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Yleiset käytännöt 
1. Yhteyshenkilöistä koostuvia toimikuntia perustetaan koordinoimaan nuorisoleiri- ja nuorisovaihto-

ohjelman (YCE) eri osia piirin ja moninkertaispiirin tasolla, kun tämä on asianmukaista ja 
suositeltavaa. Vastaava piirikuvernööri tai kuvernöörineuvosto nimittää YCE-toimikuntien jäsenet. 
Moninkertaispiirin YCE-toimikunnan jäsenet voivat sisältää osapiirien nuorisoleiri- ja 
nuorisovaihtojohtajia. 

2. Piireissä tai moninkertaispiireissä, joissa YCE-ohjelmat jatkuvat toimivuoden päätyttyä, uusi 
piirikuvernööri tai moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto voi antaa YCE-johtajien tai -toimikunnan 
valvoa ennen 30. kesäkuuta järjestettyjen nuorisoleirien ja nuorisovaihtojen saattamista päätökseen. 
a. Piirikuvernöörejä ja kuvernöörineuvoston puheenjohtajia kannustetaan ottamaan huomioon YCE-

ohjelman jatkuminen vuosi vuoden jälkeen sallimalla sen hetkisen YCE-johtajan pysyä virassaan 
aina kun mahdollista. 

b. Kun virkailija vaihtuu, johtaja siirtää kaikki asiakirjat kokonaisuudessaan seuraajalleen. 

3. Todistaakseen, että piirin tai moninkertaispiirin YCE-ohjelmat noudattavat alla kuvailtuja hallituksen 
hyväksymiä käytäntöjä, standardeja ja säädöksiä, piirikuvernöörin ja kuvernöörihallituksen 
puheenjohtajan tulee hyväksyä piirin tai moninkertaispiirin YCE-johtajan rooli MyLCI:ssä. 

4. Hyväksytyt YCE-ohjelmat ja piirien ja moninkertaispiirien YCE-johtajat on julkaistava järjestön 
verkkosivuston virallisessa kansainvälisessä YCE-hakemistossa. 

5. Yleinen vastuuvakuutus suojelee lionsklubia/-klubeja, piiriä ja moninkertaispiiriä, jotka osallistuvat 
YCE-ohjelmaan. YCE-ohjelmia koskien suositellaan varmistamaan, että nuorilla on tarvittavat 
vakuutukset matkustamista ja mahdollisia terveyttä koskevia hätätilanteita varten.  

6. Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen 
a. Yleisesti suositeltavaa: 

i. Kun alaikäisistä kerätään henkilötietoja, tarvitaan vanhempien/huoltajien suostumus.  
ii. Vain nuorisovaihdon järjestämisessä tarvittavia tietoja tulee kerätä. 
iii. Kun tietojen tarkoitus on täytetty, henkilökohtaiset tiedot tulee tuhota, poistaa ja/tai pyyhkiä väärinkäytön 

estämiseksi.  
b. Suostumus 

i. Kaikissa hakemuslomakkeissa tulee ilmaista selkeästi ja ymmärrettävästi mitä ja miten henkilökohtaisia 
tietoja mahdollisesti käytetään. YCE-johtaja on vastuussa paikallisten tietosuojalakien noudattamisesta 
sekä YCE-ohjelman tarkoituksia varten saatujen tietojen suojaamisesta. 

c. Jos nuorten YCE-kokemuksen aikana otettuja kuvia tai videoita halutaan julkaista sosiaalisessa 
mediassa, kehotamme hankkimaan kirjallisen luvan nuorilta tai alaikäisten tapauksessa heidän 
vanhemmiltaan/huoltajiltaan. 
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7. YCE-ohjelmaan ei kuulu turismia, akateemista opiskelua tai ansiotyötä. Sen sijaan nuoria kehotetaan 
matkustamismahdollisuutensa aikana jakamaan oma kulttuurinsa muiden kanssa samalla kun he 
kokevat jonkin toisen kulttuurin. 

Nuorisoleirejä koskeva käytäntö 
a) Tarkoitukset ja tavoitteet 

1. Nuorisoleiriohjelma valtuutettiin vuonna 1974, ja sen tarkoitus oli edistää Lions Clubs Internationalin 
ensimmäistä tavoitetta:  
a. ”Luoda ja vaalia yhteisymmärrystä maailman kansojen keskuudessa.” 

2. Ohjelman tavoitteet: 
a. antaa eri maiden nuorille mielekkäitä kontakteja tuomalla heidät yhteen toistensa kanssa 
b. helpottaa ajatusten, tapojen ja kulttuurillisten näkemysten jakamista 
c. edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja hyvää tahtoa sekä työskennellä maailmanrauhan 

puolesta 
d. kehittää nuorten johtajuuspotentiaalia 
e. kehottaa nuoria kunnioittamaan toisten ajatustapoja 
f. edistää kansainvälistä matkustamista 
g. tarjota erilaisia aktiviteetteja, jotka edistävät terveellistä oppimiskokemusta niin fyysisesti kuin 

henkisesti. 

3. Lions Clubs Internationalin nuorisoleirejä ei tule toteuttaa turismia koskevissa tarkoituksissa. Kaikki 
ohjelmaan osallistuvat osapuolet toteuttavat ohjelman ja käyttäytyvät tavalla, joka ei millään tavalla 
aiheuta henkilökohtaisia voittoja tai ansioita. 

4. Jotta leiriaktiviteettia voidaan pitää Lions Clubs Internationalin nuorisoleirinä, sen täytyy: 
a. käyttää sanaa ”Lions” virallisessa nimessään noudattaakseen kansainvälisen hallituksen asettamia 

käytäntöävaatimuksia 
b. kestää vähintään viikon ajan 
c. ottaa mukaan nuoria eri maista 
d. tarjota ohjelman tavoitteiden mukaisia aikataulutettuja aktiviteetteja, joista päättävät leirin järjestäjät. 

b) Toimintamenettelyt 

1. Leirien sponsorointi 
a. Lionsklubi, piiri tai moninkertaispiiri voi sponsoroida ja järjestää nuorisoleirin yksin tai yhdessä. 
b. Leirijärjestelyjä tehdessään leirin sponsorien tulee koordinoida piirin tai moninkertaispiirin YCE-

johtajan kanssa, jos tällainen johtaja on nimitetty. 

2. Mainostaminen 
a. Kunkin leirin mainostamisen hoitaa kyseisen leirin leiritoimikunta yhteistyössä piirin tai 

moninkertaispiirin YCE-johtajan kanssa. Piirin tai moninkertaispiirin YCE-johtajan tulee ilmoittaa 
leirin päätetyt päivämäärät, sijainti, nimi ja viralliset kielet Lions Clubs Internationalille. Lions Clubs 
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International kokoaa edellä mainitut tiedot ja julkaisee ne järjestön virallisella verkkosivustolla sekä 
tarvittaessa muun viestinnän kautta. 

b. Piirien ja moninkertaispiirien YCE-johtajien yhteystiedot julkaistaan Lions Clubs Internationalin 
verkkosivustolla leireistä ilmoittamista ja niiden mainostamista varten. 

