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AMMATTIKOULUTUSTIIMIT

= Ryhmä ammattilaisia, jotka matkustavat
toiseen maahan oppimaan tai opettamaan
omaan ammattiinsa liittyviä asioita

• Ammattikoulutuksen edistämistä tehty vuodesta 
1965

• Piiriapurahoilla tuetuilla tiimeillä ei ole rajoitteita 
vaihdon keston, sisällön tai ryhmän jäsenten 
suhteen – oltava kuitenkin ammattilaisia

• Täysin piirin päätösvallassa – DDF -rahoista



• Globaaleilla apurahoilla tuetuissa ryhmissä tiimissä 
vähintään kolme jäsentä – ammattilaisia

• Suuntauduttava vähintään yhdelle Rotarysäätiön 
keskittämisalueelle

• Minimissään 30 000USD budjetti

• Humanitaarisiin tarpeisiin

• Ryhmät antavat tai saavat matkalla korkeatasoista 
koulutusta

• Vähintään yksi tiimivetäjä (rotari) ja kaksi jäsentä

• Ei ryhmän koko- tai ikärajoitteita

• Asianmukainen ammattitaito ja kokemus vaaditaan

• Korkeakoulutaso 

Rotarysäätiön 
keskittämisalueet

- Rauhan rakentaminen ja 

konfliktien ehkäisy

- Sairauksien ehkäisy ja hoito

- Vesi, sanitaatio ja hygienia

- Äidin ja lapsen terveys

- Peruskoulutus sekä luku- ja 

kirjoitustaito

- Yhteisön taloudellinen 

kehittäminen



• Koulutuspaikat voivat olla esimerkiksi 

yliopistoja, sairaaloita tai yrityksiä

• Tiimit voivat asua hotelleissa, perheissä tai 

asuntoloissa

• Koulutuksen kesto on vapaasti valittavissa

• Samalla apurahalla voi matkustaa useampi 

kuin yksi tiimi

• Hakemus

Rotarysäätiön 
keskittämisalueet

- Rauhan rakentaminen ja 

konfliktien ehkäisy

- Sairauksien ehkäisy ja hoito

- Vesi, sanitaatio ja hygienia

- Äidin ja lapsen terveys

- Peruskoulutus sekä luku- ja 

kirjoitustaito

- Yhteisön taloudellinen 

kehittäminen

http://clubrunner.blob.core.windows.net/00000050201/en-ca/files/sitepage/vocational-training-teams/vtt-application-guide/VTTApplicationGuide.pdf


ROTARY DOKTOR BANK FINLAND (RDBF)
Lääkäripankki

• Perustettu v. 1999

• Kaikkien piirien yhteistyöelimenä

• Toiminnasta vastaa Suomen Rotarypalvelut ry:n hallituksen 

valitsema johtoryhmä



• Lääkäripankki on toiminut Tansaniassa vuodesta 2002 lähtien 

Tansanian evankelisluterilaisen kirkon sairaaloissa. 

• Olemme lähettäneet maahan vapaaehtoisia lääkäreitä ja 

hammaslääkäreitä Suomen Rotaryn keräämän omarahoituksen ja 

ulkoministeriön myöntämän kehitysyhteistyön hanketuen avulla.

• Vuosittain on Tansaniaan voitu lähettää vapaaehtoislääkäreitä 

kuuden tai useamman viikon ajaksi. 



• Työ on palkatonta, mutta lääkärit saavat korvauksen matkoista, 

päivärahan ja vakuutuksen. 

• Lääkärit osallistuvat sairaalan työhön käytettävissä olevilla välineillä ja 

tekevät myös opetustyötä. 

• Humanitaarisen työn tuottaman tyydytyksen ohella osallistujat ovat 

kokeneet saaneensa kokemusta, jota ei Suomessa olisi mahdollista 

saada.

• Lue lisää Suomen Rotarypalvelu ry:n Lääkäripankista

Haluatko lisätietoa?

