
   

 

R a t a s   2017  
Nurmijärvi-Klaukkalan Rotaryklubi 

50-luvulla partiolaisten iltanuotion näytelmänä oli 
usein Kuuro Hanna. Siinä rouva oli menossa kutsuil-
le ja antoi Hannalle ohjeita siltä varalta, että joku 
tulisi käymään. Hanna kuuli ohjeen: Sano, että 
herra lähti Rottien kokoukseen. 
 
Ei tiennyt Hanna Rotareista, tiedätkö sinä?  
 
Rotarit on kansainvälinen aatteellinen järjestö, johon 
kuuluu 1,2 miljoonaa jäsentä, miehiä ja naisia, noin 
34 000 klubissa yli 200 maassa. Järjestö on perus-
tettu 1905 ja sen päämaja sijaitsee Chicagon Evans-
tonissa. 
  
Rotaryjärjestö kasvattaa jäsenensä toimimaan jär-
jestön tunnuslauseen Palvelu itsekkyyden edelle-
hengessä. Tämä tarkoittaa pyrkimistä hyviin asioihin 
ja ympäröivän yhteiskunnan myönteiseen kehittämi-
seen.  
 
Rotary on tullut tunnetuksi ensisijaisesti tekojensa 
kautta: nuorisovaihto, stipendit ja maailmanlaajuiset 
humanitaariset hankkeet, joista tunnetuin on roko-
tuskampanja Polio Plus, jolla polio on saatu kuta-
kuinkin hävitettyä maailmasta. Todettakoon lisäksi, 
että Rotaryjärjestö on yksi YK:n peruskirja allekir-
joittajista. 
 
Rotaryt Suomessa 
 
Suomen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Hel-
sinkiin 1.12.1926. Suomessa toimii 288 rotaryklu-
bia, joissa on noin 11000 jäsentä. Klubit kutsuvat 
jäsenikseen eri alojen ammattihenkilöitä, miehiä ja 
naisia. Halukkuudesta jäseneksi voi myös ilmoittaa 
paikalliselle klubille. Säännöllinen kanssakäyminen 
muiden ammattiryhmien edustajien kanssa lisää 
ymmärrystä eri ammateista ja laajentaa tietämystä 
yhteiskunnasta. 
  
Nurmijärvelläkin on kaksi klubia 
 
Nurmijärven Rotaryklubi, joka perustettiin 1971, 
kokoontuu Strutsitilalla Rajamäellä. Toiminta-
alueena on Kirkonkylä ja Rajamäki ja kunnan poh-
joisosa. 
 
Nurmijärven klubin tukemana perustettiin 1989 toi-
nen klubi Nurmijärvelle. Klubi sai nimekseen Nurmi-
järvi-Klaukkalan Rotaryklubi ja sen toiminta-alueena 
on Klaukkala ympäristöineen. Kokoontumispaikkana 
viikkokokouksessa tiistaisin on Klaukkalan seurakun-
takeskus. 
 
Nuorisovaihto ja stipenditoiminta 
 
Rotaryn nuorisovaihto tarjoaa vuosittain noin 8 000 
nuorelle mahdollisuuden tutustua muiden maiden 
kulttuureihin. Vaihtoehtoina ovat vuosivaihto (10–11 
kk), kesävaihto (n. 2 kk) ja leirivaihto (n. 1 kk).  
 
Vuosivaihtoon Suomessa osallistuu yhteensä noin 

600 tulijaa ja lähtijää. Välillisesti vaikutukset ovat pal-
jon laajemmat, toimiihan vaihto-oppilas maansa edus-
tajana koulussaan. 
 
Korkeakouluopiskelijoille ja ammatissaan jo toimiville 
kansainvälisellä Rotarysäätiöllä on oma stipendiohjel-
mansa ulkomailla opiskelua tai muihin maihin suuntau-
tuvia 4–6 viikon ammatillisia ryhmäopintomatkoja var-
ten. 
 
