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YFU tänab kõiki toetajaid,
kes andsid oma panuse
YFU ettevõtmiste õnnestumiseks!
• Balsnack – suupisted YFU üritustele

• Katrin Aesma FIE - toitlustus koolitusel

• Balti Veski – tervituspakid välisõpilasi vastu
võtnud Eesti peredele

• Murrik koolitused – perede ja tugiisikute
ettevalmistavad koolitused

• Ettevõtlusküla – töötuba YFU vabatahtlikele

• Männiku Metsatalu – ruumid ja majutus

• GoTravel – ajakirjad tänumeeneteks

• Oriflame Eesti – meened välisõpilasi vastu
võtnud Eesti peredele

• Hostel Just Rest – majutus
• Paekalda puhkekeskus – majutus

• Sargvere mõis – koolitusruumid
• Vennad Vähid – YFU messitiimi koolitus

Lisaks toetasid YFU tegevust 2017 aastal
• Hasartmängumaksu Nõukogu

• Tartu linn

• Haridus-ja Teadusministeerium

• Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Stipendiumitega aitasid Eesti õpilased vahetusaastale

2017/2018 aastaks stipendiumi saanud õpilased

YFU avab uksi ja muudab maailma
Eestis juba 25 aastat
Hiljuti juhtusin rääkima ühe õpilasega, kes ise alles
vahetusaastale minemas on. Uurisin tema käest, mis
pani teda otsustama YFU Eesti kasuks. Selgus, et esialgu plaanis ta minna hoopis ühe teise organisatsiooniga, kuid otsustas siis YFU kasuks ümber, sest meil
on vabatahtlikud.
YFU vabatahtlikud on võimsad mõjutajad. Ja YFU mõju
on võimas. Kuuluda YFU ridadesse, on kuuluda kui
perekonda. Olen seda ise kogenud, kuidas perekonnanimi YFU avab uksed ja südamed. Ja perekond on kogukond, millest hoitakse kokku ja kus kõik pereliikmed
hoiavad üksteist. Perekond on see, kus koos on äge.
Kõik need 230 aktiivset vabatahtlikku, kellest igaüks
kannab endas sõnumit „ma mõistan, minust sõltub
ja ma teen ära“, on võtnud vastutuse hoolitseda YFU
tegevuste kvaliteedi eest. Seda tehes panustavad nad
organisatsiooni pea 18 000 töötundi aastas. Sellise
panuse saavad vabatahtlikena anda vaid inimesed,
kes tõeliselt usuvad organisatsiooni missiooni ja selle
tegevuste laia mõjusse.

Kadri Eensalu
YFU Eesti tegevjuht

Youth for Understanding (YFU) tegeleb rahvusvaheliste haridusprogrammide pakkumisega. Meie
missioon – tegutseda avatuma ja mõistvama maailma nimel – on tänasel päeval kahtlemata sama
aktuaalne, kui see oli üle 60 aasta tagasi, mil Rachel
Andresen otsustas maailma noorte abil rahumeelsemaks muutma hakata.
YFU Eesti tähistab sellel hooajal oma 25. tegutsemisaastat. Meie abiga on pea 2 000 noort andnud oma
panuse sellesse, et maailm muutuks paremaks. Selle
ajaga on meil tekkinud kogemustepagas, mis võimaldab meil pakkuda turvalist vahetusaastat tänu
tugevale tugivõrgustikule. Suudame üha paremini
valmistada ette aastaks välismaale siirduvaid õpilasi,
peresid ja koole, kelle juurde tulevad õpilased mujalt
maailmast.
Hea lugeja, ka sina saad kaasa lüüa YFU tegemistes!
Järgnevatelt lehekülgedelt leiad kindlasti midagi, mis
kõnetab just sind!
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Pilguheit vahetusperede maailma
YFUs on kasutusel väljend “vahetuspere”. Olgugi, et
„vahetuspere“ võib olla eksitav ja tekitada küsimuse,
kas ma pean enda lapse ära saatma, siis tegelikult
on sel teine tähendus. Kui vastuvõttev perekond vaid
võtab vastu noore välisõpilase, siis vahetuspere võtab
vastu võõra kultuuri ja annab vastu enda oma. Toimub
kultuurivahetus!

Korduv või kordumatu

Mitmel korral on pereks oldud?
3 korda

20

4 korda

5 korda

4

1

6 korda

2

9 korda

1

2 korda

44

Eestisse tuli esimene vahetusõpilane aastal 1995.
Sellest ajast peale on Eestisse vahetusaastale tulnud
kokku 452 noort (1.09.2017 seisuga). Neist mitte kõik
pole Eestist ära läinud!
Kui iga noor on kordumatu ja vahetusõpilase jaoks
on aastane vahetus ühekordne tegevus, siis õnneks
on vahetusperedel kergem – neid ei piira ühe korra
reegel. Nii ongi YFUs vahetusperesid kokku 376
(1.04.2017 seisuga) ja nendest pea 20% ehk iga viies
pere on võõrustanud rohkem kui korra.

1 kord

304

Siinkohal tänab YFU Eesti kõiki peresid, kes on enda
koduuksed ja südame vahetusõpilasele avanud!
Aitäh!

Kes tahaks Eestisse tulla?

Vahetuspered maakondade lõikes

Riiki, kus jaanipäev ja jõulud ilma poolest väga ei
erine, kuid sellegipoolest on tuntavad neli aastaaega,
tahavad tulla noored tervest maailmast. Seda väidet kinnitab fakt, et pea pooltest riikidest, kus YFU
maailmas tegutseb, on 25 aasta jooksul Eestis käinud.
Kanadast Austraaliani ja Tšiilist Jaapanini välja.

Harjumaa
Tartumaa
Pärnumaa
Lääne-Virumaa
Jõgevamaa
Raplamaa
Valgamaa
Viljandimaa

Igal aastal on Eestis neid, kes näevad esmakordselt
lund, käivad esimest korda saunas, söövad marju otse
metsast, korjavad seeni, teevad esmatutvust rabaga,
proovivad verivorsti ja karaskit, sooritavad edukalt
keeleeksameid ning imestavad igal sammul kui palju
puutumata loodust ühes väikses riigis olla saab. Ning
miks see keel küll nii kole keeruline peab olema.
Eesti pere ei karda kedagi. Vaiksepoolne sakslane või
tagasihoidlik neiu Taist, supersotsiaalne noormees
Mehhikost või multikultuursest Šveitsist pärit noor
– nad kõik leiavad Eestis olles, et valisid endale õige
vahetusriigi. Pea pooled vahetusõpilased on tulnud
Eestisse Saksamaalt. Eks mängi siin rolli nii see, et
YFU Saksamaa on 60 aastat vana ja vahetusaastal käimine on kohati perekonnatraditsioon. Vähem kõnekas
pole fakt, et Saksamaal elab ligi 82 miljonit inimest.
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Vahetuspered

25 aastat kogemusi ütleb nii, et Eestil
on palju pakkuda, igal pool

Mis muutub peres ühe aastaga
Vaadates tagasi oma vahetusaastale, on enim mainitud, et see aasta õpetab perele kannatlikkust ja
tolerantsust. Paneb proovile teadmised Eesti ajaloost
ja kultuurist. Annab julguse suhelda võõrkeeles, mis
ajaga rooste läinud. Kasvab oskus kohaneda ning
teha vahet olulisel ja mitte nii olulisel. Kindlasti annab
vahetusaasta võimaluse mitmekesistada pere toidulauda, proovides järele erinevate riikide traditsioonilisi
roogi. Korduvalt on välja toodud parenenud oskust
lahendada probleeme, sest seda saab ja peab tegema
hästi lihtsas vormis. Vahetusõpilasele kodu pakkumisel saavad ka perelapsed osaleda omamoodi arenguprogrammis. Välismaalasele Eesti kultuuri tutvustamisel õpivad ka oma pere lapsed rohkem meie kultuuri
tundma ning lisaks käiakse vahetusõpilasega koos
enamasti ka rohkem kultuurisündmustel, muuseumides jne. Kõik see muudab ka oma lapsed asjalikumaks
ning avatumaks. Ja mis kõige mugavam - lapsed arenevad läbi loomulike peretegevuste.

