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SATAKUNNAN MONIKULTTUURIYHDISTYS ry ( SMY )
SMY on perustettu 25.3.1996. Yhdistyksen tarkoituksena on:
* Edesauttaa suomalaisten ja ulkomaalaisten tutustumista toisiinsa, edistää eri kulttuurien tuntemusta heidän keskuudessaan
* Lisätä suomalaisten ja ulkomaalaisten yhteistyötä toistensa kulttuurien rikastuttamiseksi
* Auttaa maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan
JÄSENET
SMYn jäsenmäärä on 460 joista jäsenmaksunsa maksaneita 150, edustaen 35 eri kansallisuutta.
Jäsenkansallisuudet vuonna 2004 olivat Afganistan, Alankomaat, Albania, Argentiina, Bulgaria, Chile,
Ecuador, Iran, Iso-Britannia, Japani, Kazakstan, Kenia, Kreikka, Latvia, Liettua, Makedonia, Malesia,
Marokko, ent. Neuvostoliitto, Nigeria, Palestiina, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Somalia, Suomi, Thaimaa, Tshekki, Turkki, Ukraina, Unkari, Uzbekistan, Venäjä, Viro.
Noin 64% jäsenistöstä on maahanmuuttajia. Liitteenä kaavio jäsenistöstä.

HALLINTO
HALLITUS
Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää sen jäsenet vuosikokouksissa ja vuosikokousten välillä sen valitsema hallitus.
HALLITUKSEN KOKOONPANO
Vuosikokouksessa 30.04.2004 valittuun hallitukseen ovat kuuluneet:
Nimi

Kielitaito

Toimi hallituksessa

Kansallisuus

Baha Afaneh

arabia, suomi, englanti, turkki

Puheenjohtaja

Palestiina

Jozsef Kuzsel

unkari, saksa, englanti, suomi

Varapuheenjohtaja

Unkari

Eeva Solala

suomi, ruotsi, saksa, englanti

Sihteeri

Suomi

Tatjana Storberg

venäjä, suomi

Jäsen

Venäjä

Igor Kovalenko

venäjä, suomi

Jäsen

Venäjä

Paulina Loseva-Niemi

venäjä, suomi

Jäsen

Venäjä

Abdullah Sadiqui

dari, englanti, suomi, hindi, persia, urdu,
arabia

Jäsen

Afganistan

Behrouz Fahandezh Saadi

persia, suomi

Varajäsen

Iran

Takako Servo

japani, englanti, suomi

Varajäsen

Japani

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Aimo Laaksonen ja Merja Andersson sekä varatilintarkastajaksi Pentti
Hautaoja. Jäsenmaksun määräksi vuodelle 2004 päätettiin 10 €/vuosi ja opiskelijoilta 5 €/vuosi.
Yhdistyksen pitkäaikaisen ja pidetyn rahastonhoitajan Marketta Kuzselin vakavan sairastumisen ja poismenon jälkeen Eija Lehtonen on hoitanut palkanlaskenta- rahastonhoito- ja toimistotyöt.
HALLITUKSEN KOKOUKSET
Toimikauden aikana hallitus on kokoontunut 15 kertaa.
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MUUT TOIMIKUNNAT
Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen edustajia on ollut erilaisissa ohjausryhmissä ja työryhmissä.
- Porin kaupungin TiHe –projektin ohjausryhmässä on SMY:tä edustanut Pirjo Virta ja Baha Afaneh.
- Kielikouluttajien työryhmässä Pirjo Virta
- Porin kaupungin Työväenopiston MAJAVA-hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet Pirjo Virta ja Tatjana
Storberg.
- Resurssirenkaan kokouksissa ovat edustajina olleet Pirjo Virta, Tatjana Storberg ja Tiina Aydin.
- TE-keskuksen Monikulttuurisia tuulia työelämään – projektin ohjausryhmässä SMY:n edustajana on
toiminut Baha Afaneh.
- MM-valmennus maahanmuuttajien yrittäjyysvalmennuskoulutus/ TOP-resurssi – ohjausryhmässä SMYtä on edustanut Tatjana Storberg (muut jäsenet TOP-resurssi Oy, Satakunnan TE-keskus, Yrityspalvelu
Enter, työvoimatoimisto)
- Tatjana Storberg edustajana myös Nova Etna-verkostossa yhdenvertaisuuden edistämiseksi/ työministeriö, Lounais-Suomen alue
- Vanhustyön keskusliiton Ikä-Mamu –verkostossa SMYn edustajana Tatjana Storberg.

KANSAINVÄLINEN KOHTAAMISPAIKKA
Porin keskustassa Kansainvälinen Kohtaamispaikka on vuodesta 1996 alkaen toiminut eri kansallisuuksia
kokoavana vapaa-ajan viettopaikkana ja työharjoittelupaikkana. Kohtaamispaikassa voi osallistua erilaisiin kerhoihin ja tapahtumiin tai lukea lehtiä, pelata biljardia ja pöytätennistä, juoda kahvia tai oleilla
muuten vain. Internet-koneet, videot, tv ja stereot ovat myös kävijöiden käytössä. Maahanmuuttajille
Kansainvälinen Kohtaamispaikka on oivallinen paikka harjoittaa suomen kielen taitoa käytännössä.
Tilojen rahoitus on järjestetty NYT-, TYÖMAA/50+- ja TIHE -projektien kautta. Kansainvälisessä Kohtaamispaikassa SMY:n järjestämien kurssien, teemapäivien, illanviettojen ym. tapahtumien lisäksi tilat
olivat myös muiden kokoontujien käytössä.

