Terve vaan kaikille,

Alla oleva opiskelijoiden vaihtojärjestö etsii Merikarvialta, Siikaisista tai Isojoelta perhettä, johon opiskelijan
voisi sijoittaa. Meillä on kokemusta tällaisesta toiminnasta ja tälläkin hetkellä meillä on opiskelija vaihdossa
Hong Kongista. Perheelle ei tästä mitään makseta, mutta koulunkäyntiin liittyvät asiat järjestö maksaa ja
hoitaa asianmukaiset vakuutus yms. asiat He myös mielellään vastaavat lisätiedusteluihin alla olevasta
Susanna Taskisen puhelinnumerosta. Mikäli perheenne kiinnostuu tällaisesta toiminnasta, Merikarvian lukio
tarjoaa mielellään tulevalle opiskelijalle opiskelupaikan. Se ei maksa mitään.
Minultakin saa tästä asiasta lisätietoa, mikäli kiinnostus heräsi.

Pasi Koski, lukion rehtori 044 7246 471.

Creating a more just and peaceful world through intercultural learning.

Vaihto-oppilasjärjestö AFS etsii isäntäperheitä Suomeen saapuville AFS-vaihto-oppilaille 13.8.21 alkaen. Isäntäperheenä voi
toimia syyskauden tai koko lukuvuoden (10kk) ajan. Innostuisiko teidän perheenne tarjoamaan kodin vaihto-oppilaalle?
Isäntäperheeksi sopivat monenlaiset perheet. Tärkeintä on, että perheellä on kiinnostusta ja halua ottaa uudeksi
perheenjäsenekseen vieraasta kulttuurista tuleva nuori. Maanlaajuinen AFS-vapaaehtoisten verkosto on perheiden tukena koko
vaihto-oppilaan Suomessa olo ajan. Lisäksi vapaaehtoiset järjestävät toimintaa isäntäperheille ja vaihto-oppilaille. AFS vastaa
koulumatka ja -kirja kustannuksista. Kaikilla AFS-nuorilla on myös kattava tapaturma- ja sairausvakuutus. AFS- isäntäperheille ei
makseta rahallista korvausta vaihto-oppilaasta, mutta kokemus rikastuttaa koko perheen elämää monin tavoin.
Etsimme isäntäperhettä mm. näille oppilaille:
Italiasta tulevalle semesteroppilaalle 16-vuotiaalle Letizialle, Hän on kotoisin pienestä renesanssikaupungista Keski-Italiasta.
Kotona on lemmikkeinä kissa ja koira ja Letizia harrastaa laulamista ja lentopalloa. Hän on motivoitunut opiskelija. Letizia on
Suomessa 13.8.21-.4.1.22
Japanilaiselle Neo -pojalle, joka ulospäin suuntautunut ja puhelias ja ahkera koulussa. Hän on kiinnostunut vieraista kielistä ja
kulttuureista. Neo harrastaa video- ja lautapelejä ja pitää lumilautailusta ja keilaamisesta. Hän on Suomessa koko lukuvuoden
13.8.21-14.6.22.
Amelielle, joka on 16-vuotias luova, utelias ja empaattinen tyttö Saksasta. Hänen harrastuksiinsa kuuluu teatteri, lisäksi hän pitää
paljon luonnossa olemisesta, luistelusta ja leipomisesta. Hän on Suomessa koko lukuvuoden 13.8.21-14.6.22.
Kaikkien ilman suomalaista kotia olevien vaihto-oppilaiden lyhyisiin kuvauksiin voi tutustua AFS:n nettisivuilla:
https://www.afs.fi/vuosioppilaat/ ja https://www.afs.fi/lukukausioppilaat/
Jos voitte tarjota kodin vaihto-oppilaalle, olkaa yhteydessä niin kerron lisää.
Yst.terv.
Susanna Taskinen
puh. 044 739 3606, susanna.taskinen@afs.org
AFS Intercultural Programs ry on aatteellinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon
kulttuurivaihtojärjestö, joka perustettiin sata vuotta sitten ja toimii yli 50 maassa. Suomessa AFS on toiminut jo 60 vuoden ajan.
Isäntäperhetoiminnan lisäksi AFS lähettää vuosittain noin 150 suomalaista 16-18-vuotiasta nuorta kansainvälistymään yli 30
maahan.

