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Johdanto
Onnea ryhtymisestänne Lionien nuorisoleirien ja vaihdon (YCE) sponsoriklubiksi! YCE-ohjelman nuorisoleirien 
ja -vaihdon sponsoriklubina toimiminen tulee varmasti olemaan palkitseva kokemus klubillenne sekä nuorille. 
Tämä on mahdollisuus antaa nuorille tilaisuus kokea erilaisia kulttuureita samalla oppien lisää siitä, mitä 
lionsklubit tekevät. 

Tämä YCE-sponsoriklubin käsikirja palvelee oppaana klubillenne koskien roolianne ja vastuitanne 
sponsoriklubina. Tässä oppaassa käydään läpi säännöt ja odotukset, joita ohjelman eri osapuolille on asetettu 
onnistuneen YCE-kokemuksen takaamiseksi kaikille. Klubinne ja moninkertaispiirin tai piirin YCE-johtajanne 
on hyvä kommunikoida avoimesti koskien YCE-ohjelman sponsoriklubia koskevia sääntöjä ja vaatimuksia. 

Nuorten suojeleminen
·	 Kaikkien YCE-ohjelmaan osallistuvien sponsoriklubien tulee pyrkiä luomaan ja ylläpitämään turvalliset 

olosuhteet kaikille vaihtonuorille.
·	 Otattehan yhteyttä paikalliseen YCE-johtajaanne, joka osaa antaa teille ohjeet, miten toimia ahdistelu-, 

häirintä-, pahoinpityely- tai vastaavien syytösten kohdalla.
·	 YCE-johtajilla on oikeus estää sellaisia henkilöitä toimimasta nuorten parissa, joilla on taustalla tuomio 

fyysisestä, seksuaalisesta tai henkisestä hyväksikäytöstä tai välivallasta, tai jonka on muulla tavoin 
todettu syyllistyneen sellaiseen. 

·	 YCE-johtaja voi poistaa vapaaehtoistoimestaan nuorisotyössä henkilön, jota syytetään fyysisestä tai 
henkisestä väkivallasta, tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

o Mukaan luettuna tilanne, jossa syytös on tehty meneillään olevan YCE-ohjelman aikana.
·	 Ottakaa yhteys paikalliseen YCE-johtajaan kriisitilanteessa, kuten luonnonkatastrofin tai poliittisen 

epävakauden sattuessa ohjelman aikana.
·	 On suositeltavaa, että sponsoriklubit noudattavat kaikkia paikallisia lakeja koskien nuorten 

suojelemista.

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. 

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

o YCE-ohjelman aikana otettujan videoiden ja valokuvien julkaisemiseen sosiallisessa mediassa tulee 
aina pyytää nuoren, tai alaikäisen ollessa kyseessä, hänen huoltajiensa lupa.

Oikeudet koskien omia tietoja
•      YCE-ohjelmaan osallistuvilla on tietyt oikeudet, joita tulee suojella, ml. oikeus omien tietojensa 

poistamiseen, oikaisuun, sekä oikeus tietää, mitä tietoja itsestä on tallennettu.
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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.

Sponsoriklubin roolit 
Yleistä

·	 Klubinne toimii apuna kun nuori työskentelee yhdessä piirin tai moninkertaispiirin YCE-johtajan kanssa.
o Jos alueellanne ei ole moninkertaispiirin tai piirin YCE-johtajaa tulee piirikuvernöörinne hoitaa 

kommunikointi kohdemaan YCE-johtajan kanssa.  
·	 Klubinne tulee työskennellä tiiviisti paikallisen YCE-johtajanne, sekä kohdemaan YCE-johtajan kanssa 

järjestelyjen hoitamiseksi.

Taloudelliset velvollisuudet
·	 Klubinne, vaihtonuori itse, nuoren vanhemmat tai kaikki yhdessä vastaavat nuoren YCE-ohjelmaan 

osallistumisen menoista.
o Jos pyydätte nuorta keräämään varoja lahjoituksina matkaansa varten, tulee teidän kirjoittaa 

nuorelle hyväksymiskirje koskien YCE-vaihto-ohjelmaa ja mahdollisia muita materiaaleja, joista 
voi olla apua lahjoittajien kanssa keskustellessa.

