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Johdanto
Onnittelut ryhtymisestänne Lions Clubs Internationaliin nuorisoleiri- ja vaihto-ohjelman 
(YCE) isäntäklubiksi! 
Isäntäklubina toimiminen vaihtonuorille (iältään 15-22) YCE-ohjelmassa tulee takuulla olemaan palkitseva kokemus, 
jonka aikana osapuolet pääsevät kurkistamaan toistensa kulttuuriin keskustelujen ja aktiviteettien kautta, näayttäen 
samalla nuorelle, mistä kansainvälisessä Lions-järjestössämme on kyse.

Tämän käsikirjan tarkoitus on antaa lukijalle kattava käsitys isäntäklubin roolista ja vastuista. Siinä käydään 
läpi säännöt sekä asiat, joihin on hyvä varautua, jotta YCE-kokemus olisi mahdollisimman miellyttävä kaikille 
osapuolille. Klubinne ja paikallisen YCE-johtajanne on hyvä kommunikoida avoimesti koskien moninkertaispiirin ja 
piirin paikallisia YCE-ohjelmaan liittyviä sääntöjä.

Nuorison suojeleminen
·	 Kaikkien Lionien YCE-ohjelmaan osallistuvien isäntäklubien 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.
·	 Lions Clubs Internationalin toimintaperiaatteista huolimatta, on isäntäklubien aina toimittava ensisijaisesti 

paikallisten sääntöjen ja lakien mukaisesti, koskien nuorten turvallisuutta.

Henkilötietojen suojeleminen
·	 Yleinen suositus on:

o Vanhempien suostumus on saatava aina, kun kerätään henkilötietoja alaikäisistä.
o Kun henkilötiedot on käytetty niiden alkuperäiseen tarkoitukseen, on kyseiset tiedot hävitettävä ja 

tuhottava mahdollisen väärinkäytön ehkäisemiseksi. 
 YCE-johtaja varmistaa, että ohjelman puitteissa noudatetaan sovittua aikarajaa YCE-ohjelmaan 

osallistuvien nuorten ja aikuisten henkilötietojen säilyttämisessä ohjelman päättymisen jälkeen. 
Näin minimoidaan mahdolliset ongelmat myöhemmässä ajankohdassa.

·	 Suostumus 
o Kaikissa hakulomakkeissa tulee selvästi mainita mitä henkilötietoja saatetaan käyttää ja miten. 

Isäntäklubina vastuullanne on varmistaa, että toimitte kaikkien paikallisten henkilötietosuojaa koskevien 
lakien mukaisesti, ja että lupaudutte suojelemaan kerättyjä tietoja.

o YCE-ohjelma aikana otettujan videoiden ja valokuvien julkaisemiseen sosiallisessa mediassa tulee aina 
pyytää nuoren, tai alaikäisen ollessa kyseessä, hänen huoltajiensa lupa.
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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 itse uuteen kulttuuriin 
tutustuen. YCE-ohjelma koostuu kahdesta pääasiallisesta osasta: 
kansainvälinen vaihto ja kansainväliset leirit.

Isäntäklubin roolit
Taloudelliset velvollisuudet
·	 Yleistä

o Siinä tapauksessa, että klubinne tarvitsee kustantaa jokin vaihtonuoren huomattava meno yllättävässä 
tilanteessa, tulee asiasta tiedottaa YCE-johtajaa, yhteislionia, nuoren vanhempia/huoltajia, sekä 
sponsorina toimivaa lionsklubia välittömästi.

 Tällaisen yllättävän menon kulujen kattamisesta on päästävä sopimukseen osapuolten kesken.
o Jokaisella nuorella tulisi olla omaa rahaa käytettäväksi satunnaisiin menoihin, kuten terveydenhoitoon, 

matkamuistoihin tai mahdollisiin huvituksiin, jotka eivät kuulu isäntälionien varaamaan ohjelmaan. 
 Isäntäklubi osaa antaa suosituksen siitä, mikä on sopiva summa mukaan otettavaksi.