3. Ohjelma 
a. Leiriohjelmien tiedot ja teemat ovat leirien järjestäjien velvollisuuksia, oli kyseessä sitten klubin, 

piirin tai moninkertaispiirin lionit. Leiriohjelman teema voi liittyä lionien aktiviteetteihin. 
b. Vaikka leiri voi olla suunniteltu ajatellen esimerkiksi matkustamista, keskittymistä kulttuurilliseen 

perintöön tai liikuntaesteisiä osallistujia, jokaiseen kansainväliseen nuorisoleiriin voi kuulua 
seuraavanlaisia aktiviteetteja: 
i. vierailuja historiallisiin paikkoihin, eri toimialojen edustajien luokse, oppilaitoksiin ja tieteellisiin laitoksiin, 

uskonnollisiin keskuksiin tai ympäristöä koskeviin paikkoihin 
ii. seminaareja ja esitelmiä ajankohtaisia tapahtumista ja ongelmista 
iii. vierailuja aluetta edustavien perheiden koteihin 
iv. keskusteluja leirin osallistujien asiaankuuluvista huolista lionjohtajien kanssa sekä liike-elämän, 

oppilaitosten ja hallituksen edustajien kanssa 
v. esitelmiä leirin isäntämaasta luentojen, kiertomatkojen, seminaarien ja muiden leiriaktiviteettien kautta 
vi.  leirin osallistujien opettavaisia esitelmiä heidän omista maistaan ja kulttuureistaan. 

c. Erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja. 
d. Leirin aktiviteettien ja esitelmien tulee kannustaa avoimiin keskusteluihin ja väittelyihin maailman 

tapahtumista ja ongelmista välttäen poliittisten tai kansallisten näkökantojen edistämistä. 

4. Viestintä 
a. Leirin järjestäjät pitävät kaikki osapuolet, mukaan lukien leirille hakijat ja heidän vanhempansa tai 

huoltajansa sekä YCE-johtajat, täysin ajan tasalla. Lions Clubs Internationaliin tulee ottaa yhteyttä, 
mikäli minkäänlaisia ongelmia tai huolenaiheita nousee esiin. Kaikkiin tiedusteluihin tulee vastata 
ripeästi. 

b. Aluksi viestintä nuoren sponsoroinnista kiinnostuneen klubin ja leirin järjestäjien välillä käydään 
tarvittaessa piirin ja moninkertaispiirin YCE-johtajien kautta. Jos yhteystiedot eivät ole saatavilla, 
viestintä käydään aluksi piirikuvernöörin kautta. 

c. Jos leirin yhteydessä suunnitellaan oleskelu isäntäperheen luona, perheen nimi ja yhteystiedot 
tulee antaa osallistujalle, hänen vanhemmilleen tai huoltajilleen sekä sponsoroivan piirin tai 
moninkertaispiirin YCE-johtajalle hyvissä ajoin ennen kuin nuori lähtee kotoaan leirille. 

d. Kun nuorisoleiri toteutetaan erillään piirin tai moninkertaispiirin nuorisovaihto-ohjelmasta, leirin 
koordinaattoria kehotetaan pitämään vastaavat piirin tai moninkertaispiirin YCE-johtajat ajan tasalla 
kaikista matkustus- ja isäntäperhejärjestelyistä, jotka tehdään kullekin leirille osallistuvalle nuorelle. 

5. Nuorten suojeleminen 
a. Isäntinä toimivat lionit toteuttavat vaihto-ohjelmansa noudattaen nuorten suojelemista koskevia 

paikallisia lakeja ja säädöksiä. 
b. Kaikissa lionien nuorisovaihto-ohjelmissa tulee pyrkiä luomaan kaikille nuorille osallistujille 

turvallinen ympäristö, jota on myös ylläpidettävä. 
c. YCE-johtajan tai leirin johtajan tulee laatia menettelytavat ongelmista ilmoittamiseksi ja niiden 

hoitamiseksi liittyen esimerkiksi pahoinpitelyä tai häirintää koskeviin syytöksiin sekä tiedottaa 
kaikille aikuisille vapaaehtoisille piirin tai moninkertaispiirin ilmoittamisohjeista. 
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d. Kaikkien YCE-ohjelmaan liittyvien henkilöiden ja vapaaehtoisten tulee parhaan kykynsä mukaan 
suojella kohtaamiaan nuoria fyysiseltä ja henkiseltä pahoinpitelyltä sekä seksuaaliselta 
hyväksikäytöltä. 

e. Kohtuullisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä sen varmistamiseksi, että keneltä tahansa 
vapaaehtoiselta, joka on myöntänyt osallisuutensa, joka on tuomittu osallistumisesta tai jonka on 
muutoin todettu osallistuneen fyysiseen tai henkiseen pahoinpitelyyn tai seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön tai häirintään, kielletään toimiminen nuorison parissa.  

f. Keneltä tahansa aikuiselta, joka on mukana YCE-ohjelmassa ja jota vastaan on esitetty syytös 
fyysisestä tai henkisestä pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai häirinnästä, on 
kiellettävä kaikenlainen kontakti YCE-ohjelmaan osallistuvien nuorten kanssa, kunnes YCE-johtaja 
on ratkaissut asian neuvoteltuaan yhdessä LCI:n kanssa neuvotellen. 

g. YCE-johtajien tulee laatia kriisinhallintamenettelyt hätätapausten, kuten luonnontuhojen, 
mellakoiden tai poliittisten levottomuuksien varalta. 

c) Nuorisoleirin osallistujien valitseminen 

1. Jokaisella nuorisoleirille hakijalla tulee olla lionsklubin hyväksyntä sponsoroinnin tai suosittelun 
muodossa riippumatta siitä auttaako klubi taloudellisissa järjestelyissä. Piirin tai moninkertaispiirin 
YCE-johtajien (jos sellaisia on) tulee hyväksyä hakemus. Piirikuvernööri antaa allekirjoituksensa 
alueilla, joilla ei ole nimettyä YCE-johtajaa. Alueilla, jotka eivät kuulu piiriin tai joilla nuorisoleirejä ja 
nuorisovaihtoa ei järjestetä piirin tai moninkertaispiirin tasolla, lionsklubin presidentin allekirjoitus 
riittää. 

2. Mahdolliset hakijat voidaan valita millä tahansa seuraavista menettelyistä: 
a. järjestettyjen kilpailujen kautta 
b. koulun tai paikkakunnan organisaation nimityksellä 
c. lionsklubin jäsenen suosituksesta. 

3. Sponsoroiva lionsklubi haastattelee kunkin hakijan ennen kuin hakemus lähetetään YCE-johtajalle 
tai -toimikunnalle. 

4. Leirin järjestäjät päättävät leirille hyväksyttävien nuorten lukumäärän, joka ilmoitetaan 
kansainvälisessä YCE-hakemistossa järjestön verkkosivustolla. Yleinen suositus on, että kullakin 
leirillä on vähintään 30 ja enintään 60 osallistujaa. 

5. Kukin leiritoimikunta määrittää kriteerit leirin osallistujille perustuen seuraaviin: 
a. Ikä: kunkin nuoren iän tulee olla sen YCE-ohjelman ikärajan mukainen, johon he hakevat. 
b. Opintotausta: nuorten suoriutuminen koulussa sekä erityisopinnot tulee ottaa huomioon 

seulontaprosessissa. 
i. Nuorilla tulee olla vilpitön halu laajentaa koulutustaan kansainvälisen kokemuksen kautta. 

c. Kielitaito: kunkin nuoren tulee pystyä kommunikoimaan haluamansa YCE-ohjelman virallisella 
kielellä. 

d. Asenne: nuorten tulee osoittaa kypsyyttä, avointa mieltä, itsenäisyyttä, itseluottamusta sekä halua 
oppia elintavoista eri maissa. 

e. Terveys: LCI kannustaa vammaisia nuoria hakemaan YCE-ohjelmiin. Kaikkiin kohtuullisiin 
toimenpiteisiin ryhdytään, jotta myös vammaiset nuoret pääsevät osallisiksi YCE-kokemuksesta. 
Vammaiset nuoret saattavat voida osallistua tiettyihin ohjelmiin edellyttäen, että he täyttävät 
kyseisten YCE-ohjelmien ehdot. 
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i. Sinun tulee tietää, onko nuorella erityisiä sairauksia, minkäänlaisia ruoka-, siitepöly-, pöly-, eläin- tai 
lääkeallergioita, tarvitsevatko he lääkkeitä säännöllisesti tai mahdollisesti tai onko heillä tiettyjä hygieniaan 
tai ruokavalioon liittyviä uskonnollisia velvollisuuksia. 