PROJEKTIT JA HANKKEET
NYT –PROJEKTI

* 1.2.2002-31.12.2006

NYT-projekti edistää maahanmuuttajanuorten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, tutustuttaa eri
kulttuureista peräisin olevia nuoria toisiinsa ja toistensa kulttuureihin sekä edistää suvaitsevaisuutta ja
ehkäisee rasismia nuorten keskuudessa. Tavoitteena on myös rohkaista maahanmuuttajanuoria erilaisten
harrastusten pariin ja tuoda esille oma-aloitteisuuden, aktiivisuuden ja vastuun rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Kohderyhmänä ovat 16-25-vuotiaat maahanmuuttaja- sekä suomalaiset nuoret. Rahoittajat
ovat Raha-automaattiyhdistys sekä Porin kaupunki. Projektin vetäjänä toimi Tiina Aydin.
TOIMINTA
Nuoria pyrittiin saamaan mukaan projektin toimintaan järjestämällä heitä itseään kiinnostavaa toimintaa.
Vähintään kerran viikossa järjestettiinkin nuorille tilaisuus tutustua erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin
Porissa. NYT- projektin kautta nuoret ovat päässeet kokeilemaan mm. melontaa, keilausta, jousiammuntaa, sulkapalloa, tennistä, seinäkiipeilyä, sählyä, bocciaa, nyrkkeilyä, mikroautoilua, minigolfia, koripalloa, jalkapalloa, pikaluistelua, uintia, hiihtoa ja ratsastusta. Toimintaillat olivat myös keino saada maahanmuuttaja ja suomalaisnuoret yhteen.
Nuorille tarkoitettu International Café Internet (ICI) toimi Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen tiloissa
perjantaisin klo 18-22. Internet kahvilassa nuorilla oli mahdollisuus pelata biljardia ja pingistä, surffailla
netissä, kuunnella musiikkia, tehdä pientä purtavaa ja tavata muita nuoria. Työharjoittelijat ja vapaaehtoiset nuoret, sekä maahanmuuttajat että suomalaiset toimivat projektivetäjän ohella valvojina kahvilassa.
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Vuoden 2004 alussa aloitettiin myös kokkauskerho, joka kokoontui kerran viikossa. Kokkaus kerhossa
kokeiltiin ja tehtiin yhdessä eri kulttuureiden ruokia nuorten omien ja ohjaajan reseptien pohjalta. Nuoret
olivat tervetulleita yhdistyksen tiloihin arkisin klo 12-18 myös varsinaisen projektitoiminnan lisäksi, jolloin projektin vetäjä oli nuorten tavattavissa ja nuoret saivat vapaasti käyttää esim. biljardi ja pingispöytää. Projektin puitteissa on järjestetty nuorille myös mm. nukentekokurssi/valokuvauskurssi ja jumppaa.
Myös yhteistyössä eri tahojen kanssa ollaan järjestetty toimintaa nuorille, esimerkiksi retkiä ja ulkoilupäiviä mm. yhteistyössä 50+projektin ja eri järjestöjen kanssa. Kesäkuussa 2004 järjestettiin jo kolmannen kerran ”Nuoret läheltä ja kaukaa” -vaellus yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin (kansainvälinen perhetyö) ja Porin kaupungin nuorisotyön (erityisnuorisotyö) kanssa. Vaellus
oli kaksipäiväinen ja siinä oli mukana nuoria sekä NYT -projektin että muiden järjestäjätahojen kautta.
Vaelluksen tavoitteena oli monikulttuurinen elämys suomalaisessa luonnossa, suvaitsevaisuuden lisääminen ja eräolosuhteissa toimiminen yli kulttuurirajojen. Osallistujia vaelluksella oli noin 20 ja edustettuina
kahdeksan eri kansallisuutta.
Eri oppilaitoksista on ollut pääasiassa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita työharjoittelussa NYT- projektissa. Työvoimatoimiston kautta on NYT- projektissa ollut työelämävalmennuksessa sekä maahanmuuttaja että suomalaisnuoria. Monet heistä ovat harjoittelun jälkeen jääneet mukaan projektin toimintaan ja osa
heistä vapaaehtoistyöntekijöiksi.
TULOKSET
Projektiin osallistuvien nuorten määrä on kasvanut pikkuhiljaa vuosi vuodelta. Eniten projektin toimintoihin osallistui Venäjältä ja Virosta tulleita nuoria. Projektin toimintailtoihin osallistui yleensä kerralla n.
5 - 25 nuorta. Jotkut nuorista osallistuivat säännöllisesti projektin toimintaan, toiset vain silloin tällöin.
Yhteensä vuonna 2004 projektiin osallistuneita nuoria oli n.70 ja he olivat kotoisin 20:stä eri maasta: Venäjä, Viro, Suomi, Afganistan, Kazakstan, Turkki, Somalia, Englanti, Kosovo, Unkari, Israel, Dubai, Iran,
Slovenia, Hollanti, Liettua, Saksa, Brasilia, Nigeria, Argentiina.
Monet projektin nuorista ovat ymmärtäneet kulttuurierojen olevan enemmänkin rikkaus kuin haitta ja he
ovat aidosti kiinnostuneita toisista kulttuureista. Erityisesti kokkauskerhon puitteissa tämä tuli hyvin esille
kun tehtiin yhdessä eri maiden ruokia ja samalla käytiin usein keskustelua erilaisista ruokakulttuureista.
Internet kahvila on muodostunut nuorten kohtaamispaikaksi, jossa he saavat tavata sekä omia ystäviään
että uusia ihmisiä. Biljardin ja pingiksenpeluu on ollut erityisen suosittua nuorten keskuudessa ja sen
kautta eri kulttuureiden nuoret myös ovat saaneet helposti kontaktia toisiinsa. Maahanmuuttajanuoret ovat
tuoneet vasta suomeen tulleita ”maanmiehiään” ja myös uusia suomalaisia kavereitaan mukaan projektin
toimintaan. Projektiin osallistuneiden nuorten joukko on siis jatkuvasti muuttunut kun osa nuorista on
muuttanut pois paikkakunnalta tai maasta ja toisaalta taas uusia nuoria on tullut mukaan projektiin.
Nuoret läheltä ja kaukaa - vaellukset ovat hyvä esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä nuorisotyötä tekevien tahojen välillä. Monille suomalaisille nuorille vaellus oli ensimmäinen mahdollisuus toimia maahanmuuttajanuorten kanssa. Vaellusten aikana nuorten kunnioitus toisia kulttuureja kohtaan kasvoi, sillä
ympärivuorokautinen yhdessäolo antoi aivan erityisen mahdollisuuden tutustua toisiin ihmisiin ja opetti
luonnollisella tavalla erilaisuuteen ja samanlaisuuteen liittyviä asioita. Kehitysyhteistyön palvelukeskus
(Kepa) myönsikin vuonna 2004 vaellukselle ensimmäisen palkinnon palkitessaan hyviä kansainvälisyyskasvatuksen menetelmiä.
Osallistumalla projektin toimintailtoihin maahanmuuttajat saivat tietoutta suomalaisuudesta ja suomalaisista toimintatavoista. Harrastuksiin tutustumalla maahanmuuttajanuoret saivat kontaktia suomalaisiin ja
oppivat samalla suomalaisia toimintatapoja. Usein nuorten kanssa käytiin keskustelua niin suomalaisista
tavoista kuin kulttuurien eroavaisuuksista ja samanlaisuuksista ylipäänsä. Nuoret myös pyysivät neuvoja
käytännön asioiden hoitamiseen Suomessa, esim. opiskeluun ja työn löytämiseen liittyvissä asioissa.
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Nuorten oma aktiivisuus järjestää toimintaa tai toimia erilaisten ryhmien vetäjänä oli yhä vähäistä. Nuoret kyllä kiinnostuivat projektin kuluessa yhä enemmän sen toiminnasta ja esittivät toiveita toiminnan
suhteen, mutta he eivät olleet kuitenkaan yleensä valmiita itse sen eteen tekemään työtä.
Erityisen haastavaa oli luottamuksellisen suhteen luominen nuoriin, sillä se vaati paljon aikaa ja pitkäjänteistä työtä.

