
ISÄNTÄPERHEKOKEMUKSIA, N-PIIRI 

 

Perhe Aaltonen 

Kaikki alkoi aikanaan siitä, kun perheellemme tuli kysely, olemmeko halukkaita ottamaan Lions-

nuorisovaihto-ohjelman nuoren kotiimme kesällä. Tuolloin oli vuosi 2012. Perheeseemme kuuluu 

Tapio-isä, Anne-äiti, Anniina sekä Aleksi. Kävimme yhdessä pitkän ja perusteellisen keskustelun 

siitä, haluammeko ja voimmeko sitoutua ja mitä nuorisovaihto tarkoittaisi perheellemme. Olemme 

aivan tavallinen perhe Helsingissä, lähellä Sipoonkorpea. 

Perheen yhteinen päätös oli että haluamme ja voimme sen tehdä. Tärkeää meistä on että päätös 

on koko perheelle yhteinen, koska nuori tulee osaksi perhettämme.  

Niinpä alkoi prosessi, jossa kerroimme ensi perheestämme, kodistamme, harrastuksista ja 

Helsingistä. Jonkun kuukauden päästä saimme nuorelta esittelyn itsestään, toiveista, 

harrastuksista. Silloin pystyimme yhteisesti miettimään olemmeko me oikea perhe juuri hänelle. 

Tuosta vuodesta 2012 alkaen meillä on joka kesä ollut nuori luonamme.  Ensimmäisenä vuonna 

Gökalp Turkista, sitten Guillermo Espanjasta, Martin Slovakiasta sekä viime vuonna Loic 

Luxembourgista.  

Kun olemme saaneet tiedon nuoresta, joka on tulossa kesällä perheeseemme, kirjoitamme hänelle 

ja kyselemme mitä hän haluaisi tehdä ja mitä hän toivoo matkaltaan. Kerromme myös itsestämme 

ja perheestämme. Mietimme etukäteen,  mitä tulemme tekemään viikon tai kahden aikana ja 

otamme huomioon nuoren toiveet.   

Meille on muodostunut tietynlainen ajatus miten viikko menee. Nuori viipyy vieraanamme viikon 

tai kaksi, ja aika sovitaan aina etukäteen. Meillä nuori tulee osaksi perhettämme ja osaksi 

arkeamme. Kun saamme tietää lennon, jolla hän saapuu, olemme koko perheen voimin häntä 

vastassa Ensimmäinen päivä on tutustumista, erilaisten käytännön asioiden käymistä läpi, 

yhteisten pelisääntöjen sopimista, yhteinen päivällinen ja lähiseutuun tutustumista sekä 

tavaroiden purkamista..  

Viikon aikana muut Lions-klubin jäsenet osallistuvat nuoren vierailuun. Yhtenä iltana Klubin 

presidentti kertoo Klubin toiminnasta ja nuori voi kysellä muiltakin klubilasilta toiminnasta. Nuori 

pääsee myös kanoottiretkelle sekä viettämään mökkipäivän Sipoon saaristossa. Paljon siis kaunista 

luontoa, saunomista ja uimista. Tyypillistä suomalaista kesän viettoa. 

Kaikki perheessämme olleet nuoret ovat harrastaneet jotakin urheilua ja siten kesän aikana on 

monenlaista liikuntaa harrastettu yhdessä: golfia, pingistä, tennistä, jalkapalloa sekä istuttu 

jalkapallo-otteluissa. Liikunta on osa kesän viettoa. 



Yhteiset ruokailut ja tutustuminen suomalaiseen arkeen ja ruokaan, kiinnostaa nuoria. Yhteiset 

juttuhetket nuoren kotimaasta ja Suomesta ovat aina mielenkiintoisia. Nähtävyyksiä Helsingissä, 

jossa asumme, myös riittää nähtäväksi ja näytettäväksi. 

Kaikki nuoret ovat sopineet perheemme elämään vaivattomasti ja arjen normaalit asiat ovat 

sopineet hyvin. Olemme ehkä normaalia enemmän kiertäneet Helsingin nähtävyyksiä mutta 

meistä se on hauskaa. Perheemme tietämys eri maista on kasvanut ja kielitaito kehittynyt 

jokakesäisessä kielikylvyssä.  

Osallistuminen perheenä nuorisovaihtoon on edellyttänyt meiltä avoimuutta, joustavuutta, 

yhteistä perheen päätöstä ottaa nuori osaksi perhettämme vierailun ajaksi, nuoresta vastuun 

kantamista ja etukäteistä suunnittelua. Se mitä olemme saaneet: hyviä ystäviä ympäri maailmaa, 

hauskoja hetkiä ja hyviä muistoja sekä kielitaitoa.  Vieläkin sähköpostit kulkevat meillä olleiden 

nuorten kanssa, kun saamme kuulla mitä heidän elämäänsä nyt kuuluu. 

