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Kaija Honka
A-piirin nuorisovaihtovastaava ja
Suomen yhteyshenkilö Australiaan,
Uuteen Seelantiin, Irlantiin ja
United Kingdomiin.

Muutama kysymys
•

Tiedätkö, minkä järjestön kautta olet lähdössä?

• Tiedätkö, mihin Lions-piiriin kuulut?

•

Tiedätkö matkaasi sponsoroivan Lionsklubin?

•

Tiedätkö mihin olet lähdössä?

Tilaisuuden aiheet
Sisältö
• Avaus
• Piirikuvernöörin puheenvuoro
• LEO:jen puheenvuoro
• Nuorisovaihtorepun sisältö
• Mitä nuorisovaihto on, mikä YES on
• Ennen matkaa
• Matkan aikana
• Matkan jälkeen
• Vaihtoon osallistuneiden nuorten kokemuksia
• Käytännön vinkkejä
• Kysymyksiä saa esittää missä välissä tahansa
• Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa
•

Lions järjestönä
•

Perustettu Chicagossa v 1917

•

Perustaja Melvin Jones

•

Kanada liittyi mukaan 1920

•

Liike kansainvälistyi

•

•

Nyt lionstoimintaa on 210 maassa tai itsehallintoalueella. Maailman suurin
vapaaehtoinen palvelujärjestö, jolla on jäseniä n. 1,4 miljoonaa yli 47.500 klubissa.
Naisia noin 23 %, naiset mukaan vuodesta 1987.
Ruotsi oli Euroopan ensimmäinen lionsmaa (v. 1948)

•

Suomen ensimmäinen klubi, LC Helsinki-Helsingfors perustettiin 1950, kummina
Arne Ritari

•

Nyt Suomi on jäsenmäärältään maailman 13. ja Euroopan neljänneksi suurin
lionsmaa. Suomessa oli 1.7.2017 920 lionsklubia ja niissä noin 23.000 jäsentä. LEO klubeja 12, joissa noin 100 jäsentä

Lions järjestönä
Tunnuslause: Me Palvelemme - We Serve
L Liberty
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L
I
O
N
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= Vapaus
= Valistuneisuus
= (meidän)
= Kansamme
= Turvallisuus

Luovuta
Isänmaasi
Onnellisempana
Nousevalle
Sukupolvelle

Leadership
Information
Opportunities
Network
Strength

Lions järjestönä
Järjestön värit:
Purppura
◆ symbolisoi uskollisuutta
- isänmaata
- ystäviä
- omia vakaumuksia
- ja uskontoa kohtaan
Kulta
kuvaa
- vilpittömyyttä
- arvostelun vapautta
- elämän puhtautta ja sydämen hyvyyttä
- sekä ajatuksissa että teoissa
ihmiskunnan
parhaaksi
Mitä on Lions toiminta http://www.lions.fi/yleista.htm

Nuorisovaihdokki YES
• Lions - nuorisovaihto on 16 - 21 -vuotiaiden nuorten,
pääsääntöisesti kesäaikana tapahtuvaa muutaman viikon
mittaista tutustumista muihin maihin ja niiden kulttuuriin
perheoleskelun ja kansainvälisten leirien muodossa. Se on
kaksisuuntaista, Suomesta lähtee ja Suomeen tulee nuoria. Se
on erinomainen mahdollisuus nuorille ja isännöiville perheille
päästä kansainväliseen kosketukseen ja saada usein elinikäisiä
ystäviä muista maista.
• Vaihdon organisoi Lions liitto piirien avustuksella
• Yksittäiset Lions klubit tukevat taloudellisesti vaihtoon
lähteviä nuoria oman päätöksensä mukaisesti. Tukeen ei
ole valtakunnallista ohjeistusta. Tuki vaihtelee 0 € koko matkan hinta kohteesta riippumatta.