ii. On tärkeää, että nuorten uskonnolliset tarpeet kerrotaan kaikille koordinoiville osapuolille. 
f. Erityiset kyvyt: tiettyjen leirien hyväksymisvaatimuksiin saattaa kuulua jokin tietty taito, kuten 

musiikilliset tai urheilulliset kyvyt. 
g. Luonnesuositukset: sinulla tulee olla vähintään kaksi luonnesuositusta. 

  i.   Tätä ei vaadita kaikissa YCE-ohjelmissa. 
h. Maksukyky: jos taloudellista apua tarjotaan, sitä tulee antaa nuorille, joilla on todistettu taloudellinen 

tarve. 
i. Aiempi osallistuminen: tavallisesti etusijalle tulee asettaa nuoret, jotka eivät ole osallistuneet YCE-

ohjelmaan aiemmin. 
j. YCE-ohjelman tuntemus: sekä nuorten että vanhempien on tunnettava YCE-ohjelma, sen tarkoitus 

ja tavoitteet. 
k. Hakijan motiivit: nuorilla tulee olla halu myötävaikuttaa kansainväliseen yhteisymmärrykseen sekä 

halu oppia muilta heidän elintavoistaan. 
l. Vanhempien/huoltajien suostumus: nuorten vanhempien/huoltajien tulee vahvistaa kirjallisesti, että 

he hyväksyvät täysin YCE-ohjelman käytännön. 
i. Vanhempien/huoltajien on ymmärrettävä, että heillä on lopullinen taloudellinen vastuu kaikista 

nuorta koskevista hätätilanteista, sairauksista, onnettomuuksista tai odottamattomista kuluista, joita 
vakuutus ei kata.  

6. Jokaisen henkilön, joka haluaa osallistua nuorisoleirille, tulee lähettää leirin toimikunnalle hakemus, 
joka sisältää heistä itsestään otetun valokuvan. Sponsoroivien lionien on allekirjoitettava hakemus, 
jossa hakijan on ilmaistava hyväksyvänsä leirin tarkoituksen ja vaatimukset. Myös piirin tai 
moninkertaispiirin YCE-johtajan, jos sellainen on, tulee hyväksyä hakemus. 

7. Leirin järjestäjät päättävät, saavatko lionsklubien jäsenten lapset osallistua. Kelpoisuusvaatimukset 
kerrotaan leirin mainosmateriaalissa. 

8. Nuorisoleireille ei tule hyväksyä hakijoita ainoastaan kiintiöiden täyttämiseksi, isäntäperheiden 
saatavuuteen vastaamiseksi tai turismin edistämiseksi. 

9. Leirille osallistujia saatetaan pyytää noudattamaan muita sääntöjä tässä käytännössä lueteltujen 
lisäksi. 

d) Leirien johtajat 

1. Leirien johtajat ovat lioneita ja leoja, jotka yhdessä leiritoimikunnan kanssa suunnittelevat leirin ja 
mainostavat sitä, sekä ammattimaisia nuorisotyöntekijöitä, joilla on leirin luonteen mukaista 
kokemusta. 

e) Perehdytys 

1. Kaikki leirin osallistujat, niin nuoret kuin aikuiset, pyrkivät toimimaan hyvän tahdon lähettiläinä 
luodakseen ja vaaliakseen yhteisymmärrystä maailman kansojen keskuudessa. 

2. Sponsoroivat lionit antaa kaikille osallistujille tietoa hallituksen asetuksista, jotka koskevat passeja, 
viisumeita, rokotuksia, vakuutuksia ja tullilainsäädäntöä. 
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3. Isäntämaan lainsäädäntö sekä nuorisoon liittyvät lait koskien erityisesti aseiden, alkoholipitoisten 
juomien ja huumeiden käyttöä ja hallussapitoa selitetään kaikille leirin hakijoille. 

4. Nuorille osallistujille ja mahdollisesti heidän vanhemmilleen/huoltajilleen tarkoitettua 
perehdytyskokousta suositellaan järjestettäväksi, jotta leirin ja lionismin tarkoitukset ja tavoitteet 
voidaan selittää ja jotta kaikki nuorten leirillä oloa koskevat seikat voidaan käsitellä yksityiskohtaisesti. 

f) Matkajärjestelyt 

1. Kaikkien nuorisoleirin osallistujien matkajärjestelyt kotoa leirille ja takaisin ovat sponsoroivien lionien 
vastuulla.  

2. Ryhmämatkoja järjestetään vain ohjelman tavoitteiden edistämistä varten. Ryhmämatkoja ei saa 
järjestää kiintiöiden täyttämistä tai turismin edistämistä varten. Mahdolliset tilauslennot tulee järjestää 
vain sellaisten vakiintuneiden lentoyhtiöiden kanssa, joilla on erinomaista kansainvälistä kokemusta. 

3. Lions Clubs International ei suunnittele matkajärjestelyjä eikä ole niistä vastuussa. 

4. Tiedot hakijan matkajärjestelyistä tulee toimittaa leiritoimikunnalle vähintään kolme viikkoa ennen 
leirille lähtöä. 

5. Jos muutoksia tai peruutuksia ei voida välttää, niistä tulee ilmoittaa välittömästi leiritoimikunnalle. 
Viime hetken peruutusten välttämiseksi leiritoimikunta voi vaatia takuumaksua, jolla taataan 
sitoutuminen nuorisoleiriin. Vaihtoehtoisten hakijoiden tulee täyttää samat vaatimukset kuin 
ensisijaisten hakijoiden. 

6. Kaikissa matkustusryhmissä tulee olla riittävästi aikuisia valvojia. 

7. Nuorisoleirin osallistujat eivät saa pidentää matkaansa yksin tai poistua leiriltä edes läheisten ystävien 
tai lähisukulaisten luona vierailua varten, ellei tähän ole hankittu kirjallista lupaa kultakin seuraavalta 
taholta vähintään yhtä kuukautta etukäteen: nuoren vanhemmat/huoltajat, sponsoroivat lionsklubit, 
sponsoroiva YCE-johtaja, isäntäpaikan YCE-johtaja, leirin johtaja, isäntänä toimiva lionsklubi ja 
isäntäperhe (jos on). 

g) Taloudelliset järjestelyt 

1. Sponsoroivat lionit 
Kaikki kulut, jotka liittyvät nuorisoleirin osallistujan matkoihin kotoa leirille ja takaisin ovat 

sponsoroivien lionien vastuulla. Klubi voi maksaa nämä kulut piiriltä/moninkertaispiiriltä saaduista 
varoista (jos saatavilla) tai ne voi maksaa nuori itse, nuoren perhe, hyväntekijä tai mikä tahansa 
näiden yhdistelmä. 

b. Matkustamiseen liittyviä kuluja ovat varsinainen meno-paluulipun hinta, vakuutus, lentoasemien 
palvelumaksut, tullimaksut sekä matkustamisen aikana aiheutuneet välilaskuihin tai majoitukseen 
liittyvät majoituskulut.  

c. Kaikilla leirille osallistuvilla nuorilla tulee olla ennakkoon maksettu lippu varauksilla, sekä tarvittavat 
passit, viisumit ja tarvittavat terveystodistukset. 

d. Nuorten vanhemmille tai huoltajille ilmoitetaan heidän velvollisuudestaan koskien odottamattomia 
tai hätätilanteista aiheutuvia kuluja, jotka on maksettava välittömästi isäntinä toimiville lioneille. 

