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Isäntäperheiden kysytyimmät kysymykset 

Isäntäperheenä toiminen 

Tuleeko isäntäperheen olla ns. Leijonaperhe? 

Ei missään nimessä vaan isäntäperheeksi haetaan aivan tavallisia suomalaisia perheitä. 
Pääasia on, että perheessä on joku samanikäinen nuori tai aikuinen kotona sinä aikana, 
kun nuori on perheessä. Toisin sanoen nuorta ei saa jättää yksin tai aivan pienten lasten 
kanssa. Isäntäperheeltä ei odoteta mitään muuta kuin normaalia suomalaista perhe-
elämää. Tosin on myös perheelle kokemus vierailla nuoren kanssa paikoissa, joissa ei 
ehkä tule muuten käytyä. 

Kuinka pitkä aika on perheisännöinti? 

Piirissä 107-L on tänä vuonna leiri, joten kaikki vaihto kesällä 2014 on leirivaihtoa. 
Eurooppalaisille nuorille perhejakso on noin 2 viikkoa. Kaukomatkalaisille kuuluu toinen 
perhejakso joko ennen leiriä ja leirin jälkeen. Japanilaiset pääsääntöisesti ovat vielä 
elokuussa Suomessa. Samoin vuoden vaihteessa Suomeen saattaa tulla australialaisia, 
eteläamerikkalaisia ja eteläafrikkalaisia nuoria. Kaukomatkalaisten vaihto voi kestää 4 
viikkoa. 

Minkälaiset yöpymisjärjestelyt tulee tehdä? 

Tavoitteena on, että nuorelle annetaan oma huone tai ainakin hänellä tulee olla oma 
vuode, jos erillistä huonetta ei voida järjestää. Jos isännöit kahta tai useampaa nuorta, niin 
heidät voidaan tarvittaessa majoittaa samaan huoneeseen.  On kuitenkin harvinaista, että 
samassa perheessä olisi useampi kuin 1 nuori kerrallaan. 

Mitä kieltä he puhuvat?  

Nuorisovaihdon pääkieli on Englanti. Jos nuori tulee Ranskasta, Espanjasta, Italiasta tai 
Japanista, on käytännössä todettu, että heidän englanninkielen taitonsa ei välttämättä ole 
kovinkaan hyvä. Saapuvat nuoret pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan näitä 
kieliä puhuviin perheisiin. 

Voimmeko tehdä ryhmäsuunnitelmia? 

Totta kai! Jotkut isäntäperheet pienemmillä paikkakunnilla kokoontuvat yhteen ja 
järjestävät esimerkiksi grillijuhlia. Joskus, jos isäntäperhe suunnittelee matkaa, he voivat 
ottaa yhteyttä toisiin perheisiin, joissa on isännöitäviä nuoria ja ottavat nämä nuoret myös 
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mukaan. Kun tämä on vastavuoroista, niin saat välillä lepoaikaa. Samalla nuoret tapaavat 
muita nuoria toisista maista. 

Kuinka tiedämme minne viedä heidät? 

Isäntäperheet voivat saada tiedot leiristä, mille nuori on menossa. Samalla saat 
leiriohjelman, jonka voit käydä nuoren kanssa lävitse. 

Tiedustele, onko nuori kiinnostunut musiikista, museoista, liikunnasta eli nuoren kanssa 
voi tehdä kaikkea, mitä teette normaalistikin. Tämä antaa tietysti mahdollisuuden käydä 
paikoissa, joissa on suunnitellut käyvänsä, mutta ”ei ole ollut aikaa”.  Nuoren voi päästää 
myös omatoimiselle polkupyöräretkelle lähiympäristöön. Muista kuitenkin, että et päästä 
nuorta yksin esimerkiksi illalla kaupungille, koska olet käytännössä vastuussa nuoren 
turvallisuudesta. 

Minkä ikäisiä nuoret ovat?  