Organisaatio

YCED

YCEC+TK

LYC
YE-lion

• Moninkertaispiirin
nuoriso-vaihtojohtaja
YCED
• Piirin
nuorisovaihtojohtaja
• YCEC (+ toimikunta)
• Lions nuorisoleiri LYC ja
sen järjestäjäorganisaatio
• Klubin nuorisovaihtaja
• YE-lion

Joitain perusasioita
• Nuorisovaihto on Lions-klubin aktiviteetti
• Klubi päättää nuorisovaihtoon osallistumisesta ja valitsee
lähetettävän nuoren
• Klubit tukevat nuoria eri summilla eli ei ole olemassa ohjetta
tuen suuruudesta
• Klubi on viime kädessä vastuussa nuorisovaihtoon liittyvistä
järjestelyistä
• Tehdessään päätöksen osallistua nuorisovaihtotoimintaan
klubi sitoutuu vastavuoroisuuteen
• Klubi ”kutsuu ja vastaanottaa” saapuvan nuoren

Varhaisvalmistelut
Alla olevassa listassa on sellaisiakin asioita, jotka viime kädessä ovat lähettävän
klubin vastuulla. Yksinkertaisuuden vuoksi ne on kuitenkin esitetty ohjeina
YES:lle.
VARHAISVALMISTELUT
Varmista, että sinulla on riittävän pitkään voimassa oleva passi, osa maista
vaatii sen voimassa oloa määrätyn ajan matkan jälkeen
Yhdysvaltojen osalta on ennen matkaa hyvä tarkistaa Helsinginsuurlähetystöstä heidän viimeisimmät ohjeensa ja määräyksensä.
Yhdysvallat vaatii kaikilta viisumitta maahan matkustavilta seuraavaa:
- 26.10.2006 jälkeen myönnetyissä passeissa on oltava biometrinen tunniste
(Suomi otti käyttöön biotunnistepassit 21.8.2006 lähtien
- ESTA sähköinen rekisteröityminen, tehdään netissä ja maksaa n. 15€
https://esta.cbp.dhs.gov.

Varhaisvalmistelut
Huom! Edellä mainitut koskevat myös niitä Kanadaan matkustavia, joiden
kohdelento menee Yhdysvaltoihin. Samoin edellä mainitut säännöt tulee
varmistaa esimerkiksi matkatoimistolta, jos lentoon kohdemaahan sisältyy
koneen vaihto Yhdysvalloissa.
Kanada ETA
Kaikkien Kanadaan ilman viisumia matkustavien Suomen kansalaisten
tulee 15.3.2016 jälkeen anoa sähköinen matkustuslupa ennen matkaa.
Luvan voi anoa osoitteessa

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

Varhaisvalmistelut
Hanki viisumi, mikäli tarpeen (usein siitä huolehtii matkatoimisto).
Viisumin tarve ja muuta matkalle hyödyllistä tietoa löytyy osoitteesta
http://formin.finland.fi/public
Linkin kautta löydät hyödyllistä tietoa kohdemaasta
Kohdemaan Matkustustiedote on hyvä lukea.
Tee Matkustusilmoitus ennen lähtöä
Hanki tai varmistu siitä, että joku hankkii sinulle matkaliput oikeaan aikaan, oikeaan
paikkaan. Lions järjestö vastaa matkalipuista seuraaviin kohteisiin:
Japani, Australia ja Uusi Seelanti
Matkalippujen hinnoittelu noudattaa ns. keskimääräistämis-periaatetta.
Keskimääräistäminen johtuu siitä, että Lionsien nuorisovaihto-organisaatio sijoittaa nuoret
maan eri kohteisiin saatujen paikkojen mukaan. Matkat voivat olla hyvin eri hintaisia,
erityisesti riippuen siitä, kuinka paljon joudutaan käyttämään maan sisäisiä lentoja. Kaikissa
edellä mainituissa kohteissa nuorten halutaan saapuvan ja lähtevän tarkalleen määrättynä
päivänä määrättyyn paikkaan / paikasta. Olemme järjestönä kuitenkin vastuussa maan
asettamien ehtojen noudattamisessa ja tämän johdosta matkat hoidetaan Lions liiton
toimesta.
Saamme vuosittain muutaman pyynnön, että matkan voisi järjestää itse esim. lentoyhtiön
pisteillä tai muusta syystä. Matkan itse järjestäminen edellyttää perusteltua syytä.

Varhaisvalmistelut
Ota kohdemaassasi tarvittavat rokotukset.
Vaikka pakollisia rokotuksia ei kohdemaassasi
olisikaan, on suositeltavaa, että matkoilla olisi
rokotuksin varmistettu perussuoja, esim.
jäykkäkouristusta vastaan. Kysy tarvittaessa
lisätietoja paikkakuntasi terveyshenkilöstöltä tai
kansanterveyslaitoksen rokotusneuvonnasta.
Myös www-sivuilta
http://www.ktl.fi/portal/suomi/palvelut/yleisen_rokotusohjelman_neuvonta/
löydät tietoa rokotuksista.

