponsoriklubia (lähettävä
klubi) ja isäntäklubia (vastaanottava klubi).
Halukkaat vaihto-oppilasehdokkaat eivät tahdo oikein löytää sponsoriklubeja.
Kehotan tulevia sponsoriklubeja aktiiviseen markkinointiin tämän epäkohdan
poistamiseksi.
Vaihto-oppilaaksi hakeudutaan sponsoriklubiksi haluavalle rotaryklubille osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Teidän tulee saattaa oppilasehdokkaiden
tietoon halunne toimia sponsoriklubina ja miten/minne/kenelle hakemukset toimitetaan.
Sponsoriklubien tulee valita sponsoroitavaksi aikomansa ehdokkaat kaikissa
vaihtomuodoissa mieluiten tämän vuoden marraskuun alkuun mennessä. Kaikkien vaihtomuotojen klubisitoumukset tulee toimittaa piirin nuorisovaihdon puheenjohtajalle marraskuun loppuun mennessä. Vuosivaihdon sitoumuksessa
tulee ehdottomasti olla nimettynä 3 vaihtoehtoista kohdetta, joihin oppilasehdokas on valmis lähtemään.
Varsinaiset hakemukset oppilas laatii sponsoriklubin nuorisovaihtotiimin ohjauksessa. Hakemukset laaditaan neljänä alkuperäiskappaleena. Kappaleista kolme
toimitetaan piirin nuorisovaihdon puheenjohtajalle joulukuun loppuun mennessä.
Neljäs hakemuskappale jää sponsoriklubin arkistoon säilytettäväksi mahdollisen
myöhemmän tarpeen varalta. Tarkistakaa ehdottomasti, että kaikki vaaditut sinikynäallekirjoitukset ovat kaikissa kappaleissa!
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Tutustukaa nuorisovaihtoomme ja sen vaihtomuotoihin ja hakumenettelyyn tarkemmin Suomen Rotaryn Nuorisovaihdon nettisivuilla, osoitteessa
www.ryefinland.com
Mikäli sivuilta ei jokin asia selviä tai muuten haluatte lisää tietoa, voitte huoletta
lähettää minulle sähköpostia matti.antikainen@na.netppl.fi
Piiristämme matkasi kaukomaille (osa hieman lähemmäksi) heinä-elokuussa
vuosivaihtoon yhteensä 13 oppilasta. Kesävaihdossa oli menneenä kesänä 3
oppilasta ja leirivaihdossa 4 oppilasta.
Kehottaisin klubeja, joille nuorisovaihtotoiminta on uutta tai se on ollut jostakin
syystä keskeytyksissä, aloittamaan toiminnan leiri- ja kesävaihtomuodoilla.
Kummassakin vaihdossa sponsorointi on kohtuullisen kevyttä ja toiminta aloittaa
klubin siskojen ja veljien pitkäaikaisen ja palkitsevan sitoutumisen Rotaryn palvelevaan nuorisovaihtotoimintaan.
Suomen Rotaryn Nuorisovaihdon Monipiiriorganisaatio järjestää Nuorisovaihdon
Innostuspäivät Tampereella 10–11.1.2009. Päivillä saatu NV-koulutus vastaa
yhtä pakollista vuosittaista koulutusta.
Oman piirimme syksyn koulutustapahtuma pidetään 20.9.2008 Oulussa. Tapahtumasta on lähetetty erilliset kutsukirjeet. Kaikki nuorisovaihtohenkiset klubit
lähettävät NV-tiiminsä edustajat mukaan!

RYE TERVEISIN
Matti Antikainen
Piirin 1400 nuorisovaihdon puheenjohtaja
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