
Harrastaminen on toi-
mintaa ihmisten kanssa.
Ihmisten erilaisuus on
suurenmoinen asia ja ta-
paamalla ihmisiä elämä
antaa paljon. Toisia kuun-
telemalla oppii ymmärtä-
mään erilaisia ajatuksia,
oppii arvostamaan mo-
nenlaisia mielipiteitä ja
katsomaan asioita laajem-
min. Oma ajatusmaailma
syvenee ja elämisen ym-
päristölle syntyy tausta.
Ihmisten tausta on hyvin
usein heidän työnsä, joka
sitten peilautuu osaamise-
na ja tekemisenä perheen
ja ystävien kautta ympä-
ristöön. Erilaiset harras-
tukset ovat hieno asia. 

Rotarytoiminnan yksi
kantavista ajatuksista on
eri ammateissa toimivien
ihmisten yhteistoiminta.
Noin 32500 Rotaryklubis-
sa eri alojen ammattilaiset
kuuntelevat toistensa aja-
tuksia kaikkialla maail-
massa ja vaihtavat kuulu-
misia mitä erilaisimmista
asioista ja ottavat kantaa
toistensa mielipiteisiin.
Keskustelujen ulkopuolel-
le Rotarit jättävät politii-
kan syvät syöverit, kenen-
kään erilaisuutta ei vähek-
sytä ja jokaisen vakau-
musta kunnioitetaan.

Palvellakseen yhteistä
tavoitetaan, Rotaryllä on
maailmanlaajuinen nuori-
so- ja opintoryhmien vaih-
to-organisaatiot vain kak-
si mainitakseni. Opinto-

ryhmien vaihdolla eli GSE
:llä käsitetään 4- 5 henki-
lön ryhmiä, jotka vieraile-
vat toisessa maassa 4- 5
viikkoa.  Ryhmän jäsenten
ikä on tavallisimmin 25 –
35 eivätkä he saa olla ro-
tareita tai rotarien lähisu-
kulaisia. GSE – ohjelman
rahoittaa rotarisäätiö.

Kalajoki sai kunnian vas-
taanottaa GSE – ryhmän
10.05.2006. Ryhmän joh-
tajana toimi rotaryaattee-
seen viimeisen päälle vih-
kiytynyt Ron Napier. Kos-
ka ryhmien jäsenet mat-
kustavat yhdessä viisi

viikkoa niin henkilövalin-
nat pitää onnistua.  Ryh-
män täytyy osata pelata
yhteen, viihtyä toistensa
kanssa ja sopeutua eri-
laisiin tilanteisiin. 

Ron Napier. Todellinen
herrasmies jossa yhdistyy
valtava tietomäärä ja ro-
tarillinen tavoitteellisuus.

Isaac Coffey . Hän toimii
alan yrityksessä jossa on
tuhansia jäseniä. Lisäma-
kua mieheen antoi hänen
ruokareseptit.

Tina Johnson. Työnsä
puolesta hän organisoi yli-
opistoikäisten kansainvä-
lisiä vaihto-ohjelmia. Tina
toivotti Kalajoen nais-
nuorison tervetulleeksi
opiskelemaan Virginiaan.
Christa Owens opettaa
maantiedettä 14-vuotiail-
le.  Yleisesti ottaen häntä
näytti kiinnostava kaikki ja
hänen persoonansa on rie-
mastuttavan räväkkä suo-
malaisittain sanottuna.
Kolmas naisjäsen Elyn
Thomas on vanhustenhoi-
don asiantuntija sekä alan
osaaja. Hänen työhönsä

kuuluu torjua dementioita
ja alzheimereita. Kaikkien
nuorten naisten ikä oli pik-
kuisen päälle kolmenkym-
menen.

Ryhmän isäntinä Kalajo-
ella toimivat Kalajoen ro-
tarit ja operatiivisessa vas-
tuussa Jarmo Ainali, Mau-
ri Siipola, Aarne Nikula ja
allekirjoittanut. Nelipäi-
väisen vierailun isäntinä
toimiminen oli antoisa ko-
kemus meille kaikille.  Se-
kä meidän että vieraittem-
me suuri toive on, että voi-
simme laajentaa yhdessä-
olomme aikana kertynyttä
tietämystä ja ystävyyttä
kaikille. Moni kalajokinen
tuli heille tutuksi ja jäi
mieleen. Kalajoki elää
edelleen valokuva-albu-
min sivuilla ( http://spo-
kes.smugmug.com ) muis-
tuttamassa alueestamme,
yrityksistämme ja Kallan
saaresta.

Heikki  Santaholma
Kalajoen Rotaryklubi
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Kivoja ihmisiä

Christa, Ron, Isaac, Tina , Elyn 
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