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« MistralBoréal » -vaihto-ohjelma 
Henkilötietolomake 

 

Tämän lomakkeen tiedot ovat olennaisia kahden maan vaihto-oppilasparien muodostamisen 

onnistumisen kannalta. Tietoja käytetään ainoastaan tähän tarkoitukseen. 

Henkilötietojen tietosuojan takia tämä lomake tulee tulostaa ja lähettää täytettynä postitse 

ennen 20. toukokuuta 2021 osoiteeseen:  

Institut Français de Finlande 

Yrjönkatu, 36  

00100 HELSINKI 

Kuten osallistumisehtoja koskevassa lomakkeessa mainitaan, tietoja käytetään ainoastaan 

vaihto-oppilasparien muodostamiseen, ja ne tuhotaan oppilasvaihdon jälkeen.  

Pyydämme teitä vastaamaan kysymyksiin ranskaksi tai englanniksi! 

 

1. Oppilaan henkilötiedot: 

Sukunimi:  

Etunimi:  

Syntymäaika  

Sukupuoli  

Kansallisuus  

Oppilaan kotiosoite (katu, postinumero ja 
kaupunki,) 

 

Oppilaan sähköpostiosoite:  

Oppilaan 1. huoltajan sähköpostiosoite   

1. huoltajan puhelinnumero  

Oppilaan 2. huoltajan sähköpostiosoite  

2. huoltajan puhelinnumero  

 

2. Vastaanottava koulu Suomessa 

Oppilaitoksen nimi  

Oppilaitoksen osoite (katu, postinumero ja 
kaupunki) 

 

Oppilaan vuosiluokka (10 ? 11 ?12 ?)  

Ranskanopettajan nimi  

Ranskanopettajan sähköpostiosoite  

Koulun opetuskieli (suomi? ruotsi? englanti?)  

Onko koulussa IB-osasto?  Kyllä    Ei 
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3. Vastaanottava perhe ja asunto 

Vanhemmat: tarpeellisia huomioita (eronneet? 
erityinen vuorokausirytmi? jne.) 

 

Siskot/ veljet: onko oppilaalla sisaruksia? 
lukumäärä? iät? 

Siskot: määrä = …………./ikä/iät = ………………… 
Veljet: määrä = …………./ikä/iät = ………………… 

Perheen tarjoamia aktiviteetteja vaihto-
oppilaalle?  

 
 
 
 

Asuinpaikka: kaupunki? maaseutu? Kaupungin 
koko (asukasluku) 

 

Asunto: huoneisto TAI talo? (YMPYRÖIKÄÄ oikea 
vaihtoehto 

Huoneisto TAI talo 

Montako huonetta huoneistossa /talossa on?   

Onko vaihto-oppilaalle oma huone?   

Onko majoitus oppilasasuntolassa mahdollinen?   

Erityisiä huomioita majoituksesta?  

Miten koulumatka tai muu liikkuminen järjestyy: 
YMPYRÖIKÄÄ oikea vaihtoehto 

• Joukkoliikenne? Bussi? Juna? 

• Vanhemmat vievät autolla 

• Polkupyörällä?  

• Muu (mikä) : 
……………………………………… 

 

4. Kotieläimet 

Eläin 1 (+ tarkentakaa lukumäärä)  

Eläin 2 (+ tarkentakaa lukumäärä)  

Eläin 3 (+ tarkentakaa lukumäärä)  

Eläin 4 (+ tarkentakaa lukumäärä)  

Eläin 5 (+ tarkentakaa lukumäärä)  

Yli 5 kotieläintä + tarkentakaa mitä eläimiä  

 

5. Tupakointi 

Tupakoidaanko perheessä?  

Sisällä vai ulkona?  

Onko tupakoivien oppilaiden oleskelu 
perheessä mahdollista? Millä ehdoilla? 

 

 

6. Vapaa-aika: onko perheellä seuraavia harrastuksia? Kuinka usein?  

Urheilu?  

Mitä urheilua? (+ kuinka usein)  
 
 

Ystävien tapaaminen? (+ kuinka usein)  
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Toiminta ystävien kanssa (keskustelu, urheilu, 
ravintolakäynnit, elokuvat jne.) 

 
 
 

Videopelien pelaaminen? (mitä pelejä + kuinka 
usein?) 

 

Lukeminen? (minkätyyppisiä kirjoja + kuinka 
paljon?) 

 
 
 

Musiikin kuuntelu tai soittaminen ? (+ 
minkälaista musiikkia, kuinka usein) 

 
 
 

Elokuvien katsominen? (minkälaisia elokuvia + 
kuinka usein?) 

 
 
 

Sosiaalisen median käyttö? (mitä medioita? 
mihin tarkoitukseen?) 

 

Muuta mainittavaa? (tarkentakaa)  
 
 

 

7. Persoonallisuus: rastittakaa adjektiivit, jotka mielestänne kuvaavat persoonallisuuttanne 

(KORKEINTAAN 4 adjektiivia). Voitte halutessanne lisätä kommentteja oikeanpuoleiseen 

sarakkeeseen:  

 Rastittakaa, jos 
adjektiivi kuvaa 
teitä  
(MAX 4 kohtaa) 

Kommentteja (vapaavalintainen) 

Rauhallinen   

Puhelias   

Urheilullinen   

Hauska, pitää 
leikinlaskusta 

  

Ujo   

Ulospäinsuuntautunut   

Hyvin sosiaalinen   

Haaveksiva   

Luova   

Jalat maassa    

Antelias   

Utelias   

Varovainen   

Älyllinen   

 


