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Pian sen jälkeen, kun Haitissa maa 
järisi tammikuussa, rotarit alkoi-
vat soitella puhelimella ja lähettää 
sähköposteja selvittääkseen, mi-
ten he voisivat auttaa.  Kun Ro-
tary International kuvasi ensim-
mäisen kerran välittömät avustus-
toimet, rotarit keskustelivat välit-
tömästi jatkosta.  Jo ensimmäinen 
kommentti oli kuvaava: ”jos Ro-
tary lähettää rotareja paikan pääl-
le auttamaan, haluaisin olla mu-
kana!”

Seuraavien päivien aikana tämä 
pyyntö esitettiin monta kertaa Ro-
taryn nettisivuilla ja muussa medi-
assa.  Rotarit myös raportoivat ai-
kaansaannoksiaan: tuhansia dolla-
reita kerättiin ShelterBox teltto-
jen ja Aquabox vedenpuhdistusjär-
jestelmän  rahoittamiseksi, Rota-
ryn Haiti-rahaston kartuttamisek-
si ja ruuan, tarvikkeiden sekä lää-
kintähenkilöstön kuljettamiseksi 
tuhoutuneeseen maahan.

Myös Haitin alueella rotarit olivat 
ahkeria.  Paikalliset rotarit auttoi-
vat ShelterBoxien jakamisessa ko-
dittomille.  Rotari Claude Sure-
na, lääkäri, otti 100 maanjäristyk-

sen invalidisoimaa uhria kotiinsa, 
josta hän teki alkeellisen sairaalan 
huolimatta niistä vaurioista, joita 
myös taloon oli tullut.  Piiri 7020 
perusti katastrofi apurahaston, len-
nätti lääkintätavaroita koneilla ja 
laati avustusstrategian järistyksen 
jälkeisinä viikkoina.

Rotaryn vaikutus on suurin noiden 
viikkojen aikana, mutta myös tu-
levina kuukausina ja jopa vuosina.  
Rotary ei ole katastrofi aputoimis-
to, mutta olemme erityisen hyviä 
pitkäaikaisen toipumisohjelman 
järjestämisessä.  Kun median kiin-
nostus lakkaa, Rotary yhä toimii 
paikallisesti - Haitin tapaukses-

sa 17 paikallisen klubin ja tuhan-
sien halukkaiden muiden klubien 
toimesta.  Kuten Rotaryn korjaa-
vat toimenpiteet Bangladeshissa, 
Hondurasisssa, Indonesiassa ja lu-
kemattomissa muissa maissa osoit-
tavat, rotarit viipyvät Haitilla vielä 
pitkään julkisen kiinnostuksen lai-
mennuttua ja siirryttyä seuraaviin 
kohteisiin.

Rotary on menestyksekkäästi aut-
tanut yhdyskuntia ja maita tuhon 
jälkeisessä korjaustyössä - ei pel-
kästään menetetyn omaisuuden 
korvaamisena vaan olosuhteiden 
selkeänä parantamisena.  Rotarei-
den innostus huonompiosaisten 
auttamiseen, johon liittyy sinnik-
kyys ja ruohonjuuritason toimin-
ta, tuo jatkuvasti toivoa niille, joi-
den elämän tuho on repinyt kap-
paleiksi.

Rotaryn paras ominaisuus on 
palvelu, mikä on tullut esiin myös 
Haitin tragediaan reagoivissa toi-
missa.

John Kenny 
Presidentti, Rotary International
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Kansainvälinen rotaryliike järjestää myös nuorisovaihtoa. Kaljoen rotaryklubi lähetti kesällä 2009 kesävaihtoon Saksaan Iitu-Maari Ikäheimon. Saksasta oli vaihdossa Ikä-
heimon perheessä Carla Weilbier. Kuvassa Iitu-Maari Ikäheimo, Kalajoen klubin presidentti Jouko Kalaoja sekä AG Tarja Repo.

Iitu-Maari nuorisovaihdossa
Paul Harris Fellow (PHF) on 

Rotarysäätiön kiitos sille, joka 

on lahjoittanut vähintään 1000 

dollaria Rotarysäätiölle.

Usein rotaryklubit käyttävät 

tätä tapaa osoittaa tunnustusta 

klubin jäsenelle joten Paul Har-

ris Fellow tunnuksen lunasta-

minen ja luovutus on muodos-

tunut ansiomerkkiä muistut-

tavaksi asiaksi, jota se ei tark-

kaan ottaen ole.

Paul Harris Fellow merkkejä 

on kahta laatua: takin vasem-

paan käänteeseen kiinnitettä-

vä pyöreä rintamerkki, jossa 

on Paul Harrista esittävä pro-

fi ilikuva (joko uutta tai vanhaa 

mallia) sekä juhlavissa Rotary-

tilaisuuksissa kannettava nau-

haan kiinnitetty tai kaulassa 

kannettava merkki.

Paul Harris Fellow rinta-

merkki kiinnitetään aina varsi-

naisen rotarymerkin alapuolelle 

vasempaan takin käänteeseen.

Merkki ei korvaa varsinaista 

jäsenmerkkiä.

Kalajoella merkin ovat  saa-

neet Sauli Saari, Pekka Rahko-

la, Heikki Santaholma, Alho Ilo, 

Väinö Huitu.

Paul Harris 
Fellow merkki


