
Isäntäperheet ovat nuorisovaihdossa avainasemassa. 

Useissa maissa vaihto koostuu isäntäperhejaksosta ja noin 

viikon mittaisesta kesäleiristä ja parin viikon perhejaksosta. Isän-

täperheet ovat siis hyvin tärkeässä osassa vaihtoa. Vaihto on 

kahdensuuntaista; Suomesta vaihtoon lähtevät nuoret 

sijoitetaan isäntäperheisiin kohdemaissaan ja vastaavasti 

Suomeen leireille tulevat nuoret asuvat viikon tai kaksi 

isäntäperheissä. Lionsklubit ovat perheiden lisäksi mukana 

huolehtimassa nuorten matkoista paikkojen välillä. Nuorten, 

iältään 17 – 21 vuotta, maassaolo on koko ajan turvattua. 

Lähtevät ja tulevat vaihtonuoret – ja mielellään vielä tasapainossa! 

Isäntäperheeksi sopii ihan tavallinen perhe, mutta yhtä hyvin sopii myös yksinhuoltajaperhe tai lapseton pa-

riskunta. Optimaalinen tilanne olisi, jos perheessä olisi suurin piirtein samanikäisiä nuoria tai vaihtoon 

haluava tai vaihdossa jo ollut nuori. Tärkeintä on avoin mieli ja halu kansainvälistyä. Hyvän mielen ja iki-

muistoisen kokemuksen lisäksi perhe saa hienon tilaisuuden harjoitella kielitaitoa. Vaatimattomallakin kieli-

taidolla pärjää mainiosti. 

Vaihdon kieli on pääasiassa englanti. Kielitaitoa pääsee mahdollisesti harjoittamaan myös jatkossa sillä 

isäntäperheiden ja vaihtonuorten välillä syntyy useasti vuosien, jopa vuosikymmeniä kestävä ystävyyssuh-

de. Isäntäperheiden hankinta on vuosittain ollut se haastavin osuus nuorisovaihdosta, joten 

ilmoittautuminen isäntäperheeksi on erittäin toivottavaa! Hakemuslomakkeen voi täyttää mielellään 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.  

Isäntäperheeltä odotetaan: 

nuorelle omaa huonetta tai vastaavaa tilaa tai yhteinen huone toisen vaihtonuoren kanssa 

nuorta pidetään perheenjäsenenä myös taloudellisesti 

vieraanvaraisuutta ja toisten kulttuurien kunnioitusta 

perheestä vähintään yhden henkilön tulee pystyä kommunikoimaan englannin kielellä 

avointa mieltä uusiin tapoihin ja tilanteisiin 

Vuonna 2022 järjestetään kotimaassa kesäleirit C, D, F ja I-piireissä sekä talvileiri L-piirissä. 

Isäntäperheaika on heinäkuussa ennen leirejä noin 1-2 viikkoa. Mahdollisesti Euroopan ulkopuolelta tuleville 

nuorille perhemajoituksen tarvetta voi olla myös sekä ennen että jälkeen leirin. Suomi on jaettu 14 

lionspiiriin ja leirejä järjestetään kesäisin 4-5 piirissä vuorovuosina. Lionit ovat tarvittaessa tukena nuorten 

siirtymisissä perheisiin ja leireille.  

 

Lisätietoa Lions-nuorisovaihdosta ja isäntäperheasioista www.lions-piiri107a.fi/fi/nuorisovaihto. Linkistä 

Isäntäperhelomake löytyy lomake, johon täytetään perheen tiedot (englanninkielinen). Se lähetetään A-piirin 

yhteyshenkilölle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ellei sitä lähetetä minkään Lionsklubin kautta. 
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