·	 Jos nuorelle koituu matkan aikana suuri yllättävä meno, joka pitää maksaa välittömästi, ilmoitetaan 
siitä nuoren vanhemmille/huoltajille, paikalliselle YCE-johtajalle, yhteyslioneille ja klubillenne 
välittömästi.

o Osapuolten (nuori, hänen vanhemmat/huoltajat, isäntäklubi, teidän klubinne, sekä 
moninkertaispiirin/piirin YCE-johtaja) tulee yhteistuumin ratkaista miten nämä kustannukset 
katetaan.

·	 Jokaisella nuorella tulisi olla omaa rahaa käytettäväksi satunnaisiin menoihin, kuten terveydenhoitoon, 
matkamuistoihin tai mahdollisiin huvituksiin, jotka eivät kuulu isäntäperheen tai -klubin varaamaan 
ohjelmaan.

·	 Joissain tapauksissa sponsoriklubi kattaa vaihtoon lähtevän nuoren kaikki kulut (lennot, leirimaksun, 
etc.) Klubinne valitsee itse, miten se osallistuu näihin kuluihin. 
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Vakuutus
·	 Lions Internationalin yleinen vastuuvakuutus kattaa todennäköisimmin tilanteet, joissa YCE-johtajan 

katsottaisiin olevan vastuussa aiheutuneista haitoista tai vammoista.
·	 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, isäntäklubin 

ja YCE-johtajan tulee arvioida mahdolliset erityiset riskit ja päättää lisävakuutuksen 
tarpeellisuudesta.

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

·	 Huolimatta siitä, tarvitaanko lisävakuutusta, tulee nuoren toimittaa klubillenne, isäntäklubille, 
isäntäperheelle ja YCE-johtajille 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.

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

johtajan välillä tulisi olla saumatonta.

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

kiinnostuneita perheitä ottamaan yhteyttä klubiinne.
·	 Ottakaa yhteyttä paikallisiin kouluihin, erityisesti niihin, joissa opiskellaan vieraita kieliä ja kansainvälisiä 

suhteita ja tarjotkaa heille tietoa YCE-ohjelmasta, johon haette nuoria osallistumaan.
·	 Katso liite A - malli lehdistötiedotteesta 

Varainkeruu
·	 Laatikaa 5-10 minuutin pituinen esitelmä (esim. PowerPoint), johon sisällytätte tietoja, paljon kuvia ja 

tarinoita paikallisilta lionsklubeilta ja muilta yhteisöryhmiltä.
·	 Joissain maissa YCE-ohjelma saa vuosittain lahjoituksia jokaiselta klubilta moninkertaispiirissä tai 

piirissä (tämä on ohjelmakohtainen sääntö).
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Ennen YCE-ohjelmaa
Erityiset YCE-ohjelmaa koskevat säännöt
·	 Klubillanne saattaa olla erityisiä sääntöjä ja nuorta koskevia vaatimuksia tässä käsikirjassa mainittujen 

sääntöjen ja vaatimusten lisäksi.
·	 Jokaisen sponsoriklubin tulee noudattaa YCE-ohjelman sääntöjä.

Vaihtonuorten haku ja valinta 
Näin haet nuoria osallistumaan

·	 Nuoret löytyvät tavallisimmin perhesuhteiden, ystävien, muiden lionien tai leojen, tai muiden 
sidosryhmien välityksellä.

o Nuorten ei tarvitse olla Lions- tai leoäseniä.
 Nuorten vanhempien ei tarvitse olla Lions Clubs Internationalin jäseniä.

o Ikä 15-22 (ikärajat voivat vaihdella ohjelmasta toiseen eri maiden välillä).
o Leojäsenten ottaminen mukaan vaihtonuorten etsinnässä voi olla hyvä idea.

·	 Vaihtonuoreksi pyrkivän tulisi olla kiinnostunut muista kulttuureista.
·	 Nuorella tulee olla hyvä maine.
·	 Kaikkien vaihtonuoreksi haluavien on täytettävä hakemus.

o Katso Liite D - Nuoren osallistumishakemuslomakepohja
·	 Hakemuksen tarkastamisen jälkeen nuorta tulee haastatella.
·	 Myös varalle tulee olla nuoria niitä tapauksia varten, joissa jo hyväksytty nuori joutuu perumaan 

suunnitelman.