Nuorisovaihdon ikärajat ovat 16-21 vuotta. 

Onko heillä omaa käyttörahaa?  

Kyllä! Meidän toimestamme ei nuorille ole kerrottu, paljonko heillä tulisi olla rahaa 
esimerkiksi yhden viikon ajalle. Kuitenkin heillä on usein esimerkiksi 100 €/viikko tai he 
elävät hyvin säästeliäästi. Nuorisovaihdon periaate on kuitenkin se, että perhe tarjoaa 
majoituksen ja päivittäisen ruoan ja nuori maksaa itse omat kulunsa ja muun matkalta 
ostamansa tavaran. 

Jos viemme heidät maksullisiin paikkoihin, odotetaanko, että myös 
maksamme kulut (ravintola, huvipuisto, teatteri ymv.) 

Kyllä, se on teidän vastuullanne aivan kuten viette omat lapsenne vastaaviin paikkoihin. 
Isäntäperheenä toimiminen on kuten adoptoisit lapsen viikon tai kahden ajaksi. Jos nuori 
menee omatoimisesti tai omat lapsenne ovat nuoren seurana, niin tässä tapauksessa 
nuori kustantaa tapahtuman itse. 

Onko heillä erityisiä ruokavalioita?  

Joskus kyllä. Tämä kuitenkin tiedetään etukäteen jo ennen kuin nuoret saapuvat. Tästä 
syystä on erittäin tärkeää, että merkitset isäntäperhehakemukseen jos sinulla on tämän 
suhteen erityistoivomuksia. Nuoren ollessa perheessäsi, kannattaa kuitenkin ottaa 
huomioon nuoren kotimaassa käytettävät käytännöt. Esimerkiksi katolisesta perheestä 
tuleva nuori rukoilee hyvin usein ennen ruokailua.  Tämä ei tarkoita, että myös sinun 
perheessäsi pitäisi tehdä samoin vaan annetaan nuoren tehdä omalla tavallaan. 
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Voimmeko valita nuoren, jota haluamme isännöidä?  

Periaatteessa kyllä eli ensin tulleet hakemukset ovat etusijalla nuoren valinnassa. Samoin 
voit tässäkin tapauksessa laittaa jo isäntäperhehakemukseen erityistoiveet. Ikä ja 
sukupuoli varsinkin ovat erittäin oleellisia. Tässä tapauksessa saamme sijoitettua ”oikean” 
nuoren ”oikeaan” perheeseen. Kuitenkaan kaikilta osin perheellä ei ole mahdollista tehdä 
valintaa, koska kaikki nuoret on sijoitettava. Nuorten paperit tulevat maalis-huhtikuussa, 
tämän jälkeen Suomen MD-YEC suorittaa sijoittelun eri leireille tai pelkästään 
isäntäperheisiin. Tämän jälkeen aloitetaan nuorten sijoitus isäntäperheisiin. 

Kuinka monta isäntäperhettä tarvitaan?  

Valtakunnallisesti ei voida tarkkaa määrää ennakkoon sanoa, koska se on riippuvainen 
Suomeen tulevista nuorista. L-piirin osalta isäntäperheiden tarve on 30-40 perhettä. Osa 
perheistä tarvitaan myös elokuussa. 

Voivatko nuoret soittaa kotiinsa meidän puhelimellamme?  

Jos nuori pyytää soittaa kotiin, niin kerro ystävällisesti, että heidän tulee maksaa tämä 
puhelu. On kuitenkin kohteliasta, että kun nuori on saapunut perheeseenne, niin annatte 
hänen ilmoittaa perheelleen, että on turvallisesti perillä. Muutoin tästä soittamisesta ei ole 
mitään ohjesääntöä, vaan aika paljon jää sinun ja nuoren väliseksi asiaksi. 

Asun maalla en kaupungissa, onko sillä merkitystä?  

