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Johdanto
Onnittelut ryhtymisestänne Lions Clubs Internationaliin nuorisoleiri- ja vaihto-ohjelman (YCE) 
isäntäperheeksi!  
Isäntäperheenä toimiminen vaihtonuorille (iältään 15-22) YCE-ohjelmassa tulee takuulla olemaan palkitseva 
kokemus, jonka aikana pääsette kurkistamaan toistenne kulttuuriin keskustelujen ja aktiviteettien kautta, näyttäen 
samalla nuorelle, mistä kansainvälisessä Lions-järjestössämme on kyse.

Tämän käsikirjan tarkoitus on antaa lukijalle kattava käsitys isäntäperheen roolista ja vastuista. Siinä käydään 
läpi säännöt sekä asiat, joihin on hyvä varautua, jotta YCE-kokemus olisi mahdollisimman miellyttävä kaikille 
osapuolille.

Useimmat isäntäklubit järjestävät monipuolisia orientointeja, joissa katetaan kaikki tärkeimmät yksityiskohdat 
koskien paikallista YCE-ohjelmaa. Harkitsettehan osallistumista näihin syvällisiin orientaatioihin, mikäli 
isäntäklubinne sellaista tarjoaa.

Nuorten suojeleminen
·	 Kaikkien Lions Internationalin YCE-ohjelmaan osallistuvien isäntäperheiden tulee pyrkiä luomaan ja 

ylläpitämään turvalliset olosuhteet kaikille vaihtonuorille.
·	 Otathan yhteyttä omaan YCE-johtajaasi, joka osaa antaa sinulle ohjeet, miten toimia ahdistelu-, häirintä-, 

pahoinpityely- tai vastaavien syytösten kohdalla.
·	 Otathan yhteyttä omaan YCE-johtajaasi, joka osaa antaa sinulle ohjeet, miten toimia kriisitilanteessa, kuten 

luonnonkatastrofin tai poliittisen konfliktin uhatessa, ja
·	 Huomioithan, että Lions Clubs Internationalin toimintaperiaatteista huolimatta, on isäntäperheiden aina 

toimittava ensisijaisesti paikallisten sääntöjen ja lakien mukaisesti, 
koskien nuorten turvallisuutta.

Nuorisoleirit ja nuorisovaihto
Historia
Lionien kansainvälinen hallitus hyväksyi Nuorisovaihto-ohjelman 
vuonna 1961 sen jälkeen, kun Japanin ja Yhdysvaltojen välinen, koko 
kesän mittainen vaihto-ohjelma oli todettu suureksi menestykseksi. 
Nuorisoleiriohjelma hyväksyttiin myöhemmin, vuonna 1974. Molempien 
ohjelmien taustalla oli Lionien kansainvälisen järjestön ensimmäinen 
päämäärä: ”Luoda ja ylläpitää yhteisymmärrystä maailman kaikkien 
kansojen keskuudessa.”

Ohjelman määritelmä
YCE-ohjelmaan ei sisälly turismia, akateemisia opintoja tai työtä. Sen 
sijaan nuorisoa kannustetaan käyttämään tätä kokemusta oman kulttuurinsa jakamiseksi muiden kanssa, samalla 
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itse uuteen kulttuuriin tutustuen. YCE-ohjelma koostuu kahdesta pääasiallisesta osasta: kansainvälinen vaihto ja 
kansainväliset leirit.

Isäntäperheen rooli
Isäntäperheenä teidän tulee tietoisesti pyrkiä esittelemään vaihtonuorelle omaa elämäänne, kulttuurianne, mm. 
ottamalla nuori mukaan perheenne arkeen ja aktiviteetteihin.

Suunnitelkaa muutamia tärkeitä kulttuuriaktiviteetteja, kuten vierailut museoihin, luonnonpuistoihin, 
urheilutapahtumiin, konsertteihin, tms.