Seulonta

Klubinne vastuulla on seuloa vaihtonuoret halukkaiden joukosta. Seulonnan tulee kattaa mm. seuraavat 
kriteerit:

·	 Ikä: Nuoren iän tulee vastata sen YCE-ohjelman ikävaatimusta, johon hän on hakemassa.
·	 Koulumenestys: Nuoren koulumenestys ja erityisopinnot tulee ottaa huomioon valintaa tehtäessä.

o Hakijalla tulisi olla vilpitön halu kehittyä kansainvälisen kokemuksen välityksellä.
·	 Kielitaito: Jokaisella nuorella tulee olla vähintään perustason kielitaito haluamansa YCE-ohjelman 

virallisessa kielessä.
·	 Asenne: Ohjelmaan hakevan nuoren tulee osoittaa kypsyyttä ja ennakkoluulottomuutta, sekä olla 

halukas tutustumaan elämäntapoihin eri maissa.
·	 Terveys: Lions Clubs International kannustaa vammaisia nuoria hakemaan YCE-ohjelmaan. 

Vammaisuus pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan nuoren YCE-kokemuksen aikana. 
Vammaiset hakijat voivat osallistua YCE-ohjelmaan, edellyttäen, että he täyttävät haluamansa maan 
ohjelman vaatimukset.

o Klubinne tulee ottaa selvää, mikäli vaihtoon valitulla nuorella on sairauksia, tai jos hän on 
allerginen ruualle, pölylle, eläimille, lääkkeille, tai jos hänellä on muita, esim. uskonnosta 
johtuvia, ruokavaliorajoitteita.

·	 Erityistaidot: Tiettyjä taitoja, kuten musiikki- ja urheilutaitoja, voidaan vaatia erityiselle leirille 
pääsemiseksi.

·	 Suositukset: Hakijalla tulisi olla vähintään kaksi suosittelijaa.
o Tätä ei vaadita kaikissa YCE-ohjelmissa.

·	 Maksukyky: Jos tarjotaan rahallista avustusta, se tulisi antaa hakijoille, joilla on todistetusti 
taloudellinen tarve tuelle.
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·	 Aikaisempi osallistuminen: Yleensä etusijalle tulisi asettaa hakijat, jotka eivät ole aikaisemmin 
osallistuneet YCE-ohjelmaan.

·	 YCE-ohjelman tunteminen: Sekä nuoren että hänen vanhempiensa tulee tuntea YCE-ohjelma, sen 
tarkoitus ja säännöt.

·	 Hakijan vaikuttimet: Hänen tulisi olla halukas edistämään kansainvälistä yhteisymmärrystä sekä 
ottamaan oppia toisenlaisesta kulttuurista ja elämäntavoista.

·	 Vanhempien tai holhoojan suostumus: Nuoren vanhemmilta/huoltajilta tulee saada kirjallisena heidän 
täysi suostumuksensa noudattaa YCE-ohjelman sääntöjä.

o Vanhempien/huoltajien tulee ymmärtää, että heillä on viimekädessä taloudellinen vastuu 
nuoresta sairastumisen, onnettomuuden tai muun sellaisen yllättävän menon sattuessa, jota 
vakuutus ei kata.

·	 Mahdolliset erityisintressit tulee selvittää hakuprosessin kuluessa.
o Katso Liite B - Esimerkki haastattelukysymyksistä

·	 Klubinne ei tule valita nuorta vain täyttääkseen vaaditun vaihtopaikan.
·	 Nuorten haastatteluprosessiin kannattaa kutsua myös leot mukaan!

Isäntäperheen löytäminen vaihtonuorelle ja työskentely YCE-johtajan kanssa

·	 Klubinne tekee yhteistyötä nuoren ja paikallisen YCE-johtajan kanssa auttaakseen isäntäperheen 
löytämisessä nuorelle haluamansa maan ohjelmassa.

o Tämä pitää sisällään valintaprosessin, sekä klubinne tuen antamisen nuorelle YCE-ohjelmaan 
osallistumiseksi. 

o Nuoren osallistumisen haluamaansa YCE-ohjelmaan hyväksyy lopullisesti paikallinen YCE-
johtaja.

·	 Nuoren matkajärjestelyjen tekeminen kotoa kohdemaahan ja takaisin ovat klubinne ja paikallisen YCE-
johtajan vastuulla.

·	 Klubinne tulee myös ottaa selvää kohdemaan kulttuurista, jotta voitte paremmin auttaa nuorta 
valmistautumaan YCE-kokemukseensa.

