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YCE – kausi alkaa syyskuussa ja jatkuu seuraavan vuoden elokuun loppuun. Kausi 2014-2015 oli viimeinen
kohdaltani piirin 107-F nuorisovaihtojohtajana. Syyskuun alusta piirin nuorisovaihdon ohjat ottaa käsiinsä LC
Ylistaron nuorisovaihtovastaava Matti Kärnä.
Pidin nuorisovaihtoasiaa esillä klubeihin lähetetyin sähköpostitiedottein ja piirin nettisivujen kautta. Kutsusta
kävin lohkojen - ja muissa - kokouksissa. Lähetin tiedotteet klubien - sekä tiedossa olevien nuorisovaihtajien
- sähköpostiosoitteisiin.
Nuorten lähettäminen
Lähtevään kesävaihtoon kesälle 2015 saimme piiristämme 8 hakemusta, eli edellisvuotta vähemmän. Nuoret
sijoitettiin kohdemaihin nuorisovaihtojohtajien talvikokouksessa Lions-talolla helmikuussa. Kevätkokouksessa
toukokuussa tarkistettiin ja varmistettiin nuorisovaihtoon lähtevien asiat. Pidin piiristämme vaihtoon lähteville
ja heidän vanhemmilleen pakollisen infotilaisuuden 23.5. Alavudella. Siellä nuorille jaettiin myös
nuorisovaihtoreput ja T-paidat, sekä pinssejä ja viirit vietäviksi. Kuva alla! Kiitos ilmaisista tiloista Alavuden
lukiolle ja tarjoilusta LC Alavus/Kuulattarille!

Nuoriamme meni kesä-elokuussa vaihtoon mm. Saksaan, Italiaan, Englantiin, Etelä-Afrikkaan, Uuteen
Seelantiin, Australiaan, sekä USA:n Arizonaan ja Nevadaan. Lähettäjäklubeja olivat Alajärvi/Järviseutu,
Isojoki, Jalasjärvi/Liisat, Lehtimäki, Närpes ja Vimpeli. Tähän mennessä saamani palautteen mukaan vaihto
meni erinomaisesti – toki ei kaikilla kommelluksitta. Etelä-Afrikan ja Nevadan vaihdot lyhenivät
kaksiviikkoisiksi meistä riippumattomista syistä.
Kaikki nuoret ovat kiittäneet lioneja saamastaan mahdollisuudesta ja ikimuistoisesta, upeasta ja
kasvattavasta kokemuksesta.
Toivottavasti hakijamäärän lasku oli tilapäistä ja klubit ovat jatkossakin innokkaasti tarjoamassa
paikkakuntiensa nuorille mahdollisuuksia kulttuurikylpyyn ja kansainvälistymiseen.
Nuorten vastaanotto: talvivaihto 2014-2015
F-piirissä ei tällä kaudella ollut ulkomaisia nuoria talvivaihdossa.
Vastaanotto: kesävaihto 2015
Piirissämme oli kesällä 2015 isäntäperheissä seitsemän K-piirin leirille osallistunutta ulkomaalaisnuorta,
yhteensä 5 perheessä 4 klubin toiminta-alueella: LC:t Alavus/Kuulattaret, Alavus/Salmi, Lapua/Simpsiö ja
Soini. Nuoret olivat Turkista (2 kpl), Saksasta (2), Romaniasta, Italiasta ja Japanista. Ohessa liitteenä juttu
Soinissa vaihdossa olleista nuorista.
Vastuumaiden koordinointi
Piirin 107-F YCEC:n tehtävänä on myös toimia maakoordinaattorina Etelä-Afrikan, Puolan, Viron, Valko-

venäjän, Venäjän ja USA:n Kansasin, Teksasin ja Arizonan vaihtoon liittyvissä asioissa. Tänä vuonna nuoria
oli Etelä-Afrikassa, Virossa, ja noissa kolmessa USA:n osavaltiossa yhteensä kuusi.
……….
Pestin loppuessa
Lopettaessani piirin nuorisovaihtojohtajan tehtävässä kiitän klubeja, klubien nuorisovaihtajia,
piirikuvernöörejä ja piirin toimihenkilöitä, leirikoordinaattori Ulla-Maija Paloniemeä, sekä leirin johtajia Asko
Hakolaa (2011), Erkki Honkalaa (2014) ja leirien ohjaajia hedelmällisestä ja hyvästä yhteistyöstä kuluneen
kuuden toimintarikkaan vuoden aikana. Matti Kärnälle toivotan menestystä haastavassa mutta myös
mielenkiintoisessa ja palkitsevassa tehtävässä.
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