Eesti ei ole vaid pealinn Tallinn ja tudengilinn Tartu.
Tõsi, mõningad YFU Eesti poolt pakutavad eriprogrammid nõuavad paigutamist suuremasse linna, kuid
siiski on YFUl suur rõõm, et vahetusperedeks hakatakse ka väljaspool Eesti „suurlinnu“.
Kas teadsid, et mitmel pool saab Eestis sõita kooli
koolibussiga? Ning hommikune piimaring toob värske
piima ukse taha? Kogukonnad korraldavad oma lauluja tantsupidusid, külasimmaneid ja kohvikutepäevi,
teemafestivale ning arvukaid kontserte. Eestlane
kipub alahindama oma elukohta ning ülehindama
vahetusõpilase ootuseid tulevasele kodule. Vahetuspered ei paku vahetusõpilastele vaid ruumi, kus olla ja
elada, vaid kõike seda, mida Juhan Viiding Nukitsamehes kõlanud laulus nimetab kodutundeks. Kodul
on oma lõhn, värv ja maik. Kodust teevad kodu need,
kes seal elavad ja see õhkkond, mis seal valitseb.

Lõppkokkuvõtteks saab iga pere vahetusaastast
midagi erinevat ja seda, mis täpselt teiega juhtuks, ei
saa enne teada kui vahetusaasta perena ette võtate!

Kust riikidest on tänaseks vahetusõpilased tulnud?
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Kanada
LAV
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Eestisse saabunud välisõpilaste ja õpilasi vastu
võtvate Eesti perede programmi toetavad:
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Lumi meelitas Tai neiu Eestisse
Eili Arula
Ilmunud Postimehes 30.05.2017
Samal ajal, mil Fa Taimaal Eesti kohta uuris, mõlgutas
tartlane Kairi Puiga mõtteid võtta oma koju aastaks
vahetusõpilane. Ideest rääkis ta ka oma tuttavale, kes
töötab õpilasvahetust organiseerivas ühingus YFU.
Augusti lõpus pakutigi tema perele võimalust Fa aastaks enda juurde elama võtta.
Tema meeldivaks üllatuseks olid mõttega kohe päri ka
elukaaslane Elvo Põldaru ja 12-aastane poeg Ramon.
Tai neiul, 17-aastasel Phakan Khetkhamil ehk Fal,
tekkis mullu kindel plaan minna aastaks välismaale
vahetusõpilaseks. Kaalukausil oli kaks riiki: Ameerika
Ühendriigid ja Eesti.
„Uurisin internetist Eesti kohta ja kui nägin, et siin
sajab talvel lund, otsustasin Eestisse tulla,“ meenutas
Fa, kes polnud varem kunagi lund näinud.
SOOVITUSED PERELT PERELE
• Hakake rääkima kodus eesti keelt esimesel
võimalusel ja mitte hiljem kui jaanuaris.
• Tehke koos plaane, kus tahaksite käia ja mida
näidata.
• Võtke vahetusõpilast esimesest päevast peale
kui oma last.
• Kõik koristavad!
• Vajadusel piirake internetikasutust või rohket
filmide vaatamist, vahetusaasta pole selleks.
• Tehke koos süüa, nii kodumaist kui võõramaist.
• Võrrelge kultuurikombeid ja tähistage rõõmsalt
ka võõraid tähtpäevi.
• Pange paberile enne vahetusõpilase saabumist
kirja teie pere reeglid ning pidage ka ise
nendest kinni.
• Lahendage alati väikesed mured ära enne kui
need suureks kasvavad.
• Keelebarjäärist aitab üle sõnaraamat ja Google
translate.
• Vahetusaastal pole õigeid ja valesid valikuid,
tuleb olla julge ja proovida!
• YFU on abiks ja toeks igal sammul.
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Hea liikluskultuur
Soojalt Taimaalt pärit Fa pidi esialgu harjuma hulga
jahedama ja niiskema kliimaga, positiivselt üllatunud
oli ta aga siinse liikluskultuuri üle.
„See on uskumatu, et kui ma üle tee tahan minna (selleks ette nähtud kohas – toim), siis auto jääb seisma
ja lasebki mind üle sõidutee,“ märkis Fa. Väga kiiresti
sai ta selgeks Tartu linnaliinibusside sõiduplaanid ja
marsruudid.
Fa õppis Tartus oldud aja jooksul Miina Härma gümnaasiumis ingliskeelses klassis. Et klassis oli palju
vahetusõpilasi ja kogu õppetöö käis inglise keeles, oli
Fal raskusi eesti keele selgeks saamisega.
„Me väga ei sundinud teda eesti keeles rääkima. Tal
oli siin niigi palju asju, millega harjuda, milleks veel
siis keelt peale sundida,“ sõnas pereisa Elvo.

Väsitav talv
Esimest lund, mille pärast Fa Eestisse tulla otsustas,
ei pidanudki kuigi kaua ootama. Lumekirme sadas
maha juba oktoobri lõpus. „Tegin palju pilte ja saatsin
videoid lumest Taisse sõpradele, kes olid sellest sama
vaimustuses kui mina,“ meenutas Fa.

Vahetuspered
Samas tunnistas Fa, et talve tulek oli Tai neiule keeruline. „Sügisel oli ta ikka väga väsinud pärast kooli ja
läks peaaegu kohe pärast koolist tulekut magama,“
meenutas Kairi. Pereliikmed said aru, et ilmselt pime
aeg ja jahe ilm kurnasid organismi.

Sai endale „venna“
Üllatuslikult olid Fale meeltmööda nii verivorst kui
ka rosolje, mida suur osa välismaalasi ebameeldivaks peab. Üks lemmikhommikusööke oli tal neljaviljapuder.
Eriliselt hea klapp oli Fal oma siinse „venna“ Ramoniga. Mõlemad, nii Fa kui Ramon, on ainsad lapsed
oma peres, kuid sellest hoolimata said nad omavahel
väga hästi läbi. „Ma räägin temaga peamiselt inglise
keeles, nii hästi kui oskan, aga ta saab eesti keelest
väga hästi aru,“ rääkis Ramon.
Fa ja Ramon mängivad meelsasti koos jalgpalli ning
õppeaasta vältel käis Fa kaasas Ramoni klassiekskursioonidel ja osales tema klassiõhtutel.
Tai neiu Eestis olles koduigatsusega võitlema pole
pidanud. „Kodus olles õpin ma internaatkoolis, seega

kodust eemal olekuga olen ma harjunud,“ rääkis Fa.
Veel lubas ta kindlasti perega Eestit külastada. Et
vahemaa on pikk ja lennupiletid kallid, ei juhtu see
visiit enne paari aasta möödumist.
Juba praegu mõlgutab ka Ramon välismaal õppimise
mõtteid. „Tahaksin aastaks Hispaaniasse minna. Olen
seal reisil käinud. Mulle meeldib see keel ja sealne soe
ilm,“ lisas ta.
Et YFU õpilasvahetusprogrammiga välismaale minna,
peab õpilane olema vähemalt 14-aastane. „No kui
Ramon end korralikult ülal peab, siis võime seda isegi
kaaluda,“ märkis pereisa Elvo.

Kuidas valida last?
Mida peaks perekond oma valikuprotsessis silmas pidama?
Kindlasti on väga määraval kohal, kui mitte lausa
esimesel, lapse huvialad ja hobid. Kuid kas teismelise
ankeedis kirjutatu vastab tõele veel siis, kui ta Eestis
kohal on? Nende tujud ja eelistused võivad muutuda
väga kiiresti ning seetõttu ei tasu ankeete kunagi
100% tõesena võtta – võite hiljem pettuda, kui saate
lapse, kes ankeedi järgi magab kitarr kaisus, kuid Eestis olles ei taha pilli kättegi võtta.

praktiseerida – kui saksa keel kipub praktika vähesuse
tõttu ununema, siis tasub kaaluda saksakeelsetest
riikidest pärineva lapse valimist.