TYÖMAA – PROJEKTI

* 1.4.2001 – 31.3.2004

Työmaa-projekti on loppunut 31.3.2004 hyvin tuloksin. Koko projektin aikana asiakasmäärä oli 218.
Projektin aikana on saatu maahanmuuttajille työpaikkoja 48, työelämävalmennus- ja harjoittelupaikkoja
50 sekä koulutuspaikkoja 14.
Työmaa-projektin loppuseminaari
2.3.2004 Liisanpuiston auditoriossa kokoontui 98 henkilöä kuuntelemaan maahanmuuttajien työllisyystilanteesta, uudesta lainsäädännöstä, maahanmuuttajien kokemuksista työelämässä ja yrittäjänä sekä Työmaa-projektista. Seminaarin puheenjohtajana toimi Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen toiminnanohjaaja Pirjo Virta. Seminaarin avasi yhdistyksen puheenjohtaja Baha Afaneh. Afaneh esitteli Satakunnan
Monikulttuuriyhdistys ry:n toimintaa ja toi esille yhdistyksen uuden roolin työnantajana. Ulla Kuusisto,
erikoissuunnittelija Satakunnan TE-keskuksen työvoimaosastolta esitteli Yhdenvertaisuuslakia. Hän mainitsi erityisesti, että lain tarkoitus on lisätä keskinäistä kunnioitusta kaikkien ihmisten välillä ja yhdenvertaisuuden edistämistä sekä syrjinnän kieltämistä; huolimatta henkilön iästä, sukupuolesta, uskonnosta,
vakaumuksesta, terveydentilasta, mielipiteistä tai etnisyydestä.
Ritva Kaijo, toimialapäällikkö kertoi Porin Seudun Työvoimapalvelukeskuksen toiminnasta. Palvelukeskus on aloittanut toimintansa 1.3.2004. Keskuksen palvelut ovat suuntautuneet erityisryhmille, jotka erilaisten syiden takia tarvitsevat enemmän tukea, tähän ryhmään osittain kuuluvat myös maahanmuuttajat.
Palvelukeskus auttaa asiakasta kunnes hän itsenäisesti pystyy käyttämään työvoimatoimiston peruspalveluja.
Juha Laine, Porin kaupungin vastaava työllisyyssihteeri esitti kaupungin työllistämisen linjaukset. Hän
myös kertoi Porin kaupungin työttömyysluvuista.
Seminaarin iltapäiväohjelmassa käsiteltiin maahanmuuttajien toimintaa eri näkökulmista kuten Työmaaprojektin kulku ja tulokset, jotka esitti projektin vetäjä Tatjana Storberg.
Yrittäjänä Suomessa –aiheen alustajana toimi Lyba Lauren (Porissa toimiva hoitola Relax). Lauren omassa esityksessään painotti ammattiasiantuntijan tärkeää roolia yrityksessä.
Maahanmuuttajana suomalaisessa työyhteisössä – aihetta pohti Olga Merimaa. Merimaan puheessa oli
punaisena lankana se, että huolimatta siitä, missä maassa työtä tehdään, sitä tehdään kunnolla. Hän myös
toi esille vaikeuksia, joihin hän törmäsi niin omassa kotimaassaan (Venäjällä) kuin Suomessakin.
Opiskelija Abdullah Sadiqui hyvin avoimesti kertoi opiskelukokemuksista sekä Intiassa että Suomessa.
Hyvin humoristisesti hän toi esille opiskelijoiden vapauksia Suomessa ja vastavuoroisesti kurinalaista
opiskelua Intiassa.
Vapaaehtoistyön kautta avartuu maailmankatsomus ja muodostuu uudessa kotimaassa tukiverkosto. Molemmat kiittivät Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen vapaaehtoistyön laajan kentän mahdollisuuksia.
Vapaaehtoistyöstä kertoivat japanilaissyntyinen Takako Servo ja virolaissyntyinen Heli Vija-Flodström.
Molemmissa esityksissä tuli esille aktiivisuuden tärkeys. Kun työtä ei saa niin voi tehdä vapaaehtoistyötä
ja sitä kautta antaa toisille ja myös sitä kautta saada itselle paljon.
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50+ PROJEKTI

