
 

 LEHDISTÖTIEDOTE KALAJOEN ROTARYKLUBI 29.4.2011  
 
KUTSU LEHDISTÖLLE MAANANTAINA 2.5 KLO 10.30 FERRAL COMPONENTS OY:n 
TOIMITILOIHIN osoite Valulantie 1 Kalajoki  
 
Kutsumme teidät tutustumaan intialaiseen opintoryhmään, joka on tullut Suomeen Pohjois – Suomen 
Rotarypiirin vieraaksi. Kalajoella ryhmä on 2 – 3.5.2011 Kalajoen Rotaryklubin vieraana.  
 
OPINTORYHMÄVAIHTO (GSE)  
 
Group Study Exchange (GSE) on Rotarysäätiön rahoittama ainutlaatuinen kansainvälinen vaihto-ohjelma 
nuorille 25 – 40- vuotiaille ammattilaisille. Ikävaatimuksen lisäksi osanottajilta vaaditaan suoritettu 
ammattitutkinto ja toimiminen kokopäivätyössä koulutusta vastaavassa ammatissa vähintään kaksi vuotta 
ennen matkaa. Kielivaatimuksena on hyvä englannin kielen taito tai jonkun muun kielen taito kohdemaan 
mukaan. Osallistujat eivät saa olla rotareita tai rotarien lähisukulaisia. Ryhmän johtajana toimii kokenut rotari 
ryhmän lähettäneestä intialaisesta rotarypiiristä. Vaihto-ohjelma antaa siihen osallistuvalle mahdollisuuden 
tutustua kohdemaan kulttuuriin, elinkeinoelämään ja luontoon, sekä oman ammattinsa koulutukseen ja 
työpaikkoihin. Rotarysäätiö kustantaa matkat ja Pohjois – Suomen Rotarypiiri ja sen Rotaryklubit järjestävät 
ryhmälle täysihoidon, majoituksen ja kuljetukset vierailun aikana. Jokainen Rotaryklubi, jossa ryhmä vierailee 
järjestää vierailuohjelmat ja tutustumiset kohdepaikkakunnalla. Vierailuohjelmissa otetaan mahdollisuuksien 
mukaan huomioon osanottajien toiveet ja ammatillinen tausta. Osanottajien kustannettavaksi jää passin, 
matkavakuutuksen ja tarvittavien rokotuksen hankinnat.  
 
KALAJOELLA VIERAILEVA RYHMÄ  
 
Ryhmää johtaa Mr. Rames Vangala ja ryhmään kuuluvat lisäksi Mr. Samuel Jonathan, Miss. Bangla Ganji, Mrs. 
Shashi Vadana Guduri ja Mrs. Vanguri Yashada. Ryhmän jäsenet työskentelevät mm. terveysalalla, 
tietotekniikka-alalla, radiotoimittajana, lehdistöalalla ja sisustussuunnittelijana.  
Ryhmä on saapunut Suomeen ja Ouluun 16.4.2011. Oulussa on viivytty pari päivää ja matka on jatkunut 
Pudasjärvelle. Siellä vietetyn yön jälkeen matka on jatkunut Taivalkoskelle. Taivalkosken jälkeen on tutustuttu 
Kajaaniin ja Sotkamoon. Pyhäjärven, Haapajärven ja Haapaveden Rotaryklubit ovat olleet isäntinä tämän 
jälkeen.  
 
Ryhmä saapuu Kalajoelle maanantaina 2.5 Haapavedeltä. Kalajoen vierailun paikallisina isäntinä ja Kalajoen 
Rotaryklubin edustajina toimivat, Mauri Siipola, Jarmo Ainali ja Heikki Santaholma. Kalajoella ryhmä tutustuu 
ensin Ferral Componenets Oy:n toimitiloihin ja samassa yhteydessä lehdistön on mahdollista tavata vieraita. 
Puolen päivän aikaan tutustutaan paikallislehden tekemiseen, jonka jälkeen ryhmä majoittuu. Maanantaina 
käydään vielä Kalajoen kirkossa ja ryhmä saa tietoa seurakunnan toiminnasta Kalajoella. Isännät vievät 
vieraansa tutustumaan Kalajoen luontokohteisiin, jonka jälkeen ruokaillaan ja ryhmä pääsee lepäämään 
majapaikkaansa Hiekkasärkille.  
 
Tiistaina 3.5 aloitetaan aamupalalla ja samalla voidaan ihailla hiekkarantaa ja merta. Aamupäivä jatkuu 
tutustumalla Kalajoen Sairaankuljetuksen toimintaan. Esittelijänä toimii Pekka Rahkola ja sairaankuljetuksen 
henkilökuntaa. Tämän jälkeen Esa Siirilä esittelee Kalajoen matkailua ja iltapäivällä on vuorossa lukioon 
tutustuminen Riku Saksholmin johdolla. Kalajoelta ryhmä jatkaa tiistaina matkaa Raaheen paikallisten 
rotaryklubien vieraaksi. Raahen jälkeen matka jatkuu pohjoiseen ja Rovaniemi on pohjoisin vierailukohde. 
Kotimatkalle ryhmä lähtee Oulusta 17.5.  
 
Mahdollisia lisätietoja Kalajoen vierailusta saatte Mauri Siipolalta puh. 0503447456.  
 
Jukka Stolp  
presidentti 2010- 2011 Kalajoen Rotaryklubi 