Vahetusaastale tullakse ennast avastama ning sageli
tahetakse siin proovida uusi asju. Kui laps on tulemas
mõnda eriprogrammi, siis võib kindel olla, et vähemalt see huvi on temas väga suur.

Kõige rohkem loeb siiski sisetunne ja kui pildilt vaatab
vastu laps, kes tundub oma, siis üldjuhul nii see olema
saab – temast saab see kõige omasem pereliige, kes
vahetusaasta lõpus lahkuda ei soovigi.

Hobidele lisaks on oluline päritoluriik – kui teie pere
on pigem rahuliku elustiiliga, siis soovitame pigem
Euroopast pärit õpilast. Kui on huvi idamaade vastu,
siis kiigake Aasiast pärit õpilaste poole. Ning Ladina-Ameerika rütme leiab ikka Ladina-Ameerikast!

Endised vahetuspered on toonud veel välja, et lapse
koduse peremudeli põhjal on samuti hea otsuseid
teha. Kuid vahel tuntakse ka rõõmu selle üle, kui Eesti
pere osutub sootuks teistsuguseks kui kodus harjutud. Eks vahetusaasta olegi teistmoodi aasta.

Kuigi vahetusaasta eesmärk on ära õppida eesti keel,
siis on täiesti tavaline, et pered, kes on otsustanud
programmiga liituda, soovivad oma võõrkeeleoskusi
7

Kuidas saada YFU vahetuspereks?
Kogu protsessi ajaline kestus on äärmiselt individuaalne jäädes paari nädala ja mõne kuu vahele.
Sammud on järgmised:

Sõlmitakse koostööleping perekonna ja YFU
Eesti vahel.

6.

Perele edastatakse õpilase ja õpilasele pere
kontaktid. Omavaheline suhtlus võib alata.

Toimub kodukülastus ehk YFU tuleb kohvile,
et pikemalt vestelda ja teiega tuttavaks saada.
Vastatakse kõigile tekkinud küsimustele.

7.

Juulis/augustis toimub peredele ühepäevane
koolitus.

NB! Kui eelmisest vahetusaastast ja kontaktist
YFUga on möödas rohkem kui kolm aastat,
tuleb YFU uuesti külla!

8.

Õpilased saabuvad Eestisse 16. augustil ja
peredesse antakse 20.augustil.

• Maikuu algul on kõigil peredel võimalus taas
kohtuda ning vahetusaasta kokku võtta. Lõpuni
on jäämas vaid veel viimased poolteist kuud.
• Juunikuu viimasel nädalal lahkuvad esimesed
õpilased Eestist, kahe nädalaga on Eestimaa
vahetusõpilastest tühi. Kui keegi just ei ole oma
vahetusaastat suve võrra pikemaks teinud!
8
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• Veebruar toob endaga teise ühise tagasisideringi,
ikka selleks, et kogetut teistega jagada ja
üheskoos parimaid praktikaid üles täheldada.
Toimub piirkonniti.

ov

aprill

• Jõulud tulevad ka YFUs, igal aastal pisut isemoodi.

jaan

s
märt

• Sügisel kogunevad pered aasta esimesele ühisele
tagasisideringile, et jagada rõõmu ja muret.
Toimub piirkonniti.

dets

br

• Õpilased saabuvad Eestisse 16. augustil, kuid
pered saavad uuele liikmele vastu minna alles 20.
augustil, kas siis Harjumaale või Tartumaale.

talvine
kokkusaamine

jõulud

sügisene
kokkusaamine

okt

• YFU aasta algab perede koolitusega, millest
võtavad osa kõik tulevased vahetuspered. Koolitus
on ühepäevane ja toimub Kesk-Eestis.

Terve aasta jooksul on peredele olemas YFU tugi ja
toetus nii vabatahtlikust tugiisikute kui ka kontoritöötajate näol.

sept

Milline näeb välja vahetuspere
aastaring?

juuli

Perega võetakse ühendust ja lepitakse kokku
kodukülastuse aeg (tööpäeva õhtu või nädalavahetus).

a

3.

5.

juuni

2.

Pere täidab ära vahetuspereks hakkamise
ankeedi YFU Eesti kodulehel elektrooniliselt
www.yfu.ee/vahetuspere.

ai

1.

4. YFU annab vastuse pereks sobivuse kohta.
Jaatava vastuse korral leitakse koostöös
YFUga perre sobivaim õpilane. YFU sobivustesti leiad: www.yfu.ee/sobivustest.

õpilased
lahkuvad

aasta
kokkuvõte

*perele on kohustuslik vaid perede koolitus. Teised
üritused on soovituslikult (osalejad kiidavad!)

Vahetuspered
Veel küsimusi? Võta ühendust!
Diina Tuulik
Sissetulevate õpilaste programmijuht
diina@yfu.ee

501 0825

Korduma kippuvad küsimused
Kui kauaks vahetusõpilane Eestisse
jääb?

Kas üks aasta pole liiga pikk aeg?

Vahetusaasta kestab ühe terve õppeaasta - õpilased
saabuvad Eestisse 16. augustil (peredesse 20.augustil) ning lahkuvad juunikuu lõpus/juuli alguses. Vahel
saabub õpilasi ka jaanuaris ning siis kestab nende
vahetusaasta ühe kalendriaasta. Lisaks aastasele
programmile on olemas semesterprogrammid, mida
mõned vahetusõpilased valivad. See tähendab seda,
et vahetusaasta kestab pool aastat, kas siis augustist
detsembrini või jaanuarist juulikuuni.

Aasta ei ole üldse pikk aeg! Muidugi võivad selle aja
jooksul emotsioonid varieeruda ning vahel tuleb ka
väsimus, aga tegelikult on see aeg täis uusi kogemusi,
elamusi ja emotsioone, mis hoiavad elu värskena.
See toob kõik pereliikmed mugavustsoonist välja ning
annab võimaluse mõtiskleda oma valikute/traditsioonide üle terve aasta vältel. Ühes aastas on kõike
täpselt üks, üks 1. september, üks sügis, üks talv, üks
aastavahetus, üks isadepäev, üks emadepäev ja isegi
üks jaanipäev enne vahetusaasta lõppu. Kui hästi
läheb, siis ka üks sünnipäev kõikidel pereliikmetel.

Kas perekonnas peab olema sarnases
vanusegrupis lapsi?

Kas üksikvanem võib ka
vahetuspereks hakata?

Ei, perekonnas ei pea olema lapsed vahetusõpilasega
samas vanuses. Muidugi võib see aidata kaasa õpilase
kohanemisele, kuid ei ole kindlasti selle eelduseks. On
palju huvitavaid näiteid, kus just perekonna pisikesed
liikmed õpetavad oma vahetusõele- või vennale kiirelt
eesti keele selgeks. Tegelikult ei pea peres lapsi üldse
olema või nad võivad olla juba suured ja vanematekodust välja kolinud või alles planeerimisel ning otsustatakse end kõigepealt teismelisega proovile panna.

Sul on võimalik hakata vahetuspereks kui sul on juba
oma lapsed olemas või ei ole ühtegi. Sa sobid ka siis,
kui Su lapsed on juba kodunt välja kolinud, kui sa elad
maal, mitte linnas ning kui sa oled üksikvanem või kahe
lapsevanemaga perekond! Perekonnad võõrustavad
väga erinevaid lapsi ning samamoodi on perekonnamudelid väga erinevad. Oluline on, et perekond oleks
avatud, toetav ning et nende elus oleks ruumi veel
ühele lapsele.

Kui hästi peame kodus oskama
võõrkeeli, et endale vahetusõpilast
võtta?

Kas maakohas elavad pered saavad
ka kandideerida?