·	 Vaihdot
o Isäntäklubin tarkemmista rahallisista velvollisuuksista koskien nuorisovaihtoa tulee keskustella oman 

alueen YCE-johtajan kanssa.
o Paikallisesta YCE-ohjelmastanne riippuen jotkut isäntäklubit maksavat tai korvaavat tiettyjä 

”suunniteltuja menoja” nuorten vaihossaolon aikana, koska nuori yöpyy ja aterioi isäntäperheen luona.
 ”Suunniteltuja menoja” saattavat olla esim paikallisen joukkoliikenteen käyttöön, 

kulttuuriaktiviteetteihin, nähtävyyksiin ja viihdetapahtumiin (kt. Musiikki ja urheilu), tai 
ravintolaruokaliluun liittyvät kulut.

 On suositeltavaa, että tapaatte isäntäperheiden kanssa sopiaksenne tällaisten kulujen 
enimmäismäärästä ja korvauksista. Vaihtoehtoisesti tämä aihe voidaan sisällyttää isäntäperheen 
orientaatio-ohjelmaan.

 Joissain moninkertaispiireissä ja piireissä on käytössä YCE-ohjelman stipendit isäntäklubeille, 
mutta sellaisia ei vaadita.

·	 Kansainväliset leirit
o Jos klubinne on osa moninkertaispiiriä tai piiriä, joka isännöi kansainvälistä leiriä, ovat kaikki nuorten 

mukanaolemiseen ja isännöintiin liittyvät kulut klubin, piirin ja moninkertaispiirin vastuulla.
o Kohtuullinen rahallinen tuki saattaa koskea esim. erityisiä kulttuuri- ja opetusaktiviteetteja, jotka ovat 

osa leirikokemusta 
 Näitä kohtuullisia kuluja voidaan myös sisällyttää leirimaksuun, mikäli klubinne vaatii leirimaksun.

o Kansainväliset leirimaksut eivät ole pakollisia, mutta jotkut klubit saattavat periä maksun, jolla katetaan 
useita kuluja, kuten vuokra-, vakuutus- ja aktiviteettikulut.
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Ehdotuksia varainkeruuseen
 Laadi 5-10 minuutin pituinen esitelmä (esim. PowerPoint), johon sisällytät tietoja, paljon kuvia ja tarinoita 

paikallisilta lionsklubeilta ja muilta sponsoreilta.
 Jotkut moninkertaispiirin tai piirin YCE-ohjelmat saavat vuosittain lahjoituksia kultakin klubilta, sekä piiriltä ja 

moninkertaispiiriltä paikallisen käytännön mukaisesti.

Vakuutus
·	 Kansainvälisen Lionsjäjestön vastuuvakuutus kattaa YCE-ohjelman ja siihen osallistuvat osapuolet. Tämä 

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

·	 Klubinne vastuulla on tarkistaa, että vaihtoon tulevalla nuorella on riittävä matka-, tapaturma- henki-, 
matkatavara- ja sairastapausvakuutus kattamaan kaikki mahdolliset tilanteet YCE-ohjelman aikana.

o Tämä on hyvä selvittää ennen nuoren matkaan lähtöä. Klubinne, isäntäperheen, sponsoriklubin ja YCE-
johtajan tulee arvioida mahdolliset erityiset riskit ja päättää lisävakuutuksen tarpeellisuudesta.

o Nuoren kannattaa ottaa selvää kattaako hänen matkavakuutuksensa matkakulut ennenaikaisesta 
kottinpaluusta äkillisen sairastumisen / tapaturman sattuessa.

·	 Huolimatta siitä, tarvitaanko lisävakuutusta, tulee nuoren toimittaa klubillenne, sponsoriklubille, isäntäperheelle 
ja YCE-johtajalle valitsemansa vakuutusyhtiön nimi, yhteystiedot ja paikallisen edustajan tiedot mahdollisen 
korvausvaatimuksen sattuessa.