*1.4.2004 – 31.12.2006

50+ projekti alkoi huhtikuussa 2004 ja kestää suunnitelmien mukaan vuoden 2006 loppuun. Projektin
rahoitus järjestyy vuonna 2004 Raha-automaattiyhdistyksen myöntämän C-avustuksen avulla. Vuodesta
2005 lähtien, suunnitelmien mukaan myös Porin kaupunki osallistuu projektin rahoitukseen.
50+ projektin kohderyhmään kuuluvat yli 50-vuotiaat Porissa asuvat, työikäiset sekä eläkeikäiset maahanmuuttajat.
Projektin tavoitteet:
 kartoittaa ikääntyneiden maahanmuuttajien palvelutarpeita ja kehittää sen pohjalta yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan sekä viranomaisten, että oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa
 parantaa maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia sekä elämänhallintaa.
Henkilöstö
Projektipäällikkönä toimi Tatjana Storberg, jonka palkkaus toteutuu RAY: avustuksen avulla. Lisäksi
mukana projektissa toimii Porin kaupungin palkkaamana projektityöntekijänä Elena Kim.
Toiminta
Projektin toiminta on jakaantunut kahteen osaan, yksilötyöhön (asiakastyö) ja ryhmätyöhön (tapahtumat
ja kerhot).
Yksilö-/asiakastyö:
Projektipäällikkö sekä projektityöntekijä ovat toimineet asiakkaille kieliavustajina ja tulkkeina eri virastoissa ja laitoksissa, avustaneet työnhakuasioissa, avustusten hakemisessa ja muiden asiapapereiden täyttämisessä, tehneet asiakkaille kotikäyntejä sekä tarvittaessa ohjannut heitä palveluihin. Lisäksi projektissa
on toiminut sekä maahanmuuttajia että suomalaisia vapaaehtoisia työntekijöitä, työvoimahallinnon työharjoittelijoita sekä opiskelijoita harjoittelujaksoilla.
Ryhmätyö
Projektissa on järjestetty erilaisia kerhoja ja tapahtumia. Vuonna 2004 toimineita kerhoja olivat sauvakävely ja uinti, miesten liikuntakerho, kädentaitokerho Makrame, sekä suomenkielen kerhot SMY:ssä ja
Pihlavan asukastuvalla. Kerhot ovat toteutuneet kukin kerran viikossa. Projekti järjesti piknikit Kirjurinluotoon ja Kullaalle, tutustumismatkan Inkerikeskukseen Helsinkiin ja tanssiaiset.
Projektin puitteissa toimii kahvila ”Tee viiden jälkeen” vapaaehtoistyönkeskus LIISAssa, jossa järjestettiin erilaisia teemailtoja aiheista omaishoitotuki ja hoitotuki, terveellinen ruokavalio, hieronta ja itsehoito
oppaat, mitä terveys on?, venäläinen teenjuonti sekä pikkujoulujuhla. Kulttuuri-iltoihin osallistunet myös
kantaväestön edustajia projektin asiakkaiden lisäksi.
Projektissa toimii KALINKA –yhtye, joka tekee perinteistä venäläistä musiikkia. KALINKA edustaa
maahanmuuttajia ja heidän kulttuuriaan monessa tapahtumissa. Projektin aikana on tarkoitus tuoda esille
maahanmuuttajien erilaisia osaamisia.
50+projektin toiminnalla pyritään kehittämään yhteistyömalli sosiaali- ja terveysviranomaisten, kouluttajien sekä kolmannen sektorin ja maahanmuuttajien välille.
Asiakkaita projektilla oli vuonna 2004 yhteensä 94, joista naisia oli 69 ja miehiä 25.
Asiakkaiden lähtömaat ovat: Venäjä, Viro, Bulgaria, Kazakstan, Latvia, Afganistan
Asiakaskäyntejä tehtiin 275, joista kotikäyntejä oli 18.
Tulokset
Työpaikkoja 4, (miehet 2, naiset 3), josta 2 paikkaa on vapailta työmarkkinoilta ja 2 työpaikkaa yhdistelmätuella
Työelämävalmennuspaikkoja 7, (miehet 3, naiset 4)
Harjoittelupaikkoja 2 (naiset 2)
Yhteensä 13
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Vapaaehtoistyöntekijöitä 7, josta 2 (1 mies ja 1 nainen) kantaväestön edustajaa ja 5 (1 mies ja 4 naista)
maahanmuuttajaa.
Tapahtumiin osallistujamäärä on 292
Kerhoihin osallistujamäärä oli 26
Ohjausryhmä
Projektissa toimii ohjaus-/asiantuntijaryhmä, joka kokoontuu kahdesti vuodessa konsultoimaan
50+projektin toimintaa ja suunnittelemaan yhteistyötä. Ohjausryhmään kuuluvat terveysviraston, sosiaalitoimen, työvoimatoimiston, Porin kaupungin työllisyysyksikön, SAMK:n, sosiaali- ja terveysalan Porin
yksikön, Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin yksikön ja Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen edustajia.
Yhteistyökumppanit
 Porin kaupunki: Porin seudun työvoiman yhteispalvelukeskus, terveysvirasto ja sosiaalitoimi
 Porin työvoimatoimisto
 Satakunnan TE-keskus, työvoimaosasto
 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin yksikkö
 SAMK, sosiaali- ja terveysalan Porin yksikkö
 Porin Palveluopisto
 Porin Yliopistokeskus kulttuuri- ja maisematutkimuslaitos
 PAKK
 Vapaaehtoistoiminnan keskus LIISA
 MLL, Satakunnan piiri
 Porin Työväenopisto/Majava-projekti
 Maltti-projekti
 NYT-projekti/SMY
 Omatoimihanke/SMY
 Pihlavan asukastupa
 Sampolan asukastupa
 SataSetti – retkipalvelu
 Porin Seudun Työttömät ry
 Kulttuurityöpaja/Porilaiset kulttuurijärjestöt ry
 TOP-resursit / MM-valmennus-projekti
 TSL, Porin opintojärjestöt
 Vapaa-aikavirasto
 Nova Etno-verkosto/työministeriö
 IkäMamu-verkosto/Vanhustyön Keskusliitto