2. Isäntinä toimivat lionit 
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a. Kaikki kulut, jotka liittyvät aterioihin ja majoitukseen leirillä sekä nuorten isäntinä toimimiseen leirin 
aikana, ovat isäntinä toimivien lionien vastuulla. 

b. Leiriin liittyvät kulut vaihtelevat suunnitellun ohjelman, tarvittavien matkojen, valitun leiripaikan ja 
muiden tekijöiden mukaan, mutta ne tulisi pitää kohtuullisessa minimissä. Nuorisoleirien 
rahoitustapoja ovat esimerkiksi: 
i. vapaaehtoinen lahjoitus kultakin isännän piirissä tai moninkertaispiirissä olevalta klubilta 
ii. piirin tai moninkertaispiirin vuosikokouksessa pyydettävä lisämaksu jokaiselta piirin tai moninkertaispiirin 

klubilta 
iii. kulujen jakaminen useiden yhteistyössä toimivien klubien kesken 
iv. vapaaehtoiset lahjoitukset hyväntekijöiltä 
v. kohtuulliset lahjoitukset erityisiin kulttuurillisiin ja opettavaisiin aktiviteetteihin, jotka kuuluvat isäntäklubin 

tarjoamaan leirikokemukseen. 
c. Koska isäntäperheet, kun niitä on mukana, tarjoavat majoituksen ja ateriat, isäntinä toimivien 

lionien tulee maksaa tai korvata suunnitellut kulut, jotka aiheutuvat tällaisille perheille leirille 
osallistuvan nuoren vierailun aikana. Kunkin isäntäperheen tulee keskustella isäntinä toimivien 
lionien kanssa ja sopia tällaisista suunnitelluista kuluista, jotka isäntinä toimivat lionit korvaavat 
heille. Tällaisia suunniteltuja kuluja voivat olla paikalliset kuljetukset erilaisiin aktiviteetteihin, kuten 
nähtävyyksien katseluun, nähtävyyksien tai viihdetapahtumien pääsyliput, ateriat ravintoloissa jne. 

3. Leirille osallistuvilla nuorilla tulee olla riittävästi omia varoja satunnaisia kuluja, vähäisiä lääkinnällisiä 
tarpeita, matkamuistoja tai sellaisia sosiaalisia tapahtumia varten, joita isännät eivät ole suunnitelleet. 

4. Lions Clubs International ei ole vastuussa minkäänlaisista taloudellisista järjestelyistä. 

h) Vakuutus ja korvaukset 

1. LCI:n yleinen vastuuvakuutus kattaa nuorisoleiriohjelman sekä siihen osallistuvat osapuolet. Tämä 
tarkoittaa, että LCI:n yleistä vastuuvakuutusta todennäköisesti käytetään, mikäli YCE-johtajan tai 
ohjelman osapuolten todetaan olevan oikeudellisesti vastuussa toiselle osapuolelle aiheutuneesta 
vahingosta.  

2. Sponsoroivan YCE-johtajan ja sponsoroivien lionien vastuulla on varmistaa, että nuorilla on riittävä 
matka-, tapaturma-, henki-, omaisuus-, sairaus- ja vastuuvakuutus, joka kattaa kaikki mahdolliset 
tapahtumat YCE-ohjelman aikana.  
a. Tämä on tärkeä hoidettava asia ennen kuin nuoret matkustavat. Sponsoroivan YCE-johtajan, 

isäntinä toimivien lionien ja isäntäperheen tulee arvioida suunniteltuihin aktiviteetteihin liittyvien 
riskien perusteella, onko lisävakuutusten ottaminen tarpeen. 

b. Nuorten parhaan edun mukaista voi olla varmistaa, että heidän matkavakuutuksensa kattaa 
lääkinnälliset kuljetukset siltä varalta, että nuori täytyy kuljettaa kotiin terveyteen liittyvän hätätilan 
vuoksi. 

3. Riippumatta siitä, onko lisävakuutuksen ottaminen tarpeen, nuorten on annettava isännöivälle YCE-
johtajalle, isäntäklubille, sponsoroivalle klubille, koordinoiville lioneille (jos mukana) sekä 
isäntäperheelle kaikki asianmukaiset tiedot, kuten nuoren vakuutusyhtiön puhelinnumerot ja 
mahdollisten paikallisten toimipaikkojen osoitteet, mikäli korvaushakemuksen tekeminen on tarpeen. 

4. Sponsoroivat lionit voivat haluta harkita vastuuvapautuksen hankkimista kultakin nuorelta tai 
alaikäisten tapauksessa kunkin nuoren vanhemmilta/huoltajilta. 
a. Tämän tulisi kuulua nuoren osallistujan hakemukseen. 
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5. Jos moninkertaispiiri, piiri tai klubi isännöi kansainvälisen leirin, isäntänä toimivan YCE-johtajan tulee 
hankkia erillinen vakuutus itse leirille, mukana toimiville lioneille tai isäntäperheille riippuen 
nuorisoleirin tai nuorisovaihdon aktiviteeteista. 
a. Tällaisten vakuutusten kustannukset voidaan korvata leirin järjestäjille leirimaksuista. 

i) Hätätilanteet ja -menettelyt 

1. Sponsoroivat lionit ovat vastuussa nuorista heidän matkustaessaan leirille ja takaisin. Isäntinä toimivat 
lionit ovat vastuussa nuorista, kun nuoret oleskelevat isäntämaassa ja leirillä. 

2. Luvattomat osallistujat: leirin järjestäjillä ei ole velvollisuutta tarjota vieraanvaraisuutta tai muita 
matkajärjestelyjä luvattomille osallistujille, oli kyseessä sitten yksittäiset henkilöt tai ryhmät. 

3. Henkilökohtaiset pyynnöt: osallistuva nuori ei saa pyytää tulevansa ilmoitetuksi kouluun, koulutukseen 
tai ansiotyöhön. Pitkäaikaista majoitusta ja aterioita tai moottoriajoneuvojen käyttöä koskevat pyynnöt 
tulee myös kieltää. 

4. Onnettomuus tai sairaus: leirille osallistujien sairaudet tai onnettomuudet vaativat leirijohtajan tai 
paikallisten lionvirkailijoiden välittömän huomion. Mikäli kyseessä on vakava sairaus tai onnettomuus, 
nuoren vanhempiin/huoltajiin on pyrittävä ottamaan yhteyttä välittömästi, jotta heille voidaan antaa 
kaikki tiedot, kuten lääkärin diagnoosi ja tiedot lääkärin suosittelemasta hoidosta. Kaikkien nuorten 
osallistujien on lisättävä hakemukseensa vanhempiensa/huoltajiensa kirjallinen lupa ryhtyä kaikkiin 
tarvittaviin lääkinnällisiin tai kirurgisiin toimenpiteisiin, mikäli vanhempia/huoltajia ei voida tavoittaa 
hätätilanteessa. Jokaisen leirin on tehtävä lääkinnällistä hoitoja koskevia järjestelyjä ja lääkärin on 
oltava tavoitettavissa jokaisella leirillä. 

5. Kurinpitotoimet: jokaisella leirillä on oikeus päättää nuoren osallistuminen leiriin huonon käytöksen 
vuoksi. Mikäli kurinpitotoimet johtavat osallistujan poistamiseen leiriltä, tilanteesta ilmoitetaan nuoren 
vanhemmille/huoltajille, jotka ovat vastuussa tästä syntyneistä kuluista. 

6. Mikäli maksuja on suoritettava välittömästi koskien nuoreen liittyviä odottamattomia ja merkittäviä 
kustannuksia, nuoren vanhemmille/huoltajille sekä sponsoroiville lioneille ilmoitetaan välittömästi ja 
heidän kanssaan sovitaan tällaisten kulujen jakamisesta. 

