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Yleistä 
YCE – kausi alkaa syyskuussa ja päättyy seuraavan vuoden elokuussa klubeissa, piireissä ja liittotasolla.  
 
Nuorisovaihtoasiat tiedotettiin piirissä klubien vaihtovastaaville lähetetyillä sähköpostitiedotteilla. Jos klubin 
vaihtovastaavaa ei ollut ilmoitettu tai nimetty, tiedotteet lähetettiin klubien osoitteisiin. Tiedotuksessa 
käytettiin myös piirin nettisivua.  
 
Piirin nuoret kansainvälisessä vaihdossa 
Haku lähtevään nuorisovaihtoon loppui 15.12.2016. Hakemuksia tuli 6 kpl, vaihtoon sijoitettiin lopulta 5 
piirimme nuorta. Kohdemaina heillä oli Australia, Irlanti, Englanti Kroatia ja Itävalta.  Nuoria lähettivät LC 
Kauhava, LC Kauhajoki/Katrilli, LC Lehtimäki ja LC Teuva . Toukokuussa järjestettiin infotilaisuus lähtijöille ja 
heidän perheilleen. Nuoret saivat evästystä matkaa varten, nuorisovaihtopaidat ja -reput, sekä viirejä ja 
merkkejä kohdemaassa annettaviksi.  
Viimeiset nuoremme saapuivat takaisin vaihdostaan elokuussa. Nuorilta saatu palaute on ollut myönteistä. 
Nuoret ovat ylistäneet Lions-nuorisovaihtoa erinomaisena asiana ja kiitelleet lioneja vaivannäöstä heidän 
hyväkseen. 
 
Suomeen saapunut vaihto ja nuorisovaihtoleiri 
Suomessa pidettiin kesällä 2017 viisi nuorisovaihtoleiriä, yksi niistä 12.-20. elokuuta omassa piirissämme, 
Kuortaneen Haapaniemessä. Sinne tuli lopulta 27 ulkolaista nuorta. Nuoret olivat pääasiassa ennen leiriä 
kahden viikon ajan isäntäperheissä. Isäntäperheiden haku onnistui lopulta melko mukavasti. F piiristä 
saimme yhteensä 17 perhettä (1kpl klubeilta LC Seinäjoki/Aalto, LC Seinäjoki/Törnävä, LC Teuva, LC 
Lappajärvi, LC Kauhajoki/Katrilli, LC Alajärvi/ Aallottaret, LC Laihia/Helmi, LC Alavus/Salmi, LC 
Kurikka/Jennyt ja LC Ylistaro, 2 kpl klubeilta LC Alavus/Kuulattaret ja LC Vimpeli sekä 3 kpl klubilta LC 
Jalasjärvi).  Lisäksi saimme G-piiristä 3 kpl ja B-, M- ja O-piireistä kustakin yhden perheen. 
Tarvittava määrä perheitä saatiin kokoon toukokuun loppuun mennessä. Kiitokset isäntäperheitä hankkineille 
klubeille ja iso kiitos kauden piirikuvernöörin ja hänen puolisonsa avusta usean perheen hankinnassa.  
 
Leiriä varten perustettiin keväällä  Facebook-ryhmä, johon nuoria pyydettiin liittymään. FB sivu toimi samalla 
leirin tiedotusfoorumina ja kuvapankkina.  FB ryhmäsivulla ei kuitenkaan ollut enää niin suurta sosiaalista 
merkitystä  kuin esim 3 v. aikaisemmalla leirillä. Uudemmat sovellukset mm. Whatsupp,  Snapchat ja 
Instagram näyttävät korvanneen Facebookin nuorten välisessä nopeassa kommunikaatiossa.  
Nuoret saapuivat Suomeen pääosiltaan 29. heinäkuuta. Vaihto perheissä meni saadun palautteen mukaan 
hyvin. 
 
Leirin vastuuhenkilöiden mittava panostus teki leiristä onnistuneen. Leirin teemana oli ”International learning 
experience in Finnish countryside summer”. Suomen viileässä kesässä lämmin ja ystävällinen ”Haapaniemi-
henki” syntyi leirillä nopeasti ja 17 eri kansallisuutta tulivat hienosti toimeen keskenään. Leirin johtajana toimi 
CC Erkki Honkala (LC Peräseinäjoki) ja leirikoordinaattorina Ulla-Maija Paloniemi. (LC Kauhajoki / Katrilli). 
Leirikoordinaattori hoiti perheiden ja nuorten yhteensovittamisen. Hänen vastuullaan oli myös neuvonta 
matkayhteyksien varmistamiseksi kentiltä ja asemilta niin tuleville nuorille kuin majoittajaperheille koko kesän 
ajan aina leirin alkuun saakka. Myös greetereitä (saattajia) Vantaalla tarvittiin jonkin verran. 
Leirillä oli lisäksi kaksi tyttöohjaajaa ja kaksi poikaohjaajaa.  Leirin ohjelmaan kuului virallisempana osuutena 
myös Lions- ja isäntäperheilta, jolloin leirillä vierailivat isäntäperheiden lisäksi  IPDG Jarmo Hietala, DG 

Jaakko Passinen, 1VDG Anna-Liisa Laurila sekä DC Marika Haapanen, kaikki puolisoineen. Leirin ohjelmaa 
avusti ensimmäisen sunnuntaipäivän ajan LC Ylistaron seitsenjäseninen leijonajoukko sekä Vaasan Leo-
klubin presidentti. 
 
Piirin nuorisovaihtojohtajan tehtävänä oli hankkia leirille tuleville nuorille isäntäperheet.   
 
Vastuumaiden koordinointi 
Piirin 107-F YCEC:n tehtävänä on myös toimia maakoordinaattorina Viron, Etelä-Afrikan, Puolan, Valko-
Venäjän, Venäjän ja USA:n Kansasin, Teksasin ja Arizonan vaihtoon liittyvissä asioissa. Näissä kohteissa oli 
Suomesta tänä vuonna 8 nuorta. 
 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 