·	 Aktivititeettien suunnittelu yhdessä alueen muiden isäntäperheiden kanssa on myös suositeltavaa. 
·	 On mahdollista, että koko päivän (tai useamman päivän) pituiset matkat eivät välttämättä ole nuorille 
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mieleen. Yrittäkää näyttää nuorelle paikkoja, joissa itse perheenä käytte, ja asioita, joista nautitte.
·	 On erityisen suositeltavaa, että jokainen perheenne jäsen osallistuu jokaiseen oritentaatiotilaisuuteen, 

tapahtuivat ne sitten kasvotusten tai virtuaalisesti, sekä muihin ajanviettotilaisuuksiin, joita järjestetään 
ennen ja jälkeen nuoren vierailun.

Mitä isäntäperheiltä odotetaan
Majoitus ja ylläpito

·	 Isäntäperheen tulee tarjota nuorelle majoitus ja ylläpito. Suosittelemme vaihtonuoren majoittamista saman 
ikäisten ja sukupuolisten nuorten kanssa. Aterioiden tulisi olla terveellisiä ja monipuolisia.

Kuljetukset
·	 Tyypillisesti isäntäperhe vastaa nuoren kuljettamisesta vaihdon aikana. Kuljetuksiiin lukeutuvat matkat 

kentältä ja kentälle, matkat muiden isäntäperheiden luo tai kansainväliselle leirille, perheenne ja/tai 
isäntäklubin suunnittelemiin ja järjestämiin aktiviteetteihin ja tapahtumiin. 

Taloudelliset velvollisuudet
·	 Kulttuuritapahtumien kustannusten kattaminen on asia, josta isäntäperhe päättää yhdessä isäntäklubin ja 

nuoren kanssa. 
·	 Joissain maissa YCE-ohjelmaan sisältyy stipendejä isäntäperheille. 
·	 Otathan tässä asiassa yhteyttä paikalliseen YCE-johtajaan tai isäntäklubiin.

Tiedon suojaaminen ja henkilötietojen ja sosiaalisen median käyttö
·	 Muista huolehtia nuorta koskevan tiedon turvaamisesta paikallisten lakien ja säännösten vaatimalla tavalla. 
·	 Suosittelemme, että pyydät nuorelta tai hänen huoltajaltaan kirjallisen suostumuksen, mikäli aiot julkaista 

hänen YCE-vaihtokokemuksistaan kuvia sosiaalisessa mediassa.

Vaihtonuoren valinta
·	 Vaihtonuoren valintaa koskevat kriteerit vaihtelevat eri maiden YCE-ohjelmien välillä.
·	 Nuori valitaan iän, sukupuolen, kansalaisuuden ja kiinnostusten kohteiden perusteella, mikäli nämä kriteerit 

täyttävä nuori on saatavilla.
·	 Paikallinen YCE-johtaja osaa kertoa vaihtoon haluavista nuorista ja mikäli toiveitanne vastaava nuori löytyy.
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Ennen isäntäperheeksi ryhtymistä
Kirjeenvaihto
·	 On erittäin tärkeää, että isäntäperheenä otatte nuoreen yhteyden heti, kun teidät on ”mätsätty”. Kirjeenvaihto 

voi sisältää kirjeitä, valokuvia ja mitä tahansa, mitä haluatte kertoa perheestänne, elämästänne ja kodistanne. 
Kuvailkaa nuorelle paikkakuntaa jossa asutte, sekä paikallisia aktiviteetteja, jotka saattaisivat kiinnostaa häntä.

·	 Auttakaa nuorta pakkaamaan matkaa varten (esim. Millaista vaatetusta sään ja suunniteltujen aktiviteettien 
varalle).

·	 On suositeltavaa, että kommunikointi tapahtuu sillä kielellä, mitä aiotte käyttää myös nuoren vaihdossa olon 
aikana.

·	 Mikäli tässä vaiheessa havaitaan epäsopivuutta nuoren ja isäntäperheen välillä, ottakaa yhteyttä YCE-
johtajaanne välittömästi.