7. Kriisinhallintamenettelyt tulee laatia hätätapausten, kuten luonnontuhojen, mellakoiden tai poliittisten 
levottomuuksien varalta. 

j) Nuorisovaihto 

1. Tämä käytäntö koskee myös tilanteita, joissa kansainvälinen leiri on yhdistetty nuorisovaihtoon, jossa 
on mukana isäntäperheitä. 
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Nuorisovaihtoa koskeva käytäntö 
a) Tarkoitus ja tavoitteet 

1. Lions Clubs Internationalin hallitus valtuutti nuorisovaihto-ohjelman vuoden 1961 alussa lionismin 
ensimmäisen tavoitteen edistämistä varten:  
a. ”Luoda ja vaalia yhteisymmärrystä maailman kansojen keskuudessa.” 

2. Ohjelman tavoitteet: 
a. antaa eri maiden nuorille mielekkäitä kontakteja tuomalla heidät yhteen toistensa kanssa 
b. helpottaa ajatusten, tapojen ja kulttuurillisten näkemysten jakamista 
c. edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja hyvää tahtoa sekä työskennellä maailmanrauhan 

puolesta 
d. kehittää nuorten johtajuuspotentiaalia 
e. kehottaa nuoria kunnioittamaan toisten ajatustapoja 
f. edistää kansainvälistä matkustamista 
g. tarjota erilaisia aktiviteetteja, jotka edistävät terveellistä oppimiskokemusta niin fyysisesti kuin 

henkisesti. 

3. Nämä tavoitteet koskevat osallistuvia nuoria, sponsoroivia ja isännöiviä lioneita sekä isäntäperheitä. 
Kaikkien ohjelmaan osallistuvien osapuolten tulee toteuttaa ohjelma ja käyttäytyä tavalla, joka ei 
millään tavalla aiheuta henkilökohtaisia voittoja tai ansioita. 

b) Toimintamenettelyt 

1. Viestintä 
a. Hyvä viestintä on ehdottoman tärkeää nuorisovaihto-ohjelman toiminnassa. Kaikkien osallistujien 

vastuulla on pitää kaikki asianmukaiset osapuolet ajan tasalla sekä vastata ripeästi kaikenlaiseen 
viestintään. Lähettäjälle on ilmoitettava ripeästi, onko vastaus myöntävä vai kielteinen, vai 
päätetäänkö asiasta myöhemmin. 

b. Sponsoroinnista kiinnostuneen klubin ja isäntäklubin väliset keskustelut käydään aluksi piirin tai 
moninkertaispiirin YCE-johtajan välityksellä. Jos yhteystiedot eivät ole saatavilla, tällaiset viestit 
lähetetään vastaavalle piirikuvernöörille tai kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle. Sponsoroiva 
klubi, piiri tai moninkertaispiiri on klubi, piiri tai moninkertaispiiri, joka lähettää nuorisovaihtoon 
osallistujan toiseen maahan. Isäntäklubi, -piiri tai -moninkertaispiiri on klubi, piiri tai 
moninkertaispiiri, joka vastaanottaa nuorisovaihtoon osallistujan. 

c. Isäntinä toimivien lionien velvollisuus on kertoa ensimmäisessä yhteydenotossa ohjelman tiedot, 
jotka toteutetaan nuorisovaihdon aikana. 

d. Kunkin nuoren hakijan tulee lisätä hakemukseensa mahdolliselle isäntäperheelle lähetettävä 
itsensä esittelykirje, jossa he kertovat kiinnostuksen kohteistaan, opiskelustaan, harrastuksistaan, 
perheenjäsenistään sekä heidän ammateistaan, omasta paikkakunnastaan, aiemmista 
matkoistaan, vaihtoa koskevista odotuksistaan sekä ruokavaliota, terveyttä ja uskontoa koskevista 
toiveistaan. Kirje on kirjoitettava kielellä, jonka on sovittu olevan nuorisovaihtoa koskevassa 
viestinnässä käytettävä kieli. 
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e. Isäntäperheen tulee lisätä ohjelmaa koskevaan osallistumishakemukseensa esittelykirje, jonka 
isäntinä toimivat lionit toimittavat vaihtoon osallistuvalle nuorelle sekä häntä sponsoroiville lioneille, 
kun nuori hyväksytään ohjelmaan. Kirje on kirjoitettava kielellä, jonka on sovittu olevan 
nuorisovaihtoa koskevassa viestinnässä käytettävä kieli. 

Jokaisella nuorisovaihtoon hakijalla tulee olla lionsklubin hyväksyntä sponsoroinnin tai suosittelun 
muodossa riippumatta siitä auttaako klubi taloudellisissa järjestelyissä. Piirin tai moninkertaispiirin 
YCE-johtajan (jos sellainen on) tulee hyväksyä hakemus. Piirikuvernööri tai kuvernöörineuvoston 
puheenjohtaja antaa allekirjoituksensa alueilla, joilla ei ole nimettyä YCE-johtajaa. Alueilla, jotka 
eivät kuulu piiriin tai joilla YCE-ohjelmia ei järjestetä piirin tai moninkertaispiirin tasolla, lionsklubin 
presidentin allekirjoitus riittää. 

2. Nuorten suojeleminen 
a. Isäntinä toimivat lionit toteuttavat vaihto-ohjelmiaan noudattaen nuorten suojelemista koskevia 

paikallisia lakeja. 
b. Kaikissa lionien nuorisovaihto-ohjelmissa tulee pyrkiä luomaan kaikille nuorille osallistujille 

turvallinen ympäristö, jota on myös ylläpidettävä. 
c. YCE-johtajan tulee laatia menettelytavat ongelmista ilmoittamiseksi ja niiden hoitamiseksi liittyen 

esimerkiksi pahoinpitelyä tai häirintää koskeviin syytöksiin sekä tiedottaa kaikille aikuisille 
vapaaehtoisille ilmoittamisohjeista. 

d. Kaikkien YCE-ohjelmaan liittyvien henkilöiden ja vapaaehtoisten tulee parhaan kykynsä mukaan 
suojella kohtaamiaan nuoria fyysiseltä ja henkiseltä pahoinpitelyltä sekä seksuaaliselta 
hyväksikäytöltä. 

e. On varmistettava, että kuka tahansa vapaaehtoinen, joka on myöntänyt osallisuutensa, joka on 
tuomittu osallistumisesta tai jonka on muutoin todettu osallistuneen fyysiseen tai henkiseen 
pahoinpitelyyn tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai häirintään, saa YCE-johtajalta kiellon toimia 
nuorison parissa YCE-toiminnassa.  

f. Keneltä tahansa aikuiselta, joka on mukana YCE-ohjelmassa ja jota vastaan on esitetty syytös 
fyysisestä tai henkisestä pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai häirinnästä, on 
kiellettävä kaikenlainen kontakti YCE-ohjelmaan osallistuviin nuoriin, kunnes YCE-johtaja on 
ratkaissut asian yhdessä LCI:n kanssa neuvotellen. 

g. YCE-johtajien tulee laatia kriisinhallintamenettelyt hätätapausten, kuten luonnontuhojen, 
mellakoiden tai poliittisten levottomuuksien varalta. 

c) Nuorisovaihdon osallistujien valitseminen 

1. Sponsoroivan lionsklubin on seulottava kaikki hakijat kunnolla ennen hyväksymistä. 

2. Sponsoroivan lionsklubin päättämät seulontakriteerit: 
a. Ikä: kunkin nuoren iän tulee olla sen YCE-ohjelman ikärajan mukainen, johon he hakevat. 
b. Opintotausta: nuorten suoriutuminen koulussa sekä erityisopinnot tulee ottaa huomioon 

seulontaprosessissa. 
i. Nuorilla tulee olla vilpitön halu laajentaa koulutustaan kansainvälisen kokemuksen kautta. 

c. Kielitaito: kunkin nuoren tulee pystyä kommunikoimaan haluamansa YCE-ohjelman virallisella 
kielellä. 