Klaukkalan rotareitten lähettäminä on vuosivaihdossa 
ollut 90-luvun alusta 18 nuorta. Kohdemaina ovat olleet 
USA, Australia, Meksiko, Etelä-Afrikka, Ecuador, Rans-
ka ja Kanada.  
 
Vuosivaihdon vaikutukset kohdistuvat laajaan joukkoon 
nuoria. Klaukkalasta vaihtoon lähteneitten lisäksi sadat 
Arkadian lukion oppilaat ovat tutustuneet ja saaneet 
kehittää kielitaitoaan tänne tulleitten vaihto-oppilaiden 
kanssa. Vastaavasti välittää täältä vaihtoon lähtenyt 
Suomi-tietoutta vaihto-oppilasaikanaan laajalle joukol-
le. 
 
Vaihtoon liittyy vastavuoroisuus ja Klaukkalaan on vuo-
sivaihtoon tullut nuoria samoista maista. Täällä vaihta-
rit opiskelevat yhden lukuvuoden ensisijaisesti Arkadian 
Yhteislyseossa. Rotarivaihto on lähtijälle edullista, kos-
ka klubi maksaa heidän kustannuksistaan 2500 euroa. 
 
Nurmijärvi-Klaukkalan rotarit ovat vuosittain tukeneet 
paikallisten oppilaitosten menestyjiä, partiolippukunta 
Klapasia ja Rinnekotia. 
 
Viikkokokoukset 
 
Rotareita sanotaankin maailman suurimmaksi opetus-
laitokseksi, Viikoittain maailman rotareissa pidetään yli 
30000 esitelmää tai tutustumiskäyntiä. Rotarina et ole 
sidottu vain omaan klubiisi vaan maailman kaikki klubit 
ovat käytettävissäsi. Voit osallistua minkä tahansa 
maailman klubin kokoukseen. 
 
Ohjelmat ovat kiinnostavia. Tämänkin syksyn aikana on 
viikkokokouksissa kuultu tai kuullaan esitelmiä, joiden 
pitäjinä on klubin jäsenet omilta erikoisaloiltaan tai ul-
kopuoliset asiantuntijat.  
 
Esimerkkeinä esitelmät. 

• Romanikulttuurista valtaväestön silmin 

• Turvallisuuspoliittisesta tilanteesta 

• Kolesterolista 
 
Esitelmien lisäksi klubi tekee vierailuja. Tämän syksyn 
ohjelmassa on käyty tutustumassa vasta avattuun Al-
kon tehdasmuseoon Rajamäessä. Vuorossa on vielä 
myöhemmin kulttuuritapahtuma Myrskyluodon Maija. 
 
Voit myös tutustua klubiimme kotisivuillamme 
www.rotaryklaukkala.org, josta löytyvät myös yhteys-
tiedot. 

 

Mitä ne rotarit oikein ovat? 

http://www.rotaryklaukkala.org
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Nuorisovaihdon tarkoituksena on kan-
sainvälisen yhteisymmärryksen kehittä-
minen 
 
Rotary-järjestön monipuolisen toiminnan 
näkyvimpiä muotoja on nuorisovaihto. Vuo-
sittain yli 8000:lle nuorelle tarjoutuu mah-
dollisuus tutustua vaihto-oppilaana parin 
viikon, kuukauden tai kokonaisen kouluvuo-
den ajan hänelle vieraaseen kulttuuriin. 
Rotaryjärjestön nuorisovaihdon välityksellä. 
Suomen nuorisovaihto-organisaation kautta 
kulkee vuosittain noin 600 suomalaista ja 
ulkolaista nuorta.  
 
Vaihto-oppilaaksi? 

• Vuosivaihdossa nuori viettää lukuvuo-
den ulkomaisessa koulussa. Tarjolla 
on yli kaksikymmentä maata. 