·	 Huomatkaa, että nuorella saattaa olla ruokavaliorajoitteita kulttuurista tai uskonnosta johtuen. On hyvä ottaa 
selvää mahdollisista rajoitteista ennen nuoren saapumista.

o Jos perheessänne noudatetaan erikoisruokavaliota on sekin hyvä ilmoittaa nuorelle etukäteen.
·	 Muista, että kulttuurierojen takia kommunikointi voi olla rajoittunutta.

o Esimerkiksi usein naispuoliset nuoret mielummin kommunikoivat naisten kanssa, tms.

Ennakkotiedot kulttuurista
·	 Pyrkikää ottamaan selvää nuoren elämästä ja kulttuurista ennen hänen saapumistaan. Mitä enemmän tiedätte, 

sitä helpompi teidän on auttaa nuorta selviytymään mahdollisesta kulttuurishokista.

Vakuutus
·	 Sponsoriklubi ja nuoren oma perhe ovat vastuussa siitä, että nuorella on tarpeelliset vakuutukset ennen 

matkaan lähtöä (lähettävän maan YCE-johtajan tulee varmistaa tieto vakuutuksista).
·	 Kansainvälisen Lionsjäjestön vastuuvakuutus kattaa YCE-ohjelman ja siihen osallistuvat osapuolet. Tämä 

tarkoittaa, että Kansainvälisen Lionsjärjestön vakuutus todennäköisesti kattaisi kulut tapaturma- tai 
hätätilanteessa, jossa ohjelman osapuolen, kuten isäntäperheen, katsottaisiin olevan vastuussa.

·	 On suositeltavaa, että nuori ottaa lisävakuutuksen, joka kattaa enemmän kuin Lions Internationalin vastuun.
·	 Tämä on hyvä selvittää ennen nuoren matkaan lähtöä. Perheenne, isäntäklubi, sponsoriklubi ja YCE-johtaja 

yhdessä selvittävät, onko osapuolilla tarpeeksi kattava vakuutus suunniteltuihin aktiviteetteihin osallistumiseksi. 
Jokainen osapuoli informoi toistaan oman vakuutuksensa osalta: mikä yhtiö, vakuutusnumero, yhtiön 
paikallisen edustajan yhteystiedot, jne. 

·	 Nuoren on ilmoitettava vakuutustietonsa isännöivälle moninkertaispiirille, piirille, tai klubille ja häntä kehoitetaan 
ottamaan kopiot vakuutuksesta, passista ja matkalipuista alkuperäsiten mahdollisen katoamisen varalta.

·	 Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen YCE-johtajaan tai isäntäklubiin.

Isäntäperheen orientaatio ja yhteistilaisuudet
·	 On tärkeää, että olette jatkuvassa yhteydessä isäntäklubiin ja paikalliseen YCE-johtajaan koordinointivaiheessa.
·	 Jokaisen isäntäperheen jäsenen tulee osallistua kaikkiin YCE-ohjelman järjestämiin tilaisuuksiin.
·	 Monissa maissa YCE-ohjelman puitteissa järjestetään isäntäperheille aktiviteetteja ennen ja jälkeen 

vaihtonuoren vierailun. Hyödyntäkää nämä tilaisuudet solmiaksenne kontakteja myös muiden isäntäperheiden 
kanssa. Heistä saattaa olla paljon apua vaihtonuoren vierailun aikana.
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Vaihtonuoren isännöinnin aikana
Saapuminen
·	 Laatikaa tarkka suunnitelma, missä ja mihin aikaan tapaatte nuoren lentokentällä tai juna-asemalla.

o Varmistakaa, että nuorella on tarvittavat tiedot ja ohjeet, matkaliput ja paikallista valuuttaa.
·	 Varautukaa siihen, että saapuminen uuteen maahan voi olla tunteellinen kokemus hänelle. Joidenkin nuorten 

kohdalla kulttuurishokki voi olla välitön ja johtua esim. erilaisista tuoksuista, ihmisten vaatetuksesta, puhutusta 
kielestä.