OMATOIMI 3 / TYÖTTÖMIEN MAAHANMUUTTAJIEN OMA-ALOITTEISUUDEN
JA OMATOIMISUUDEN TUKEMINEN
* 1.1.2004 - 31.12.2004
Satakunnan TE-keskuksen omatoimisuusavustuksella ja Porin kaupungin rahoituksella omatoimihankkeeseen palkattu toiminnanohjaaja Pirjo Virta koordinoi SMY:n kurssi- ja kerhotarjontaa sekä ideoi uutta
toimintaa. Kansainvälisen Kohtaamispaikan toimintoja on esitelty lukuisille ryhmille ja SMYn toiminnasta on tiedotettu myös monin eri tavoin. Vuoden aikana on tehty hyvin paljon yhteistyötä monien eri oppilaitosten, hankkeiden ja muiden tahojen kanssa. Uusia yhteistyökumppaneita on innostettu mukaan monikulttuurisuuteen. Vuoden suurin yhteistyötapahtuma oli Valkoinen varis - monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden päivät Porissa. Toiminnanohjaaja veti tapahtumaa suunnitellutta messutyöryhmää johon kuului n. 20 eri tahoa ja pienempiä osioita toteuttavia ryhmiä. Valkoinen varis–tapahtumasta saatiin todella
hyvää palautetta monilta eri tahoilta. Liitteenä myös muutama lehtiartikkeli Valkoisesta variksesta.
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OMATOIMI 3 - HANKKEEN TOTEUTTAMINEN
Vuonna 2004 panostettiin maahanmuuttajatyön ja monikulttuurisuuden esille tuomiseen.
Kansainvälisessä Kohtaamispaikassa kävi paljon sekä yksittäisiä tutustujia että isompia ryhmiä erilaisista
oppilaitoksista, projekteista ja muista tahoista. SMYn toimintaa on esitelty yhdessä projektien vetäjien,
muiden SMYn työntekijöiden ja harjoittelijoiden kanssa.
SMYn TOIMINNAN ESITTELY
7.1 Strada – vaihtovalmennushanke PAKK 10 henk.
23.1. PAKK kartoitusjaksolaiset 21 opiskelijaa + 5 tulkkia
23.1. SAMK – täydennyskoulutuksesta tutustujia monikulttuurinen hoitotyö-jaksolta 11 opisk.
4.2. MLL: n Kotoutuva Perhe – projektista Helsingistä 2 henk.
10.3. PSYL- ja DIAK- opiskelijoita 30 henk.
19.3. SAMK täydennyskoulutus: erityisryhmien ohjaus 12 opiskelijaa+1sosionomi-diakoni-opisk.
26.3. Perhepäivähoitaja ja kaksi lasta
5.4. PAKK Strada n. 15 henk.
6.4. Kankaanpään Aikuiskoulutuskeskus, maahanmuuttajien suomenkielikurssi n. 20 henk.
13.4. Eurajoen kristillinen opisto viittomakielen linja 3 henk.
20.4. Hollannista Yvette Kevenaarin ja Irish Verschoorin opettaja Hans Te Baerts.
22.4. Porin Palveluopisto, lähihoitaja-opiskelijat n. 15 henk.
22.4. Porin Palveluopisto, 9 henk. päivähoitoalan vaihto-opiskelijoita Englannista
26.4. SMYn toiminnan esittely 50+projektin ohjausryhmälle, 7 hlöä.
28.4. DIAK – opiskelijoita n. 10 henk. ja PAKK - opiskelijoita 13 henk.
12.5. SAMK täydennyskoulutus, monikulttuurinen hoitotyö 2 henk. + PAKK- harjoittelija
18.5. Porin Palveluopiston lähihoitaja-opiskelijat 15 henk.
18.5. Porin Seudun Kalevalaiset Naiset 10, Porin Palveluopisto lähihoitaja-opiskelijat 8
25.5. Kankaanpään Aikuiskoulutuskeskus, matkailuala 10 opisk.
26.5. Porin Palveluopisto lähihoitaja - opiskelijoita 14 + 2 opettajaa
1.9. Raumalla kansainväliset työmarkkinapäivät, n. 50 osallistujaa
9.9. Porin Palveluopisto lähihoitajat 15 + 7 sosionomiopiskelijaa SAMKista
14.9. Porin Palveluopisto lähihoitajat 13 + 2 DIAK-opiskelijaa
23.9. SAMK Harjavalta Ari Alvajärvi + 2 opettajaa Saksasta tutustumassa
18.10. Mielenterveyskuntoutujat Porin mielenterveystoiminnan tuki ry, 8 henk.
20.10. Porin Palveluopiston myynnin ammattitutkinto 12 henk.
29.10. Porin Palveluopiston kosmetologi-opiskelijat 8 henk. + ravintola-ala 15 henk.
1.11. Porin Palveluopisto maahanmuuttajaryhmä, 18 henk.
4.11. SAMK - opiskelijoita tutustumassa 30 henk.
8.11. SAMKin opiskelija Maarit Hautamäki + Tuomas Urho kulttuurityöpajalainen
11.11. Porin Palveluopisto lähihoitaja-opiskelijat 18 henk.
15.11. Uusille afgaanipakolaisille toiminnan esittely + työntekijä MLL:sta + tulkki 7 henk.
16.11. Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen, apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksosen ja suunnittelupäällikkö Harri Peltoniemen vierailu
16.11. Noormarkun ajokortti työelämään - pajakurssilta 7 hlöä
16.11. Vapaaehtoistoiminnankeskus LIISAssa 50+projektin tilaisuudessa SMYn ja Valkoisen variksen
esittely, osallistujia 40 henk.
17.11. Monikulttuuriseen näyttelyyn tutustumassa kansainvälisestä koulusta 7 henk.
23.11. Ulvilan päiväkodista 2 henk.
25.11. Monikulttuuriseen näyttelyyn tutustumassa Porin Palveluopisto lähihoitajat 18 henk.
30.11. Porin kuntoutumisyksikkö, 8 henk.
30.11. Siikaisista lasten- ja nuortenkoti Kontiorinteen asukkaita + ohjaajia, 13 henk.
YHTEENSÄ 556 henkilöä (212 henkilöä enemmän kuin vuonna 2003)
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TIEDOTUS
Vuonna 2003 saimme Satakunnan journalistit ry:n maakunnallisen hunajapalkinnon hyvästä tiedotuksesta
ja monikulttuuritoiminnan esille tuomisesta. SMY on toimintansa alkuajoista lähtien toiminut erityisenä
tienavaajana hyvään tiedotukseen ja vuonna 2004 olemme edelleen jatkaneet avointa linjaa median suuntaan. Haastatteluihin ym. tiedotustyöhön etsimme haastateltavia maahanmuuttajien keskuudesta ja tiedotimme Kansainvälisessä Kohtaamispaikassa tapahtuvista toiminnoista säännöllisesti medialle. Myöskin
opiskelijat haastattelivat maahanmuuttajia lopputöihinsä ja muihin kirjallisiin tehtäviinsä vuoden aikana
useasti. Isompi tiedotuskokonaisuus oli informointi Valkoinen varis-tapahtumasta joka sisälsi myöskin
lehdistö / radiotiedotustilaisuuden.
Satakunnan viikossa juttu monikulttuurisesta näyttelystä 6 - 7.11.2004
16.11. lehdistötiedotustilaisuus Valkoinen varis-tapahtumasta
16.11. Radio Poriin haastattelu Valkoinen varis-tapahtumasta
17.11. Satakunnan Kansa: Valkoinen varis näkyy Porissa
18.11. Satakunnan Kansa: Valkoinen varis - tapahtumailmoitus
18.11. Satakunnan radiossa haastattelu Valkoinen varis-tapahtumasta
20.11. Satakunnan Kansa: Ilon ja valon viikko huipentuu tänään
21.11. Porin Sanomat: Rasismin poistoa kulttuurin keinoin
21.11. Satakunnan Kansa: vatsakin riemuitsi ja tanssi Vihan pidoissa ja Intohimo leiskui Vihan pidoissa
21.11. Satakunnan Kansa: Monikulttuuripäivillä törmäsi mustaan vyöhön ikebanassa
25.11. Satakunnan radiossa Pirjo Virran ”vaikuttavin taide-elämys”, mainostusta SMYn taiteilijoista
25.11. Satakunnan Työ: Suvaitsevasti silmät auki – ja vielä sydämet sulamaan
Porin kaupungin henkilöstölehti Karhunpalvelus 5 / 2004: Valkoisen variksen ensilento onnistui.
23.12. Satakunnan Kansa: Satakunnan turkkilaisilla ei ole omaa yhdistystä, Baha Afaneh. Ja Elif Özciftci
haluaa aktivoida maahanmuuttajanaisia.

