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Hyvät nuorisovaihdosta kiinnostuneet nuoret. 

 

Lions nuorisovaihdon tavoitteena on luoda nuorille turvallinen mahdollisuus 
tutustua eri maiden kieliin ja kulttuureihin. Lions nuorisovaihto tapahtuu 
kansainvälisesti hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti ja kohdemaita on 
paljon. Vaihtoon lähdetään kesällä noin 3-4 viikoksi kohdemaasta riippuen. 
Useissa maissa vaihto koostuu isäntäperhejaksosta ja leiristä. Kohdemaista 
saa lisätietoja osoitteesta: www.lions.fi/a, maavastaavilta ja piirin 
nuorisovaihtajalta. 
 
Piirimme 107-A on jo vuosien ajan ollut aktiivisin piiri nuorisovaihdossa ja 
toivon, että tämä perinne jatkuu. Vaikka vaihto ei edellytä vaihtonuoren 
perhettä ottamaan vaihtoon tulevaa nuorta kotiinsa olisi hienoa jos perhe 
voisi toimia samana tai tulevina kesinä nuorisovaihdon isäntäperheenä, jotta 
voimme ottaa vastaan tänne nuoria ja tulevaisuudessakin lähettää 
nuoriamme ulkomaille vaihtoon. Lue lisää isäntäperhe ohjeesta. 
 
ASIOITA JOTKA HAKIESSA KANNATTAA MUISTAA 
 

1. AIKATAULU  

 Lähde ripeästi liikkeelle, sillä haku ja asiakirjojen täyttö vie oman 
aikansa. Ota yhteyttä paikalliseen klubiin tai vastaa klubin 
vaihtoilmoitukseen mahdollisimman pian. 

 Kun saat klubilta lähettämispäätöksen, täytä sähköinen hakemus 
klubin nuorisovaihtajan kanssa. Palauttakaa hakemus Excel-
tiedostona liitteineen, ilman allekirjoituksia piirin 
nuorisovaihtajalle MARRASKUUN loppuun mennessä. 
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 Odota klubin nuorisovaihtajan ohjeita hakemuksen 
allekirjoittamista varten JOULUKUUN aikana. 

2. IKÄ 

 Kiinnittäkää selkeästi huomiota varsinkin ikävaatimuksiin. 
o 16 v. melko vähän vaihtoehtoja,  
o 17 v. pääsee jo melko moneen kohdemaahan  
o +18 v. pääsee kaikkiin maihin.  

Huom! Ikävaatimus on 1.07.2015 
Esim. 1.4.1998 syntynyt on 17 v. mutta 15.7.1998 16 v. 

 
 

3. KOHDEMAAN VALINTA 

 Tutustu huolella kohdemaihin.  Lisätietoja osoitteesta: 
www.lions.fi/a > Nuorisovaihto > Kohdemaat kesällä 2015 

 Mieti kohdemaan valintaa tarkasti ja avoimin mielin 
o Pyri välttämään USA:ta (paikkoja vaikea saada ja niitä 

peruuntuu yllättäen) 
o Harkitsette ennakkoluulottomasti kohteita, joihin ei yleisesti 

matkusteta, sillä niissä on usein hyvä palvelutaso.  
o Ota huomioon myös maassa mahdollisesti vallitsevat 

erityistilanteet. 
 
 

4. KIELI 
Kohdetta pohtiessa kannattaa myös muistaa, että englanti on 
virallinen nuorisovaihdon kieli. Jossain kohteissa on etua, jos hallitsee 
kohdemaan kieltä. Esim. Ranska, Espanja ja Venäjä 

 
 

5. HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN 

 Täytä hakemus huolellisesti ja ajoissa, jotta saisit paikan. 

 Kiinnittäkää myös erityinen huomio kohdemaihin kirjoitusasuun. 
Sen on oltava ehdottomasti oikein, koska ne lajitellaan ja 
suodatetaan Excel-työkaluilla. Sivuillamme on lista 
kirjoitusasuista: www.lions.fi/a > Nuorisovaihto > Kohdemaiden 
kirjoitusasut 
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Olen käytettävissä ja annan mielelläni lisätietoja kaikissa 
nuorisovaihtoon liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä! 

 