·	 Klubinne kannattaa harkita myös allekirjoitetun vastuuvapautuslomakkeen pyytämistä jokaiselta nuorelta (tai 
alaikäisen nuoren huoltajalta).

o Lomakkeen tulisi olla osa nuoren osallistumishakemusta.
·	 Jos klubinne järjestää kansainvälisen leirin, kannattaa ottaa selvää erillisen lisävakuutuksen tarpeellisuudesta, 

riippuen leiriohjelmaan sisältyvistä aktiviteeteista.
o Vakuutusmaksu voidaan periä leirin osanottomaksussa, jos leiri on maksullinen.

Viestintä
·	 Viestintä nuoren, sponsoriklubien, isäntäperheen ja muiden koordinointiin osallistuvien tahojen ja YCE-johtajan 

välillä tulisi olla saumatonta.

Ohjelman julkisuus
·	 Kirjoita YCE-ohjelmasta lehdistötiedoite, jossa pyydät kansainvälisen nuoren hostaamisesta kiinnostuneita 

perheitä ottamaan yhteyttä klubiinne. 
o Katso liite A - malli lehdistötiedotteesta 

·	 Henkilökohtainen kirje klubiltanne potentiaaliselle isäntäperheelle voi auttaa luotettavan isäntäperheen 
löytymisessä.
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Ennen isännäksi ryhtymistä
Erityiset YCE-ohjelmaa koskevat säännöt
·	 Oman moninkertaispiirisi YCE-ohjelma voi sisältää lisävaatimuksia ja sääntöjä, joita tässä käsikirjassa ei ole 

esitelty.
·	 Klubinne on vastuussa nuoresta sen ajan, kun nuori osallistuu YCE-ohjelmaan maassanne.
·	 Klubinne tulee noudattaa YCE:n toimintaperiaatetta, josta voitte tiedustella moninkertaispiirinne tai piirinne 

YCE-johtajalta. 

Isäntäperheen hankkiminen ja seulonta 
Näin hankit isäntäperheen
·	 Isäntäperheet löytyvät useimmiten ystävien ja tuttavien kautta, muiden lionjäsenien tai leojen välityksellä, 

entisistä isäntäperheistä tai omalta paikkakunnalta.
o Isäntäperheiden ei tarvitse olla Lions Clubs Internationalin jäseniä.
o Perheet, joiden omat lapset ovat osallistuneet nuorisovaihtoon ovat oivia ehdokkaita isäntäperheiksi.  

·	 Isäntäperheeksi haluavalla tulisi olla aito kiinnostus muita kulttuureita kohtaan, ja halu keskustella ja viettää 
aikaa nuorten kanssa.

·	 Perheellä tulisi olla hyvä maine ja kotona riittävästi tilaa vaihtonuoren majoittamiseksi.
·	 Kaikkien isäntäperheeksi haluavien on täytettävä hakemus.

o Katso Liite B - Isäntäperheen hakemuslomakepohja
o Tämä liite on vain pohja. YCE-ohjelmilla on vapaus tehdä muutoksia lomakepohjaan kerätäkseen 

tietoja, joita paikallinen YCE-ohjelma on katsonut tarpeelliseksi.
·	 Hakemuksen tarkastamisen jälkeen isäntäperhettä tulee haastatella.
·	 Isäntäklubin hyväksyntä vaaditaan valitulle isäntäperheelle, jotta perhe voidaan hyväksyä isännöimään 

vaihtonuorta.
o Lisäksi on suotavaa, että sponsoroiva klubi antaa oman hyväksyntänsä isäntäperheen valinnassa, 

mutta se ei ole välttämätöntä.
·	 Myös varalle tulee olla isäntäperheitä niitä tapauksia varten, joissa jo hyväksytty isäntäperhe joutuu perumaan 

suunnitelman.
·	 YCE-johtaja antaa lopullisen hyväksynnän isäntäperheiden valinnassa.

Seulonta
·	 Potentiaaliset isäntäperheet tulee seuloa. Seulonnan tulee kattaa mm. seuraavat kriteerit:

o Ikä: Perheellä tulisi olla kokemusta saman ikäisistä nuorista, kuin minkä ikäinen vaihtoon tuleva nuori 
on. 