TAPAHTUMAT
Juhlien ja muiden tapahtumien järjestelyissä maahanmuuttajille on tarjottu mahdollisuus tuoda esille omia
taitojaan ja kykyjään, juhlissa he myös tapaavat uusia ihmisiä. Kun sosiaalinen verkosto laajenee, maahanmuuttajan rohkeus käyttää vierasta kieltä lisääntyy.
Tavoitteena oli myös ideoida suurempia tapahtumia yhteisesti eri tahojen kanssa ja kehittää maahanmuuttajien ulospäin suuntautuvaa toimintaa yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa. Tämä tavoite saavutettiin erinomaisesti Valkoinen varis - monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden päivät Porissa – tapahtuman merkeissä.
24.1. Venäläisen kulttuurin ilta - juhlimme Pyhän Tatjanan päivää
Ohjelmassa mm. klassista musiikkia, Tatjana-nimen ”muotokuva”, kertomuksia nimen alkuperästä ja
luonteenlaadusta, runoja, kahvitarjoilu. Esiintyjinä Elena Kim, Natalia Katseblina, Larisa Labudina, Pauliina Niemi - Loseva, Alexander Losev, Kristian Nevalainen: erilaisia musiikkinumeroita soittaen pianoa
ja harmonikkaa sekä laulaen. Michael ja Natalia Kuzmin: tanssiesityksiä. Anniina Reunanen ja Nadezda
Lampila: runojen lausuntaa. Ohjelmiston suunnittelu: Elena Zabrodina. Osallistujia 55.
14.2. Ystävänpäiväjuhla
Juhlan suunnittelijana ja ohjaajana toimi ”tirehtööri” Elena Zabrodina. Tervetulleeksi toivottivat ”portsarit” Tiina Aydin ja Nadezda Lampila. Videokuvaajana ja kilpailuissa tuomarina oli ”hovimestari” Behrouz Fahandezh Saadi, ”emäntinä” Julia Izakova ja Zsuzsanna Rosendahl, tunnelman luojana pianoa soitti
”atmosfäärikko” Kristian Nevalainen, ajankohtaisista asioista kertoi ”informaatikko” Tatjana Storberg.
”Luennoitsijat” Sirpa-Helene Soini ja Abdullah Sadiqui kertoivat Valentinen päivän historiaa, ”maestrona” toimi Natalia Katseblina, lauluesityksissä Elena Kim ja Larissa Labudina, kilpailuissa ja leikeissä
”assistenttina” Heli Vija – Flodström, ”fotograafikko” Pirjo Virta. Osallistujia n. 40.
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14.4. Kahvitilaisuus uusille jäsenille ja hallitukseen ehdokkaille, osallistujia 5.
30.4. SMYn vuosikokous, 66 osallistujaa. Vuosikokouksessa päätettiin jäsenmaksun määräksi 10 €/vuosi
ja opiskelijoilta 5 €/vuosi.
30.4. Vappujuhla, Työväen Naiskuoro lauloi ja Reshad Amiri soitti kitaraa, lapsille erilaisia kilpailuja ja
esityksiä, sima- ja munkkitarjoilu. 92 osallistujaa.
18.5. Nyyttikestit Porin Seudun Kalevalaisten Naisten (n. 10 henk) ja Porin Palveluopiston lähihoitajaopiskelijoiden (8 henk) kanssa. Osallistujia SMYstä n.15. Makuja maailmalta tarjosivat: Maria Moskaleva (Venäjä), Behrouz Fahandezh Saadi (Iran), Heli Vija – Flodström, Herke Bamberg, Kaidi Kuusik,
Kristel Nyman, Tiina Nuuma ja Irja Hietaniemi (Viro), Hadiya Khwajazadeh (Afganistan), Takako Servo
(Japani), Jeerapa Peltomäki ja Supattra Seepanamnoi (Thaimaa). Noin 35 osallistujaa.
25.5. KTV-ammattiliiton toiminnasta, esittelijänä Outi Siirto KTV. Osallistujia 8.
26.5. SMYn vapaaehtoisille kevättilaisuus. Ohjelmassa musiikkia, puheita ja kahvitarjoilu, iranilaista
leipää Porin Palveluopiston lähihoitaja-opiskelijat + Behrouz Fahandezh Saadi pääleipurina. 35 osall.

