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Oletko sinä seuraava 
4H-vaihtari?
4H tarjoaa sinulle upean mahdollisuuden 
tutustua erilaisiin kulttuureihin. Voit lähteä 
ulkomaille vaihtoon tai seminaariin ja teh-
dä vaikkapa tutustumismatkan Afrikkaan. 
Lisäksi kansainväliset tapahtumat, kuten 
leirit, 4H-ralli ja nuorten kokoukset antavat 
sinulle tilaisuuden kartuttaa kansainvälistä 
kokemustasi. 

4H-vaihtarit viettävät isäntäperheissä asu-
en eripituisia aikoja valitsemassaan maassa. 
Vaihtarina pääset näkemään ja kokemaan 
isäntäperheesi arkea ja juhlaa. Sinä olet 
uuden perheesi tasa-arvoinen jäsen. 
Pidemmillä vaihdoilla ehdit asua useam-
massa isäntäperheessä. Vaihto-aikasi voi 
vaihto-ohjelmasta riippuen olla 2 viikosta 
6 kuukauteen.

Voit valita vaihtopaikkasi eri maiden jou-
kosta. Matkasi voi suuntautua lähelle tai 
kauas – ehkä sinä lähdet seuraavaksi 
eksoottiseen Taiwaniin tai valtameren 
tuolle puolen Amerikkaan. Oletko sinä 
IFYE- tai SIRYE-vaihtari? Lähdetkö ryhmä-
matkalle vai tutustumismatkalle Afrikkaan? 

Ota selvää ja valitse matkasi maapallolla. 
Hakuajat ja hakulomakkeet löydät 
Suomen 4H-liiton internetsivulta 
www.4h.fi/maailmalle.

Aina kannattaa 
lähteä
Nuorisovaihto on elämys, jonka 
tulet muistamaan aina. Uudet 
kokemukset, erilaiseen kult-
tuuriin tutustuminen ja toisen 
maan 4H-toiminta avartavat 
elämänkatsomusta ja ovat 
valtti työmarkkinoilla. Kie-
litaito ja ystävät eripuolilla 
maailmaa säilyvät läpi elä-
män.

Kulttuuri rikastuttaa! 
Kielitaidolla työmarkkinoille! 
Uusia ystäviä! Unohtumaton 
kokemus!

IFYE
IFYE (International 4H Youth 
Exchange) on 4H:n yli 18-vuotiaille 
nuorille suunnattu nuorisovaihto, jossa 
nuori asuu isäntäperheissä eläen isäntä-
perheensä arkielämää ja tutustuen maa-
han perheen ja paikallisen 4H-järjestön 
kautta. Poikkeuksena ovat USA:n 6 kuu-
kauden sekä Jamaikan vaihdot, jotka on 
tarkoitettu yli 20-vuotiaille nuorille. 

Nuori ehtii asua vaihtonsa aikana useas-
sa eri isäntäperheessä. IFYE-vaihtari viipyy 
kohdemaassa 1,5 kuukaudesta 6 kuukau-
teen. Vaihtoon voi hakea jo sinä vuonna, 
jolloin täyttää 18 vuotta.

SIRYE
SIRYE (International Shortterm 4H Youth 
Exchange) on lyhytaikainen joko yli 18-vuotiail-
le nuorille tarkoitettu vaihto tai yli 16-vuotiaille 
tarkoitettu ryhmävaihto. Vaihdossa nuori asuu 
isäntäperheissä eläen isäntäperheen arkielämää. 
Lyhytaikaisessa vaihdossa nuori tutustuu maa-
han perheen ja paikallisen 4H-järjestön kautta. 
Ryhmävaihdossa matkat tehdään ryhmän kanssa. 

SIRYE-vaihtari viipyy kohdemaassa 
2–4 viikkoa. Vaihtoon voi hakea jo 
sinä vuonna, jolloin täyttää 16 tai 18 
vuotta.

4H-vaihto-ohjelmiin osallistujan tulee 
olla 4H-järjestön jäsen. Matkat isäntä-
maahan, matkavakuutukset ja henki-
lökohtaiset menot jokainen maksaa 
itse. Isäntäperheet ja paikallinen 4H 
vastaavat perillä aiheutuvista kuluis-
ta. Kaikki 4H-vaihtarit osallistuvat 
Suomessa pidettävään lähtövalmen-
nukseen. Suomen 4H-liitto korvaa 
matkat valmennukseen. Muita mak-
suja vaihtoihin ei tule. Poikkeukse-
na on SIRYE-vaihto, johon osallistuva 
nuori maksaa lisäksi ohjelmamaksun. 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.



5

Aikataulu: IFYE   
YLI 18-VUOTIAS 
Skotlanti kesto 8 vk, lähtö 12.6. 
Pohjois-Irlanti kesto 3 vk, 4.7.–25.7.
Sveitsi  kesto 2–3 kk, kesäkuun puoliväli
Itävalta kesto 2–3 kk, 4.7.
Latvia                   kesto 1 kk, heinäkuun alku
Viro  kesto 1 kk, heinäkuun alku
Saksa                   kesto 2 kk, kesäkuu–heinäkuu
Karjala kesto 1 kk, kesäkuu–heinäkuu
Taiwan kesto 1–2 kk, kesä–syyskuu
Kanada kesto 1 kk, 1.7.–1.8.
USA                   yksi osavaltio, kesto 3 kk, lähtö n. 17.6.
Vietnam kesto 2 kk 
Korea kesto 2 kk, kesäkuu

Huom! Muutokset lähtöajoissa ovat mahdollisia. Seuraa internet-
sivuja www.4h.fi/maailmalle ja liity kv-posti utiskirjeen tilaajaksi.