Etukäteistutustuminen kohdemaahan
ETUKÄTEISTUTUSTUMINEN KOHDEMAAHAN
Saatuasi tietää kohdemaasi, ala seurata lehdistä, radiosta ja televisiosta ko. maasta esitettyjä
asioita. Pyri selvittämään itsellesi muutama kohdemaasi ajankohtainen asia.
•
• Tutustu kohdemaasi keskeiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, kulttuuriin,
urheiluelämään jne. Pengo kirjastoja ja surffaa internetissä. Kirjakaupoista voi etsiä
Facts about ”Kohdemaa” –kirjasia tai vastaavia.
•
• Tutustu kohdemaasi maantietoon ja erityisesti ilmastoon.
•
• Kuuntele, mitä aikaisemmin vaihdossa olleet nuoret kohdemaasta kertovat
•
• Kysy esim. tulevalta isäntäperheeltäsi muutamia oleellisia asioita, joita sinun on vaikea tai
mahdoton täällä itseksesi selvittää.
•

Emme valitettavasti voi Suomesta käsin vaikuttaa siihen, milloin saat tietää
isäntäperheesi. Tämä tieto voi pahimmassa tapauksessa tulla vasta saavuttuasi
kohdemaan lentokentälle. Älä ole huolissasi, koska sinusta aina huolehditaan.

•

Jos matkaasi kLuuluu leiri, niin tutustu etukäteen leirin ohjelmaan ja tee siihen liittyvät
valmistelut. Mikäli leiri on maksullinen, hoida leirimaksu ohjeen mukaan.

Valmistaudu ”esitelmään”
VALMISTAUTUMINEN ”ESITELMÖIMÄÄN”
•

Mieti ja valmistele jo täällä kotimaassa, mitä kerrot itsestäsi,
lähiympäristöstäsi ja Suomesta. Edellä kerrottu soveltuu hyvin
myös tähän, kun kohdemaan tilalle ajattelee Suomen.

Mikäli kohdemaassasi järjestetään sinua varten erityinen
klubitilaisuus, niin hyvä tapa on tehdä lyhyt puhe kohdemaan
omalla kielellä.
•
•
Lions-toiminnasta saat tietoa sinut lähettävältä klubilta ja sen
nuorisovaihtajalta sekä internetistä osoitteesta www.lions.fi ja
siitä eteenpäin surffaamalla.
Varmista, että sponsoroiva klubisi on informoinut sinua.

Valmistaudu ”esitelmään”
•

Suomea koskevia tietoja saa esimerkiksi:
- http://virtual.finland.fi
- Opetushallituksen myyntipisteestä,
- http://verkkokauppa.oph.fi/
- Tilastokeskuksesta, myyntipalvelu
www.tilastokeskus.fi/tilastotori

Ota mukaan kevyttä esittelymateriaalia: valokuvia,
kirjasia, videoita, CD-levykkeitä, nuotteja (jos olet
soittotaitoinen) jne. Huomaa kuitenkin, että kaikkialla
ATK-tekniikka ei ole yhtä pitkällä kuin Suomessa.
•

Tuliaiset
TULIAISET
•

Pieniä keveitä lions-, Suomi- ja paikallisesineitä

Lionsesineet liitolta ja klubilta → klubeille, leiriorganisaatioille,
perheisiin. Pyydä sponsoroivan klubisi nuorisovaihtajalta heidän
viirinsä. Ainakin yksi viiri kohdemaan vastaavalle klubille.
•
•
Suomi- ja paikallisesineet yleensä perheisiin
•
•
Muita nuoria varten pinssejä tai muita merkkejä
•
•
Yleensä ruokatavaroiden tuonti maahan on kiellettyä.
Joissakin maissa esim. suklaakin luetaan ruokatavaraksi.

Valuutta
VALUUTTA
Arvioi, kuinka paljon tarvitset matkalla omaa
rahaa. Suositus on 100 dollaria/viikko taskurahaa.
•
•
Selvitä, missä muodossa valuutta on hyvä viedä
kohdemaahasi: käteinen, jonkun toisen maan
käteinen (esim. USD), matkasekki, ”pankkikortti”,
luottokortti.
•
•
Valuutta-asioissa kannattaa kysyä asiantuntijan
neuvoja, pankit tai rahanvaihtotoimistot (esim.
Forex).

