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Ohje klubin nuorisovaihtajalle 
Piirimme 107-A on jo vuosien ajan ollut aktiivisin piiri nuorisovaihdossa. Toivon, 
että tämä perinne jatkuu ja mahdollisimman moni klubi ottaa kaudelle 2016 – 
2017 nuorisovaihdon yhdeksi aktiviteetiksi. Nuorisovaihto ei välttämättä vaadi 
klubilta suuria taloudellisia satsauksia, vaan jokainen klubi päättää lähetettävien 
nuorten määrän ja summan, jolla klubi osallistuu matkan kustannuksiin. 
OHJEET JOITA ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTAVA 
1. Käyttäkää vain oman piirin sivuilla hakemaanne tai lähettämääni 
esitäytettyä uusinta vuoden 2017 lomaketta. Lomake muuttuu vuosittain, 
eikä vanhaa lomaketta saa käyttää. 
2. Lomake täytetään tietokoneella Excel – ohjelmalla ja lähetään minulle 
sähköpostilla edelleen Excel-tiedostona ilman allekirjoituksia. 
3. Tarkista nuoren täyttämä hakemus huolellisesti. 
• Keskustele nuoren kanssa hakemukseen merkityistä kohdemaista ja 
niiden valintaperusteista sekä rajoitteista. Katso kohdemaalista. 
• Hyvä vinkki paikan saamisen varmistamiseksi on merkitä esimerkiksi 3. 
maavaihtoehtoon ”Any European country ” tai ”Any country” 
• Varmista kohteen hinta ja sovi kustannusten vastuunjaosta lähtijän 
perheen kanssa. 
• Puhelinnumerot kirjoitettava ehdottomasti kansainvälisessä muodossa 
maakoodeja käyttäen (esim. +358 50 544 2979) 
• Nuoren sähköposti pitää olla muotoa, jossa selvästi on etunimi ja 
sukunimi. (esim. etunimi.sukunimi@gmail.com) Tällainen posti on siis 
hankittava jos sitä ei ole. Se helpottaa nuorisovaihtajien työtä ja herättää 
luottamusta kansainvälisessä viestinnässä. 
• Nuoren on luettava sähköpostia säännöllisesti (lähes päivittäin). 
4. Pyydä nuorelta hakemuksen liitteeksi 
• yksi kasvokuva, (digi) 
• yksi valokuva perheestä (digi) 
• isäntäperheelle tarkoitettu esittelykirje ”Dear Host Family” 
(tekstitiedostona, mieluiten Word) 
• passikopio (skannattuna kuvasivuna) 
• Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC, Kelasta) tai Euroopan 
ulkopuolelle haettaessa kopio matkavakuutuskortista. 



 

 

Pyydän kiinnittämään huomiota kuvien kokoon ja laatuun! 
5. Perhe käyttää kohdat I – IV. Lisää omat tietosi kohtaan V ”Responsible Lions 
club data (Tähän nuorisovaihtajan tiedot, ei presidentin.) 
6. Jätä tyhjäksi kohta VII ”Authorised YCE Chairperson responsible for this 
form” 
7. Lähettäkää Excel-hakukaavake liitteineen (4. kohta)  
 piirin nuorisovaihtajalle SIIS MINULLE! 15.12.2016 mennessä 
osoitteeseen: ari.lindell@lions.fi 
8. Odota vastausta ja kun lomake on tarkistettu täydennetty TALLENNA JA 
TULOSTA UUSIN LOMAKE JA HÄVITÄ MUUT VERSIOT KONEELTA. 
Puutteelliset lomakkeet pitkittävät hakemuksen käsittelyä ja aiheuttavat 
lisätyötä kaikille osapuolille. 
9. Allekirjoitukset otetaan yhtenä kappaleena em. tarkistetulle tulosteelle. 
Lähetä allekirjoitussivu maapostilla 23.12. mennessä piirin 
nuorisovaihtajalle osoitteeseen: 
Ari Lindell, Mäntymäentie 5, 32210  LOIMAA 
10. Huolehdi, että klubi maksaa JOULUKUUN aikana ns. reppumaksun 
60€/lähtevä nuori. Sillä hankitaan reppu, T-paita, pinssejä ja muita 
tarvikkeita. Jos maksua ei ole maksettu, hakemus ei etene! 
• Maksu suoritetaan Suomen Lions liiton päätilille 
FI02 2084 1800 0279 33 

• Viestikenttään on laitetta tiedoksi 
1. YCE maksu 107-A 
2. Nuoren nimi 
3. Klubin nimi 
4. Esimerkki: YCE maksu 107-A, Maija Mallinen, LC Loimaa/Tähkä 
11. Klubi etsii isäntäperheen ja palauttaa isäntäperhelomakkeen samaan 
aikaan nuoren hakemuksen kanssa piirin nuorisovaihtajalle. 
Myöhästyneet ja puutteelliset hakemukset käsitellään sijoittelussa 
toissijaisina eli ajoissa tulleiden ja täydellisten hakemusten jälkeen. 
Olen käytettävissä ja annan mielelläni lisätietoja kaikissa 
nuorisovaihtoon liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä! 
”We serve” 
 
Ari Lindell 
Mäntymäentie 5 
32210  LOIMAA 
Puh. +358 50 544 2979 
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