 Olisi myös suotavaa, muttei välttämätöntä, että perheessä olisi samanikäisiä lapsia.
o Luonne: Isäntäperheen tulee olla joustava, kiinnostunut muista kulttuureista, avomielinen, suvaitseva ja 

kykenevä kommunikoimaan ja toimimaan järkevästi nuorten kanssa.
o Kielitaito: On avuksi, jos ainakin joku perheenjäsen puhuu vaihtonuoren äidinkieltä ja/tai englantia 

(useimmissa maissa englanti on YCE-ohjelman ensisijainen kieli), ja joissain tapauksissa se voi olla jopa 
välttämätöntä.

 Joissain tapauksissa nuori saattaa osata vain pari lausetta isäntäperheen tai paikallisen YCE-
ohjelman kielellä. Siten on tärkeää olla perillä isäntäperheen kyvystä majoittaa vaihtonuori, jonka 
kielitaito voi olla hyvinkin puutteellinen.
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o YCE-ohjelman ja sen toimintaperiaatteiden tunteminen: Isäntäperheen tulee olla perehtynyt YCE-
ohjelmaan ja nuorisovaihtoon ainakin pääpiirteittäin. Näin on todennäköisempää, että vaihto sujuu 
ongelmitta ja onnistuneesti. 

 Jos vierailija aiotaan sijoittaa muuhun kuin lionsperheeseen, sen tulee tuntea hyvin lionstoiminta 
ja tavoitteet, sekä varsinkin YCE-ohjelma. 

o Asumisoltavat: Isäntäperheen kotiin tulee ilman hankaluuksia tai lisäkustannuksia sopia yksi henkilö 
lisää.

o Perheen toivomukset: Selvitä perheen toivomukset koskien nuoren kansalaisuutta, kieltä, uskontoa, 
sukupuolta tai ikää.

o Ajankohta: On tärkeää, että isäntäperheellä on vaihdon ajankohtana riittävästi aikaa vietää nuoren 
kanssa.

o Mahdolliset erityiset kiinnostukset tulee esittää seulontavaiheessa, jotta löydetään mahdollisimman 
hyvin nuoren tarpeisiin sopiva perhe.

o Isäntäperhettä ei tule valita vain siksi, että kiintiö täytyy saada täyteen.
o On suositeltavaa käyttää tarkistuslistaa tai kysymyslistaa apuna seulontavaiheessa.

Isäntäperheen orientaatio
·	 Järjestä isäntäperheille hauska ja mielenkiintoinen orientaatio.

o Orientaatio järjestetään yhdessä YCE-johtajan kanssa.
o Isäntäperheiden orientaatiot ovat tavallisesti kasvotusten tapahtuvia tilaisuuksia, joihin saattaa osallistua 

entisiä isäntäperheitä, tai ne voidaan järjestää esim. virtuaalisina kokouksina.
·	 Orientaation aiheita ovat muun muassa seuraavat:

o Isäntäperheen roolit
o Säännöt ja määräykset koskien isäntäperheitä
o Mitä isäntäperheiltä odotetaan
o Valmistautuminen kulttuurieroihin
o Entisten isäntäperheiden tapaaminen ja kokemuksista keskusteleminen

·	 Tutustuminen isäntäperheeseen yhteisaktiviteettien kautta ennen nuoren saapumista
o Perusta keskustelyryhmä viestinnän helpottamiseksi esim WhatsAppiin, Facebookkiin tai Instagramiin.

Viestintä 
Vaihtonuoren kanssa 

·	 Esittele vaihtonuori ja isäntäperhe toisilleen heidän kohdatessa ensimmäistä kertaa.
·	 Jokaisen nuoren olisi tullut kirjoittaa henkilökohtainen esittelykirje itsestään isäntäperheelle osana hakemusta.

o Tässä kirjeessä vaihtonuori kertoo kiinnostuksen kohteistaan, opinnoistaan ja harrastuksistaan, 
perheestään, kotiseudustaan ja aikaisemmista matkoistaan, ja kuvailee odotuksistaan vaihdon suhteen. 
Kirjeessä tulisi myös olla valokuva nuoresta.

