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Hyvät piirin 1420 nuorisovaihtoasiamiehet! 

Vielä ennen kesälomia lyhyt tiedote ajankohtaisista asioista, jotta nuorisovaihdon toiminta uuden 

rotaryvuoden käynnistyessä pääsee reippaasti käyntiin. 

Koska RI:n päätöksellä vaihtotoiminta on peruutettu 30.6.2022 asti, ei Suomesta lähde vaihto-oppilaita 

ulkomaille eikä Suomeen tule ketään kouluvuodeksi 2021-2022. Niinpä ensi kautena ei ole tarvetta järjestää 

piiriohjelmaa inbound-oppilaille. 

 

Haku vaihtoon 2022-2023 

Haku vaihtoon vuodelle 2022-2023 alkaa normaalisti syksyllä koulujen alkaessa. Mikäli maailman 

koronatilanne ei lopulta salli turvallisia vaihtoja, ohjeistaa RI meitä siitä aikanaan.  

Tälle vuodelle valituille oppilaille annettiin mahdollisuus siirtää vaihtonsa seuraavalle vuodelle, mutta 

piirissä 1420 vain 8/30 oppilaasta käyttää tätä mahdollisuutta. Vaihtonsa siirtäneiden oppilaiden klubit ovat 

Herttoniemi, Porvoo Läntinen, Nurmijärvi-Klaukkala, Espoo, Finlandia Hall, Vihti-Nummela, Töölö ja 

Helsinki. Kyseisten klubien tulee siis varautua siihen, että yksi heidän oppilaansa on jo valittu vaihtoon 

2022-2023.  

Muille oppilaille on palautettu vaihdon järjestelymaksu. 

 

NVA-koulutus to 2.9.2021 klo 16.30-20.00 

- aiheina uusi YEAH-tietokanta sekä klubin ja NVA:n tehtävät vaihtotoiminnan järjestämisessä 

Nyt on hyvä aika päättää, ketkä klubin nvuorisovaihtotiimistä osallistuvat syksyllä piirin nva-koulutukseen ja 

merkitä päivämäärä valmiiksi kalenteriin! Vaihtotoiminnan sertifiointi edellyttää, että ainakin yksi jäsen 

vaihtoon osallistuvan klubin nv-tiimistä on koulutettu vuosittain. RI valvoo ja tarkastaa, että sertifioinnin 

edellytykset toteutuvat, ja maa voi menettää oikeutensa nuorisovaihtoon, ellei asioita hoideta sääntöjen 

mukaan. 

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet elokuun tiedotteessa. 
 

Yhteystietojen päivitys 

Tämä tiedote on lähetetty sille henkilölle, joka piirikomitean OMASSA yhteystietolistassa on merkitty NV-

tiedotteiden saajaksi, yleensä siis klubin NVA. Koska piirikomitea ei saa yhteystietoja Suomen Rotarylta, 

postituslistaa ylläpidetään itse komiteassa. Jos NVA on klubissasi vaihtunut, ilmoita ystävällisesti uudet 

yhteystiedot vastaamalla tähän sähköpostiin kristiina.linnoinen.rye@gmail.com. 
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Kesäleirit 2022 

Kesällä 2022 on piirin 1420 vuoro järjestää kesäleiri, joten jo nyt olisi klubien aika miettiä omia 

mahdollisuuksiaan leirin järjestämiseksi.  Yhdelle leirille, jonka pituus on 10-14 vrk, osallistuu yleensä 16 -20 

nuorta, yksi kustakin maasta, ja leirillä on joku teema. Leiri koostuu yleensä puoliksi perhemajoitusjaksosta 

ja puoliksi teemallisesta leirikeskusjaksosta. Leiriohjelma tulee saada syksyllä kansainväliseen levitykseen.  

Mikäli klubinne on innostunut järjestämään kesäleirin, ota ystävällisesti yhteyttä piirin nv-puheenjohtajaan 

Marja-Liisa Niinikoskeen, mlniinikoski@hotmail.com. 

 

Uudet rye.fi-kotisivut 

Nuorisovaihdon monipiiri on ahkeroinut kuluneen koronavuoden aikana Suomen Rotaryn nuorisovaihdolle 

uudet informatiivisemmät kotisivut, jotka löytyvät tutusta osoitteesta www.rye.fi. Sinne on siirretty myös 

kaikki klubeille tarkoitetut ohjeet ja materiaalit. Suosittelemme, että käyt surffailemassa kotisivuilla ja 

tutustut niiden sisältöön! Siten on helpompi ohjata myös mahdollisia vaihdosta kiinnostuneita oppilaita 

tiedon ääreen. 

 

Piirikomitean kokoonpano 2022-2023 

Piirin 1420 piirikomitean jäseniksi 2022-2023 on vahvistettu Marja-Liisa Niinikoski, pj, Hannamari Auvinen, 

Janne Hämäläinen, Virpi Korhonen, Heidi Lehmuskumpu, Kristiina Linnoinen, Ismo Niiranen, Laura 

Nummela ja Erik Rosenlew. 

 

Piirikomitea toivottaa kaikille hyvää kesää ja toivoo tapaavansa mahdollisimman monet klubien 

nuorisovaihtotiimiläiset virkistyneinä syksyn koulutuksessa! 

 

Nuorisovaihtoterveisin piirikomitean puolesta, 

Marja-Liisa Niinikoski 
RYE Chair/D 1420 
Puh. 040 538 4541 
Sähköposti:  mlniinikoski@hotmail.com 
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