
 

 

 

 

 

  

Nuorisovaihdon terveiset  
Kevätaurinko paistaa vihdoinkin Lionsin kansainväliseen nuorisotoimintaan. Suomesta Euroopan maihin 

lähtevät nuoret ovat saaneet tiedot kohdemaista ja voivat aloittaa matkajärjestelyt. C-piiristä on 

lähdössä 6 nuorta ulkomaille. Vaikka joitakin leirejä on peruttu Ukrainan sodan ja koronatilanteen 

vuoksi, niin nyt voimme todeta kahden vuoden tauon päättyneen ja kääntää katseet kohti kesällä 

käynnistyvää nuorisovaihtoa. 

Mikäli klubisi ei vielä ole ollut mukana nuorisotoiminnassa, niin tänä kesänä siihen tarjoutuu oiva 

mahdollisuus, lue lisää! 

 

C-piirin kansainvälinen 

Nuorisoleiri Tammelassa  

18.-28.7.2022  

Euroopasta Suomeen saapuville nuorille 

järjestettävän Nuorisoleirin vastuuhenkilöt on 

valittu ja leirin suunnittelu on myös hyvässä 

vauhdissa. Odotamme leirille saapuvaksi noin 

20 nuorta. Eerikkilän Urheiluopistolla 

järjestettävän leirin Leirijohtajana toimii Joel 

Stockmakare ja Leirikoordinaattorina Tarja 

Salomäki. Tsemppiä ja onnea Joelille ja 

Tarjalle!  

Leirin sivuilla lisätietoa: camppark2022c.lions.fi  

 

Leiriohjelmaan osallistuminen on klubin aktiviteetti – 

ilmoittaudu 15.5. mennessä! 

Lämmin kiitos kaikille jo tähän mennessä leiriohjelmaan ja leirin sponsoreiksi ilmoittautuneille klubeille 

aktiivisuudesta. Erityiskiitos Tammelan ja Forssan seudun klubeille, jotka vastaavat usean päivän 

päiväohjelmista! Liitteenä alustava leiriohjelma teemoineen.  

28.4.2022 

mailto:camppark2022c@lions.fi


Kaikki tuki leirikuljetusten ja ohjelman hyväksi on edelleen toivottavaa. Ilmoita oman klubisi panoksesta - 

ohjelma-aktiviteetti tai rahasumma - leirin hyväksi 15.5. mennessä piirin Nuorisovaihtovastaavalle 

minna.kurki@lions.fi, kiitos!  

Lopullinen leiriohjelma ja kaikki järjestelyihin osallistuvat klubit julkaistaan leirin sivustolla.  

 

TUKIMAKSUT NUORISOLEIRIÄ VARTEN  

tilille: FI51 4212 0010 2513 42, Lions-piiri 107-C 

viite: 2024 

 

Isäntäperhehaku nyt käynnissä - tule mukaan! 

C-piirin Nuorisoleirille odotetaan noin 20 nuorta ympäri Eurooppaa. Leirin jälkeen nuoret majoittuvat 

isäntäperheisiin 28.7.-6.8. väliseksi ajaksi.   

Isäntäperheeksi sopii ihan tavallinen perhe, mutta yhtä hyvin myös yksinhuoltajaperhe tai pariskunta. Onko 

kotonasi tai kesäpaikassasi ylimääräinen sänky ja huone tyhjillään? Nyt voit saada kivaa toimintaa viikoksi 

koko perheelle ja elinikäisen ystävän nuoresta! 

Isäntäperheet voivat toimia myös yhteistyössä muiden perheiden kanssa tai majoittaa useamman kuin 

yhden nuoren samaan aikaan. Klubijäsenet voivat sopia ja yhdessä jakaa päiväohjelman järjestelyt tai 

järjestää yhteistä ohjelmaa nuorille, esim. tutustumiskäynnin paikkakunnan nähtävyyksiin, retken 

luontopolulle, kesämarkkinoille, lettukestit tai muuta hauskaa kesäpuuhaa. Yhteistyötä voi tehdä myös 

Leojen ja paikallisten nuorisoyhdistysten kanssa (partiolaiset, srk:n ja kaupungin nuorisotyö, 4H). Hyvän 

mielen ja ikimuistoisen kokemuksen lisäksi saat hienon tilaisuuden harjoitella kielitaitoa.  

Ensimmäiset isäntäperheet ovat jo ilmoittautuneet – kiitokset Lopen MaijaStiinoille aktiivisuudesta! 

Lisätietoja piirin sivuilta >> https://www.d107c.fi/nuorisovaihto-isantaperheille  

 

Kiitokset kaikesta tuesta nuorisotoiminnan hyväksi! 

 

Minna Kurki 

Nuorisovaihtovastaava, YCEC-C 
minna.kurki@lions.fi 
+358 40 5171836 

 
Nuorisovaihtoon eri tavoin osallistuminen  

on hyvä aktiviteetti klubille ja hieno mahdollisuus osallistua 
kansainväliseen Lions-toimintaan! 

 

mailto:minna.kurki@lions.fi
https://www.d107c.fi/nuorisovaihto-isantaperheille