d. Asenne: nuorten tulee osoittaa kypsyyttä, avointa mieltä, itsenäisyyttä, itseluottamusta sekä halua 
oppia elintavoista eri maissa. 
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e. Terveys: LCI kannustaa vammaisia nuoria hakemaan osallistumista YCE-ohjelmiin. Kaikkiin 
kohtuullisiin toimenpiteisiin ryhdytään, jotta myös vammaiset nuoret pääsevät osallisiksi YCE-
kokemuksesta. Vammaiset nuoret saattavat voida osallistua tiettyihin ohjelmiin edellyttäen, että he 
täyttävät kyseisten YCE-ohjelmien ehdot; 
i. Sinun tulee tietää, onko nuorella erityisiä sairauksia, minkäänlaisia ruoka-, siitepöly-, pöly-, eläin- tai 

lääkeallergioita, tarvitsevatko he lääkkeitä säännöllisesti tai mahdollisesti tai onko heillä tiettyjä hygieniaan 
tai ruokavalioon liittyviä uskonnollisia velvollisuuksia. 

ii. On tärkeää, että nuorten uskonnolliset tarpeet kerrotaan kaikille koordinoiville osapuolille. 
f. Erityiset kyvyt: tiettyjen YCE-ohjelmien hyväksymisvaatimuksiin saattaa kuulua jokin tietty taito, 

kuten musiikilliset tai urheilulliset kyvyt. 
g. Luonnesuositukset: sinulla tulee olla vähintään kaksi luonnesuositusta. 
i. Tätä ei vaadita kaikissa YCE-ohjelmissa. 
h. Maksukyky: jos taloudellista apua tarjotaan, sitä tulee antaa nuorille, joilla on todistettu taloudellinen 

tarve. 
i. Aiempi osallistuminen: tavallisesti etusijalle tulee asettaa nuoret, jotka eivät ole osallistuneet YCE-

ohjelmaan aiemmin. 
j. YCE-ohjelman tuntemus: sekä nuorten että vanhempien on tunnettava YCE-ohjelma, sen tarkoitus 

ja tavoitteet. 
k. Hakijan motiivit: nuorilla tulee olla halu myötävaikuttaa kansainväliseen yhteisymmärrykseen sekä 

halu oppia muilta heidän elintavoistaan. 
l. Vanhempien/huoltajien suostumus: nuorten vanhempien/huoltajien tulee vahvistaa kirjallisesti, että 

he hyväksyvät täysin YCE-ohjelman käytännön. 
i. Vanhempien/huoltajien on ymmärrettävä, että heillä on lopullinen taloudellinen vastuu kaikista nuorta 

koskevista hätätilanteista, sairauksista, onnettomuuksista tai odottamattomista kuluista, joita vakuutus ei 
kata.  

3. YCE-toimikunta päättää, saavatko lionsklubien jäsenten lapset osallistua. Kelpoisuusvaatimukset 
kerrotaan nuorisovaihdon mainosmateriaalissa. 

4. Kukin isäntäklubi saattaa pyytää noudattamaan muita sääntöjä tässä käytännössä lueteltujen lisäksi. 

5. Kunkin nuorisovaihtoon osallistujan on todistettava halunsa osallistua nuorisovaihtoon ja toimitettava 
allekirjoitettu lausunto, joka todistaa, että sekä osallistuja että hänen vanhempansa/huoltajansa 
tuntevat ohjelman säännöt ja että he suostuvat noudattamaan kyseisiä sääntöjä sekä toimimaan 
ohjelman tavoitteiden ja tarkoitusten mukaisesti. 

6. Matkustuskiintiö / isäntäperheiden saatavuus: sponsoroivat lionit eivät saa hyväksyä hakemuksia 
ainoastaan täyttääkseen ryhmien matkustuskiintiöt tai sijoittaakseen jonkun nuoren kaikkiin saatavilla 
oleviin isäntäperheisiin. 

7. Hyväksymisvaatimukset: sponsoroivat lionit eivät saa hyväksyä nuoria ohjelmaan tai tehdä heille 
matkustusjärjestelyjä ennen kuin isäntäperheet on järjestetty. 

d) Isäntäperheiden valitseminen 

1. Isäntänä toimivat lionit seulovat mahdolliset isäntäperheet. Mahdollisten isäntäperheiden tulee olla 
halukkaita sallimaan kotinsa ja perhetilanteensa tarkastamisen seuraavia koskien: 
a. Ikä: perheellä tulee olla yhteys nuoreen, joka on suunnilleen ohjelmaan osallistuvan nuoren ikäinen. 

On toivottavaa, että isäntäperheessä on lapsia, mutta tämä ei ole vaatimus. 
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b. Yhteensopivuus: isäntäperheen sekä sen jäsenten harkittavia luonteenpiirteitä ja asenteita: 
ymmärtämiskyky, mielenkiinto, ennakkoluulottomuus, suvaitsevaisuus, kyky kommunikoida 
järkevästi nuorten kanssa ja/tai kyky kohdella nuoria järkevästi. 

c. Kielitaito: on avuksi, jos yksi tai useampi perheenjäsen puhuu nuoren kieltä, ja tämä on joissain 
tapauksissa myös välttämätöntä. 

d. Nuorisovaihto-ohjelman ja sen käytäntöjen tuntemus: se, että isäntäperheen jäsenet tuntevat 
nuorisovaihto-ohjelman ja sen käytännöt sekä ohjelman tarkoituksen ja tavoitteet, on tärkeää 
vaihtokokemuksen onnistumisen kannalta. Kaikkien jäsenten tulee ymmärtää ja hyväksyä 
velvollisuutensa. Jos muita kuin lionsperheitä harkitaan isäntäperheiksi, heidän tulee olla hyvin 
tietoisia lionismin toiminnasta ja tavoitteista sekä erityisesti nuorisovaihto-ohjelmasta ja sen 
käytännöistä.  

e. Elinolosuhteet: ei tarvitse olla ylellisiä, mutta tulee olla riittäviä, jotta kodissa voidaan majoittaa 
ylimääräinen henkilö ilman kohtuuttomia haittoja tai taloudellista taakkaa. 

f. Perheen toiveet: perheen asenteet koskien nuoren kansallisuutta, kieltä, uskontoa, sukupuolta, ikää 
ja erityisiä mielenkiinnon kohteita on selvitettävä seulontahaastattelun aikana. 

2. Matkustuskiintiöt: isäntinä toimivat lionit eivät saa valita isäntäperheitä ainoastaan kiintiöiden 
täyttämistä varten. 

e) Vaihtoon osallistuvan nuoren isäntänä toimiminen 

1. Nuorisovaihtoon osallistuvan nuoren vastaanottaminen on isäntinä toimivien lionien vastuulla. Näihin 
velvollisuuksiin kuuluvat nuorten saapumiseen ja lähtemiseen liittyvät järjestelyt, heidän hyvinvointinsa 
sekä heidän sosiaalinen ja kulttuurillinen viihteensä koko vierailun aikana. 

2. Ongelmien esiintyessä tai mikäli isäntäperhe ja nuori eivät tule toimeen, sopivien isäntinä toimivien 
lionien on oltava valmistautuneita järjestämään tahdikkaasti nuoren siirto toiseen ehdot täyttävään 
isäntäperheeseen (tämän vuoksi on suositeltavaa, että saatavilla on yksi tai useampi varaperhe). 

3. Mikäli erittäin vakavaa ongelmaa ei voida ratkaista, kun kaikkiin kohtuullisiin toimiin on ryhdytty paikan 
päällä, yhteyden ottaminen vierailevan nuoren vanhempiin ja joissakin tapauksissa sponsoroiviin 
lioneihin voi olla tarpeen. Jos lopputuloksena on päätös lähettää nuori takaisin kotiinsa syyllisestä 
riippumatta, sopivat isäntinä toimivat lionit tekevät tähän liittyvät järjestelyt. 