·	 On erittäin tärkeää, että henkilö, joka on ollut nuoren kanssa yhteydessä on häntä myös vastassa lentokentällä 
tai asemalla.

o Mikäli tämä ei jostain syystä ole mahdollista tulee nuoren saada ennen lähtöään tästä tieto, sekä 
vastassa olevan henkilön nimi ja valokuva.

·	 Laatikaa yhdessä nuoren kanssa suunnitelma mahdollisten lentoaikataulumuutosten, kadonneiden 
matkatavaroiden ja muiden poikkeavuuksien varalta.

·	 Varmistakaa, että nuori ilmoittaa puhelimitse, sähköpostilla tai sosiaalisen median välityksellä perille 
saapumisestaan välittömästi omille vanhemmilleen tai huoltajilleen.

Matkaväsymys  
·	 Muistakaa, että mikäli nuori on matkannut aikavyöhykkeiden yli saattaa hänellä olla matkaväsymystä. Mitä 

useampi aikavyöhyke ylitetään sitä suurempi matkaväsymys tyypillisesti on.
·	 Välttäkää liiallisten aktiviteettien järjestämista ensimmäisen kahden päivän aikana, jotta nuorella on 

mahdollisuus levätä ja sopeutua paikalliseen aikaan.

Koti-ikävä  
·	 Antakaa nuorelle muutama päivä sopeutumiseen, ennen koti-ikävästä huolestumista.

o Suunnitelkaa rentouttavia aktiviteetteja, joissa hän pääsee mukaan paikalliseen elämänmenoon. 
Näitä ovat esim. elokuvien katselu tai lautapelien pelaaminen.

·	 Koti-ikävän merkkejä ovat: vetäytyneisyys, kommunikoinnin vähyys ja ailahtelevaisuus, jatkuva kodista 
puhuminen, erityisen pitkään nukkuminen, painonnousu tai lasku, akuutti masennus tai muu epätavallinen 
käyttäytyminen.

·	 On tärkeää, että nuori tuntee itsensä osaksi perhettänne mahdollisimman luonnollisella tavalla. Näin hän 
tuntee olonsa turvalliseksi ja ”kotoisaksi”.

·	 Mikäli nuoren käytös muuttuu oleellisesti, ottakaa yhteys omaan YCE-johtajaanne.
·	 Huomioikaa nuoren mahdollinen hengellisyys. Mikäli se poikkeaa perheenne harjoittamasta uskonnosta, voi 

olla hyvä idea ottaa selvää, missä kotikunnallanne on nuoren uskoa edustava kirkko tai vastaava yhteisö, 
jotta nuori voi harjoittaa uskontoaan myös vaihdossaolon aikana. Tämä voi myös vähentää hänen koti-
ikäväänsä.

Kieli
·	 On hyvin mahdollista, että nuori ei osaa kotonanne puhuttavaa kieltä.
·	 Ole kärsivällinen, puhu hitaasti ja vältä slangisanastoa, kunnes nuori tuntee olonsa kotoisammaksi ja 

hänellä on aikaa totutella uuteen.
·	 Huomatkaa, että jos nuori nyökyttelee jatkuvasti kuunnellessaan teitä, on todennäköistä, että hän ei 

ymmärrä puhuttua.
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Onnettomuudet/sairastumiset ja hätätilanteet
·	 Sairastuminen on aina mahdollista nuoren vaihtoaikana.
·	 Varmistakaa, että tiedätte, missä nuoren vakuutustiedot ovat, siltä varalta, että niitä tarvitaan pikaisesti. 

Vakuutustiedot tulisi kuljettaa mukana koko vaihdon ajan.
·	 Nuoren hakemuslomakkeeseen on merkitty, mikäli isäntäperheellä tai YCE-johtajalla on lupa viedä nuori 

hoitoon tapaturman tai sairastumisen sattuessa.
o Sekä lähettävän maan, että paikalliseen YCE-johtajaan on otettava välittömästi yhteyttä.
o Lomakkeessa on myös merkittynä kuka vastaa kuluista, joita vakuutus ei kata.