Matkalle lähtö
MATKALLE LÄHTÖ
Varmista vielä kerran: Passi, Matkaliput, Vakuutukset, Valuutta.
Ota mukaasi matkavakuutuksen vakuutuskortti ja muut siihen liittyvät
mahdolliset tiedot. Ota passin nimiaukeamasta pari valokopiota
(kännykkäkuva), joita säilytät eri paikassa kuin passia. Muista ottaa
mukaan myös valuutan käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyvät tiedot, esim.
erilaisten rahakorttien numerot ja ilmoitustiedot katoamistapauksessa.
Säilytä nämäkin eri paikassa kuin alkuperäinen tieto.
•
•
Ellei sinulla ole ympäri vuoden voimassa olevaa matkavakuutusta,
niin huomioi, että vakuutus on suositeltavaa ottaa siten, että se on
voimassa vähintään viikon matkan päättymisen jälkeen. Näin vakuutus
kattaa myös matkan jälkeen mahdollisesti havaittavan sairauden.
• Huomioi vakuutuksen poikkeusehdot korvauksissa, esim. joidenkin
urheiluvammojen osalta
•
•
Vakuutukseen tulee sisältyä myös ns. vastuuvakuutus

Matkalle lähtö
MATKALLE LÄHTÖ
•

Eurooppalainen sairaanhoitokortti EHIC ei korvaa
matkavakuutusta eikä Kela-korttia.

Varaa mukaan mahdollisesti tarvitsemasi säännöllinen
lääkitys koko matkan ajaksi, jos se on käytännöllistä.
Mahdollisesti myös reseptit englanniksi. Sijoita vähintään matkalle
riittävä määrä tästä lääkkeestä käsimatkatavaroihin.
•

Ota matkalle mukaan käsimatkatavaroihin nuorisovaihtoosi
liittyvien henkilöiden yhteystiedot: koti, klubin nuorisovaihtaja,
YEC/YCE molemmissa päissä, leirikoordinaattori, greeterit
(vastaanottajat), isäntäperheet.

•

Minä toimitan vastaanottavan pään tiedot koordinoimieni
kohteiden osalta.

Matkalle lähtö
Varmista lentolipuista sallittu matkatavaroiden paino. Koeta pysyä
painon alla. Melko varmasti sinulla on tulomatkalla hieman painavampi
laukku. Ylipainon lennättäminen saattaa tulla kalliiksi.
•
•
Ota mukaan kohdemaasi mukainen sopiva vaatetus (ja rahallahan
voi aina paikata virhearviot perillä). Varaa mukaan vähintään yksi
”siisti esiintymisasu”. Pukeutuminen voi olla ”rentoa ja nuorekasta”.
Huomioi myös mahdolliset leirin asettamat vaatimukset vaatetukselle.
•

Käsimatkatavaroihin tulee varata matkanaikainen
hygieniavarustus. Ja vaikka te olette vielä ”Youths”, kannattaa
harkita esim. lentosukkien käyttöä ainakin pitkillä lennoilla.

•

Tarkista huolella, että sinulla ei ole matkatavaroissa mitään
luvattomia tavaroita. Käsimatkatavaroissa ei saa olla teräviä esineitä,
ei edes kynsisaksia. Missään matkatavaroissa ei saa olla räjähtäviä tai
helposti syttyviä aineita. Tupakansytytin USA:n lennoilla on kielletty.
Varmista, että käsimatkatavarasi täyttävät lähtöhetkellä lennoille
annetut määräykset

Matkalle lähtö
Käsimatkatavaroihin on menomatkalla hyvä varata
myös kaikki vaatteet, jotka tarvitsette yön yli
majoittumiseen.
• Mikäli matkatavaranne päätyvät eri paikkaan kuin itse
olette, niin tämä ylimääräinen vaatetus on usein
erittäin hyödyllinen.
• ! Varsinkin ne, joilla on vaihto lentomatkalla, voivat
yrittää tutustua vaihtokenttäänsä etukäteen.
Matkatoimisto saattaa antaa ohjeita. Tietoja kentistä
löytyy hakemalla esim. Googlesta hakusanalla
worldairport. New Yorkissa vaihtavat voivat käydä
sivulla www.kennedyairport.com

Perillä
PERILLÄ
•

Heti perille päästyäsi, ilmoita kotiin, että olet perillä. Yleensä
isäntäperheet antavat mielihyvin käyttää omaakin puhelintaan lyhyeen
yhteydenottoon.

