Ohjeita klubien nuorisovaihtajille
Piiri 107-M

YCEC Päivi Koivuniemi
Koivuniementie 40, 32620 Rutava
GSM 050 408 1382
E-mail: paivi.koivuniemi@lions.fi, www.lions107m.org

1. Käytä vain M-piirin sivuilla olevaa esitäytettyä vuoden 2020 lomaketta. Hakulomake löytyy
kohdasta Toimikunnat -> Nuorisovaihto ja -leiri

2. Tarkista nuoren täyttämä lomake huolellisesti:
• puhelinnumerot ilman etunollaa, oikea muoto +358 50 408 1382
• nuoren sähköpostiosoite muodossa etunimi.sukunimi@xyz.fi (tai .com, tms) niin että
osoitteessa näkyy selvästi etunimi ja sukunimi, ei lempinimeä tms. Tässä on
viimeistään myös nuorelle hyvä hetki hankkia työnhakuun ym. soveltuva virallisempi
sähköpostiosoite.
• jos pelkkä etunimi-sukunimiyhdistelmä ei onnistu niin osoitteessa voi käyttää
muuta lisätunnistetta mutta EI KUITENKAAN ALAVIIVAA, sillä se on vaikea lukea
taulukoista
• jokainen hakulomakkeen hakijaa koskeva kohta pitää täyttää, tyhjiin kohteen merkintä
”none” tai ”in request”

3. Varmista, että nuorella on voimassa oleva passi ja Eurooppalainen sairaanhoitokortti
(EHIC). Uusi passi ja EHIC-kortti kannattaa hakea jo tässä vaiheessa.

4. Pyydä nuorelta hakemuksen liitteeksi:
• vähintään yksi kasvokuva (.jpg) ja yksi valokuva perheestä (.jpg)
• isäntäperheelle tarkoitettu esittelykirje ”Dear Host Family” tekstitiedostona (.doc)
• passin tai ID-kortin kopio (skannattu)
• Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC, kortin saa Kelasta) tai Euroopan
ulkopuolelle haettaessa kopio matkavakuutuskortista

5. Perhe täyttää kohdat I – IV

6. Lisää omat tietosi kohtaan ”V Responsible Lions Club Data”

5. Jätä tyhjäksi kohta VII “Authorised YCE Chairperson responsible for this form”

6. Lähetä alustava hakemus sähköisesti minulle 15.12.2019 mennessä osoitteeseen
paivi.koivuniemi@lions.fi

7. Odota vastausta ja käytä tämän jälkeen saamaasi numeroitua lomaketta. Hanki siihen
allekirjoitukset.

8. Palauta sähköinen lomake takaisin minulle (korjattuna mikäli sellaisia kohtia oli)
mielellään jo ennen virallisen hakuajan päättymistä 15.12.2019 mennessä.
Hakemuksen liitteenä toimitetaan:
• klubin sitoutumislomake allekirjoitettuna (yksi allekirjoitus riittää, joko presidentti tai
nuorisovaihtaja allekirjoittaa lomakkeen, muista lisätä lomakkeeseen myös klubinne
nimi )
• kopiot passista ja EHIC -kortista
www.lions.fi
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•
•

kirje kohdemaan isäntäperheelle
muutama valokuva nuoresta itsestään ja hänen perheestään (.jpg) sekä passikuva
nuoresta kohdemaan käyttöön

9. Lähetä viimeistään tammikuun aikana minulle (paivi.koivuniemi@lions.fi) skannattuna
allekirjoitussivu, jossa nuoren, perheen ja lähettävän klubin allekirjoitukset

10. Huolehdi, että klubin rahastonhoitaja maksaa reppumaksun 60 € liiton päätilille FI02
2084 1800 0279 33. Viestikentässä ilmoitetaan: YCE maksu 107-M, lähettävä klubi,
nuoren/nuorten nimet. Reppumaksulla katetaan nuorelle mukaan annettava reppu, t-paita,
pinssejä ja muita tarvikkeita.
MUISTA TIETOTURVA! Älä säilytä tietoja kauempaa kuin tarvitse niitä ja hävitä tiedot
asianmukaisesti.

Autan mielelläni kaikissa nuorisovaihtoon liittyvissä kysymyksissä:

YCEC Päivi Koivuniemi
paivi.koivuniemi@lions.fi; paivikoivuniemi@gmail.com
puh. 050 408 1382
Koivuniementie 40, 32620 Rutava

www.lions.fi