• Rotarien vuosivaihto on edullinen. 

• Vuosivaihto on turvallinen ja sertifioitu 
tapa kokea vieras kulttuuri sisältä päin. 

• Paras ikä hakea vuosivaihtoon on perus-
koulun päättämisen jälkeinen syksy. Ha-
kuaika on syyskuussa ja lähtö seuraavana 
kesänä. 

• Ohjelmaan kuuluu myös lyhyempiä vaihto
-ohjelmia ja näiden ikärajat ovat hieman 
väljemmät kuin vuosivaihdossa. 

 
Rotary-vaihdon edut ovat: 

• Monipuolisuus. Vaihtoa Suomesta har-
rastetaan parinkymmenen maan kanssa 
ja vaihtomuotoja on viisi. 

• Turvallisuus. Vaihto-ohjelmat ovat pyö-
rineet vuosikausia ja toimintamuodot ovat 
vakiintuneet. Paikalliset Rotary-klubit se-
kä maakohtaiset ja kansainväliset tausta-
organisaatiot muodostavat kattavan tur-
vaverkon.  

Toiminta pohjautuu täysin vapaaehtoi-
suuteen, joten kaikki osallistujat ovat 
mukana omasta halustaan. 

• Edullisuus. Vapaaehtoisuudesta seu-
raava toinen etu on edullisuus. Rotari-
klubit tukevat vuosivaihtoa noin € 
2500 summalla/oppilas. Tästä johtuen 
vuosivaihto maksaa oppilaalle useita 
tuhansia euroja vähemmän kuin mui-
den ei-kaupallisten järjestöjen vastaa-
vat ohjelmat. 

 
Isäntäperheeksi 
 
Tuleva vaihto-oppilas majoittuu paikallisiin 
isäntäperheisiin, joitte vanhempien ei tarvit-
se olla rotareja. Tämä on myös vanhemmille 
hyvä keino verestää vieraan kielen taito-
jaan. 
 
 
 

. 

 

Nuorisovaihto, keskeinen osa rotaritoimintaa 

 
Nurmijärvi-Klaukkalan  

Rotaryklubin  
nuorisovaihdossa  

olleet 
>>>>>> 

 
 

Jos vaihto kiinnostaa tai  
perheesi haluaa 

 toimia isäntäperheenä  
ota yhteyttä: 

 
nuorisovaihtoasiamies 

Tom Lind 
puh.  040 554 0165 tai 
lind.tomh@gmail.com 

Lisätietoja: 
www.rotaryklaukkala.org 

www.ryefinland.com 

Vuosi Lähtijä Maa Tulija 

1993-1994 Sanna Autio USA Eric Howard 

1994-1995 Sanna Laitio USA Jennifer Niccum 

1996-1997 Tiina Vänskä Meksiko Karen Guera 

1997-1998 Tiina Rusi Etelä-Afrikka Gillian Jankelow 

2000-2001 Sanna Lukkarinen Australia Scott Davis 

2002-2003 Rebecca Turkki Australia Aimee Stazak 

2003-2004 Matleena Väisänen Ecuador Jonathan Diaz 

2004-2005 Mia Nousiainen Australia Claire Broderic 

2005-2006 Joonatan Turkki USA Jason Bravermann 

2006-2007 Vilhelmiina Mähönen Kanada Nicholas Hosek 

2007-2008 Anette Aittasalmi Australia Gabriel Quin 

2008-2009 Tiia Hirvasniemi Australia Ellen Hayden 

2009-2010 Sini Saarinen Australia Shelby Damonse 

2011-2012 Rosa Kurjenmäki USA Anastasiya Mykolyshin 

2013-2014 Milja Kauppinen Kanada Michaela Schnore (USA) 

2014-2015 Saskia Purtilo USA  

2015-2016 Venla Tiilikainen Ranska Etienne Gacel 

2016-2017 Nea Hännikäinen USA Brittany Muhammad 


