
TOIMINTAKERTOMUS, NUORISOVAIHTO 107-F, 2017-2018 
 

Nuorisovaihto 2017-2018 YCEC Matti Kärnä 1.9.2018 

 

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 kesän 2018 nuorisovaihtoon loppui 15.12.2017. Hakemuksia tuli 14 kpl, vaihtoon sijoitettiin 
lopulta 11 piirimme nuorta koska kolme nuorta peruutti hakemuksensa. Kohdemaina heillä oli USA/Arizona, 
Australia, Kanada, Italia, Itävalta, Brasilia, Saksa, Hollanti Sveitsi, Bulgaria ja Belgia.  Nuoria lähettivät  LC 
Teuva, LC Vimpeli, LC Kauhava, LC Alavus/Salmi, LC Ylihärmä, LC Kauhajoki /Katrilli, LC 
Alajärvi/Järviseutu, LC Jalasjärvi, LC Ähtäri/Ouluvesi ja  LC/Ylistaro. 
26.5.Hotelli Fooningissa järjestettiin infotilaisuus lähtijöille ja heidän perheilleen. Paikalla oli myös kaksi F-
piirin edellisen vuoden vaihtaria kertomassa kokemuksistaan. 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 
Yksi australialaisnuori oli perhevaihdossa Kauhavalla joulukuussa. 
 
Suomessa pidettiin kesällä 2018 neljä nuorisovaihtoleiriä, F-piirissä ei ollut leiriä tänä vuonna. 
Isäntäperheiden hankinta oli tänä vuonna erityisen vaikeaa leiripiireissä. Vaikka olemme sopineet, että 
autamme aina muita piirejä perhehankinnassa, tänä vuonna emme valitettavasti löytäneet yhtäkään 
isäntäperhettä F-piiristä muiden piirien avuksi. 
 
Piirin nuorisovaihtojohtajan tehtävänä on hankkia leirille tuleville nuorille isäntäperheet luonnollisesti klubien 
avustuksella.    
 
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 
Puhuttaessa nuorisovaihdosta eri tahojen ja ennen kaikkea uusien vaihtariehdokkaiden kanssa, on  
korostettava vastavuoroisuusperiaatetta. Perheen olisi aina sitouduttava toimimaan isäntäperheenä 
seuraavana kesänä, että saisimme isäntäperhehankinnan sujuvammaksi.  
 

 

 


