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Yleistä nuorisovaihdosta 

• Lions-nuorisovaihto on 17 – 21 -vuotiaiden nuorten lyhytaikaista, pääasiassa kesäaikana 
tapahtuvaa toimintaa. 

• Se koostuu tyypillisesti perhejaksosta ja kansainvälisestä nuorisoleiristä tai pelkästään 
perhejaksosta. 

• Vaihdon kokonaiskesto (perhe + leiri) on Euroopan
maiden kesken tapahtuvassa vaihdossa noin 
2 - 3 viikkoa ja eri maanosien välisissä vaihdoissa 
noin 3 – 5 viikkoa. 

• Kansainväliset nuorisoleirit, joihin osallistuu 
nuoria useista maista, kestävät tyypillisesti
noin 6 – 9 päivää. 
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Lions-nuorisovaihdon tehtävä

• Luoda suomalaisille nuorille mahdollisuus nähdä ja kokea uusia kulttuureja 
ja elämää vieraassa maassa 

• Luoda uusia erilaisia ystävyyssuhteita sekä antaa nuorelle tilaisuus kasvaa 
ja kehittyä itsenäisesti toimeentulevaksi kansalaiseksi.

• Luoda suomalaisille perheille ja heidän nuorilleen mahdollisuus tutustua 
vieraisiin kulttuureihin ja ihmisiin vastaanottamalla tänne saapuvia nuoria.

• Lisätä ja ylläpitää positiivista Suomi-imagoa maailmalla.
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Nuorisovaihtoa Suomessa yli 50 vuotta 

• Päätös nuorisovaihtoon ryhtymisestä tehtiin Suomen Lions-liitossa vuonna 
1961 ja ensimmäiset nuoret lähtivät vaihtoon kesällä 1962. Tuolloin vaihto 
järjestettiin vain USA:n kanssa.

• Nykyisin Suomella on Lions-nuorisovaihtosopimukset 52 maan kanssa. 
USA:n osavaltioista mukana on 26.

• Suomi on suuri vaihtomaa. Tällä hetkellä 3. Euroopassa Italian ja Saksan 
jälkeen.



I-piirin nuorisovaihto 2022-2023

• Kesällä 2022 nuorisovaihto jatkui kahden vuoden tauon jälkeen 

• Kesän 2022 nuorisovaihto suuntautui Suomesta vain Euroopan maihin.

• Etuoikeus vaihtoon oli nuorilla, joiden kesän 2020 vaihto peruuntui. 

• Tänä vuonna hakulomakkeeseen tuli myös liittää koronarokotustodistus.
•Uusia hakemuksia otetaan vastaan 15.12.2022 saakka. 

•Vuoden 2022 hakulomake tulee jakoon marraskuun alussa. Lomake vahvistetaan 
Eurooppa-forumissa Zagrebissa tällä viikolla. 



Klubien tehtäviä

• Nimetä klubin nuorisovaihdon yhteyshenkilö

• Etsiä nuorisovaihdosta kiinnostuneita 17-21 v. nuoria, lähettää ja ottaa 
vastaan nuorten hakemukset

• Sitoutua hankkimaan isäntäperhe Suomeen tulevalle nuorelle (Tästä I-
piirissä ei ole oltu tiukkoja, kaikki etsivät isäntäperheitä).

• Hoitaa yhteydet perheisiin ja piirin nuorisovaihdon yhteyshenkilöön 
(YCEC)



Klubien tehtäviä: lokakuu-joulukuu

• Hoitaa hakuilmoituksia lukioihin, lehtiin, some ym.
• Hakijaan ja perheeseen tutustuminen
• Tarkistaa nuoren valmiudet, perheen ja klubin tuen
• Huolehtii lomakkeen oikeasta täyttämisestä ja lähettää 

hakemuksen YCEClle viimeistään 15.12. sekä numeroidun 
hakemuksen allekirjoitukset 31.12.