Vaihtonuorten orientaatio
Järjestä nuorille hauska ja mielenkiintoinen orientaatio. Orientaatioiden tarkoitus on ehkäistä koti-ikävän 
muodostumista ja innostaa nuorta kohti tulevaa kokemustaan. Orientaation aiheita ovat muun muassa 
seuraavat:

·	 YCE-ohjelman säännöt ja odotukset
·	 Ennen vaihtoa, sen aikana ja jälkeen

o Mitä vaihtonuorelta odotetaan
o Mitä pakata mukaan
o Suunnitelmat aikatauluviiveiden ja kadonneiden matkatavaroiden varalle
o Koti-ikävä

·	 Matkustusasiakirjat
o Passit
o Viisumit
o Rokotukset
o Tullimemetelmät

·	 Uuteen kulttuuriin varautuminen
o Isäntämaan ruoka, uskonnot ja kulttuuri
o Pyytäkää nuorta hankkimaan isäntäperheelle ja isäntäklubille sopivat kiitoslahjat

·	 Maaesitelmän laatiminen
o Ollessaan vaihdossa nuoren odotetaan pitävän esitelmän omasta kotimaastaan. Monet nuoret 

tuovat jotakin pientä annettavaa yleisölleen, kuten kotimaansa karamelleja. 
o Tämä esitelmä tulisi laatia ennen kun nuori lähtee vaihtoon.
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·	 YCE-ohjelmaan osallistuvien roolit (isäntäperhe, isäntäklubi, sponsoriklubi, YCE-johtajat ja yhteyslionit)
o Viestintä isäntäperheen, isäntäklubin ja kodin välillä

·	 Entisten vaihtonuorten tapaaminen

Viestintä 
Vaihtonuoren kanssa

·	 Luokaa yhteys nuoren ja kohdemaan YCE-ohjelman YCE-johtajan välille.
·	 Jokaisen nuoren tulisi kirjoittaa henkilökohtaisesti kirje isäntäperheelleen, liittää siihen valokuvia 

itsestään ja perheestään sekä kertoa harrastuksistaan, opinnoistaan, perheenjäsenistään ja 
kotimaastaan, aikaisemmista matkoistaan, sekä odotuksistaan vaihdon suhteen.

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

·	 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-johtajat, matkan koordinointiin osallistuneet osapuolet sekä 
isäntäperhe). 

·	 Katso Liite C -- sponsoriklubin muistilista 

Isäntäklubin ja YCE-johtajan kanss

·	 Vaihdosta kiinnostuneet 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. 

·	 Matkajärjestelyjä ei tule aloittaa ennen kun on saatu virallisesti hyväksyntä ja vahvistus kohdemaan 
YCE-johtajalta tai kansainvälisen leirin johtajalta.

o Isäntäklubin tulee varmistaa nuorelle isäntäperhe ennen matkajärjestelyjen tekemistä.
·	 Paikallinen YCE-johtaja antaa lopullisen hyväksynnän matkaan lähtevälle nuorelle. 
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YCE-kokemuksen aikana
Vaihtonuoren lähtö 

·	 Riippuen järjestelyistä, jotka nuori ja hänen vanhempansa/huoltajansa ovat sopineet, sponsoriklubi 
saattaa lähettää lionjäsenen viemään nuoren lentokentälle. 

o Tämä tehtävä sisältää: nuoren noutamiseen ja lähtöön liittyvät järjestelyt; suunnitelmat 
matkatavaroiden katoamisen sekä myöhästyneen lennon tai junan varalta, sekä turvallisuuteen 
liittyvät asiat.

o Sponsoriklubi vastaa nuoren matkaanlähdöstä ja saapumisesta.

Matkan pidentäminen ja henkilökohtaiset pyynnöt
·	 Nuoren yksityisiä matkoja tai poistumista kesken YCE-ohjelman ei sallita, eikä myöskään sukulais- tai 

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

·	 Henkilökohtaiset pyynnöt: Vaihtonuori ei voi hakeutua opiskelijaksi, työharjoitteluun tai työhön. 
·	 Myöskään pyyntöjä pitkäaikaisesta majoituksesta tai moottoriajoneuvon käytöstä ei hyväksytä.

Onnettomuudet/sairastumiset ja hätätilanteet
·	 Jos sairaus tai tapaturma on vakava, siitä tulee välittömästi ilmoittaa nuoren vanhemmille tai huoltajille, 

ja selostaa heille lääkärin diagnoosi ja suosittelemat hoito-ohjeet. 
o Jokaisen alaikäisen leiriläisen tulee liittää hakemukseensa: vanhempien tai holhoojien 

allekirjoittama suostumus hätätilanteessa tarvittavaan hoitoon tai leikkaukseen siltä varalta, 
ettei vanhempiin tai holhoojaan saada hätätilanteessa yhteyttä. 