·	 YCE-johtajan tulee olla ensisijainen yhteyshenkilö nuoren omaan perheeseen tällaisissa tilanteissa.
·	 Nuoren hakemuslomakkeesta löytyvät tiedot koskien hänen sairauksiaan, allergioitaan ja herkkyyksiään.

o Pyytäkää nuorta tarkastamaan ennen matkaan lähtöä, että hän on pakannut mukaan kaikki 
mahdolliset reseptilääkkeensä.

Isäntäperheen aktiviteetit 
·	 Vie nuori kierrokselle talossanne! Näytä hänelle, missä on nukkuu. Näytä, miten kodinkoneet toimivat. Kerro 

hänelle kotinne järjestyssäännöistä. Voi olla hyvä idea antaa nuorelle kotikuntanne kartta, lista koodeista ja 
salasanoista, joita kotonanne käytetään (ovikoodi, verkkosalasana, jne).

·	 Huomatkaa myös, että lähtökohtaisesti nuorta tulisi kohdella kuin perheenjäsentä, eikä kuin vierasta. Siksi on 
hyvä opastaa hänet heti myös kotiaskareisiin, joita häneltä odotetaan muiden perheen jäsenten tapaan.

·	 Osoita nuorelle turvallinen paikka talossa, jossa hän voi pitää matka-asiakirjansa, rahansa yms.
·	 Rohkaiskaa nuorta kertomaan teille omasta kulttuuristaan mm. ruuan välityksellä tai ruokailutapoihin kuuluvilla 

asioilla. Tämä myös voi auttaa häntä koti-ikävän lievittämisessä ja vahvistaa keskinäistä yhteisymmärrystänne.
·	 Voitte myös harkita tervetuliaislahjan antamista nuorelle, mikä voi olla hieno tapa toivottaa hänet tervetulleeksi 

kotiinne. Lahjan ei tarvitse olla kallis.
·	 Älkää jättäkö nuorta omiin oloihinsa liian pitkäksi aikaa. Jos perheenne lapset käyvät koulussa ja itse käytte 

töissä päivisin, järjestäkää nuorelle jotain tekemistä, jottei hän ole yksin ja pitkästy.
o Suunnitelkaa yhdessä hauska ja aktiivinen kulttuurikalenteri nuoren vaihtoajaksi. 
o Se voi sisältää aktiviteetteja muiden isäntäperheiden kanssa, jolloin nuori tutustuu myös muihin 

vaihdossa oleviin ikätovereihin.
·	 Nuoren osallistuessa aktiviteetteihin kotinne ulkopuolella (kuten leiri tai retki) hänen tulisi viettää aikaa muiden 

nuorten kanssa, eikä olla jatkuvassa yhteydessä kotiin.

Isäntäklubit
·	 Koko isännöintikokemuksen ajan isäntäklubin tulee olla tavoitettavissa kysymysten ja huolenaiheiden 

noustessa.
·	 On erittäin suositeltavaa, että vaihtonuori osallistuu isäntäklubin järjestämiin tilaisuuksiin ja 

palveluaktiviteetteihin.
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Mitä vaihtonuorelta odotetaan 
·	 Isäntäperheen ja heidän kotinsa sääntöjen kunnioittamista ja noudattamista.
·	 Paikallisten lakien noudattamista kaikkialla, missä hän kulkee.
·	 Moottoriajoneuvojen käyttö on nuorilta kielletty kokonaan YCE-vaihdossa olon aikana.
·	 Huumausaineiden käyttö on kielletty YCE-ohjelmaan osallistumisen aikana.
·	 Alkoholin ja tupakkatuotteiden käyttäminen riippuu paikallisista laeista ja ikärajoista, isäntäperheen sisäisistä 

säännöistä ja isäntäklubin ja paikallisen YCE-ohjelman linjauksesta.
·	 Romanttisten suhteiden muodostamista tulisi välttää.
·	 YCE-vaihdon aikana ei sallita yllättäviä vierailuja ystäviltä ja sukulaisilta, jotka eivät ole osallistujina YCE-

ohjelmassa.