Tegelikult pole ühegi võõrkeele oskus vajalik. Õpilasele on küll lihtsam, kui keegi perekonnas räägib
natuke võõrkeeli. Eesti keelt ei oska varasemalt mitte
ükski õpilane, kes Eestisse tuleb. Aga meie 25 aasta
kogemus on, et mida kehvemini perekond võõrkeeli
oskab, seda kiiremini õpib vahetusõpilane ära eesti
keele. Ja kõige paremad keeleõpetajad on sageli
pisikesed õed ja vennad. Neil pole krampi, et äkki
võõramaalane ei saa minust aru ning nende raamatud
on täis pilte ja lihtsaid sõnu, millega on tore keeleõpet
alustada. Teisest küljest on tõsi ka see, et kui teil on
kodus tahtmine võõrkeeli praktiseerida, siis vahetusõpilane on igal juhul arendav!

Maapered on üliväga oodatud vahetusõpilasi võõrustama! Kõige olulisem kriteerium elukoha tarvis on see,
et noor saaks käia igapäevaselt koolis, kas siis ühistranspordiga, koolibussiga või viib teda pere ise kooli.
Väiksemate kogukondade seltsielu on vahel just see,
mille üle välismaalane suured silmad teeb ja uurib,
kuidas küll kõik kõiki tunnevad.
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YFU Eesti pakub 14-18 aastastele noortele võimalust veeta üks kooliaasta välisriigis.
Vahetusaasta YFUga annab asendamatu kogemuse eluks, mida mitte üksi teine programm
hiljem ei suuda pakkuda. Toetav vahetusperekond, gümnaasiumimiljöö, kohalikud sõbrad ning see,
et noor ei pea muretsema oma sissetuleku eest, loob erilise kombinatsiooni tingimustest,
mis on soodustavad enesearenguks ning keeleõppeks.

Miks saata laps vahetusaastale YFUga?
YFU on üks tunnustatumaid ning pikema kogemusega
vahetusprogrammide pakkujaid - maailmas oleme
tegutsenud juba üle 65 aasta, Eestis tähistame veerandsajandat tegutsemisaastat. Meil on kogemused ja
professionaalne tugisüsteem. Kogemuse läbi teinud
lapsevanemad soovitavad!

Saksamaal käinud õpilase lapsevanem:
„Kodumaalt, eriti kui see on väike nagu Eesti, pikemalt eemal viibimine avardab väga palju ja kiiresti
silmaringi. Siis näeb kui erinev on maailm ja kui palju erinevaid karaktereid selles elab. See aitab mõista
erineva kultuuritaustaga inimesi ja tolereerida maailmu, mis sinu omast erinevad küllaltki kardinaalselt.
Tolerantsus on kindlasti üks võtmeomadus, mis teeb võimsa arenguhüppe lapse (ja ka täiskasvanu)
teadvuses.“
Uruguays käinud õpilase
lapsevanem muljetab:
„See on superkogemus maailmaavastajatele.
Turvaline. Kontrollitud. Rahvusvaheline
kogemus. Inimesed teevad oma tööd
südamega.“

Argentiinas käinud õpilase
lapsevanem räägib:
„Vahetusaasta annab meeletu kogemuse.
Saab juurde enesekindlust, iseseisvust, õpib
lahendama probleeme ja saama hakkama
täiesti erinevate inimestega. Lisaks muidugi
keeleõpe.“

Miks minna vahetusaastale?
„Miks minna vahetusaastale? Sellepärast, et see on
parim võimalik kogemus, mis noorel inimesel on
võimalik saada.
Julgen väita, et mul on kogemusi seda ütlemaks.
Olen olnud vahetusõpilane YFUga Saksamaal, Erasmusega Itaalias, BAFFiga USAs, hetkel elan ja töötan
Vilniuses.
YFU võimaldab selle esimese turvalise rahvusvahelise
kogemuse, mille baasilt on järgmised sammud juba
oluliselt lihtsamad ja samas ka targemad!
Teiseks - saad sa endale veel ühe perekonna. Kus see
veel võimalik on? Ma helistasin just ühel hommikul
tööle sõites Saksamaale oma vanaemale, et niisama
jutustada.
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Mats Toots
Saksamaa 2001/2002
Country Manager, Tomra Systems, Leedu
Kolmandaks - tänu YFUle tekib Sul suurepärane sotsiaalne võrgustik haritud, avara silmaringiga ägedatest inimestest, kellega on üheaegselt mõnus niisama
aega veeta kui ka äri alustada või lausa abielluda ning
pere luua.
Kõigele sellele on lisaks vabatahtlikuks olemise kogemus. Tänu sellele avaneb võimalus noore inimesena
aidata kaasa ühe ettevõtte arengule ja seeläbi panustada isiklikku arengusse.
Neid positiivseid põhjuseid võibki kirjutama jääda.
Küsimus pole mitte miks, vaid millal minna vahetusaastale YFUga.“

Vahetusõpilased
Veel küsimusi? Võta ühendust!
Eva-Helen Kangro
Väljaminevate õpilaste programmispetsialist
evahelen@yfu.ee

5887 3131

Kuidas saada YFU vahetusõpilaseks?
Taotlemine jaotub järgnevateks sammudeks:
1.

Kandideerimine algab taotlusdokumentide
esitamisest: taotlusankeet (selle saad esitada
meie kodulehel www.yfu.ee), motivatsioonikiri, hinnete ülevaade ning taotlusmaks. Taotluseid võtame vastu aastaringselt ning neid
võib esitada juba järgnevateks õppeaastateks.

2.

3.

Pärast valimispäeva ootame sind koos vähemalt ühe lapsevanemaga lepinguvestlusele.
Vestlus annab võimaluse uurida detailsemalt
erinevate riikide programmide ning ülesehituse kohta, samuti lepingu ja rahastusvõimaluste kohta.

4. Lepinguvestlusele järgnevalt avaneb võimalus
sõlmida leping soovitud sihtriiki, eeldusel, et
sinna on antud hetkeks veel vabu kohti.

Valimispäeva läbinud õpilasel on võimalik
osaleda ka toetajate otsimise koolitusel. Sellest loe lähemalt leheküljelt 15.

Kui taotlusdokumendid on esitatud, saad sa
kutse valimispäevale – üritus, mille käigus
sinuga vesteldakse ning tehakse grupitöid,
eesmärgiga saada sinust parem ülevaade ning
veenduda, et oled vahetusaastale minekuks
valmis.

Peale lepingu sõlmimist algab põhjalikum
ettevalmistus vahetusaastaks ning YFU Eesti
toetab ja abistab Sind igal sammul! Täpsemalt
saad lugeda meie kodulehelt www.yfu.ee.

Õpilastele suunatud üritusi aitas korraldada Balsnack!
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Vahetusõpilased oma kogemusest
Vanessa Kärmas
Argentiina 2014/2015

Johanna Martin
Saksamaa 2013/2014

„Kõige suurema jälje minu südamesse jättis mu
vahetuspere. Ma ei osanud varem aimatagi, mis tunne
on omada õdesid. Meie suhe nägi välja nagu filmis:
me rääkisime üksteisele kõigest ja olime koguaeg
ninapidi koos. Aastast jäi väheks. Keegi meist ei kasutanud sõna „õde” lihtsalt suusoojaks, vaid südames
oligi päriselt tunne, et me pidime kokku saama.“

„Minu kõige meeldejäävam kogemus vahetusaastalt
juhtus kohe vahetusaasta alguses. Nimelt elasin
ma koolist 10 km kaugusel ja pidin iga päev bussiga
kooli ja koju sõitma. Ühel päeval pärast kooli istusin
bussi, panin kõrvaklapid pähe ja kuulasin sõites
muusikat. Pool tundi hiljem hakkasin mõtlema, et
midagi on valesti ja ma oleksin pidanud juba kodus
olema. Tuli välja, et olin istunud vale bussi peale ja
sõitnud 60km kodunt eemale Kieli linna. Kuna mul
ei olnud ei raha ega telefoni, siis rääkisin bussijuhile, et olen vahetusõpilane ja juhtus selline olukord ning ta lubas mu järgmise bussiga tagasi viia.
Koju jõudes ma muidugi naersin koos oma vahetusvanematega selle väikese seikluse üle.“