•

Me täällä Suomessa olemme kiinnostuneita lukemaan ensitunnelmia
YE:stä esim. postikortista.

•

Muista postikortilla esimerkiksi:
Sponsoroivan klubisi nuorisovaihtajaa
Kohdemaasi YCEC:tä
Piirisi YCEC:tä
•

Paluulennon vahvistus lentoyhtiöltä viimeistään 72 tuntia ennen
paluulentoa kaukomatkoilla.
•
Koskee myös ryhmämatkalaisia.

Palattuasi
PALATTUASI
•

Palauta saamasi palautekysely piirin YCEC:lle, jotta
myös me tiedämme sinun palanneen matkaltasi
Suomeen. Kyselylomake toimitetaan kaikille
sähköisesti ja toivon, että ne myös palautetaan
sähköisenä.
Lomakkeen palauttaminen on jokaisen ”velvollisuus”.

•

Palautteen avulla pyrimme kehittämään sekä
nuorisovaihtoa että tiedotustilaisuuksien laatua.

•
•

Muistilista YES:lle
PERUSOHJEET JA –SÄÄNNÖT LÄHTEVÄLLE YES:LLE
TEE MATKASTASI ILOINEN JA MIELEENPAINUVA KOKEMUS SITEN, ETTÄ SINULLE
SYNTYY PITKÄAIKAISIA YSTÄVYYSSUHTEITA JA ETTÄ MIELTÄSI EI MATKAN
JÄLKEEN JÄÄ MIKÄÄN HARMITTAVASTI KAIVELEMAAN.

•

Valmistaudu matkaasi etukäteen huolella. (Liitteenä on muistilista, joka on
hyvä käydä huolella läpi matkaan valmistautuessa)

Sovi matkan järjestelyihin ja erityisesti rahoitukseen liittyvistä asioista sinut
lähettävän lionsklubin kanssa.
•
•
Valmistaudu esittelemään Suomea, paikkakuntaasi sekä Suomen ja
paikkakuntasi Lions-toimintaa kohdemaassasi: perheessä, leirillä ja paikallisen
lionsklubin tilaisuuksissa.
•
•
Tutustu kohteeseesi / kohdemaahasi etukäteen. Vastaa viivyttelemättä
kohteestasi saamaan postiin / kyselyihin. Aloita kirjeenvaihto isäntäperheesi /perheidesi kanssa heti, kun saat niistä tiedot.

•

Tutustu myös mahdollisen leirin sisältöön.

Muistilista YES:lle
•
•
•
•
•
•

•

Suorita matkajärjestelyt huolella ennen matkalle lähtöäsi (ks. muistilistaa)
Kohdemaassasi sinusta vastaavat ensisijaisesti paikalliset lionit,
leiriorganisaatio ja perheet. Sinun tulee noudattaa heidän sinulle varaamaansa
YE – ohjelmaa.
Isäntäperhe on velvollinen vastaamaan vain normaalista majoituksesta ja
ravinnosta. Muista kuluista on sinun vastattava itse. Ylimääräisen
vieraanvaraisuuden vastaanottamisessa voi olla ”kohteliaan joustava”
Noudata leirillä leirin sääntöjä, osallistu aktiivisesti leiriohjelmaan ja solmi
ystävyyssuhteita maailman muihin nuoriin, pidä hauskaa.
Sopeudu isäntäperheen elämään ”perheenjäsenen” tavoin. Ota huomioon
heidän kulttuurinsa.

Käyttäydy kohteliaasti, avuliaasti, avoimesti ja positiivisesti. Ole ja esiinny
suomalaisena.
•
•
Vahingoista, sairastumisista, tapaturmista ja muista merkittävistä
tapahtumista on ilmoitettava ensi sijassa kohdemaan lioneille.
•

Muistilista YES:lle
Nuorisovaihtosi aikana muutamia asioita on
myös kielletty:
Autolla ja muulla moottoriajoneuvolla ajo
Huumeiden käyttö ja hallussapito
Alkoholin käyttö (”juopottelu”)
Tupakointi, jos olet ilmoittanut, että et
tupakoi
Perheen puhelimen (tai muun maksullisen laitteen)
käyttö ilman lupaa
Ylimääräiset omat matkat, joista ei ole erikseen
kirjallisesti sovittu.