Kesä lähestyy taas ja odotamme taas jännityksellä kuka haluaa tulla nuorisovaihtoon N –piiriin, 

tutustumaan LC Sipoo Meri Sibbon toimintaan ja osaksi perhettämme viikoksi… 

-Tapio Aaltonen, LC Sipoo Meri-Sibbo 

 

 

 



LC Vantaa Helsinge, useita klubilaisia 

 

LC Vantaa Helsinge osallistui nuorisovaihtoon kesällä 2015 niin isäntäperheinä kuin greetereinäkin, 

heidän kokemuksiaan löytyy täältä:  

http://www.verkkoviestin.fi/lionsvantaahelsinge/ajankohtaista/lions-nuorisovaihto_kiinnostaa 

 

Näin täydentää isäntäperhekokemustaan vielä Pirjo Kortteisto:  

 

"Kanadalaisen Winterin kanssa touhusimme paljon, joka päivälle oli ohjelmaa, ehkä jälkeenpäin 

ajateltuna vähän liikaakin. Jaoimme homman minun, mieheni ja poikieni kesken. Pojat kävivät 

tyttöystävänsä ja hänen kanssaan Tallinnassa, mikä oli Winterin toivomus. (Hieman haastavaa oli 

saada alle 18-vuotias risteilylle ilman huoltajaa, mutta siitäkin selvittiin.) Toinen poikani kävi 

tyttöystävänsä kanssa Winterin kanssa Kiasmassa, minä Ateneumissa. Hän oli taiteesta todella 

kiinnostunut, ja tutki kaiken annin perinpohjaisesti. Kävimme Espalla lounaalla ja jäätelöllä. Yhtenä 

päivänä kävimme porukalla Suomenlinnassa, ja yhtenä katselimme kansainvälistä lentonäytöstä ja 

mieheni vei hänet vielä Korkeasaareen, Winter kun ei ollut koskaan käynyt eläintarhassa. Jonain 

iltana veimme hänet ravintolaan syömään poroa, koska tämä oli myös hänen toivomuksensa. 

Helsinki-bussikiertoajelun teimme myös, ja pysähdyimme muutamaan kohteeseen matkan varrella 

valokuvaamaan. Linnanmäellä myöskin kävimme porukalla. Muuten oleilimme kotona, katsoimme 

jonkun leffan, nuoret pelasivat lautapelejä yms. 

Mielenkiintoista oli jutella hänen kanssaan, ja tulihan tuossa kotikaupungin nähtävyydet taas 

pitkästä aikaa tutuiksi. 

Winterin äidinkieli on englanti. Slovenialainen Gasper, joka oli meillä yhden yön greeteröitävänä, 

puhui todella hyvää englantia myös, ja oli oikein fiksu ja hyväkäytöksinen, joten tuokin oli hyvä 

kokemus. Suomen kieltä Winter ihmetteli, sanoi sen olevan suurin ero Kanadaan. Muuten hän oli 

yllättynyt, kuinka samanlaista täällä monella tapaa oli." 

 

 

 

 

 

 

http://www.verkkoviestin.fi/lionsvantaahelsinge/ajankohtaista/lions-nuorisovaihto_kiinnostaa


Greeter-kokemuksiaan täydentää Raija Sarantila: 

 

"Saksalainen nuori oli ainoa, jonka kanssa ehdimme käydä kaupunkikierroksella 

Helsingissä. Hän kehui Helsingin kauneutta ja ihastui näkemäänsä, varsinkin 

kun sattui olemaan paljon purjeveneitä merellä Helsingin edustalla. Hän 

jatkoi Pietarsaareen purjehdusleirille ja laittoi vielä Maarianhaminasta 

viestejä. 

Muut neljä tulivat myöhään illalla junalla ja lähtivät aikaisin koneilla eri 

suuntiin. Siinä ehdittiin syömään yhdessä illallinen ja vaihtamaan 

kuulumisia.  

Kaikki olivat ihastuneet Suomeen ja kertoivat tulevansa uudelleen heti, kun 

tulee tilaisuus.  

Reippaita, kohteliaita nuoria ja suhteellisen hyvä kielitaito oli kaikilla 

nuorilla. 

Muutamien kanssa on säilynyt yhteys. Varsinkin Japanin tyttö on jopa 

lähettänyt kiitokseksi pienen teeastiastonkin ja kutsuu tulemaan Japaniin.  

Kirjeitä ja sähköposteja on vaihdettu. Kaikille lähetimme joulukortit ja 

myös itse saimme." 


