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Henkilöt

• Nuorisopalvelu pj. Virve Eronen 

• Nuorisovaihto
– Paavo Rönkkö (Kotka), monipiirin vpj.

– Immi Rönkkö (Kotka)

– Markus Harald (Leppävirta)

– Jari Rautio (Mikkeli Naisvuori)

– Virve Eronen (Imatra-Vuoksi)

• Rotaract/entiset vaihto-oppilaat: -

• RYLA: Yrjö Helanen (Karhula)

• Matkalippu tulevaisuuteen: Hannu Raatikainen 
(Leppävirta)
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Vaihtojen lukumäärät

• Suomessa noin 55 % klubeista ottaa osaa 
nuorisovaihtoon

• Vuosivaihdossa n. 140 tulevaa IB- ja lähtevää OB-
oppilasta (20 maata)/vuosi

– Meidän piiristä lähti viime lukuvuotena 23 OB:ta

– Nyt piirissä on 24 IB:tä

• Kesävaihdossa n. 60 IB- ja OB-oppilasta (16 
maata)/vuosi

– Meidän piiristä lähti viime kesänä 5

• Kesäleireillä n. 60 OB-oppilasta (20 maata)/vuosi

– Meidän piiristä lähti viime kesänä 2

– Meidän piirin kesäleiri oli Kiteellä
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Nuorisovaihdon sertifiointi

• Niin oppilaat kuin perheetkin (home/host) 
on haastateltava klubin ja piirin toimesta. 
Siitä on jäätävä merkintä

• Vapaaehtoistoimijoiden sekä 
isäntäperheiden rikosrekisteri on 
tarkistettava!

• KAIKKI sertifioidut piirit tekevät näin => 
turvallisempi ympäristö oppilaille ja tae 
vanhemmille
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OB-koulutus

• Oppilaiden sekä heidän vanhempiensa informoiminen 
haastattelu- ja valintatilanteessa, mitä Rotary on ja mihin he 
ovat koko perheenä sitoutumassa => nyt menossa

• Piirin koulutustilaisuus lähteville oppilaille sekä heidän 
vanhemmilleen la 16.3.2019 Leppävirralla

• Valtakunnallinen koulutus lähteville kesä- ja vuosivaihto-
oppilaille sekä heidän vanhemmilleen Tampereella 
27.4.2019

• Isäntäperheiden yhteiset koulutukset ja tapaamiset klubien 
toimesta
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IB:n menoja ja tapahtumia

• Karkun OB-leiri 5-11.8.2018. Haku la 
11.8.2018

• Lapland Tour 23-28.11.2018

• Karkun OB-leiri 20-26.1.2019. Haku la 
26.1.2019

• Pietarin matka 28-31.3.2019

• Piirikonferenssi Joensuussa 18-19.5.2019

• EuroTour 4-19.6.2019

• Rotexien järjestämiä piirin tapaamisia
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Muut



RYLA – Yrjö Helanen

• Ei tiedossa tapahtumia
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Matkalippu tulevaisuuteen – Hannu Raatikainen

• Projektit ovat menneet kunkin paikkakunnan 
mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan

• Ehdotus: voisimme lähettää kyselyn klubeille, 
jossa kysytään missä vaiheessa heillä on 
Matkalippu tulevaisuuteen projekti ja onko 
heillä uusia ajatuksia projektin suhteen.
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Muuta

• Käytössä piirin suljettu FB-ryhmä ”D1430 
nuorisovaihto”

• Piirillä on oma julkinen FB-ryhmä ”Rotary 
D1430”, jossa on välillä myös nv-asiaa

• Ota yhteyttä virve.eronen.rye@gmail.com
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