·	 Lähettäjä- ja isäntälionien tulee sopia tulo- ja lähtöpäivistä sekä vierailun pituudesta ainakin kuusi viikkoa ennen 
matkaa.

o YCE-vaihdon aikataulu ja matkustusmuoto kotimaasta vaihtomaahan tulisi myös päättää tässä 
vaiheessa.

·	 Muutoksista suunnitelmiin tulisi aina keskustella, ja mahdollisuuksien mukaan päättää yhteisymmärryksessä, 
kaikkien kesken. 

o Viime hetken muutoksista tulee aina tiedottaa välittömästi kaikille osapuolille (oma klubi, lähettävä/
sponsoriklubi, YCE-johtaja, matkan koordinointiin osallistuneet osapuolet sekä isäntäperhe).  

Isäntäklubin ja YCE-johtajan kanssa

·	 Vaihdosta kiinnostunut nuori, sponsoriklubi ja isäntäklubi ovat aluksi yhteydessä toisiinsa moninkertaispiirin tai 
piirin YCE-johtajan välityksellä.

o Jos YCE-johtajan yhteystietoja ei vielä tässä vaiheessa ole saatavilla, tulee kommunikointi hoitaa aluksi 
piirikuvernöörin kautta.
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·	 Klubinne tulee käydä läpi YCE-ohjelmaan osallistumisen logistiikka, nuorelle suunniteltu aikataulu ml. 
kulttuuriaktiviteetit, leirin päivämäärät, isäntäperheessä oloaika, ja kuljetukset/siirtyminen paikasta toiseen.

·	 YCE-johtajan tulee olla osallisena suurimmassa osassa klubinne, isäntäperheen ja vaihtonuoren välillä 
tapahtuvaa viestintää.

Vaihtonuoren isännöinnin aikana
Vaihtonuoren saapuminen
·	 Riippuen siitä, mitä on sovittu isäntäperheen kanssa, klubinne voi lähettää yhden jäsenistään noutamaan 

vaihtonuoren kentältä tai juna-asemalta. 
o Näihin tehtäviin kuuluvat nuoren noutamiseen ja lähtöön liittyvät järjestelyt; suunnitelmat 

matkatavaroiden katoamisen sekä myöhästyneen lennon tai junan varalta, sekä turvallisuuteen liittyvät 
asiat.

Kulttuuriaktiviteetit ja kuljetukset
·	 Isäntäklubi tavallisesti järjestää klubitilaisuuden, jossa nuori pitää klubille esitelmän omasta maastaan.

o Jos moninkertaispiirisi tai piirisi järjestää kansainvälisen leirin, pidetään nuorten maaesitelmät leirin 
aikana. Varaudu siis kutsumaan klubijäseniä leirille tuona päivänä.

·	 Klubianne rohkaistaan järjestämään muitakin tilaisuuksia tai kokouksia, joihin nuori voi osallistua. 
o Näin nuori voi tutustua lion- ja leotoimintaan ja saada hyvän käsityksen siitä.
o Tarpeen vaatiessa järjestäkää paikallinen kuljetus klubinne tilaisuuksiin.

Säännöt koskien matkan pidentämistä, vierailijoita ja muita henkilökohtaisia pyyntöjä
·	 Vaihtonuorten tai leiriläisten yksityisiä matkoja tai poistumista leiriltä kesken leiriajan ei sallita, eikä myöskään 

sukulais- tai tuttavavierailuja YCE-matkan aikana, jollei siihen ole saatu ainakin kuukautta aikaisemmin kirjallinen 
suostumus kaikilta seuraavilta: nuoren vanhemmat/ huoltajat, lähettäjäklubi ja lähettäjäpiirin YCE-johtaja, 
isäntäpiirin YCE-johtaja, leirin johtaja (jos on), isäntäklubi, isäntäperhe ja yhteyslionit (jos on).