Ota yhteyttä Suomen Rotarypalvelu ry / Lääkäripankin puheenjohtaja

Virpi Honkanen

Sähköposti: honkanenv(at)gmail.com

Puhelin +358-50-356 1101

Alustava ilmoittautumislomake lääkäreille, sairaanhoitajille, kätilöille, 

terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ym. vastaaville

https://rotary.fi/mita-teemme/laakaripankki/
https://rotary.fi/wp-content/uploads/2018/11/alustava_ilmoittautumislomake_27.11.2018.pdf


• Tällä hetkellä toimimme ”Terve Tansania” -projektissa, johon 

Rotaryn rahoituksen lisäksi olemme saaneet ulkoministeriön 

kehitysyhteistyörahoitusta. 

• Toiminnan tarkoituksena on siirtää tieto-taitoa tansanialaisille, 

jotta projektin loputtua he ovat oppineet koulutettavat asiat.

• Kohteena on Ilembulan sairaala, Regional Hospital, Etelä-

Tansaniassa, jossa toimintamme painopiste on äitien ja lasten 

terveys sekä vammaisuuden ehkäisy, neuvonta ja hoito.



• Yhteistyökumppaneina toimivat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja 

Vammaiskumppanuus ry, jotka toimivat Ilembula Institute of Health and 

Allied Sciences ja INUKA-vammaiskuntoutuskeskuksessa samalla alueella.

• Myös Suomen Kristillinen Lääkäriseura on mukana palliatiivisen hoidon 

opetuksella ja IT-projektilla.

• Lähtijäksi toivotaan gynekologeja, lastenlääkäreitä, lastenneurologeja, 

kätilöitä, lastenhoitajia ja fysiatreja/ fysioterapeutteja sekä avopuolelle eli 

kylätasolle yleislääkäreitä ja terveydenhoitajia neuvolatyyppiseen työhön. 



• Suun terveys on tulossa ohjelmaan. 

• Mukaan toivotaan lääkäri-hoitaja –tiimejä. 

• Lähtijän tehtävänä on ensisijaisesti opettaa paikallisia tekijöitä 

klinikalla ja avoterveyden puolella.

• Pitämällä luentoja, ja käytännössä näyttäen, kuinka toimintaa olisi hyvä 

kehittää. 

• Matkaan lähtiessä on suotavaa olla valmistettuna muutama luento, 

joita voi pitää useamman kerran. 

• Ilembulassa pyydämme tutkimaan ja raportoimaan olosuhteista sekä 

laatimaan suuntaviivat seuraavalle tulijalle ja myös yleisesti toiminnan 

kehittämiseksi. 



• Sairaalan varustetaso on matala, eikä terveydenhuollon 

toimijoiden koulutus vastaa suomalaista tasoa. Tämä on syytä 

ottaa huomioon myös luentoja laadittaessa. 

• Sähkökatkot ovat yleisiä, eikä tietoliikenne välttämättä toimi 

hyvin.

• Lääkäripankki maksaa lähtijän matkat, luvat Tansaniassa, 

rokotukset ja lääkkeet, vakuutuksen sekä valtion päivärahan, 

mutta ei palkkaa, koska toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen. 



• Suomen Rotarypalvelu ry:n Lääkäripankki auttaa lupa-asioissa ja 

matkajärjestelyissä. 

• Ilembulan sairaalassa toimii kolme paikallista koordinaattoria, 

jotka huolehtivat lentokenttäkuljetusyhteyksistä ja varaavat 

majoituksen, josta lähtijä maksaa sairaalalle pientä korvausta.

• He auttavat päivittäisissä ongelmissa. 

• Opetuskielenä on englanti. 

• Paikallinen henkilökunta on ottanut tulijat innostuneesti 

vastaan.



• Tansania on Afrikan olosuhteissa turvallinen maa ja kansa yleensä 

ystävällistä. 

• Lääkäripankki ei erityisesti suosittele Ilembulaa perhekohteeksi eikä 

maksa perheen matkaa, mutta perheenkin kanssa on mahdollista 

lähteä. 

• Matka-ajankohta valitaan lähtijälle sopivaksi. 

• Vapaaehtoisemme ovat kokeneet työnsä mielekkääksi, saaneet uusia 

näkemyksiä ja mukavia kokemuksia. 

• Matka suuntautuu rauhalliselle alueelle, jossa Lääkäripankilla on pitkät 

perinteet, eikä lähtijä joudu yksin selvittämään ongelmia vaan 

koordinaattorimme siellä ja Suomessa auttavat ongelmatilanteissa.


