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Yhdessä tekemällä tavoitteisiin! ― Tillsammans når vi målen!

ISÄNTÄPERHEET OVAT TÄRKEÄ OSA NUORISOVAIHTOA
Lions nuorisovaihdon tavoitteena on luoda nuorille turvallinen mahdollisuus
tutustua eri maiden kieliin ja kulttuureihin. Vaihtoon lähdetään kesällä noin
3-4 viikoksi kohdemaasta riippuen. Useissa maissa vaihto koostuu
isäntäperhejaksosta ja noin viikon mittaisesta leiristä. Isäntäperheet ovat siis
hyvin tärkeässä osassa vaihtoa. Niin kauan kun voimme tarjota perheitä
Suomeen tuleville nuorille on meillä mahdollisuus lähettää omia nuoriamme
maailmalle.
Isäntäperheeksi sopii mainiosti tavanomainen perhe, mutta yhtä hyvin sopii
myös yksinhuoltajaperhe tai lapseton pariskunta. Tärkeintä on avoin mieli ja
halu kansainvälistyä. Hyvän mielen ja ikimuistoisen kokemuksen lisäksi
perhe saa hienon tilaisuuden harjoitella kielitaitoa. Vaatimattomallakin
kielitaidolla pärjää mainiosti. Vaihdon kieli on pääasiassa englanti. Kielitaitoa
pääsee mahdollisesti harjoittamaan myös jatkossa sillä isäntäperheiden ja
vaihtonuorten välillä syntyy useasti vuosien, jopa vuosikymmeniä kestävä
ystävyyssuhde.
ISÄNTÄPERHEELTÄ ODOTETAAN
 nuorelle omaa huonetta tai vastaavaa tilaa
TAI yhteistä huonetta toisen vaihtonuoren kanssa
 nuorta pidetään perheenjäsenenä myös taloudellisesti
 vieraan varaisuutta ja toisten kulttuurien kunnioitusta
 perheestä vähintään yhden henkilön tulee pystyä
kommunikoimaan englannin kielellä
 avointa mieltä uusiin tapoihin ja tilanteisiin

Lions district 107-A
2014-2015

Heini Brushane
heini.brushane@lions.fi, +358 41 458 8442
Hehtokatu 6 A 2, FI-20540 TURKU
www.lions.fi/a

Yhdessä tekemällä tavoitteisiin! ― Tillsammans når vi målen!

Suurin tarve isäntäperheistä on heinäkuun puolessa välissä. Perheiltä
toivotaan viikon mittaista majoitusta nuorelle mutta toki halutessaan voi
pitää nuoren koko isäntäperhejakson ajan. Tiedustele tarkempia
päivämääriä koskien tätä vuotta piirin nuorisovaihtajalta.
heini.brushane@gmail.com
Myös kahden nuoren majoittaminen samanaikaisesti on mahdollista jos
perheessä ei ole suunnilleen saman ikäisiä nuoria seuraksi nuorelle.
Toivon, että saamme runsaasti isäntäperheitä mukaan, ja kysykää rohkeasti
lisää. Isäntäperheeksi haluavien tulee täyttää isäntäperhelomake. Sen
löytää osoitteesta: www.lions.fi/a > Nuorisovaihto

Olen aina käytettävissä kaikissa nuorisovaihtoon liittyvissä asioissa.
Ystävällisin terveisin,
Heini Brushane
Hehtokatu 6 A 2
20540 Turku
Puh. +358 41 4588 442
heini.brushane@lions.fi

