
Marttilassa, Laurilan lavalla, to 1.12.2016 klo 17.30-20.00 

Lions-piiri 107-A:n NUORISOILLAN ryhmätyöt 

Ryhmä 1  ”NESTORIT” 

Miten ja mistä?: 

- lehti ja FB 

- lukiot, opo 

- toiset klubit 

- ”nuorten puskaradio” 

Palkitsevaa: 

- hyvin organisoitu toiminta 

- vuorovaikutus 

- piirin henkilöt 

Haastavaa: 

- yhteydenpito 

- peruutukset 

Isäntäperhe: 

- oma klubi 

- vastuunjako klubilaisten kesken 

- haasteena on löytää perheet  

Isäntäperheenä oltu useita kertoja ja lapset olleet vaihdossa. 

 

Ryhmä 2   RYHMÄ V, ”KELPORYHMÄ”( Jouko, Merja Lassi ja Virpi) 

Mistä nuoria vaihtoon? 

Koulut 
- aktiiviset opettajat 
- rehtorit, Wilma-viestit 
- some-viestit 

Lehdet 
- maksettu ilmoitus 
- lukeeko nuoret? 

Kuntien ao. vastaavat, jotka voivat  saattaa tietoa eteenpäin.  
- esim. Pöytyä-lehti 
- kuntatiedotteet 

 
Haasteet: 

- ajanhallinta ja omien töiden sovittaminen 
- miten aktiivisesti YE ottaa homman 



- aikataulutus ja tiedonkulku 
 
Plussat: 

- matkan käyneiden innostuneet esitelmät klubikokouksessa 
- positiivinen kommentointi nuorten kesken 

 
 
Isäntäperheet? 

- paljon on asiasta polemisoitu, kaikki tietävät asian 
- aina vaan kysellään niiltä, jotka tuntuvat mahdollisilta 
- vastuun jakaminen useille, useiden henkilöiden kesken 
- useita perheitä yhdelle vierailulle 
- vaikka yhden päivän isännyys 

 
 
Ryhmä 3   TAKANURKKA 
 
Miten ja mistä? 

- kouluista suoraan / yhteydenottopyyntö 
- opettajien, rehtorien kautta 
- lehti-ilmoitus, kohdentuuko? 

 
Haastavaa ja palkitsevaa: 

- eri paikkakunnilla ero hakukanavissa ja rutiineissa 
- lähtevien perheiden hyvä asenne 
- poikien löytyminen vaihtoon 

 
Isäntäperheiden löytyminen 

- paikallislehden juttu 
- on yleisesti haastavaa 
- useampi perhe 
- omien lomien yms.  järjestäminen 

 
Ei isäntäperheinä 
 
Ryhmä 4  Heini 
 
Miten ja mistä saamme nuoria vaihtoon? 

 Klubin tuttavien kautta 

 Koulujen kautta, erityisesti lukiot 

 Kirjasto ym. ilmoitustaulut 

 Toisen klubin ”ylijäämä” 

 Some 

 Paikallislehdet 
 
Mikä siinä on ollut haastavaa ja mikä palkitsevaa? 
Haaste 

 Nuorten löytyminen 
Palkitsevaa 

 Nuorten kokemukset 

 Nuorten verkostoituminen 



 
Miten ja mistä saatte isäntäperheitä? 

 Klubilaiset ja tuttavat 

 Some 

 vaihtareiden perheet 

 kaikki pereheet käy / tapa ratkaisee 
Haasteet 

 Vaikea löytää 
Palkitsevaa 

 Perheen innostuminen 
 
Omia kokemuksia nuorisovaihdosta (Lions tai muu) 
Isäntäperheenä -  kaikki kolme 
Vaihdossa – ei leijonavaihdosta 
 
 
Muistiinpanoista kirjasi Marja-Leena Knuutinen, GLT 
 


