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Kalajoen Rotaryklubin presidentti Esa Takala (vas.) ia jäsenet Jarmo Nikkarikoski (kesk.) sekä Jarmo Ainali (oik.) kertovat, että rotaritoiminta on pohiimmiltaan

hyväntekeväisyyden tekemistä. Klubin juhlavuotta on iuhlistettu teatterimatkalla ja tänä vuonna Kalajoella iäriestettiin rotaripiirin yksi isoimmista tapahtumista,

kun 124 rotaria kävi tutustumassa loma-asuntomessuihin ennakkotilaisuudessa. KUVA HANNE HA^pAKOsK
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Paikallisesti on ostettu jouluna vä-

hdvaraisille perheille lahjakortte-
ja, jotka on jaettu seurakunnan
kautta. eikä meidän tarvitsekaan
tietää niiden saajia, jatkaa klubin
jäsen Jarmo Nikkarikoski.

Rotarit ovat tukeneet myös kal-
jaasi Ansion rakentamista, myön-
tdneet nuorille stipendejä ja ai-

koinaan Pleunan kota on tehty
rotarien toimesta. ICubi on tehnyt
myös koulutustoimintaa esimer-
kiksi nuorten johtajien parissa.

IGnsainvälisesti rotarit ovat toi-
mineet voimakkaasti muun mu-
assa polion ehkäisemiseksi ja
rotarien lääkärijärjestö on kou-
luttanut paikallisia ihmisiä kehi-

tysmaissa terveystyöhön. Intiassa
rotarit ovat rakentaneet kyliin ve-

sipumppuja ja myös seuranneet,
että ne pysyvät toiminnassa.

lUlaailmalta tulisi nuoria, jos

l(alaioella olisi koteia tarjolla
I(alajoen rotarit haluaisivat el-
vyttää nuorisovaihdon IGlajoel-

la. Rotarien nuorisovaihto toimii
siten, että aina yhden paikalli-
sen nuoren lähtiessä maailmal-
le otetaan myös l(alajoelle nuori
maailmalta vastaan ja asumaan
perheisiin. Tässä juuri on ollut
ongelma, sillä halukkaita lähti-
jöitä maailmalle olisi, mutta I(a-

lajoelta ei ole löytynyt innok-
kaita perheitä vastaanottamaan
ulkomailta tulevia nuoria.

- Nuorisovaihtoon osallistuvat
nuoret eivät lähde au paireiksi
tai tekemään töitä, vaan tulevat
elämään tavallista nuoren elämää

osana perhettä ja käyvät koulua.
Useimmiten nuoret ovat lukioi-
käisiä, Esa Takala kertoo.

Nuorisovaihtojen mitta on yh-
destä kuukaudesta vuoteen. Jos
nuori on vuoden tai muun pi-
demmän pätkän vaihdossa, et-
sitään 3-4 perhettä hänelle ko-
diksi. Perheissä ei tarvitse olla
lapsia, eikä perheenjäsenten
tarvitse kuulua rotareihin, mut-
ta paikallinen koulutettu rota-

rien yhdyshenkilö tarkistaa
aina perheen että nuorelle voi-
daan taata turvallinen oleske-
lu maassa.

- Perheiltä tämä vaatii vain, et-

tä he ovat valmiita ottamaan yh-

den perheenjäsenen lisää ko-

tiinsa. Tämähän on loistava tapa
saada kielikylpyä, mutta etukä-

teen ei tarvitse olla hywää kieli-
taitoa. Me hoidamme käytännön
järjestelyt ja nuorella on aina tu-
kihenkilönä paikallinen rotari.
Jos tulee mitään ongelmia, niin
rotarit auttavat - vaikka niitä on
kyllä harvoin meidän nuoriso-
vaihdossa ollut, Jarmo Nikkari-
koski selventää.

Rotarit toivovatkin, että heihin
otettaisiin yhteyttä jos kalajokiset
perheet ovat kiinnostuneita otta-

maan nuoria maailmalta vastaan

tai jos kalajokinen nuori haluaisi
lähteä vaihtoon.

Nuorisovaihdon perimmäisenä
tavoitteena on kansainvälisen yh-

teisvmmärrvksen lisääminen.

Jo 30 uuotta rotareita
IGlajoen rotarit
haluavat juhla-
wotenaan elvyttää
nuorisovaihdon.

Hanne Haapakoski

XAlAlOl0 lGlajoen Rotariklubi viet-
tää tänä vuonna 3o-vuotisjuhlia.

Juhlavuotena klubin presidentti
Esa Takala haluaa elvynää nuo-
risovaihdon IGlajoella ja oikaista
vääriä kuvitelmia rotareista.

- Monesti luullaan, että rotarit
olisivat jonkinlaista salaseuratoi
mintaa. Mutta me olemme hyvin
julkinen hynräntekeväisyysjärjes
tö, jolla on julkiset nettisivutkin.

Rotarit pyrkivät tekemään hy-
väntekeväisyyttä paikallisesti,
alueellisesti ja kansainvälisesti.

- Emme koskaan lähetä vain ra-

haa, vaan hyväntekeväisyystyö on
aina nimenomaan rotarien teke-
mää työtä tai muuta suoraa apua.


