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Hyvät A-piirin klubit. 
 

Piirimme 107-A on jo vuosien ajan ollut aktiivisin piiri nuorisovaihdossa. 
Toivon, että tämä perinne jatkuu. Samalla toivon, että mahdollisimman moni 
klubi ottaa kaudelle 2013 – 2014 nuorisovaihdon yhdeksi aktiviteetiksi. 
Nuorisovaihto ei välttämättä vaadi suuria kustannuksia, vaan jokainen klubi 
päättää, avustaako nuorta sekä sponsorisumman. 
 
Sitten ohjeet, JOITA ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTAVA 
 

1. Huolehdi siitä, että käytätte vain oman piirin sivuilla tai lähettämääni 
esitäytettyä uusinta lomaketta. Lomake on muuttunut viime vuodesta, 
eikä vanhaa lomaketta saa käyttää. 
 

2. Lomake täytetään tietokoneella Exel -ohjelmalla ja lähetään minulle 
luonnollisesti myös exel-tiedostona. 

 
3. Tarkista nuoren täyttämä hakemus huolellisesti. 

 keskustele nuoren kanssa hakemukseen merkityistä kohdemaista. 

 Hyvä vinkki voi olla esim 3. kohtaan ”Any country in Europe” 

 Varmista kohteen hinta. 

 Puhelinnumerot ehdottomasti kansainvälisessä muodossa esim. 
+358 50 544 2979 

 Nuoren sähköposti pitää olla muotoa, jossa selvästi on etunimi ja 
sukunimi. (esim. etunimi.sukunimi@gmail.com) Jos näin ei ole, niin 
sitten nuoren on hankittava sellainen. Yllä oleva muoto antaa 
erityisen positiivisen kuvan varsinkin kohdemaassa. Ja ajatelkaa, 
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jos tulee 20-30 nikki-nimellä olevia posteja, niihin on haastavaa ja 
hankalaakin vastata. 

 Nuoren on luettava sähköpostia säännöllisesti (lähes päivittäin) 
 

4. Vaadi nuorelta heti vähintään 

  yksi kasvokuva (digi) 

  yksi valokuva perheestä (digi) 

  isäntäperhelle tarkoitettu esittelykirje ”Dear Host Family” 
(tekstitiedostona) 

  passikopio (skannattuna kuvasivu) 
 

5. Perhe käyttää kohdat I – IV. Lisää omat tietosi kohtaan V 
”Responsible Lions club data (Tähän tulee nuorisovaihtajan tiedot, ei 
presidentti) 

 
6. Jätä tyhjäksi kohta VII ”Authorised YCE Chairperson responsible for 

this form” 
 

7. Lähetä ensiksi ainoastaan exel-hakukaavake sähköpostin liitteenä 
piirin nuorisovaihdosta vastaavalle (ari.lindell@lions.fi) 
 

8. Odota vastausta. Kun  lomake on ok, KÄYTÄ TÄMÄN JÄLKEEN 
POHJANA VAIN SAAMAASI NUMEROITUA SÄHKÖISTÄ 
HAKEMUSTA! 
 

9. Tämän jälkeen ota viimeiselle sivulle allekirjoitukset 
 

 Lähetä lopullinen hakemus ja kohdan 4. asiakirjat maapostilla 
osoitteeseen: Ari Lindell, Mäntymäentie 5, 32210 LOIMAA 

 

 Huolehdi, että klubi maksaa ns. ”reppumaksut” 60€ / lähtevä nuori 
(sama klubi voi lähettää useampiakin nuoria). ”Reppurahalla” 
hankitaan reppu, T-paita, pinssejä ja muuta tavaraa liitosta. 

 

 Huolehdi, että REPPUMAKSU ON MAKSETTU JOULUKUUSSA 
(muutoin hakemus ei etene) 
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 Maksu suoritetaan Suomen Lions -liiton nuorisovaihdon tilille    
FI26 8000 1700 4392 02 

 

 Viestikenttään on laitetta tiedoksi 
1. YE maksu 107-A 
2. Nuoren nimi  
3. Klubin nimi 
Esimerkki: YE maksu 107-A, Maija Virtanen, LC Loimaa/Tähkä  
 
Olen aina käytettävissä kaikissa nuorisovaihtoon liittyvissä 
asioissa. 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Ari Lindell 
Mäntymäentie 5 
32210  LOIMAA 
Puh. +358 50 544 2979 
ari.lindell@lions.fi 
 

 

mailto:ari.lindell@lions.fi