• Varmistaa liitteiden lähettämisen YCEClle 31.12. 
• Klubi maksaa reppumaksun 60 e Suomen Lions-liiton tilille 

FI02 2084 1800 0279 33 vuoden loppuun mennessä 31.12. 



Klubien ja Piirin Nuorisovaihtajan (YCEC) 
tehtäviä: tammikuu-maaliskuu
• Huolehtii, että isäntäperheprosessi etenee
• Koko maan hakemusten kohdemaajako (YCEC)
• Tiedoksi nuorelle ehdotus hyväksyttäväksi (YCEC)
• Hakemukset lähetetään liitteineen kohdemaihin 

hyväksyttäväksi (YCEC)
• Nuoren tulee vielä vahvistaa saamansa hyväksyntä ennen 

matkavaraustensa tekemistä     
• Klubi pitää pyytämättä yhteyttä lähtevään nuoreen
• Klubi hankkii isäntäperheen huhtikuuhun mennessä



Klubien tehtäviä: huhtikuu-kesäkuu

• Nuorten matkajärjestelyissä auttaminen ja mahdollinen klubin matka-
avustus

• Nuorten valmentaminen matkaan Suomen ja erityisesti paikkakunnan 
lions-tietoudella, mukaan vietäväksi jokin ”lions-tervehdys”

• Huhtikuussa isäntäperhehakemus YCEC:lle

• Kesäkuun alussa järjestetään lähteville nuorille, huoltajille ja klubeille 
infotilaisuus 

• Infossa matkaan liittyviä ohjeita ja jaetaan matkaa varten reput, T-paidat, 
pinssit ym. (YCEC)

• Tarvittaessa hankitaan lisää isäntäperheitä

• Matkalta palanneelle nuorelle järjestetään syksyllä  tilaisuus käydä klubin 
kokouksessa kertomassa matkastaan ja näyttämässä valokuvia.



Nuorisovaihtomaksu ja klubin avustus 
nuorelle  

• Reppumaksu ( 60 euroa) maksetaan liiton 
nuorisovaihtotilille yhtaikaa hakemusten 
lähettämisen kanssa. 
Sisältö: reppu, paita, viiri ja pinssejä. 
• Jokainen klubi päättää itse avustuksen 
suuruuden
• Annetaan riittävä  taloudellinen tuki, jotta 
kaikilla halukkailla varallisuudesta riippumatta 
olisi mahdollisuus vaihtoon
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Tärkeitä päivämääriä

• Hakemukset 15.12.2023 mennessä.

• Suomen kaikkien piirien nuorisovaihtajien seuraavat kokoukset 15.11, 18.12, sekä 
17. ja 29.1.2023. 

•Ns. sijoittelukokous 4.-5.2.2023. Täällä sovitaan viimeisetkin avoimet 
vaihtokohteet kullekin nuorelle. 

• Nuorille ja klubeille ilmoitetaan vaihtokohteesta sijoittelukokouksen jälkeen 
helmikuussa. Tämän jälkeen nuori sitoutuu lopullisesti lähtemään vaihtoon.

• Hakemukset lähetetään yleensä kohdemaihin 15.3.2023 mennessä, joillakin 
mailla voi olla tiukempi aikataulu.

• Koulutus vaihtoon lähteville toukokuussa tai viimeistään kesäkuun alussa 2023.

• Vaihto tapahtuu heinä-elokuussa 2023.



Nuorisoleirit ja isäntäperheet

• Nuorisoleiri 2025: Seuraava I-piirin nuorisoleiri järjestettäneen kesällä 2025. 

•L-piirissä on talvileiri tammikuussa 2023. Isäntäperheitä tarvitana ajalle 27.12.-6.1.2023. 

•Isäntäperheen ei tarvitse olla Lion-perhe: kannattaa kysyä ystäviltä, naapureilta, 
sukulaisilta, työkavereilta, muista harrastuspiireistä- ja saada samalla mahdollisia uusia 
klubijäseniä!

•Isäntäpeheitä voi etsiä aina vaikka omassa piirissä ei olisikana leiriä. 



Kiitos