Grete Post
USA 2014/2015
„Vahetusaastale minnes oli mu suurimaks hirmuks
koduigatsus. Olles väga lähedane oma Eesti pere ja
sõpradega ning pärit väikesest külast, võib ühtäkki
suurde ja tundmatusse USAsse kolimine tunduda
suure katsumusena. Kohale jõudes lõi mind tõesti kõik
pahviks, mistõttu ei teadnud ma kuidas istuda ega
astuda. Kuid tänu toetavale vahetusperele ja igas olukorras abistavatele klassikaaslastele ning õpetajatele
sulandusin ma peatselt uude kodukohta sisse ning ei
pidanud kordagi tundma koduigatsust. Leidsin omale
teise kodu, pere ja sõbrad kes jäävad mulle alatiseks
sügavale südamesse.“

Georg Alemaa
Kolumbia 2013/2014

„Minu vahetusaastat Kolumbias võib kohati võrrelda
erineva eluga, mida elasin ja elan siiani paralleelselt
kodumaa eluga iga päev. Aasta täis uut ja seninägematut, erinevaid seiklusi ning argipäevast rutiini
kohandasid mind raamidesse, milles täna elan.
Erinevad hoiakud vähemusse, arusaamad maailmast
ning üleüldine suhtumine kujunes välja just Kolumbia inimeste keskis. Väidan julgelt, et vahetusaasta
Inger Põder
mõjudest olen tõeliselt aru saanud alles kolm aastat
Holland 2013/2014
hiljem, kui olen alustanud õpinguid ülikoolis ning
„Vahetusaastale minnes kartsin kõige rohkem ehk
sammun teed iseseisva elu suunas. Tänu vahetusaasseda, et ma ei leia sealt endale õigeid inimesi, et ma
tale olen saanud sõpru paljudest erinevatest kultuuriei sobi teiste noortega kokku. Ilmselt oli suurim hirm
dest ning riikidest üle maailma, kuid minu südame on
võimalus, et koolis ei lähe nii hästi. Tegelikult motivee- võlunud teadmine, et kusagil kaugel Kolumbia pearis see hirm mind erinevate inimestega suhtlema ning linna tänaval ootab mind perekond, kes peab mind
kõigiga rääkima. Nii sain leida omale just need inime- oma pojaks. Aitäh YFU, et oled andnud mulle võimased, kellega tundsin end kõige mugavamalt. Leidsin
luse olla mina ise ja kujuneda sellega kõrvuti!“
omale koolist head sõbrad, kellega suhtlen siiani.“
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Vahetusõpilased

Kuhu saab YFU Eestiga minna?

Argentiina
Austraalia
Austria
Belgia
Brasiilia
Bulgaaria
Ecuador
Hiina
Holland
India
Itaalia
Jaapan
Läti
Leedu
Lõuna-Aafrika
Mehhiko
Norra
Paraguay

Poola
Prantsusmaa
Rootsi
Rumeenia
Saksamaa
Serbia
Slovakkia
Soome
Šveits
Taani
Tai
Tšehhi
Tšiili
Türgi
UK ja Iirimaa
Ungari
Uruguay
USA
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Korduma kippuvad küsimused
Kui vahetusaastalt tagasi tulen, siis
millises klassis ma kooliteed jätkan?

Kas enne ei saa lepingut sõlmida, kui
kogu raha pole koos?

Kooliteed jätkatakse enamasti pooleli jäänud kohast –
kui lõpetasid enne vahetusaastat 9. klassi, siis tagasi
tulles lähed 10ndasse. Vahetusaastal klassi lõpetamine on keeruline, kuna esimestel kuudel õpitakse
alles keelt, mistõttu ei ole võimalik täismahulises
õppetöös osaleda. Samuti on õppekavad riigiti üpris
erinevad ning ainete ülekandmine seetõttu komplitseeritud. Kui õpilane saab aga oma Eesti kooliga
kokkuleppele ainete ülekandmise osas, siis ei ole YFU
poolt sellele takistusi. Iseenesest „vahele jäänud“
kooliaasta edasist kooliteed kuidagi ei mõjuta ning
sageli on uue klassiga jätkamine isegi kergem – vahetusaasta muudab Sind ennast pärast palju!

Lepingu sõlmimise hetkel ei pea raha koos olema –
osalustasu maksed jaotatakse graafiku alusel
perioodi, mis jääb lepingu sõlmimisest vahetusaasta
alguseni, vältel laiali. See annab võimaluse osa summast ka näiteks toetajate abiga kokku saada. Kindlasti
võiks aga lepingu sõlmimisel olla olemas plaan rahastuse leidmise kohta – see aitab sihi silme ees hoida
ning annab kindluse nii meile kui teile!

Kas sihtriigi ja linna valiku saab teha
ise või on mingi nimekiri variantidest
kuhu saab minna?

Osalustasu katab suurema osa programmiga seonduvatest kuludest – lennupiletid, kindlustuse, väljaõppe- ja YFU seminaride kulu, paigutusega seonduvad
kulud, õppemaksu, tugisüsteemi jms. Lisanduvad
kulud võivad olla igakuine taskuraha, viisaga seonduvad kulud, õppematerjalid, koolivorm, igapäevane
transport. Paljuski sõltub konkreetsest sihtriigist ning
täpsemat infot selle kohta leiad kodulehel.

Sihtriigi saab õpilane valida ise, eeldusel, et sinna
on lepingu sõlmimise hetkel vabu kohti ning silmas
peab pidama ka sihtriigi poolseid ootuseid vanuse
ja keeleoskuse osas (täpsem info riigiti kodulehel).
Konkreetset piirkonda või linna aga sihtriigis valida ei
saa – õpilane läheb elama sinna, kuhu leitakse talle
sobivaim vahetuspere. Suurem osa õpilastest paigutatakse väiksematesse piirkondadesse ja asulatesse sealne keskkond aitab noorel kiiremini kohaneda.
INFOTUNNID
Miks üldse minna?
Mida peaks enne teadma
ja tegema?
Kuidas seda kõike rahastada?
Mis riikidesse on üldse võimalik minna?
Kuidas vahetusaasta välja näeb,
mis seal toimub?
Kõigile neile ning palju rohkematele
küsimustele saad vastuse tulles
YFU Eesti infotundi!
Täpsem info ja registreerimine
YFU Eesti kodulehel
Tallinnas toimuvaid kultuuriõhtuid/infotunde
toetab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet!
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Kas programmi osalustasu on ainukene rahaline kulu või peavad vanemad lapsele välismaale ka taskuraha
kaasa andma?

Kuidas käib stipendiumi taotlemine?
Millised on stipendiaatide
valikukriteeriumid ning millised
tegurid suurendavad stipendiumi
saamise võimalust?
Hooaja jooksul toimub kaks stipendiumikonkurssi.
Stipendium on ühekordne rahaline toetus summas
1000 – 2000 eurot. Seda saavad taotleda kõik õpilased, kes on läbinud valimispäeva, käinud lepinguvestlusel ning osalenud toetajate otsimise koolitusel.
Taotlemiseks ei pea veel leping sõlmitud olema.
Taotlemise protsess jaotub kaheks: esmalt esitatakse
avaldus ning nende põhjal otsustab komisjon, kes kutsutakse edasi intervjuule. Taotlejate puhul jälgitakse
seda, kui hästi on põhjendatud soov minna vahetusaastale, kui palju on iseseisvalt vaeva nähtud rahastuse leidmiseks, milline on reaalne vajadus lisanduvaks rahaliseks toetuseks ning loomulikult seda, et
noorel oleks vahetusaastast rääkides sära silmades.