Isäntäperheen vaihtaminen 
·	 Ottakaa huomioon, että monet nuoret vierailevat useamman isäntäperheen luona vaihtoaikana.
·	 Kunnioittakaa seuraavaa isäntäperhettä välttämällä tai ainakin rajoittamalla kontaktia nuoreen hänen siirryttyään 

seuraavaan isäntäperheeseen, jotta nuoren vaihtokokemus olisi mahdollisimman eheä.
o Samaan aikaan, jos perheenne on nuoren toinen isäntäperhe, voi tämä siirtyminen olla hänelle iso 

muutos.
·	 Olkaa yhteydessä isäntäperheiden kesken erilaisten aktiviteettien suunnittelemiseksi, ja pitääksenne toisenne 

ajantasalla muutoksista.

Kansainvälinen nuorisoleiri
·	 Samalla tavoin, kuin jotkut nuoret vaihtavat isäntäperhettä, toiset saattavat siirtyä isäntäperheestä leirille.
·	 Otattehan selvää, milloin siirtyminen leirille tapahtuu, ja milloin leiri päättyy, jotta voitte nuoren kanssa sopia 

paluukuljetuksista.
·	 Isäntäperhe on tervetullut vierailemaan leirillä vierailupäivänä ainoastaan. 

Aikainen kotiinpaluu tai matkan pidentäminen 
·	 Aikaisella kotiinpalulla tarkoitetaan:

o Suunniteltua aikaisempaa kotiinpaluuta sairastumisen ja perhesyyn vuoksi.
·	 Matkan pidentämisellä tarkoitetaan:

o Nuori matkustelee itsenäisesti ennen YCE-ohjelman aloittamista tai sen päätyttyä.
·	 Joidenkin maiden YCE-ohjelmissa matkan pidentäminen on kielletty.
·	 Jos aikainen kotiinpaluu tai matkan pidentäminen tulee tarpeelliseksi, otattehan yhteyttä paikalliseen YCE-

johtajaan tai isäntäklubiin.
o Yleisimmin aikaiset kotiinpaluut ja matkan jatkamiset ovat jo tiedossa ennen nuoren saapumista ja niistä 

on saatettu mainita jo hakemuslomakkeessa. 
o Lähettävän maan YCE-johtajaa tulee myös informoida tällaisissa asioissa.

Yhteensopimattomuus isäntäperheen kanssa tai tarve keskeyttää vaihto
·	 Jos perheenne ja vierailijan välille syntyy erimielisyyttä josta ei päästä sovintoon tulee isäntäklubinne ja YCE-

johtajan tahdikkaasti puuttua asiaan.
o Äärimmäisissä tapauksissa saattaa tulla tarpeelliseksi järjestää nuorelle ennen aikainen paluu 

kotimaahansa. 
·	 Jos isäntäperheenä vetäydytte ohjelmasta jo sitouduttuanne majoittamaan nuoren, nuori joutuu vaihtamaan 

toiseen isäntäperheeseen.
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Vaihtonuoren lähdettyä 
Lähtö
·	 Perheenne tulisi olla läsnä nuoren lähtiessä kotiin. Tämä auttaa häntä siirtymävaiheessa.

Heidän palattuaan  
·	 Pitäkää yhteyttä nuoreen hänen palattuaan kotiinsa.
·	 Ottakaa selvää lions- ja leojäseneksi tulemisesta!
·	 Muistakaa kirjoittaa kokemuksestanne arvio ja antakaa se isäntäklubille. Sisällyttäkää arvioon kaikki kommentit, 

huolenaiheet ja kysymykset joita kokemuksenne aikana nousi. Ainoastaan palautteen avulla voidaan ohjelmaa 
parantaa jatkossa!
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Kiitos!

Raikuva ”kiitos” -karjaisu YCE-lioneilta ympäri maailman 
osallistumisestasi tähän ohjelmaan! Kiitos sinun, lionit ovat 
askeleen lähempänä yhtä tavoitteistaan, joka on "Luoda 

ja ylläpitää yhteisymmärrystä maailman kaikkien kansojen 
keskuudessa."



