NUORISOVAIHTO kausi 2021 – 2022

25.10.2021

Hei,
Ohessa liitteenä nuorisovaihdon uusittu hakulomake. Europa Forumin päätöksen mukaan
nuorisovaihto järjestetään tällä kaudella vain Euroopan sisäisesti eli kaukokohteet jäävät tällä
kertaa kokonaan pois. Koronatilanteesta ja -ohjeista tiedotetaan lähempänä vaihtoa tarkemmin,
mutta vaihtoon osallistuvan nuoren tulee olla täysin rokotettu (Kts. hakemuksen kohta III. =>
"Covid19 information") Lopullinen koko Eurooppaa koskeva päätös vaihdon toteutumisesta
tehdään maaliskuussa 2022 EF:n virtuaalikokouksessa sen hetkisestä koronatilanteesta
riippuen.
Etusijalla ovat v. 2020 vaihtoon hyväksytyt hakijat, joiden kohdalla myös ikärajoihin on nyt tehty
poikkeuspäätös: mikäli hakija oli hyväksytty vaihtoon v. 2020 ja on edelleen halukas lähtemään,
hänet voidaan hyväksyä vaikka hän olisi nyt muuten jo yli-ikäinen. Hakulomake pitää kuitenkin
täyttää uudelleen, sillä vain näin voidaan varmistua kaikkien tietojen ajantasaisuudesta.

Ohjeita hakulomakkeen täyttämiseen
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Kohdemaiksi kolme eri maata, joihin hakija toivoo pääsevänsä. Lopullinen sijoittelu
tapahtuu helmikuussa -22 vaihtotyöryhmän kokouksessa, jossa pyritään mahdollisimman
tasapuoliseen hakijoiden kohteluun.
▪ Huom! Hakemus voidaan hylätä jos hakija on täyttänyt vain yhden
vaihtoehdon tai kaikkiin kolmeen kohtaan on laitettu sama maa
Puhelinnumerot ilman etunollaa, oikea muoto +358 50 408 1382
Nuoren sähköpostiosoite muodossa etunimi.sukunimi@xyz.fi (tai .com, tms) niin että
osoitteessa näkyy selvästi etunimi ja sukunimi, ei lempinimeä tms. Tässä on viimeistään
myös nuorelle hyvä hetki hankkia työnhakuun ym. soveltuva virallisempi
sähköpostiosoite.
Jos pelkkä etunimi-sukunimiyhdistelmä ei onnistu niin osoitteessa voi käyttää muuta
lisätunnistetta mutta ei kuitenkaan alaviivaa, sillä se on vaikea lukea taulukoista
Jokainen hakulomakkeen hakijaa koskeva kohta pitää täyttää, tyhjiin kohteen merkintä
”none” tai ”in request”
Huomioikaa erityisesti hakemuksen kohta III. => "Covid19 information" Vaihtoon
hakeutuvan täytyy olla saanut koko rokotussarja. Myös maakohtaisia erityisvaatimuksia
saattaa olla, niistä tarkemmin viimeistään lähempänä vaihdon toteutumista.
Klubin yhteystiedot kohtaan V. RESPONSIBLE LIONS CLUB DATA
Klubin edustaja ja nuori täyttävät lomakkeen alustavasti ja lähettävät sen ilman
allekirjoituksia minulle tarkastettavaksi
Palautan lomakkeen numeroituna allekirjoitettavaksi
Numeroidun lomakkeen allekirjoitussivu pitää tulostaa ja allekirjoittaa sekä palauttaa
minulle joko postitse tai muuten sovittavalla tavalla (Skannatut allekirjoitussivut saattavat
olla epäselviä)
Hakulomake excel-muodossa sähköpostin liitteenä minulle (Huom! Tallentakaa lomake
xlsx.tiedostoksi mikäli mahdollista, ods. ym. tiedostomuodot saattavat aiheuttaa ongelmia
jatkokäsittelyssä)
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Kohteet
Lisätietoja kohteista, leiriesitteitä ja päivitettävä leirilistaus (Approved Camps Spreadsheet 2022
LCI by Paul Vanderhaeghen) löytyvät yce-europe.eu – sivustolta.
Valikko: https://www.yce-europe.eu/menu.htm
Leiriesitteet: https://www.yce-europe.eu/Pamphlets%20Europe.html
Leirilistaus päivittyy syksyn mittaan, esim. tätä kirjoittaessa Suomen leirit puuttuvat vielä listasta
kokonaan.

Aikataulu
Hakulomakkeet pitää olla minulla 15.12.2021 mennessä.

Hakemuksen liitteet
Lisäksi hakemukseen tarvitaan seuraavat liitteet:
1. Kopio passista (skannattu riittää, muista varmistaa passin voimassaolo ajoissa)
2. Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC Kelasta, sekin kannattaa hakea ajoissa mikäli
sitä ei vielä ole)
3. Kopio Matkavakuutuksesta, joka on voimassa vähintään 3 kk kotiintulon jälkeen
4. Kopio Vastuuvakuutuksesta, jonka tulee olla voimassa koko matkan ajan (Huom.
Kotivakuutuksen vastuuvakuutus ei yleensä kata yksinmatkustavaa nuorta)
5. COVID19-rokotustodistus
6. Kirje isäntäperheelle "Dear Host Family" tekstimuodossa
7. Hakijan kuvia: vähintään yksi kasvokuva (jpg) sekä hakijan perhekuva (jpg)
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