·	 Hätätapauksen sattuessa tulee YCE-johtajalle ilmoittaa välittömästi. 

Yhteensopimattomuus isäntäperheen kanssa tai tarve keskeyttää vaihto
·	 Epäsopu: Jos isäntäperheen ja nuoren välille syntyy erimielisyyttä josta ei päästä sovintoon tulee 

isäntäklubinne ja YCE-johtajan tahdikkaasti puuttua asiaan. Useimmiten tämä tarkoittaa nuoren 
poistamista isäntäperheestä ja uuden isäntäperheen löytämistä hänelle. 

o Äärimmäisissä tapauksissa saattaa tulla tarpeelliseksi järjestää nuorelle ennenaikainen paluu 
kotimaahansa. Tällöin klubillenne ilmoitetaan kohdemaan YCE-johtajan toisesta, ja järjestelyt 
nuoren kotiin palaamiseksi aloitetaan.
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YCE-kokemuksen jälkeen
Vaihtonuorten kyselylomake

·	 Järjestäkää tilaisuus, johon nuori saapuu pitämään esitelmän YCE-kokemuksestaan.
·	 Pyydä nuorta täyttämään kyselylomake koskien YCE-kokemuksen eri vaiheita. 

Lion- tai Leojäseneksi tuleminen 
·	 Muistakaa kertoa nuorelle ja hänen perheelleen lionstoiminnasta ja miten he voivat liittyä jäseniksi, 

lioneiksi ja leoiksi.
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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."



Liite A: Mallilehdistötiedote

(Lionsklubin nimi) etsii nuorta osallistumaan Nuorisoleiri- ja vaihto-ohjelmaan

(Lionsklubin nimi) Lions Club vaihtonuorta (kotikaupunkinne nimi) joka olisi avoimin mielin ja sydämin 
kiinnostunut osallistumaan Lionien kansainväliseen nuorisoleiri- ja vaihto-ohjelmaan (YCE-ohjelma). YCE tuo 
yhteen nuoria aikuisia eri puolilta maailmaa Lions Clubs Internationalin (LCI) päämäärän "Luoda ja ylläpitää 
yhteisymmärrystä maailman kaikkien kansojen keskuudessa.” edistämiseksi. 

(YCE-johtajan nimi) on tällä hetkellä tiedossa (vaihtoon tulevien nuorten lukumäärä) täyttämätöntä paikkaa 
tämän vuoden YCE-ohjelmassa.  

Nuorten ei tarvitse olla Lions- tai leojäseniä. Vaihtoon lähtevä nuori vastaa itse lentolipusta ja 
matkavakuutuksesta koituvista kustannuksista, sekä käyttörahastaan. 

Jos vaihtoon lähtö kiinnostaa, ota yhteyttä: 

(Piirin YCE-johtaja), (puhelin) tai (sähköposti)
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Liite B: Esimerkkejä nuoren haastattelukysymyksistä
Esimerkkejä mahdollisen vaihtonuoren haastattelukysymyksistä

1.  Mitä toivot osallistumiseltasi YCE-ohjelmaan?
2.  Miten kuvailisit kotimaatasi ja sen kulttuuria?
3.  Millä tavoin tämä kulttuurin rajat ylittävä kokemus auttaisi sinua kehittymään ihmisenä? 
 a.  Entä ammatillisesti, tulevaisuutta ajatellen?
4.  Miten aiot kattaa matkan kulut?
5.  Mitä harrastuksia sinulla on?
6.  Oletko käynyt ulkomailla aikaisemmin? Milloin? Missä? Miten pitkään? Miksi?
7.  Mitä kieliä osaat? Miten hyvin? 

*Huom. Nämä ovat vain esimerkkikysymyksiä. Näitä kysymyksiä tulee muuttaa oman maanne YCE-ohjelman ta-
voitteita vastaavaksi.



Liite C Sponsoriklubin muistilista 
Olen saanut seuraavat tiedot:

�	 Vaihtonuorten nimi
�	 Vaihtonuoren osoite ja puhelinnumero
�	 Vaihtonuoren matka-asiakirjat:

�	 Passin numero
�	 Matkavakuutuksen numero
�	 Viisumi
�	 Muut tarvittavat matkustusasiakirjat

�	 Matkajärjestelyjen tiedot:
�	 Lähtöpäivä
�	 Lennon numero
�	 Lähtöaika
�	 Menolipun tiedot
�	 Paluupäivä
�	 Lennon numero
�	 Paluupäivän lähtöaika
�	 Paluulipun tiedot
�	 Saapumisaika 