Isäntäperheen tarkistuslista 

Ennen vaihtonuoren saapumista
Olen yhdessä YCE-johtajan tai isäntäklubin kanssa hoitanut seuraavat:

�	 Suorittanut kotihaastattelun ja seulonnan
�	 Sopinut maaesittelytilaisuuden isäntäklubin kanssa (jos järjestetään)
�	 Sopinut useista tilaisuuksista isäntäklubin kanssa, joihin vaihtonuori voi osallistua, ml. palveluprojekti
�	 Saanut suunnitelmat sairastumisen, poliittisen/muun konfliktin, luonnonkatastrofin tai muun hätätilan 

varalta.
�	 Saattanut nämä suunnitelmat YCE-johtajien, isäntäklubin ja sponsoriklubin tietoon

�	 Ymmärrän taloudellisen vastuuni isäntäperheenä
�	 Osallistun isäntäperheiden orientaatioon ja ajanviettotapahtumiin

Olen tehnyt tarvittavat järjestelyt kotonani vaihtonuorta varten:

�	 Sänky
�	 Makuuhuone 
�	 Arvoesineiden säilytyspaikka
�	 Ruoka
�	 Kulttuuriaktiviteettiohjelma
�	 Lista talon järjestyssäännöistä, salasanoista, koodesta ja avaimista 
�	 Lista kotitehtävistä, joita nuorelta odotetaan

Vaihtonuoren kanssa olen:

�	 Ollut häneen yhteydessä 
�	 Kertonut heille kulttuuristamme, mitä odottaa, mitä pakata mukaan
�	 Perehtynyt hänen kulttuuriinsa
�	 Varmistanut, että nuorella on alkuperäiset vakuutusasiakirjat ja matkustusasiakirjat valmiina.
�	 Laatinut suunnitelman kentältä/asemalta noutamista varten
�	 Laatinut suunnitelman aikataulumyöhästymisten, lentoturvallisuuteen liittyvien muutosten tai 

kadonneiden matkatavaroiden varalle

Koskien vaihtonuoren saapumista, olemme:

�	 Tarkastaneet lentoaikataulut
�	 Tarkastaneet lennon statuksen
�	 Tarkastaneet juna-aikataulut (jos tarpeellista)
�	 Tarkastaneet junan saapumisajan statuksen (jos tarpeellista)
�	 Varmistaneet, että nuori on ilmoittanut omille vanhemmilleen saapuneensa turvallisesti perille
�	 Antaneet nuorelle aikaa toipua matkaväsymyksestä
�	 Kertoneet nuorelle kotimme säännöistä ja odotuksista
�	 Kertoneet nuorelle, että hätätilanteiden varalle on olemassa suunnitelmat
�	 Antaneet nuorelle listan vapaa-ajan aktiviteeteista, jotka olemme suunnitelleet häntä varten
�	 Auttaneet järjestelyissä isäntäklubin kanssa nuoren maaesitelmätilaisuuden ja muiden aktiviteettien 

järjestämiseksi
�	 Laatineet suunnitelman nuoren kuljettamiseksi seuraavaan isäntäperheeseen tai kansainväliselle 

nuorisoleirille
�	 Pitäneet hauskaa!
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Vaihtonuoren lähtiessä
Koskien nuoren vaihtoajan päättymistä, olemme:

�	 Tarkastaneet lentoaikataulut
�	 Tarkastaneet lennon statuksen
�	 Tarkastaneet juna-aikataulut
�	 Tarkastaneet junan lähtöaikastatuksen
�	 Keskustelleet ja laatineet suunnitelman nuoren lähtemiselle kodistamme
�	 Jatkaneet yhteydenpitoa nuoren kanssa hänen saavuttuaan kotimaahansa
�	 Saaneet tietoa lion- ja leojäseneksi tulemisesta.
�	 Antaneet paikalliselle isäntäklubille ja YCE-johtajalle arvion kokemuksestamme isäntäklubina, ml, 

kysymykset, huolenaiheet ja muut kommentit
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