Toetajate otsimine
Veel küsimusi? Võta ühendust!
Terje Kruup
Arendustegevuste projektijuht
terje@yfu.ee

522 0003

Näide õpilase tehtud plaanist ning
YFU osalustasu jaotumisest:
YFU PROGRAMMI
TASU JAGUNEMINE

NÄIDISPLAAN
ÕPILASE OSALUSTASU
KOGUMISEST

8%

700 €

YFU organisatsioonide ühtse
kvaliteedi ja jätkusutlikkuse
tagamine.

Käisin suvel tööl.

Infosüsteemid, andmebaasid,
koolitused.
24%

1500 €

Kindlustus ja transport
vahetusmaale ning tagasi.

Sünnipäevaks ja jõuludeks
palusin kinkida raha.

27%

300 €

Õpilaste ettevalmistamine
enne vahetusaastat.

Pakun lapsehoiu teenust.
Jalutan naabrite koeri.

Koolitused, seminarid, nõustamine, lapsevanemate kohtumised, materjalid, YFU Eesti
kontori töö ja tugiteenuste
kvaliteedi tagamine.

300 €
Müün laatadel kooke ja
käsitööd.
800 €
Leidsin suvetöö.

YFU toetab õpilasi omalt poolt
koolituste ja nõuga. Igal aastal
kasvab nende õpilaste arv,
kellel õnnestub vähemalt pool
programmitasust saada kokku
toetajate abiga. Unikaalne
ja toimiv toetajate otsimise
lahendus toob välja õpilase
isikupära ning tekitab toetajates huvi. Hea plaan viib sihile.
Toetajate otsimine annab
kogemuse, kus areneb oma
sihikindlus, planeerimisoskus,
ettevõtlikkus, loovus,
suhtlemisoskus jpm.
2017/2018 õppeaastaks oli
juunikuu seisuga toetuseid
saanud 42 õpilast, kokku
601 toetajalt kogusummas
103 737 eurot.

Nõuanded toetajate
otsimiseks:
• Tee tööd ja näe vaeva, siis jõuad
ka vahetusaastale.
• Loo oma isikupärased
lahendused. Sa oled eriline!
• Vabanduste otsimine ei vii
sihile.

41%

3400 €

Vastuvõtva maa YFU kulud.

Korraldan toetuste kogumise
kampaania.

• Ära lükka tegemisi edasi, iga
tehtud samm viib vahetusaasta
poole!

Olen läbinud YFU „Toetajate
otsimise koolituse“ ja otsin
toetajaid.

• Leia endale mentor – hea nõu
on ka edasiviiv kriitika, millest
õppida ja edu saavutada!

Seminarid, kohtumised, nõustamine vahetusaasta jooksul.
Perede leidmine, koolitamine,
nõustamine. Kontori töö ja
tugiteenuste kvaliteedi tagamine.

100%

Taotlen YFUst stipendiumit.

7000 €

Sandra Järv
Toetajate otsimise
koolituste juht
2016/2017
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Vabatahtliku teekonna minevik-olevik-tulevik
„Erinevalt paljudest teistest vahetusõpilastest, ootas
eestlasi ees pikk kodutee. Nimelt sõidavad eestlased
igal aastal Berliinist koju bussiga ning ka sel aastal
ootas meid ees 32-tunnine koduretk.

Juba YESil olid kõik kahevahel - vahetusaasta oli
selja taga, kuid kodus veel ei oldud ning hoolimata
Eesti-igatsusest olid kõigil emotsioonid seinast-seina.
Milliseks on vahepeal muutunud minu pere ja sõbrad?
Kas mu kodu näeb teistsugune välja? Kui palju olen ma
ise muutunud ja milline saab olema tagasi Eesti ellu
sulandumine? Huvitav kas mu koer mind veel mäletab?
Bussisõidu kulminatsiooniks oli Pärnusse ning sealt
edasi Tallinnasse jõudmine - mõni nägi juba aknast
oma pere, mõni ei julgenud bussist väljudagi, mõni
soovis, et buss keeraks otsa ringi ning põrutaks
tagasi. Kaasas olnud vabatahtlike vahetusaastatest
on nüüdseks möödunud aastaid, kuid õpilaste taaskohtumine oma peredega võttis neilgi pisara silma.
Nüüd ootab kõiki vahetusõpilasi ees kõige huvitavam,
kuid samas kõige väljakutsuvam osa - kuidas sobitada
ennast uuesti Eesti ellu ning näha, kuidas vahetusaasta
neid kõiki muutnud on. Edu kõigile vahetusõpilastele
ning näeme uuesti, sel korral juba vabatahtlikena!”
Selle kirjutas Anneli Võsandi, 2016 aasta Eesti grupi
juht ehk IGL (International Group Leader) ja 2017.
aasta YESi rahvusvaheline IGL-koordinaator.

YES (Young Europeans’ Seminar) toimus tänavu juba
40. korda. Euroopa keeruline minevik, ajendas sellel
seminaril noortes looma ühist Euroopa-meelsust.
Koduriigist A vahetusriiki B minnes, tekib kodune
tunne ning mõistmine mõlemas riigis. Kogunedes
teistega, kes on pärit riigist C ja käinud riigis D, areneb
arusaam ühistest kogemustest ja seeläbi meie sarnastusest hoolimata erinevast keele- ja kultuuritaustast.
Sidusus on Euroopa fundamentaalne väärtus, mida
YFU aitab luua ning mõtestada.
Lisaks sellele kogunevad YESile 600 noort inimest, kel
on potentsiaal muuta maailma. Nende tahe liigutada
mägesid, ajendab korraldajaid pakkuma neile õpetlikku sisu, et nende energiat rakendada. YES pole
ainult platvorm vahetusaasta analüüsimiseks ja vahepeatus vahetusriigi ja kodu vahel, nii nagu seda tihti
ekslikult eeldatakse, vaid veelgi enam teenib hariduslikku eesmärki, mis on YFU põhiväärtus. YESil saavad
õpilased võimaluse omandada teadmisi teemadel,
millest nad veel kuulnudki pole. Õpilased läbivad kuue
päeva jooksul mitmeid koolitusi, mida edaspidises
elus, olgu siis YFU maailmas või väljaspool, rakendada.

Tänavu toimus juubeli-YES, see sai 40! YFU Eesti, koos
Rootsiga, oli üks peakorraldajatest ning SEE on meile
oluline tunnustus - oleme hingelt yfukad!
Lõpetuseks – the time after the yes, is the time before
the yes. Järgmise aastani!

UKS YFU MAAILMA
Tubli vahetusõpilane või muidu
tore inimene, kes sa soovid osa
saada YFU vabatahtlikkuse maailmast. Oleme sinu jaoks loonud aasta
pikkuse sisseelamise programmi, mis
toetab sinu vabatahtlikkuse algust.
Teekonnale saad kaasa põhiteadmised, et astuda esimesed turvalised
sammud yfukana.
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Heliis Nemsitsveridze
Austria 2012/2013
YES 2017 MEESKOND
Henri Lemp, Martin Arro, Heliis Nemsitsveridze,
Henri Kopra, Anneli Võsandi, Inger Marie Põder, Alice
Kääramees, Georg Alemaa, Tiina Pruus, Johanna Martin,
Krista Kallavus, Elina Kukk, Trine Tamm, Merilin Raidmets,
Sandra Järv, Helen Uleskin, Mariin Suvi, Aile Arro

Vabatahtlikud

2016/2017
HOOAJA
STATISTIKA:
• toimus 168 üritust
• viidi läbi 144 koolitundi
• 168 vabatahtlikku viisid läbi
kokku 312 tegevust
• kokku panustasid nad
enda aega 17904
tundi