·	 Sääntöjen vastaiset vierailut YCE-ohjelman järjestäjät eivät ole velvollisia osoittamaan vieraanvaraisuutta tai 
järjestämään matkoja yksityisille vierailijoille tai ryhmille.

o Isäntäperhe on tervetullut vierailemaan leirillä vierailupäivänä ainoastaan.
·	 Henkilökohtaiset pyynnöt: Vaihtonuori ei voi hakeutua opiskelijaksi, työharjoitteluun tai työhön.
·	 Myöskään pyyntöjä pitkäaikaisesta majoituksesta tai moottoriajoneuvon käytöstä ei hyväksytä.

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

tahdikkaasti puuttua asiaan. Klubinne virkailijoiden ja YCE-johtajan tulee olla valmiina järjestämään uusi kriteerit 
täyttävä isäntäperhe nuorelle.

o Äärimmäisissä tapauksissa saattaa tulla tarpeelliseksi järjestää nuorelle ennen aikainen paluu 
kotimaahansa. 

·	 Jos isäntäperheeksi lupautunut perhe vetäytyy ohjelmasta jo sitouduttuaan majoittamaan nuoren, tai nuori 
joutuu vaihtamaan toiseen isäntäperheeseen, on klubinne vastuulla järjestää uusi isäntäperhe aikaisemman 
tilalle.

Onnettomuudet/sairastumiset ja hätätilanteet
·	 Kaikki sairastumiset ja nuorta koskevat tapaturmat vaativat klubivirkailijoiden, kansainvälisen leirijohtajan (jos 

kyseessä leiriläinen) ja yhteyslionien sekä YCE-johtajan välitöntä huomiota.
·	 Jos sairaus tai tapaturma on vakava, siitä tulee välittömästi ilmoittaa nuoren vanhemmille/ holhoojille ja antaa 

heille selvitys lääkärin diagnoosista ja hoito-ohjeista.
o Jokaisen alaikäisen leiriläisen hakemuksessa tulee olla liitteenä vanhempien tai huoltajien allekirjoittama 

suostumus hätätilanteessa tarpeelliseksi katsotun hoidon antamiseen tai leikkaukseen siltä varalta, ettei 
vanhempiin tai huoltajaan saada hätätilanteessa yhteyttä. 
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Vaihtonuoren lähdettyä
Kysely
·	 Laadi sarja kysymyksiä koskien YCE-ohjelman kokemusta seuraaville henkilöille:

o Vaihdossa olleet nuoret
o Isäntäperheet 

·	 Vastaukset auttavat klubianne parantamaan ohjelmaa seuraavaa vuotta varten.

Lions Internationalin jäsenyyskysely
·	 Järjestä isäntäperheille kiitokseksi tilaisuus tai illallinen.
·	 Sisällytä siihen tietoa lion- ja leojäseneksi tulemisesta.
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Liite A: Mallilehdistötiedote

Mallilehdistötiedote

(Lionsklubin nimi) etsii isäntäperheitä vaihtonuorille
(Lionsklubin nimi) Lionsklubi etsii isäntäperheitä (Missä? Kaupungin tai alueen nimi), jotka ovat valmiita avaamaan 
sydämensä ja kotinsa toisesta maasta saapuvalle vaihtonuorelle (ajankohta / päivämäärät vaihdon alusta loppuun). 
Vaihto tapahtuu osana Lionien nuorisoleirit- ja vaihto-ohjelmaa (YCE). YCE tuo yhteen nuoria aikuisia eri puolilta 
maailmaa Lions Clubs Internationalin päämäärän "Luoda ja ylläpitää yhteisymmärrystä maailman kaikkien kansojen 
keskuudessa.” edistämiseksi. 

(YCE-johtajan nimi) on tällä hetkellä tiedossa (tulevien nuorten lukumäärä) isäntäperhettä etsivää nuorta tämän 
vuoden YCE-ohjelmassa.  