Ei niin kauan kuin nuorella on jotain tekemistä, muuta kuin katsoa televisiota. Jos asut 
kävelymatkan päässä kaupungista, niin sekin on ok. Muista, että nuorisovaihto on 
kokemuksen hankintaa myös nuorelle itselleen eli maaseutuelämä ei välttämättä ole 
kaikille tuttua. Voidaan ainakin joiltain osin todeta, että Mexico Citystä, Tokiosta tai New 
Yorkista tullut nuori nauttii enemmän maaseutuelämästä kuin kaupungin menoista. Menot 
ovat kuitenkin joka puolella maailmaa ainakin periaatteiltaan samanlaisia. 

Minulla on lemmikkieläimiä, onko silla merkitystä?  

Ei, koska nuoren tulee ilmoittaa hakemuksessaan mahdolliset allergiat ja tiedon, jos ei 
välitä eläimistä. Allergista vai nuorta, joka ei pidä eläimistä, ei sijoiteta perheeseen, jossa 
on lemmikkieläimiä. 
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Onko vaihdossa olevalla nuorella yksinäistä, jos perheessä ei ole 
samanikäisiä nuoria? 

Ei, tai ei yleensä, jos perheessä joku muu on kotona. Jos perheessänne ei ole nuoria, niin 
rohkaisemme perhettä ottamaan esimerkiksi 2 nuorta, jolloin heistä on seuraa toisilleen. 
Näin he voivat käydä keskenään kaupungilla asioilla, retkellä lähiseudulla tai harrastaa 
muita aktiviteettejä. Tässä tilanteessa muista antaa oma puhelinnumerosi mahdollisia 
hätätilanteita varten. Mikäli samaan perheeseen sijoitetaan useampi nuori, tulee nuorten 
taustat ottaa tarkemmin huomioon (kotimaa, uskonto, harrastukset), jotta niiden 
perusteella ei tule nuorten kesken ongelmia. 

Voinko pitää yhteyttä nuoreen sen jälkeen, kun he ovat siirtyneet 
seuraavaan isäntäperheeseen? 

Emme suosittele tätä. Olemme tyytyväisiä, että olette viihtyneet siitä ajasta, kun nuori on 
ollut kanssanne. On kuitenkin suotavaa antaa seuraavan isäntäperheen kokea sama asia. 
Rohkaisemme jokaista isäntäperhettä olemaan yhteydessä nuoreen sen jälkeen, kun he 
ovat palanneet kotimaahansa. Tiedämme isäntäperheitä, nuoria sekä leirien 
henkilökuntaa, jotka ovat pitäneet yhteyttä monia vuosia vaihdon jälkeen. Yhteydenpito 
vaihdossa olleeseen nuoreen on myös hyvä peruste vierailla nuoren kotimaassa. 

Olenko yksin vastuussa meille tulevasta nuoresta? 

Lyhyesti sanottuna et. Tietysti olet vastuussa siinä mielessä, että nuori asuu kanssasi. 
Häntä ei saa myöskään päästää yksin esimerkiksi kaupungille iltaa viettämään vaan 
hänen mukanaan on oltava joku muu. Mukana olija voi olla esimerkiksi naapurin 
vastaavan ikäinen nuori. Vastuu nuoresta on myös paikkakuntasi Lions-klubilla tai jos 
paikkakunnalla on useampi klubi, niin näistä yksi toimii ns. vastuuklubina. Useasti klubin 
toimesta ollaan myös valmiita järjestämään pientä ohjelmaa, jos niin haluat. 

YHTEENVETO 

Toivon, että olen voinut antaa vastauksen ainakin joihinkin sellaisiin kysymyksiin, joita olet 
pohtinut, kun sinua on pyydetty toimimaan isäntäperheenä. Jos sinulla on muita 
kysymyksiä, niin voit ottaa yhteyttä aluksi suoraan minuun sähköpostilla 
jarmo.jokelainen(at)lions.fi ja pyrin vastaamaan kysymyksiisi parhaan kykyni mukaan. 