4. Vierailevaa nuorta on kohdeltava perheenjäsenenä isäntäperheen kodissa. Tämä suhde voi olla melko 
erilainen kuin heidän omassa kodissaan ja perheessään, mutta se tulee pitää luonnollisena isännälle. 
Tapojen ja elämäntyylien oppiminen on eräs vaihdon tavoite. 

5. Kulttuurilliset valmistelut 
a. Nuorisovaihdon toteuttavien sponsoroivien ja isäntänä toimivien lionien sekä aikuisten ja nuorten 

osallistujien velvollisuus on tutustua kyseisten maiden ja kansojen, erityisesti isäntämaiden, 
tapoihin ja odotuksiin. 

b. Sponsoroivien lionien tulee selittää yksityiskohtaisesti hallitusten lait ja asetukset koskien passeja, 
viisumeita, rokotuksia, vakuutuksia sekä tullivaatimuksia. 

c. Nuorelle vierailijalle on selitettävä, että isäntämaan lait sitovat heitä. Tämä on erityisen tärkeää 
koskien aseiden, alkoholipitoisten juomien ja huumausaineiden hallussapitoa ja käyttöä sekä 
kyseisen maan lainsäädäntöä koskien nuoria henkilöitä. 

 



FI 

f) Matkajärjestelyt 

1. Kaikkien nuorisovaihtoon osallistujien matkajärjestelyt kotoa isäntäpaikkaan ja takaisin sekä näihin 
järjestelyihin liittyvät kustannukset ovat sponsoroivien lionsklubien vastuulla. 

2. Ryhmämatkajärjestelyjen tulee noudattaa ohjelman tavoitteiden edistämistarkoituksia. Ryhmämatkoja 
ei saa suunnitella ainoastaan lukumääriä tai turismia ajatellen, sillä tästä aiheutuu kohtuuttomia 
vaatimuksia isäntämaan lioneille. Erityisesti tilauslennot tulee järjestää vain sellaisen vakiintuneen 
lentoyhtiön kanssa, joilla on erinomaista kansainvälistä kokemusta. 

3. Lions Clubs International ei suunnittele matkajärjestelyjä eikä ole niistä vastuussa. 

4. Sponsoroivat ja isäntinä toimivat lionit sopivat vierailun ja matkojen päivämääristä vähintään kuusi 
viikkoa etukäteen. Matkojen aikataulut ja matkustustavat ilmoitetaan heti, kun ne on järjestetty. 

5. Kaikista muutoksista tulee sopia yhdessä, jos tämä on mahdollista. Viime hetken välttämättömistä 
muutoksista ilmoitetaan välittömästi isäntänä toimivalle lionsklubille sekä isäntäperheelle. Mikäli toinen 
nuori tulee jonkun osallistujan tilalle, hänet tulee seuloa ja hyväksyä samojen ehtojen mukaisesti kuin 
alkuperäinen hakija. 

6. Aina, kun nuorisovaihdon vierailijoita yhdistetään suurempiin ryhmiin, heidän tulee matkustaa 
vastuullisten johtajien mukana. Kaikki matka- ja majoituskulut sekä sisäiset kulut isäntämaassa 
koskien henkilöitä, joita sponsoroivat lionit ovat pyytäneet toimimaan ryhmänjohtajina, ovat 
sponsoroivien lionien vastuulla. 

7. Nuorisovaihtoon osallistujat eivät saa pidentää matkaansa yksin edes läheisten ystävien tai 
lähisukulaisten luona vierailua varten, ellei tähän ole hankittu kirjallista lupaa kultakin seuraavalta 
taholta vähintään yhtä kuukautta etukäteen: nuoren vanhemmat/huoltajat, sponsoroiva lionsklubi, piiri 
tai moninkertaispiiri, sponsoroiva YCE-johtaja, isäntäpaikan YCE-johtaja, isäntänä toimiva lionsklubi, 
piiri tai moninkertaispiiri ja isäntäperhe. 

g) Vakuutus ja korvaukset 

1. Lionsklubin, piirin tai moninkertaispiirin ohjelmana nuorisovaihto-ohjelmalla on yleinen vastuuvakuutus 
(GLI). Tämä tarkoittaa, että LCI:n yleistä vastuuvakuutusta todennäköisesti käytetään, mikäli YCE-
johtajan tai ohjelman osapuolien todetaan olevan oikeudellisesti vastuussa aiheutuneesta vahingosta. 
GLI-käytäntöä ei yleensä sovelleta onnettomuus- tai hätätapauksissa. Tämän vuoksi tapaturma-, 
matka-, sairaus- tai muu vakuutus voi olla tarpeen.  

2. Sponsoroivan YCE-johtajan ja sponsoroivien lionien vastuulla on varmistaa, että nuorilla on riittävä 
matka-, tapaturma-, henki-, omaisuus-, sairaus- ja vastuuvakuutus, joka kattaa kaikki mahdolliset 
tapahtumat YCE-ohjelman aikana.  
a. Tämä on tärkeä hoidettava asia ennen kuin nuoret matkustavat. Sponsoroivan YCE-johtajan, 

isäntinä toimivien lionien ja isäntäperheen tulee arvioida suunniteltuihin aktiviteetteihin liittyvien 
riskien perusteella, onko lisävakuutusten ottaminen tarpeen. 

b. Nuorten parhaan edun mukaista voi olla varmistaa, että heidän matkavakuutuksensa kattaa 
lääkinnälliset kuljetukset siltä varalta, että nuori täytyy kuljettaa kotiin terveyteen liittyvän hätätilan 
vuoksi. 

3. Riippumatta siitä, onko lisävakuutuksen ottaminen tarpeen, nuorten on annettava isännöivälle YCE-
johtajalle, isäntäklubille, sponsoroivalle klubille, koordinoiville lioneille (jos mukana) sekä 
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isäntäperheelle kaikki asianmukaiset tiedot, kuten nuoren vakuutusyhtiön puhelinnumerot ja 
mahdollisten paikallisten toimipaikkojen osoitteet, mikäli korvaushakemuksen tekeminen on tarpeen. 

4. Sponsoroivat lionit voivat haluta harkita vastuuvapautuksen hankkimista kultakin nuorelta tai 
alaikäisten tapauksessa kunkin nuoren vanhemmilta/huoltajilta. 
a. Tämän tulisi kuulua nuoren osallistujan hakemukseen. 

h) Taloudelliset järjestelyt 

1. Sponsoroivat lionit 
a. Kaikki kulut, jotka liittyvät nuorisovaihtoon osallistujan matkoihin kotoa isäntäpaikkaan ja takaisin, 

ovat sponsoroivien lionien vastuulla.  
b. Klubi voi maksaa matkakulut moninkertaispiiriltä/piiriltä saaduista varoista (jos saatavilla) tai ne voi 

maksaa nuori itse, nuoren perhe tai mikä tahansa näiden yhdistelmä. 
c. Matkustamiseen liittyviä kuluja ovat varsinaiset lippujen hinnat, vakuutus, lentoasemien 

palvelumaksut, tullimaksut sekä matkustamisen aikana aiheutuneet välilaskuihin tai majoitukseen 
liittyvät majoituskulut. 

2. Isäntinä toimivat lionit 
a. Kaikki kulut, jotka liittyvät aterioihin ja majoitukseen sekä nuorten isännöintiin, ovat isäntinä 

toimivien lionien vastuulla. 
b. Koska isäntäperheet tarjoavat majoituksen ja ateriat, isäntinä toimivien lionien tulee maksaa tai 

korvata suunnitellut kulut, jotka aiheutuvat vaihtoon osallistuvan nuoren vierailun aikana. 
c. Kunkin isäntäperheen tulee keskustella isäntinä toimivien lionien kanssa ja sopia aktiviteeteista, 

joihin liittyvät kulut isäntäklubi korvaa heille. 
i. Tällaisia suunniteltuja kuluja voivat olla nähtävyydet tai muut paikalliset kuljetukset, nähtävyyksien tai 

viihdetapahtumien pääsyliput, ateriat ravintoloissa jne. 