�	 Moninkertaispiirin tai piirin YCE-johtaja on tietoinen vaihdosta.
�	 Vaihtoon lähtevä nuori osallistui orientaatioon _____ (pvm).
�	 Hän on saanut Vaihtonuoren käsikirjan kopion.
�	 Miten nuoren vaihdon kulut katetaan:

�	 Vaihtonuoren itsensä toimesta
�	 Nuoren vanhempien toimesta
�	 Lionsklubin
�	 Muu: ___________

�	 Vanhemmat/huoltajat ovat allekirjoittaneet vastuuvapautuslomakkeen ja kopio siitä on toimitettu 
isäntäklubille

�	 Nuorella on riittävä vakuutus osallistuakseen haluamaansa YCE-ohjelmaan.
�	 (Vakuutusyhtiön nimi)
�	 (Vakuutusnumero)
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Liite D: YCE-nuoren osallistumishakemus
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Font Bernard Condensed - Regular

Youth Camps
& Exchange

Tämän lomakkeen täyttää YCE-ohjelmaan mahdollisesti osallistuva nuori. YCE-johtaja huolehtii, että osallistujien tiedot ovat oikein, ja huoltajilta on saatu asianmukaiset 
suostumukset, jotka täyttävät paikalliset virallisuusvaatimukset. YCE-johtaja säilyttää täytetyt lomakkeet eikä niitä tule lähettää kansainväliseen päämajaan.

 Liitä mukaan:  • Ajantasalla oleva passikuva osallistujasta, tai valokuva muusta virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.
  • Valokuva osallistujan perheestä  • Osallistujan esittelykirje isäntäperheelle

 I. OSALLISTUJA TÄYTTÄÄ 
A. HENKILÖTIEDOT 

Nimi   Syntymäaika Sukupuoli  

Katuosoite  Postitoimipaikka Osavaltio Maa                        Postinumero 

Puhelin kotiin  Sähköpostiosoite 
Miten vaihto rahoitetaan? Kuvaile yksityiskohtaisesti. 

Asutko pääasiallisesti:        maaseudulla pikkukaupungissa  suurkaupungissa  Oletko käynyt ulkomailla aiemmin?        kyllä        ei   
  
Oletko aikaisemmin osallistunut YCE-ohjelmaan?        kyllä       ei Milloin? 

Mikä on äidinkielesi?   Mitä muita kieliä osaat? 

Mitä koulua käyt?   Mitä opiskelet? 

Oletko leoklubin jäsen?        kyllä         ei  Tupakoitko?        kyllä         ei 
Ilmoita tähän mahdolliset terveydestä tai henkilökohtaisesta vakaumuksesta johtuvat liikuntarajoitteet ja erityisruokavaliot:  

 
B. MIELUISIMMAT KOHDEMAAT 

1.  2.  3.  

      maaseutu      pikkukaupunki      suurkaupunki      ei väliä Mieluisin vaihdon ajankohta: mistä                mihin  
 
C. OHJELMAN EHTOJEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyn Lionien nuorisoleiri-  ja vaihto-ohjelman säännöt ja ehdot ja lupaudun noudattamaan niitä. Ymmärrän, että pitkät henkilökohtaiset matkat ja poissaolot ohjelman aikana ovat kiellettyjä. Osallistumiseni 
tarkoitus ei ole turismi, koulunkäynti tai työnteko. En tule kujettamaan moottoriajoneuvoja isäntämaassa oleskeluni aikana. Mikäli rikon ohjelman sääntöjä, ymmärrän, että se voi, isäntämaan lionvirkailijan 
päätöksellä, johtaa vierailuni välittömään päättymiseen, josta aiheutvista kuluista kannan itse vastuun. 
 
Lisäksi ymmärrän, että osallistumalla YCE-ohjelmaan minua saatetaan kuvata tai valokuvata erilaisissa kokouksissa, projektien yhteydessä ja tapahtumissa. Lisäksi ymmärrän, että henkilökohtaiset tietoni 
annetaan sponsoroivalle lionsklubille ja Lions Clubs Internationalin (LCI) päämajaan ohjelman hallinnollisen toteuttamisen mahdollistamiseksi. Annan luvan tietojeni käyttämiseen yllä mainittuihin tarkoituksiin. 

Allekirjoitus  Pvm 
 
 
 

LIONIEN NUORISOLEIRI JA VAIHTO (YCE) OSALLISTUVAN NUOREN HAKEMUS
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