
 
 

  
 
KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE 2/2019 – helmikuu  
Tervehdys koko rotaryväelle piirissä 1430!  
  

Helmikuu on rauhantutkimuksen ja konfliktien ehkäisyn/sovittelun kuukausi.  Sodat, valtiolliset ja 
poliittiset ristiriidat, kansainvaellukset, kansanryhmiin kohdistuvat vainot, väkivalta ja sen pelko. 
Kaikki nämä muokkaavat globaalia turvallisuuspoliittista keskustelua ja ovat sellaisia asioita, ettei 
niitä yhteiskunnallisesti valveutunut ihminen voi vain olankohautuksella sivuuttaa.  Meillä jokaisella 
on mahdollisuus vaikuttaa tavalla tai toisella ihmisten turvallisuuteen ja väkivallan vähentämiseen 
erityisesti siviiliväestössä. Rotarina voimme osoittaa säätiölahjoituksemme suoraan 
rauhanstipendiaattiohjelmaan. 

https://my.rotary.org/en/donate 

Kansainvälisesti toimivalla rotaryjärjestöllä on merkittävä väylä edistää rauhantutkimusta ja 
konfliktien estämisestä sekä sovittelua. Rotary Peace Fellowship -ohjelma kokoaa vuosittain 
satakunta henkilöä rauhan- ja konfliktintutkimuksen opintojaksolle kuuden yliopiston yhteyteen 
perustettuihin Rotary-rauhankeskuksiin eri puolille maailmaa, lähimpänä Ruotsin Uppsalaan.  

Vuosittain apurahan rauhanlähettiläskoulutukseen saa 50 opiskelijaa maisteriohjelmiin ja 50 
opiskelijaa ammatillisiin täydennyskoulutuksiin johtavissa yliopistoissa – Rauhankeskuksissa - 
ympäri maailman. Rotaryn rauhanlähettiläs –apuraha sisältää: 

• Lukukausimaksut ja muut opiskelumaksut 
• Asumisen ja ylläpidon 
• Meno-paluumatkan 
• Työ-/kenttäharjoittelun kulut 

Maisteriohjelma kestää 15 – 24 kuukautta ja sisältää 2 – 3 kuukauden omavalintaisen 
kenttäharjoittelun sekä päättötyön. Ammatillinen täydennyskoulutus on kolmen kuukauden 
pituinen intensiivinen asiantuntijoiden vetämä kurssi, joka sisältää myös kansainvälisen 
kenttäharjoittelun. 

Maisteriohjelmaan edellytetään kandidaattitutkintoa tai vastaavaa ja kolmen vuoden 
kokopäivätoimista alan työkokemusta. Ammatilliseen täydennyskoulutukseen vaaditaan vahva 
akateeminen tausta ja viiden vuoden täysipäiväinen työkokemus.  Molempiin koulutuksiin 
vaaditaan hyvä Englanninkielen taito ja erinomainen johtamistaito.  Laajempi kielitaito katsotaan 
myös eduksi. Rauhanlähettiläät valitaan maailmanlaajuisessa kilpailuprosessissa.  
 

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.5.2019 osoitteeseen:  

www.rotary.org/en/peace-fellowships 

Lisätietoa hakemisesta alla olevassa linkissä: 

https://my.rotary.org/en/peace-fellowship-application 

https://my.rotary.org/en/donate
http://www.rotary.org/en/peace-fellowships
https://my.rotary.org/en/peace-fellowship-application


 
 

 

Piirin tulee toimittaa hyväksyntänsä Rotary Internationalille viimeistään 1.7.2019.  Jos opiskelija 

tulee valituksi stipendiaattiohjelmaan, tulee hänen hakea ja päästä normaalin hakumenettelyn 

kautta nimettyyn yliopistoon kuudesta ohjelmaan kuuluvasta yliopistosta.  

 

Nämä kuusi yliopistoa ovat USAssa, Japanissa, Iso-Britanniassa, Australiassa, Ruotsissa ja 

Thaimaassa.  Viimeksi mainitussa järjestetään ammatillinen täydennyskoulutus 

 

Valmistuttuaan rauhanlähettiläät sijoittuvat yleensä valtioiden, opetuksen, puolustuslaitosten, 

tutkimuksen tai järjestöjen palvelukseen kansainvälisiin tehtäviin. Rotary on tähän mennessä 

kouluttanut kustannuksellaan n. 1200 opiskelijaa ja joka vuosi otetaan koulutukseen 100 uutta 

opiskelijaa. 

 

Itse pidän tätä rauhanstipendiaattiohjelmaa yhtenä merkittävimmistä rotaryjärjestön toimista.  

Kolme lippulaivaa rotaryjärjestöllä on: nuorisovaihto, rauhanstipendiaattiohjelma ja rotarysäätiön 

terveyteen liittyvät kehittämishankkeet ympäri maailman.  Rauhanstipendiaattiohjelmassa 

koulutetaan todellisia ammattilaisia, jotka työskentelevät kriisipesäkkeissä eri puolilla maailmaa 

juuri niissä paikoissa, joissa konflikteja syntyy tai on syntymässä. He edistävät maailman rauhaa 

”saappaat savessa”. 

Klubitasolla helmikuun teemaa voi nostaa esiin esimerkiksi hankkimalla asiantuntija luennoimaan 
klubin kokoukseen teemaan liittyvästä aiheesta. 
 
Nettisivupohjat ovat valmistuneet.  Jos haluatte koulutusta nettisivujen tekoon, ottakaa yhteyttä 
PDG Osmo Siiraan (ks. alla). 
 
Muistakaa päivittää klubinne toimihenkilötiedot Suomen Rotarypalveluiden järjestelmään!!! 
  
Presidenttien ja sihteereiden tulisi muistaa ja muistuttaa kaikkia muitakin rotareita seuraavista 
päivämääristä:  

  
• Nettisivukoulutusta AG-alueittain!!!! Olkaa yhteydessä Osmo Siiraan (040 521 5955) tai  
      osmo.siira@cwan.fi 
• 23.-24.3.2019 PETS Joensuussa (President Elect Training Seminar): tarkoitettu kaikille 
      tuleville presidenteille ja sihteereille sekä nuorisovaihtotiimeille.  Lisäksi mukana ovat 
      apulaiskuvernöörit. 24.3.2019 on piirin kevätkokous PETSin päätteeksi.  
• 18.-19.5.2019 piirikonferenssi Joensuussa: tarkoitettu kaikille rotareille, vaikka  
      perinteisesti kaikki klubit lähettävät istuvan presidentin ja/tai sihteerin juhlaan 
      puolisoineen.  Mukana on myös kansainvälisiä kutsuvieraita.  

• 26.10.2019 piirin syyskokous ja 27.10.2019 rotaryseminaari Mikkelissä. 
• 16.-17.5.2020 piirikonferenssi Kolilla kaikille!  

  
Let’s be The Inspiration!!  

 -Vesa-  