KOORDINAATORID - AITÄH!
Vabatahtlikel, kodusemalt nimetatult yfukatel,
on võimalus anda enda panus organisatsiooni
arengusse läbi erinevate tegevuste. Vastavalt
isiklikele eelistustele ja oskustele on võimalus
kuuluda valdkonnapõhistesse töögruppidesse,
kus võimetekohaselt rakendada ja arendada
enda teadmisi ning oskusi.
2016/2017 hooajal oli kokku 17 töögruppi,
mis tegutsesid kindla eesmärgi nimel terve
hooaja – juulist juunini. Kogu seda gruppide
mesilasperet aitasid juhtida ja õigel kursil
hoida tublid-andekad-kohusetundlikudloovad-multitaskingut oskavad gruppide
koordinaatorid, kes muudavad iga aasta
just enda nägu ja tegu. Vabatahtlikud, kes
võtsid kohustuse ja vastutuse seista YFU
organisatsiooni arengu eest, olla teejuhiks
teistele ja hindamatuteks abilisteks kontori
töötajatele.
Aitäh teile!
YFU kontor

Mida olen mina saanud YFUst?
Oma vahetusaastalt tagasi tulles olin kindel, et vabatahtlikkus on mõttetult aeganõudev eneseteostus,
mille eest tasu ei saa. Nüüdseks olen olnud YFUga
seotud kolm aastat. Selle nelja aastaga olen mõistnud, et suurim tasu, mida teenida, on TÄNU. Kõik see,
mida pakub mulle YFU vabatahtlikuks olemine, ületab
selle, mida kunagi olin soovinud. Päevad on täis uusi
väljakutseid, katsumusi ja elamusi, mis sunnivad
ennast ületama ja arendama. Parim osa on see, et
selja taga on alati valmis aitama kogu YFU kogukond,
kellest paljud on nüüd minu uued sõbrad.
Kui jätta kõrvale kõik need motiveerivad üritused,
koolitused ja õhtud YFU seltsis, olen ennekõike tänulik
selle üle, et kolm aastat vabatahtlikkust on andnud
mulle sõbrad, kes püsivad veel kaua. Näen neid peaaegu igapäevaselt ja olen kurb, kui neid pole mu kõrval. Öeldakse, et “YFU suurim vara on vabatahtlikud”,
tegelikult on YFU suurim vara ÜHTEKUULUVUSTUNNE!
Georg Alemaa
Kolumbia 2013/2014

Veel küsimusi? Võta ühendust!
Airika Torn
Vabatahtlike koordinaator
airika@yfu.ee

5620 8228
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Esimese aasta vabatahtlik ehk Jubin
Vahetusaasta ei ole vaid üks aasta välismaal. Uskuge
või mitte, aga tagasi Eestisse tulemine on pea sama
raske, veider ja huvitav kui ära minemine. Seetõttu
toimuvad sarnaselt vahetusriigi üritustega pidevalt
seminarid ka Jubinatele ehk sellele vahetusõpilaste
lennule, kes viimastena tagasi kodumaale on tulnud.
Vabatahtliku teekonna algust tähistab Jubina aastaalguse selminar ehk Jubina AAS. Kahepäevase seminari
jooksul saab vastuse küsimusele “mis imeloom see
vabatahtlik üldse on?”. Kogu üritust viib läbi eriilmeline, kuid kõige pädevamatest vabatahtlikest koosnev
dream-team, kes juhivad jubinaid oskuslikult ühest
õpitoast teise.
Esimese päeva kulminatsiooniks on värbamislaat, kus
jagatakse teadmisi erinevatest YFU töövaldkondadest ning kus enamus jubinaid otsustab, millega nad
vabatahtlikuna rohkem tegeleda tahaksid. Võimalusi
on lõputult, sest valik on vaba, teha saab nii valimispäevi, viia läbi koolitunde või leida hoopis omale
meelepärane tegevus turundus-, koolitus-, filmi- või
mõnes teises valdkonnas.
Kuigi päevakava on tihe ja täis pikitud erinevaid
töötubasid ning koolitusi, siis sellele vaatamata ei ole
tegemist tuima seminariga. Kõiki tegevusi ilmestab
dream-teami entusiasm ning jubinate naerukilked,
sinna vahele ka mõned „MATSINGA!“ -hüüded, ringtantsud ja muud hüplemised.
Elo Maria Pauman
Prantsusmaa 2014/2015

MA MÕISTAN, ET MINUST SÕLTUB, ET ASI
TEHTUD SAAKS, SEST - KOOS ON ÄGE!
Just sellise juhtmõtte all toimetavad YFU Eesti
vabatahtlikud. YFU Eesti väärtuseks on inimesed,
kes kannavad ühist põhimõtet - koos on äge!
Seetõttu on suure tähelepanu all vabatahtlike
kaasamine ja arendamine, et hoida ja kasvatada
suhtumist - “ma mõistan, et minust sõltub”.
Mõtestatud tegevuse kaudu oskab YFU vabatahtlik võtta vastutust ja rolle, mis aitavad noorel
omandada uusi oskusi ja neid kasutusele võtta
ka organisatsioonist väljaspool.
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Vabatahtlikud

YFU vaim on kestev

Lõpmatud võimalused - ainult haara

Tunnistan ausalt, olin esialgu skeptiline, pärast pika aja
möödumist GIKi ehk gruppide infokoja kutset lugedes,
sest seostasin seda ammuste aegadega, mil gruppide
juhid kontoris kogunesid ja tundide kaupa grupisiseseid murekohti arutasid. Lisaks tundus GIKi pealkiri
„mõtestame jura” natuke segane, mis viitas asjaolule,
et GIK pole yfukate seas just väga populaarne. Pidin
aga üllatuma, kui ma lõpuks üritusele kohale läksin!

YFUs on laialt levinud, vaat’ et kivissegi raiutud, arusaam, et vahetusaasta muudab noore inimese elu. Ma
olen sellega nõus. Olgu kogemus siis pikem või lühem,
positiivne või negatiivne, avaldugu selle mõju kohe
või mõne aja pärast – senised arusaamad maailmast
saavad vahetusaastal (või poolaastal või mis iganes
aja jooksul) ilmselt pea peale pööratud ning senine
elukogemus ümber hinnatud. Ent olgem ausad, kui
vahetusaastast on jupp aega möödas, ihkab hing teisi,
heal juhul vähemalt samaväärseid maailmamuutvaid
kogemusi. Kaua seda vana hobust ikka ruunata.

Meid oli kohal ideaalne arv, et olla ühtne grupp ning
pean ausalt tunnistama, et ma ei ole juba ammu nii
palju enda ja YFU kohta õppinud ja kõhuvaluni naernud!
Rajaleidja esindaja õpetas meile enda kompetentse
näitama tutvumiskuulutuste kirjutamise kaudu - avastasime, et mõnel meist on „nupp“, mis nokib rohkem
kui „näljane kana“, samas mõni teine leidis, et parim
combo eluks on oliivid ning kassid. Lisaks sellele saime
aru, mis on meie komistuskivideks ning kuidas YFU,
pere, kool kui ka sõbrad meile erinevaid oskusi õpetavad, mis kõikides elu valdkondades kasuks tulevad.
Kuigi ma kahtlesin alguses korduvalt, kas GIKile üldse
minna, siis tagantjärele olen seletamatult õnnelik, et
ma läksin!
Näeme järgmistel üritusel!

