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Mitä on RFE? 

 Perustettu vuonna 1984 edistämään kansainvälistä 
yhteisymmärrystä ja pitkien ystävyyssuhteiden 
muodostumista eri puolilla maailmaa 

 

 Kulttuurienvälistä vaihtoa ja tutustumista toisten maiden 
rotareihin ja heidän perheisiinsä (perhemajoitus) 

 

 Vaihdon eri tyypit 

 Vierailijavaihto (3-7 pv) ja ryhmävaihto (1-4 viikkoa) 

 Osallistujamäärät ja vaihdon pituus ovat joustavia 

 Vaihtavat piirit sopivat asiasta keskenään, vaihtojen 
edellytetään olevan vastavuoroisia 



Ryhmävaihto 

 Ryhmävaihto tarjoaa mahdollisuuden rotareille ja 
rotaripariskunnille matkustaa vastaanottavan piirin kohteisiin 

 

 Vain rotarit ja heidän puolisonsa ovat kelpoisia vaihtoon 

 

 Vaihtoon osallistujat sovitaan piirien välillä ennakkoon 

 

 Rotarypiirien RFE-puheenjohtajat koordinoivat vaihdon 

 

 Vastaanottava rotarypiiri huolehtii käytännön järjestelyistä 

 



Rahoitus 

 Osallistujat maksavat itse vaihdon kustannukset (Rotary 
International ei osallistu) 

 

 Suurin osa kustannuksista muodostuu matkakustannuksista 
ja henkilökohtaisista menoista (hygieniatarvikkeet, tuliaiset, 
erilaiset pääsyliput turistikohteisiin, lounaat Rotary-klubeissa, 
yms.) 

 

 Vastaanottavat isännät hoitavat vastavuoroisesti 
perhemajoituksen, ateriat kodeissaan ja vierailuohjelman 
organisoinnin samalla kohteliaisuudella kuin muillekin 
ystävilleen 

 

 



Vierailuohjelmasta 

 Ohjelma on tasapainoinen kokonaisuus paikallisia 

turistinähtävyyksiä, sosiaalisia tapahtumia, Rotary-

tapahtumia, aikaa isäntäperheen kanssa ja myös vapaa-aikaa 

 

 Tärkeän osan ohjelmasta muodostaa osallistujien käyttämä 

aika omiin mielenkiinnon kohteisiinsa 

 

 Tarvitaan riittävästi joustoa aikaeroon ja kulttuuriin 

sopeutumiseen sekä omien asioiden hoitoon (valuutta, 

henkilökohtaiset ostokset, yms.) 

 



Piirin 1410 RFE-tavoitteena 2013-2014 

 Piirimme toteuttaa 2/2014 kuuden rotary-pariskunnan vaihdon 

 

 Kahden intialaisen rotarypiirin kanssa, Delhin piiri 3010 ja 

Chandigarhin piiri 3080, viikoilla 8 ja 9 (16.2-3.3.2014) 

 

 Vastaavasti keväällä 2014 intialaiset pariskunnat Suomessa 

huhtikuussa (D3080) ja toukokuussa(D3010). Majoitus 

perheissä. 

 

 Kustannukset  
 Finnairin suora lento Delhiin menopaluu noin 800 euroa 

 Delhistä jatkolennot (mp) Chandigarhiin noin 100 euroa 

 Henkilökohtaiset menot, siirtymiset Intiassa 



Osallistujat Suomi-Intia RFE-vaihtoon 2014 

 DG Matias ja Anne Röyttä, Turku International 

 PDG Pentti ja Sirpa Pirttilä, Raisio 

 AG Erik ja Sirpa Stenström, Somero 

 Ilkka Heikkilä ja Marianne Nurmo-Heikkilä, Eurajoki 

 Timo Laine ja Päivi Lahti, Eurajoki 

 Mikko Ruohonen ja Eve Kujala, Uskela 



Rotary-piiri 3010 (Delhi) 

 Intian pääkaupunkialue NCR New Delhi. Alueella on 131 

rotaryklubia ja yli 5700 jäsentä 

 New Delhi on noin 20 milj. ihmisen keskuskaupunki jossa 

myös keskeinen maan hallinto, alkujuuret Delhille sijoittuvat 

3000 eKr. aikoihin 

 Agenda vaihdolle (17.2.14) 

 Sightseeing  

 Tutustuminen rotary-isäntäperheisiin, kaupunkiseutuun ja maan kulttuuriin 

 Osallistuminen Rotary-kokouksiin ja palveluprojekteihin 

 Retket lähikaupunkeihin Agra ja Taj Mahal –palatsiin, yhteen maailman 7 

ihmeestä, ja Pink City Jaipuriin, joka edustaa Intian värikästä historiaa 

 



Rotary-piiri 3080 (Chandigarh) 

 Piirin 3080 alueella on osavaltiot Haryana, Punjab, Himachal, 

Uttrakhand, Uttar Pradesh ja Union Territory of Chandigarh 

 Himalaja-vuoristo ja kaunis “siirtomaa-ajan kesäpääkaupunki” 

Shimla sekä Queen of Hill Stations Massoorie 

 Pyhät kaupungit Haridwar, Rishikesh and Kurushetra. 

 Agenda: 

 Kokoukset RC Chandigarh ja Midtown 24.2.14  alkaen 

 Tutustuminen museoihin, Panjab-yliopistoon, kivi- ja kukkapuutarhoihin, Lake and 

Pinjore -puutarhoihin, Khalsa Heritage- keskukseen ja Anandpur Sahib -kohteeseen 

 Dehradun piirikonferenssi 1-2.3.14 (saapuminen päivää ennen 28.2.14) 

 Retki Haridwar / Rishikesh alueelle 

 Takaisin Delhiin 2.3.14 ja paluu 3.3.2014 



Rotary-piirien keskuskaupungit 3010/3080 





NAMASTE! 

 

Tervetuloa Rotary- 

Friendship 

Exchange –

ohjelmaan! 

 

Namaste RFE! 