3. Nuorisovaihdon nuoret 
a. Kullakin nuorella tulee olla omia varoja satunnaisia kuluja, vähäisiä lääkinnällisiä tarpeita, 

matkamuistoja tai sellaisia sosiaalisia tapahtumia varten, joita isännät eivät ole suunnitelleet. 
Isäntinä toimivat lionit voivat ehdottaa tiettyä summaa, joka nuorisovaihtoon osallistuvilla nuorilla 
tulee olla mukanaan. 

i) Hätätilanteet 

1. Sponsoroivat lionit ovat vastuussa nuorisovaihtoon osallistuvista nuorista matkustamisen aikana, ja 
isäntinä toimivat lionit ovat vastuussa heistä isäntämaassa ja -paikkakunnalla oleskelun aikana.  

2. Hätätilanteita on ollut erittäin vähän, mutta niitä kuitenkin tapahtuu. Seuraavat erot tehdään 
vastuualueiden välillä: 
a. Odottamattomat vierailijat: mitään lionsklubia ei voida pitää vastuussa vieraanvaraisuuden 

tarjoamisesta tai matkajärjestelyjen tekemisestä odottamattomille vieraille, jotka ovat joko yksittäisiä 
henkilöitä tai ryhmiä. 

b. Tarpeettomat henkilökohtaiset pyynnöt: kiellettyjä pyyntöjä ovat pyynnöt tulla ilmoitetuksi kouluun, 
koulutukseen tai ansiotyöhön, pyynnöt saada aterioita ja majoitusta pitkällä aikavälillä sekä pyynnöt 
saada käyttää moottoriajoneuvoja. 
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c. Onnettomuus tai sairaus: nuorisovaihtoon osallistujan sairaus vaatii sekä isäntäperheen että 
isäntinä toimivien lionien huomion. Mikäli kyseessä on vakava sairaus tai onnettomuus, nuoren 
vanhempiin/huoltajiin on pyrittävä ottamaan yhteyttä välittömästi, jotta heille voidaan antaa lääkärin 
diagnoosi ja tiedot lääkärin suosittelemasta hoidosta. Kaikilla nuorilla on oltava hallussaan 
vanhempiensa/huoltajiensa kirjallinen lupa koskien välttämätöntä lääkinnällistä hoitoa tai kirurgisia 
toimenpiteitä. 

d. Yhteensopimattomuus: mikäli isäntäperheen ja vierailevan nuoren välit tulehtuvat vakavasti, 
isäntinä toimivien lionien on hoidettava asia tahdikkaasti. Äärimmäisissä tilanteissa voi olla tarpeen 
tehdä järjestelyt nuoren palauttamiseksi kotiinsa. 

e. Isäntäperheen vaihtaminen: mikäli nimetty isäntäperhe vetäytyy ohjelmasta annettuaan 
sitoumuksensa huolehtia nuorisovaihtoon osallistuvasta vierailijasta, isäntinä toimivien lionien 
vastuulla on tarjota toinen ehdot täyttävä isäntäperhe. Isäntinä toimivat lionit pyrkivät kaikin 
mahdollisin tavoin estämään nuorisovaihtovierailun peruuntumisen. 

h. Kriisitilanteet: kriisinhallintamenettelyt tulee laatia hätätapausten, kuten luonnontuhojen, 
mellakoiden tai poliittisten levottomuuksien varalta. 

j) Taloudelliset toimenpiteet hätätilanteissa 
1. Etukäteen maksettavat odottamattomat ja merkittävät kulut ovat viime kädessä nuoren 

vanhempien/huoltajien vastuulla. Heille on kerrottava tästä ennen nuoren hyväksymistä ohjelmaan.  

2. Mikäli tällaisia tilanteita esiintyy, vanhemmilta/huoltajilta ja sponsoroivilta lioneilta on tiedusteltava 
asiasta välittömästi. Isäntinä toimivat lionit harkitsevat kuluihin osallistumista tai ennakkoon 
maksamista vasta tämän jälkeen.  

3. Mikäli isäntinä toimivat lionit maksavat kuluja ennakkoon, jotta tällaiset hätätilanteet tai muut 
odottamattomat tilanteet voidaan ratkaista, he voivat ilmoittaa tästä vanhemmille/huoltajille sekä 
sponsoroiville lioneille antaen tarkat tiedot kustannusten summasta tai ehdotetusta osasummasta, 
joka heidän mielestään tulee maksaa heille takaisin.  

4. Kaikkien osapuolten tulee pyrkiä ratkaisemaan takaisinmaksuun liittyvät kysymykset hyvään tahtoon 
perustuvalla, reilulla ja ymmärtäväisellä tavalla. 

10 parhaan YCE-johtajan palkinto 
a) 10 parhaalle YCE-johtajalle myönnetään palkinto seuraavien sääntöjen mukaisesti: 

1. Lions Clubs Internationalin on saatava nimityslomake ja täysi raportti 15. elokuuta mennessä. 

2. Palveluaktiviteettitoimikunta valitsee 10 parasta YCE-johtajaa vasta seuraavassa lokakuussa 
järjestettävässä hallituksen kokouksessa. 

3. Seuraavat ovat ohjenuoria koskien tietoja, jotka tulee lisätä yllä mainittuun raporttiin: 
a. piirin/moninkertaispiirin nuorisoleireille ja nuorisovaihtoon osallistuneiden nuorten kokonaismäärä 
b. näiden nuorten edustamien maiden lukumäärä 
c. suunnitteluun ja isännöintiin osallistuneiden lionsklubien lukumäärä  
d. piirin/moninkertaispiirin sponsoroimien nuorten kokonaismäärä kyseisten nuorten osallistumiseksi 

nuorisoleireille ja nuorisovaihtoon ulkomailla 
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e. niiden maiden lukumäärä, joihin nuoria lähetettiin 
f. lionsklubien sponsoroimien nuorten lukumäärä. 

4.  Lions Clubs International ottaa vastaan nimityslomakkeet ja johtajien raportit sähköpostitse 
(youthexchange@lionsclubs.org). 
a. Liitteitä voivat olla sanomalehtileikkeet, valokuvat tai muut erityiset todisteet. 

5. Edellinen kuvernöörineuvoston puheenjohtaja saa nimetä yhden ehdokkaan moninkertaispiiristä.  
a. Tämä ehdokas voi olla moninkertaispiirin puheenjohtaja tai piirin puheenjohtaja kyseisestä 

moninkertaispiiristä mahdollistaen yhden henkilön nimeämisen moninkertaispiiristä.  

6. Edellinen piirikuvernööri saa nimetä yhden ehdokkaan. 

7. Moninkertaispiiri, jossa on vähintään 15 osapiiriä, saa nimetä kaksi ehdokasta vuodessa. 

8. Ehdokkaiden on oltava ilmoitettu virallisesti MyLCI:ssä piirin tai moninkertaispiirin YCE-johtajiksi Lions 
Clubs Internationalille, jotta heidät huomioidaan.  

9. Korkeimman mahdollisen lionsviran haltija ojentaa 10 parhaan YCE-johtajan palkinnon kullekin 
voittajalle asianmukaisessa arvovaltaisessa tilaisuudessa. 

Nuorisovaihto poliittisia tarkoituksia varten 
1. YCE-ohjelman, sen yhteyshenkilöiden sekä sen toimintojen käyttäminen poliittisia tarkoituksia varten 

on nimenomaisesti kielletty. 