18. – 20.11.2004 Valkoinen varis
- monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden päivät Porissa järjestettiin ensimmäistä kertaa. SMYn aloitteesta saatiin koolle n. 20 tahoa jotka toimivat Satakunnassa monikulttuurisuuden ja kansainvälisyysasioiden parissa. Hyvässä yhteistyössä saatiin aikaan kolmen päivän aikana useita eri ikäisille ihmisille
suunnattuja monikulttuurisuus- ja kansainvälisyystapahtumia, erilaisia seminaareja, näyttelyitä ja konsertteja. Myös koulut olivat mukana omalla teemapäivällään. Valkoinen varis verkotti alueen monikulttuurisia toimijoita ja sen myötä edistettiin suvaitsevaisuutta. Valkoinen varis oli myös osa Ilon ja valon Satakunta –viikkoa.
Valkoisen variksen päätapahtuma oli Monikulttuuriset messut, jotka järjestettiin Promenadikeskuksen
aulassa 20.11.2004. Messuilla esiteltiin mm. ystävyysseurojen toimintaa ja paikallisten maahanmuuttajien
taitoja - messuilla esiintyi myös baritoni Juha Suominen. Juontajina toimivat Kira Mäkelä (Venäjä) ja
Abdullah Sadiqui (Afganistan). Messukävijöiden nimien kirjoitusta opettivat hindiksi Abdullah Sadiqui
(Afganistan ) ja arabiaksi Baha Afaneh (Palestiina) sekä japaniksi Takako Servo (Japani). SMYn messupaikalla kävijöille tarjottiin näytöksiä: kimonon pukeminen ja ikebana kukka-asetelman tekeminen.
SMYn messupöydillä oli myös japanilaiset ja iranilaiset maistiaiset - Behrouz Fahandezh Saadi (Iran).
50+projektin järjestämänä messuilla kuultiin haitarin soittoa - Aleksander Losev ja Kalinka-lauluyhtye
esiintyi: Natalia Katseblina, Galina Parfjonova, Larissa Labudina ja Elena Kim. Lisäksi messukävijät saivat kokeilla venäläistä frivolité-pitsikäsityötä (Khalissa Idanova) ja puuesineitten maalausta (Nadezhda
Grebneva). Osallistujia messuilla oli 1250 henk.
Messuilla SMYn väki edusti hienoissa Kristel Nymanin (Viro) suunnittelemissa ja valmistamissa SMYn
logolla varustetuissa värikkäissä silkkihuiveissa.
Valkoinen varis–tapahtumaa koordinoi Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry. Tapahtuman suunnittelussa
ja päivien järjestelyissä olivat mukana: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Eurajoen Kristillinen opisto,
Kulttuuritalo Annankatu 6, Mannerheimin lastensuojeluliitto / Satakunnan piiri, Porin Aikuiskoulutuskeskus, Porilaiset kulttuurijärjestöt ry / Kulttuurityöpaja, Porin Lastenkulttuurikeskus, Porin Palveluopisto, Porin Seudun Kalevalaiset Naiset ry, Porin Työväenopisto / Majava - hanke, Porin Yliopistokeskus,
SataGlobal –hanke, Satakunnan Bändiyhdistys ry / Bändikeskus, Satakunnan taidetoimikunta / läänintaiteilijat, Taito Talli ry/ Romako-projekti, Porin kaupungin kulttuuritoimen TIHE-projekti, Työväen sivistysliitto TSL:n Porin Seudun opintojärjestö.
Valkoinen varis–tapahtumaan saimme rahoitusta Satakunnan Taidetoimikunnalta 2000 € ja Satakunnan
Autotalolta 200€. Rahoittajana toimi myös Työväen Sivistysliiton Porin seudun opintojärjestö ry.
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Osallistujamäärät muissa VALKOINEN VARIS – tapahtumissa:
- Rasistista lastenkulttuuriako? - seminaari 18.11, osallistujia yli 90 henk.
- Porin aikuiskoulutuskeskuksessa Länsipuiston toimipisteessä avoimet ovet 19.11, maahanmuuttajaopetukseen kävi tutustumassa 7 henk.
- Peruskoulujen Monikulttuurisuustapahtuma 19.11 osallistujia n. 500 ja EU-tietokilpailu 9.luokan oppilaat kuudesta eri kunnasta (11 koulua)
- Työväenopiston aulassa 19.11. KEKE - KEstävä KEhitys kaikille ja valokuvanäyttely "Annanko toivoa
- olenko hiljaa. Tunnelmia sodanjälkeisestä Kosovosta". Osallistujia 80 henk.
- Työväenopiston auditoriossa 19.11 ”Minun uskontoni ja arkeni” – paneelikeskustelu. Osallistujia 65.
- Lasten rock-konsertti 19.11. Anniksella, osallistujia n. 20 henk.
- Lempeä Lanttu - näytös kirjastossa 19.11, osallistujia yli 70 henk.
- Nuorille nettikahvila SMYssä 19.11, osallistujia 25 henk.
- Avoimet ovet SMYssä 20.11, osallistujia 15 henk.
- ”Yksi perhe-kaksi kulttuuria”-seminaari Yliopistokeskuksella 20.11, osallistujia 30 henk.
Maahanmuuttajien taidenäyttelyitä ym. monikulttuurista taidetta:
- Kulttuuritoimistossa 15–26.11 maahanmuuttajien taidetta
- Kirjastossa 15.11–10.12 esillä maahanmuuttajien taidetta ja Ennikki Elguiraouin helmikoruja
- Anniksen kahvilassa lasten taidetta 15-20.11.
- Työväenopistolla Kosovo-valokuvanäyttely 19.11.–3.12.
- SMY:n Kansainvälisessä Kohtaamispaikassa koko marraskuun ajan monikulttuurinen näyttely, kävijöitä
165.
”Monikulttuuriset vihanpidot” Satakunnan Taidetoimikunnan Ilon ja Valon Satakunta -teemaviikon päätösjuhla monikulttuurisilla lisämausteilla Anniksella 20.11. Esiintyjiä 81, osallistujia n. 500 henk.
Elämää oli myös variksen jälkeen, ainakin koulutusta ja virkistystä:
2.12. Yhdistystyönantajan velvoitteet - koulutus työntekijöille ja monikulttuuriselle hallitukselle, kouluttajana Jaakko Kiviluoma Turun ja Porin työsuojelupiiristä, osallistujia 7.
2.12. Vapaaehtoisille koulutus/virkistysilta. Puhujana Satu Flamant SPR: vapaaehtoisena jaksaminen,
osallistujia 14.