IFYE-hakemuslomakkeen voit täyttää sähköisesti. 4H-yhdistys 
tekee suosituksen intran kautta.

Odotamme IFYE:ltä valmiutta esitellä Suomea, avoimuutta, 
iloisuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta.

IF YE SIRYE
 

Ryhmävaihto 
Kanada
• yli 16-vuotiaille
• sopii 16–28-vuotiaille, myös ohjaajille
• asutaan yhdessä perheessä, matkuste-

taan ryhmässä
• 2 päivän yhteinen valmennus maahan 

saapuville
• 3 viikkoa perheessä
• 1–2 päivän loppuarviointi  yhdessä
• tutustutaan paikalliseen elämäntyyliin, 

perheen arkeen ja juhlaan
• mahdollisuus tutustua 4H-toimintaan
• ohjelmassa mm. kerhoiltoja, leirejä, ko-

kouksia, maatalousnäyttelyjä, projekti-
esityksiä…

• hinta-arvio lennoista ja osallistumis-
maksusta yhteensä n. 1900 e.

Aikataulu: SIRYE  
YLI 16-VUOTIAS 
Kanada        kesto 4 viikkoa,
Tansania     kesto 2 viikkoa,                                                              
         kesäkuu–heinäkuu

YLI 18-VUOTIAS
Wales         kesto 2 viikkoa, heinäkuu

Huom! Muutokset lähtöajoissa ovat mahdollisia. Kat-
so hakuajat hakulomakkeesta. Seuraa internetsivuja 
www.4h.fi/maailmalle ja tilaa uutiskirje kv-posti.



EVENTSSIRYE
YLI 14-VUOTIAS
CITY-leiri, Venäjä   
kesto 4 päivää, kesäkuu

KANSAINVÄLISET 
4H-LEIRIT

CITY-leiri/kerhon-
johtajakoulutus  
Karjalassa
• paikka: Petroskoin kaupunki 
• ajankohta: kesäkuu 
• osanottajia Suomesta ja Venäjältä
• kieli: englanti
• hauska, kiehtova ohjelma, karjalais-

ta kulttuuria 
• hinta: n. 150 e  (sisältää matkat 

Tampereelta Petroskoihin ja leiri-
maksun)

Kansainväliset 
tapahtumat

4H-RALLI
• paikka: Latvia
• ajankohta: elokuu
• kesto: 1 viikko
• yli 18-vuotiaille
• nelihenkiset tiimit, n. 22 jär-

jestöä edustettuina, laativat 
näyttelyn rallin teemasta ja 
suunnittelevat ikimuistoisen il-
taohjelman

• hinta: 4H-liitto maksaa osallistu-
mismaksun, osallistuja maksaa 
itse omat matkakulunsa

• lisätietoja Rural Youth -semi-
naarista ja muusta toiminnasta: 
www.ruralyoutheurope.com

Tutustumismatka 
Tansanian tai Namibian 
4H-työhön

Tutustumismatka Afrikkaan on yli 
16-vuotiaille tarkoitettu kahden 
viikon matka joko Tansaniaan. Mat-
kalla asutaan isäntäperheissä tai 
vaatimattomissa hotelleissa. (Mat-
ka ajoittuu suunnilleen ajankohtaan 
13.7.–28.7.2017).

Matkalla osallistutaan 4H-kerhon-
ohjaajakoulutukseen ja tutustutaan 
afrikkalaiseen kulttuuriin ja kehitys-
yhteistyöhön. Samalla vieraillaan 4H-
kouluissa ja tutustutaan 4H-nuorten 
projekteihin.

Hinta-arvio matkan kustannuksista 
on noin 2 400 euroa. Maksu sisältää 
ohjelmamaksun 950 euroa, lennot, 

majoituksen aamupalalla, kaksi läm-
pimän aterian päivässä ja matkusta-
misen maan sisällä. Hintaan sisältyy 
myös safari. Viisumi-, rokotus- ja lää-
kekulut tulee jokaisen kustantaa itse.

Hakulomake ovat internetsivulla 
www.4h.fi/maailmalle.

Huom! Muutokset lähtöajoissa ovat mah-
dollisia. Katso hakuajat hakulomakkeesta. 
Seuraa internetsivuja www.4h.fi/maailmalle 
ja tilaa kv-posti uutiskirjeen.
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Haluatko elämäsi seikkailuun edullisesti ja huoletta? Eksootti-
nen Taiwan kutsuu niitä 18 vuotta täyttäneitä 4H-nuoria, joita 
erilaisuus ei pelota. 18 täytettyäsi voit suunnata myös Walesiin!
 
Jo 16-vuotiaana voit lähteä ryhmämatkalle yhdessä muiden 
nuorten kanssa. Suunnaksi voit ottaa Amerikan, Kanadan tai 
Tansanian. 
 
4H-vaihtarin matka ei ole turistimatka, vaan tutustumista 
aitoon paikalliseen elämään valitsemassasi maassa ja kult-
tuurissa. Elät kuin perheenjäsen isäntäperheessäsi, koet 
arkea ja juhlaa. Tutustu vaihtokohteisiin internetsivuillam-
me. 
 

www.4H.fi Perillä kohdemaassa sinua odottaa 
elämäsi seikkailu! Top of the world, 
here we come!
 
www.4h.fi/maailmalle
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