KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE 5/2019 – TOUKOKUU
Tervehdys koko rotaryväelle piirissä 1430!
Huhtikuu on rotarymaailmassa nuorisopalvelun kuukausi.
rotaryjärjestöllä

on

kolme

lippulaivaa:

(1)

Omasta mielestäni

Rotarysäätiön

(TRF)

tekemä

hyväntekeväisyystyö erittäin monella eri toimintasektorilla joka puolella maailmaa, (2)
Peace Fellowship -koulutus, jossa koulutetaan täysin säätiön rahoituksella
rauhanturvaamisen ja konfliktien sovittelun ammattilaisia viidessä yliopistossa eri
puolilla maailmaa tai täydennyskoulutetaan Thaimaassa alan ammattilaisia näihin
tehtäviin, (3) Nuorisotoiminta, joka vuosivaihto kärkenä herättää kateutta monissa
muissa vapaaehtoisjärjestöissä ja yrityksissä. Rotaryvaihto nousee maailman parhaaksi
vaihdoksi, koska se erittäin edullista, turvallista ja todellakin paikalliseen kulttuuriin
sisäistävää. Nuorisovaihto oli mukavasti esillä piirikonferenssissa Joensuussa 18.-19.5.
Paikalla oli 24 nuorisovaihto-opiskelijaa ja viisi rotexia, joista pisimmän matkan oli
Joensuuhun matkannut meksikolainen Isabel Vargas Valdes.

Hän oli Suomessa

vuosivaihdossa viisi vuotta sitten ja piti erittäin liikuttavan alustuksen vaihtovuodestaan
ja sen merkityksestä häneen, hänen elämäänsä ja arvomaailmaansa. Varmistuipa sekin,
kuinka vaikuttavaa nuorisovaihtomme on.
Nuorisotyö rotaryssa ei pysähdy vuosi-, kesä- eikä leirivaihtoon. Meillä on myös NGSE
-vaihtoa, joka on 18-30-vuotiaiden uudentyyppistä joko yksilö- tai ryhmävaihtoa.
Tyypillisesti lähettävät klubit saattavat tukea matkakuluja, mutta pääasiassa nuoret
maksavat matkan ja vakuutuksen itse ja vastaanottava klubi hoitaa majoituksen ja
vierailukohteet, joita yleensä ovat erilaiset vapaaehtoistyökohteet. Lyhenne NGSE
tulee sanoista New Generations Service Exchange.
Rotex -toiminta, rotaract -toiminta ja interact -toiminta ovat saaneet laajalti harrastajia
eri puolilla maailmaa. Chanassa on kuulemma meidän piirimme kokoisessa piirissä yli
60 rotaract -klubia - meillä toimii kaksi. Rotex -toiminta on vuosivaihdosta palanneiden
opiskelijoiden toimintaa, joka kohdistuu yllensä täällä oleviin tai täältä lähteviin vaihtoopiskelijoihin. Rotaract -toiminta on 18-30-vuotiaiden toimintaa samalla arvopohjalla
kuin rotareilla: ”Palvelu itsekkyyden edelle”. Tuon voisi sanoa toisillakin sanoilla:
”Rotari ei ajattele vain omaa napaansa, vaan auttaa myös muita, jotka apua tarvitsevat.”
RYLA -koulutus on myös sellainen hiukan etäiksi jäänyt juttu. Se on rotareiden
järjestämää koulutusta nuorille tai nuorille aikuisille. Perinteisesti koulutuksella
tähdätään johtamistaidon ja johtajuuden kehittämiseen, mutta se voi olla mitä muuta
tahansa koulutusta tai kehittämistä. Koulutus voi olla leirityyppistä – niin kuin se
yleensä

ulkomailla on – tai perinteistä viikonloppu-, ilta- tai lyhytkursseja. Lyhenne RYLA
tulee sanoista Rotary Youth Leadership Awards.
Rotaryn nuorisotoimintaan kannattaa tutustua matrikkelin sinisillä sivuilla alkaen
sivulta 53. Sieltä näkee sen monipuolisuuden, jolla rotaryt toimivat nuorten parissa.

Säätiölahjoitukset ja poliolahjoitukset.
Olemme lahjoittaneet viime vuosina varsin hyvin rotarysäätiön vuosirahastoon, ja
tulevallekin rotaryvuodelle meillä on mahdollisuus kohdentaa piirimme klubien
projekteihin piiriapurahaa 11 000 euroa. Tämän vuoden lahjoitukset ovat kuitenkin vielä
varsin pienet, ja olemme jäämässä muiden Suomen piirien jalkoihin lahjoituksissa.
Joten nyt on oikea aika lahjoittaa rotarysäätiölle vuosirahastoon. Lahjoittaminen on
helppoa niin klubin kuin yksittäisen rotarin kannalta. Ohjeet ja pankkitilit löytyvät
piirimme sivuilta rotarypiiri1430.fi kohdasta ROTARYSÄÄTIÖ ja LAHJOITUKSIIN
PROJEKTEIHIN LIITTYVÄT OHJEET. Jo pienikin yksityisen rotarin EREY lahjoitus auttaa tekemään paremman huomisen. Rotarydollarin kurssi on nyt edullinen
0,89 eli 89 eurolla teet 100 USD lahjoituksen. Olemme sitoutuneet myös polion
vastaiseen työhön. Poliolahjoitus tänä vuonna on 19€ jäsentä kohden jäsenmaksun
sisältämän osuuden lisäksi. Ottakaahan asiasta koppi!
Piirikonferenssi järjestettiin 18.-19.5.2019 Joensuussa. En tiedä, olinko juuri minä
herkkänä tuntemaan kaikki alustukset ja esitykset jotenkin poikkeavan voimakkaalla
tunteella. En osaa nostaa ohjelmasta mitään erikseen, mutta minulle piirikonferenssi oli
todella tunteita herättävä. Ei vähiten siksi, että Isabel Vargas Valdes, jonka tuossa
aikaisemmin mainitsin, palasi jälkeen perheeseemme oltuaan viisi vuotta sitten vaihtooppilaana meillä. Nyt hän on ”tyttärenämme” käymässä kotona. Isabel halusi palata ja
käydä samalla reissulla katsomassa Belgiassa paikkaa, jossa hänen sisarensa vaihtooppilaana ollessaan viime lokakuussa dramaattisesti kuoli liikenneonnettomuudessa.
Nyt Isabel on vielä kotona, mutta kesäkuussa hän käy Belgiassa ja tapaa myös sisarensa
isäntäperheen. Liikuttavia asioita tapahtuu.

Let’s be The Inspiration!!
-Vesa-