Aile Arro
Saksamaa 2009/2010

Georg Alemaa
Kolumbia 2013/2014
„Minu lemmik, pikaks ajaks meeldejääv YFU
moment on Sügisene WS ehk workshop, kus
toimus kollektiivne koosistumine, üksteise
otsas magamine, oma suva järgi ärkamine - see
tekitas ühtustunnet. WS andis mulle motivatsiooni jätkata, jätkata mitte ainult YFU nimel,
vaid oma sõprade, YFU vabatahtlike nimel.“

Mina leidsin omal ajal järgmise astme väljakutsed YFU
Eestis vabatahtlikku tööd tehes. Alustades ümbrikele
markide kleepimisest ja lõpetades 2012. aasta YESi
korraldamisega. Sinna vahele tuuritamised, kevadiste
ja sügiste workshopide korraldamised, tugiisikuks olemine, VKG maailm ja juhatuse koosolekud. See ning
palju muud. Kuid ühel hetkel tekkis tunne, et tahaks
veel midagi. Midagi muud, midagi suuremat.
Minu jaoks oli see üks ja suurem asi - European Trainer Network ehk ETN. Tegemist on EEE-YFU alla kuuluva koolitajate seltskonnaga, mille liikmed käivad üle
Euroopa EEE-YFU koolitusi tegemas või siis erinevates
Euroopa YFUde üritustel koolitusi-seminare läbi viimas.
See on uskumatu KUI palju ma neid koolitusi ette
valmistades ja nende koolituste ajal kasvasin ning arenesin. Nii koolitajana, teema-eksperdina kui lihtsalt
inimesena.
Sigrid Solnik
Saksamaa 2009/2010

19

YFU kõige-kõigemad aastal 2016
15.09.2016. Õhtu saabudes käivitati Eesti eri otsades autod ning alustati teed Eestimaa keskpunkti,
Paidesse, võluvasse Põhjaka Mõisa, kus tervitas
vabatahtlikke juba tuttav õdus interjöör, just sobilik
Aasta Vabatahtliku Gala läbiviimiseks. Majesteetlikult
krigisev puitpõrand andis aimu ärevatest sammudest,
mis tähendas vaid üht – saabumas on nomineeritud
laureaadid! Konkursile nomineeriti pea 30 tublit
inimest, mis näitab kui suure panuse annavad vabatahtlikud YFU töösse ning, et seda tööd ka märgatakse
ja tunnustatakse.
Igal aastal tunnustab YFU Eesti Vabatahtliku Galal
silmapaistvaid YFUkaid järgmiste tiitlitega…
YFU aasta PERE on see pere, kes on tulnud ja võtnud
endale lapse, teinud tema vahetusaasta maailma
parimaks ja on jäänud mulje, et vahetusõpilane on
kuulunud sinna perre juba sünnist saati!

YFU aasta VABATAHTLIK on oma aktiivsuse ja tegutsemistahtega eeskujuks kõigile YFU vabatahtlikele,
ta on muutnud aastaga YFU nägu ja YFU on muutnud
tema nägu!
Anneli
Võsandi
Anneli on panustanud
peaaegu et igal võimalikul
moel YFU töösse, pole vist
ühtki vabatahtlikku, kes
tema nime või tegu
ei tea.

YFU aasta UUSTULNUK tuli ja jäi, ta tegi palju ja isegi
rohkem veel kui kogenu, uudistades, õppides ja vahel
ka kukkudes vallutas ta kõik tipud ja jäi meelde!

Prk. Tubli

Ken Põldis

Aitäh teile, et avasite
enda kodu uksed
välisõpilasele ja
leidsite koha talle
enda südames.

Aitäh Ken, et oled
muutnud YFU kontori
enda teiseks koduks ja
seeläbi panustanud erinevate
tegevuste õnnestumisse
100%liselt!

YFU aasta TÄHT on inimene või tiim, kes on aasta
jooksul silma paistnud: erilise toimekusega, viinud
ellu erilise muudatuse, loonud uue kvaliteedi, teinud
väga tublit tööd ja panustanud silmapaistvalt oma
vastutusalas.

Georg Alemaa

Hanna Saare
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Vanessa Yasmine Birgitta Roosmets

Kaia Treier

Heliis Nemsitsveridze

Aile Arro

Inger Marie Põder

YFU pood

Yfukale YFU meened!
Meened müügil YFU kontoris ja YFU suurematel üritustel.
Aga saadame ka postiga, seega kirjuta meile julgelt!
YFU meeneid ostes toetad YFU stipendiumifondi.

1.

YFU Eesti T-särk on YFU maailmas
ainulaadne! Juhul kui hindad Eesti
Disaini, siis see on MUST-HAVE!

25€
2.

3.

YFU Eesti pusa on vaieldamatu
hitt-toode läbi aegade. Sobib
kooli, tööle, metsa või festivalile.
You name it!

Üüber öko kott, mis mahub
kingituseks ka täiesti pungil
olevasse käsipagasisse.
Päriselt!

4.

20€

5.
Pudelivesi on ammu OUT!
Kraanivesi on IN! YFU ülipopi
pudeliga ei kannata sa enam
kunagi veepuuduse all. PS.
Pudel on BPA vaba!

Pole midagi paremat, kui
üks soe kakao ühel külmal
talveõhtul või kuum tee, kui
oled äsja lõpetanud metsas
pika matka. See lekkekindel
termoskruus saab olema su
parim sõber!

11€
5€

15€
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25 aastat head koostööd koolidega
Selle aja jooksul oleme jõudnud pea igasse Eesti kooli
ja 20 000 nooreni!

Pakkumised koolidele õppeaastaks
2017/2018
YFU on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt loodud
algatuse “Huvitav kool” partnerorganisatsioon. Algatuse eesmärk on muuta iga kool huvitavaks õpilastele,
õpetajatele, lapsevanematele, hariduse toetajatele ja
sõpradele.

YFU koolikülastus 90ndatel aastatel

Miks just YFU töötoad?

Kellele ja millised YFU töötoad?

• Põnevad kogemused otse klassiruumi – töötoad
noortelt noortele;

• Hea võimalus 8.-11. klassi õpetajatele, kes
soovivad oma õppetegevust põnevamaks ja
elulisemaks muuta;

• Tänu Euroopa Liidu Erasmus + rahastusele on
töötoad koolile käesoleval õppeaastal tasuta;
• Iga töötuba sisaldab interaktiivset tegevust, mis
annab silmaringi avardava kogemuse tavapärasest
erineva nurga alt;
• Töötoad toetavad õppekava üldeesmärke (töötoad
on kokku pandud koostöös Noored Kooliga);
• Vabatahtlikel on töötoa läbiviimiseks vajalik
ettevalmistus. Lisaks on neil mitmekülgne
maailma kogemise kogemus, mida põnevate
näidete kaudu jagada.

• Töötube saab tellida õppeaasta jooksul kasvõi
mitu korda!
YFU töötuba kestab vähemalt ühe koolitunni
(45 min).
Sobib 8.-11. klassile.
Külalistunnid on tasuta.

Lisainfo ja tellimine:
Annely Emma Krell
Turundusspetsialist
annelyemma@yfu.ee
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5341 4744

Koolid

Töötubade valik:
Ühiskonnaõpetuse tund
Kuidas märgata ja analüüsida
meid ümbritsevat ühiskonda oma
mitmekesisuses?

Keele-ja kultuuritund (inglise,
prantsuse, saksa keeles või eesti
keel võõrkeelena)
Mis on kultuur ning kuidas on
seotud keel kultuuriga?

Minu elu vahetusõpilasena
Et teha häid valikuid, peab olema
teadlik võimalustest.

Töötubade läbiviimist kaasrahastab Euroopa Liidu
Erasmus + programm rahvusvahelise projekti
„Coloured Glasses Expansion Project“ raames.

Võimalused, mida õpilastele välja
pakkuda:
• Uurimistöö YFU põhjal;
• Töövarjupäev YFUs;
• Praktika YFU kontoris;
• Kogukonnapraktika
(heakodanik.ee/kogukonnapraktika).
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Tule külla ning taasavasta hurmav ja ainulaadne
Lõuna-Eesti loodus koos selle keskel asuva
Taevaskoja puhkekeskusega, kus on võimalik:
korraldada firmaüritusi
• lõbutseda ainulaadseid elamusi pakkuvatel talvepäevadel
• viia ellu unistuste pulmad kauni looduse keskel ja soovi korral
võimalus registreerimine Suures Taevaskojas
• seigelda ja matkata nii maal, õhus kui ka veepeal
• lihtsalt mõnusalt aega veeta ja ainulaadses looduses jalutada
• viia läbi seminare ja koolitusi
•

Täpsem teave info@taevaskoja.ee või telefonil

www.taevaskoja.ee

515 9870