Muistilista YES:lle
•

Matkan aikana on noudatettava nuorisovaihdon sääntöjä ja ohjeita. Sääntöjä
rikkonut voidaan lähettää hänen omalla kustannuksellaan kesken matkan takaisin
Suomeen.

Ilmoita kaikille oleellisille matkasi järjestelyihin osallistuneille kotiin pääsysi (YE:n
päättyminen) heti matkalta palattuasi, esim. isäntäperheesi, lähettävän klubin
nuorisovaihtaja.
•
•
Raportoi matkasi sitä varten jaetulla lomakkeella tai laajemmin lionspiirisi
YCEC:lle tai muiden annettujen ohjeiden mukaan
•
•
Valmistaudu kertomaan matkastasi sinut lähettäneelle lionsklubille syksyllä.
•

Harkitse yhdessä perheen kanssa, voisitteko te vuorostanne toimia
isäntäperheenä tulevina kesinä.

•

Harkitse, voisitko sinäkin osallistua aktiivisemmin mukaan lionstoimintaan
esim. liittymällä LEOihin (mikäli lähiseudullasi sellainen klubi on olemassa)

•

Oletko kiinnostunut perustamaan paikkakunnallesi ja lähiseudulle uuden LEO
klubin? Ota yhteys YCED Ari Lindelliin, jolta saat tarkempia tietoja sinua
lähimpänä olevasta Leo klubista.

Saapuva nuorisovaihto
•

Pääsääntöisesti samanlaista kuin lähteväkin
vaihto. Australiasta ja Malesiasta on ollut muutama
nuori vuodenvaihteen aikoihin.
Isäntäperhe voi olla tai ei lions-perhe.

•
•
•

Ei tarvitse olla mikään ”huippuperhe”, normaali
”kunnollinen perhe-elämä” riittää.

Usein perhe, josta aiotaan anoa tai josta on ollut
nuori vaihdossa, isännöi saapuvaa nuorta (joskin
vastavuoroisuusvelvoite on klubilla, ei perheellä).

Muistilista YES:lle
•
•
•

Muista ja huolehdi
Kontaktihenkilöiden yhteystiedot
-koti, nuorisovaihtaja,
YCEC, saattaja, kohdemaan
lionit, isäntäperhe

Neljän P:n sääntö
-Passi
-Posa (=rahat)
• -Piletit
• -Puhelin
• Matkavakuutus
• -se on ehdottoman pakollinen
• Heti perille päästyä yhteys kotiin
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vastuut
Lähettävä klubi
-taloudellinen vastuu
sopimuksen mukaan
-nuoren valmentaminen
Vastaanottava klubi
-majoitus, isäntäperhe
-riittävä ravinto
-muut yleiset asiat perillä
YCEC
-kohteiden etsiminen
-valvonta, että asiat ok
Matkatoimisto
-järjestää eräät ryhmämatkat
Oma ja perheen vastuu
-sääntöjen noudattaminen
-reipas esiintyminen

Muistilista YES:lle
VIETÄ HAUSKA KESÄ! KERÄÄ KOKEMUKSIA
ITSENÄISEKSI, KANSAINVÄLISEKSI
SUOMALAISEKSI.

Jaettava materiaali
•
•
•
•

Reppu
Pinssit
Nuorisovaihtoviiri
T-paita

• Palautelomake
• Tietoa Lions järjestöstä
• muuta mahdollista

Käytännön vinkkejä
• Printtaa perheen yhteystiedot
• Ota kuva laukusta kännykkääsi
• Älä käytä tuntematonta numeroa
kännykässäsi
• Älä lähde lentokentältä yksin pois
• Jos tulee ongelmia soita ensiksi minulle
(= YCEC Kaija Honka)
• Koti-ikävä saattaa iskeä, odota pari päivää se
menee yleensä ohi
• Muista säännöt ja asiallinen pukeutuminen

KESKUSTELUA

Trevlig resa

Hyvää matkaa

Have a nice journey

Agradable viaje

Gute reise

Bon voyage

Ugodan putovanje

Sevimli gezisi