Isäntäperheiden ei tarvitse olla Lions-jäseniä. Ei myöskään ole välttämätöntä, että perheellä itsellään on nuoria 
tai lapsia kotona. Isäntäperhe vastaa nuoren majoituksesta ja ylläpidosta. Vaihtoon tulevilla nuorilla on mukanaan 
omaa käyttörahaa ja ylimääräisistä aktiviteeteista perhe päättää itse.  

Jos isäntäperheeksi ryhtyminen kiinnostaa, ota yhteyttä: 

(Piirin YCE-johtaja), numerossa (puhelinnumero) tai (sähköposti). Tai lue lisää (YCE-ohjelman verkkosivu, jos 
sellainen on).
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Liite B: Isäntäperheen hakemuslomakepohja .................

Isäntäperheen hakemuslomakepohja
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Tämän lomakkeen täyttää YCE-ohjelmaan mahdollisesti osallistuva isäntäperhe. Isäntänä toimivan lionsklubin tulee ylläpitää ja säilyttää tiedot YCE-isäntäperheistä 
turvallisuussyistä johtuen. Täytetyt lomakkeet tulee säilyttää arkistossa isäntänä toimivan lionsklubin toimesta. Täytettyjä lomakkeita ei tule lähettää kansainväliseen päämajaan.

 

Liitä mukaan: • Viimeaikainen valokuva • Isäntäperheen esittelykirje, jossa kerrotaan heidän kodistaan ja elämästään paikkakunnalla
 

 I. ISÄNTÄPERHEEN TIEDOT  

Vanhemman/vanhempien tai huoltajan/huoltajien nimet  

Katuosoite  Postitoimipaikka Osavaltio Maa                      Postinumero 

Puhelin        Sähköposti 

Vanhemman/huoltajan ammatti  Vanhemman/huoltajan puhelin työhön 

Vanhemman/huoltajan ammatti  Vanhemman/huoltajan puhelin työhön 

Kansalaisuus 

Vanhempi/huoltaja 1:    Onko vanhempi/huoltaja lionjäsen?        kyllä         ei    klubin nimi      piirin numero 

Vanhempi/huoltaja 2:    Onko vanhempi/huoltaja lionjäsen?        kyllä         ei    klubin nimi      piirin numero   

Kotona asuvien lasten nimet, iät ja sukupuoli:

Kielet, joita kotona puhutaan 

Perheen uskonto / vakaumus 

Perheen kiinnostuksen kohteet, ajanviettotavat

Sijaitseeko koti       kaupunkialueella       maaseudulla       pikkukaupungissa      muualla Kotikunnan asukasmäärä Tavanomaisin ilmasto   
 
Perheen lemmikit  Tupakoidaanko kodissa?          kyllä        ei

Aiempi kokemus isäntäperheenä toimimisesta (kuvaile tarkemmin)

 II. ISÄNTÄPERHEEN TOIVOMUKSET  
koskien nuorta:        nainen             mies          kumpi vaan          tupakoitsija          tupakoimaton  

Ikä   Kansalaisuus ja/tai muut toiveet 
 

Täytä seuraavat tiedot, mikäli hakemus koskee tiettyä nuorta:
 

Nimi 

Osoite  

Postitoimipaikka   Osavaltio Maa 

Sponsorina toimiva lionsklubi Ajanjakso jonka voimme toimia isäntänä  Aikaisin mahdollinen saapumispäivä Viimeisin mahdollinen kotiinlähtöpäivä Ensisijainen lentokenttä saapumista/lähtöä varten 
 Vahvistamme, että nuoren vierailun aikana vähintään yksi vanhemmista/huoltajista on kotona. Ymmärrämme, että on nuoren itsensä ja muiden isäntäperheiden edun mukaista, ettemme ole yhteydessä 
nuoreen hänen vieraillessaan toisen isäntäperheen luona. 

LIONIEN NUORISOLEIRI JA VAIHTO (YCE) ISÄNTÄPERHEEN HAKEMUS
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