NÄYTTELYT
Alkuvuodesta SMYssä oli Turkkiaiheinen näyttely näyttelytilassa, laatijana Hakan Özciftci.
Keväällä SMYssä oli Chile-näyttely, laatijana Jonna Aro ja syksyllä Bangladesh-aiheinen näyttely, laatijana Sonja Sirkka. Marraskuussa monikulttuurinen näyttely laadittiin monen ihmisen yhteisvoimin. Näyttely sisälsi arabialaisia, iranilaisen ja afganistanilaisia asuja, japanilaisia kimonoita, romaaniasu ja tietoutta romaanikulttuurista, suomalainen kansallispuku, naamioita ym. esineitä Afrikasta, Venäjältä, Kiinasta
ja Thaimaasta. Lisäksi Pormestarinluodon kirjatuvalla Takako Servon ja Jeerapa Peltomäen laatimat Japani- ja Thaimaa-näyttelyt ajalla 12.7. - 8.8.

VIERAILUT
Olemme käyneet maahanmuuttajien kanssa tutustumassa erilaisissa paikoissa perehtymässä mm. porilaisiin nähtävyyksiin ja suomalaiseen kulttuuriin.
29.1. Satakunnan Museossa ”Kurkistus nenetsien elämään”
19.2. Porin Ortodoksiseen kirkkoon tutustuminen, esittelijänä Sirpa-Helene Soini
osallistujia 10.
25.2. Porin poliisilaitokselle tutustuminen avoimet ovet - päivänä, osallistujia 6.
4.3. Elämän Leipä - tiloihin ja toimintaan tutustumassa
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PSYL kansainvälinen päivä 10.3 aktivoitu: Heli Vija – Flodström tanssin opetus ja Behrouz Fahandezh
Saadi iranilaisen leivän leivonta ja persian kielen alkeet -> Behrouz jatkoi iranilaisen ruuan laitolla 24.3.
16.3. Satakunnan Museossa, osallistujia 12.
1.4. Korsmannin talossa ja Galleria Lumenissa venäläisen ikonitaiteen näyttelyn avajaisissa, osallistujia 9.
16.4. koulutusinfo maahanmuuttajille Liisanpuistossa, osallistujia SMYstä 8.
24.5. Anna Siekkisen taidenäyttely kulttuuritoimistossa, Osallistujia SMYstä 7.
1.6. Juseliuksen mausoleumissa, osallistujia 7.
2.6 Seinäjoelle tutustuminen järjestötaloon, osallistujia yhteensä 40 Harjavallasta, Ulvilasta, Raumalta,
Porista ja Kankaanpäästä.
9.6 tutustuminen Porin Kunta-alan yhteisjärjestö KTV:n toimistoon, osallistujia 5.
15.9. Tutustumiskäynti Kulttuuritalo Annankatu 6:een ja Anton Egholmin taidenäyttelyyn, 10 henkilöä.
1.12. Satakunnan museossa Tontut – satua vai totta? näyttelyssä, Työväenopiston aulassa valokuvanäyttely "Annanko toivoa - olenko hiljaa. Tunnelmia sodanjälkeisestä Kosovosta" ja kirjastossa Yksi Suomimonta kansaa – näyttely sekä tuhat ja yksi askelta – Arabimaailma ja kehitys – näyttelyissä, osallistujia
12 henk.

KURSSIT / KERHOT - osallistujien määrä /viikko
SUOMEN KIELI
 Keväällä toimi vielä Salme Anttilan pidetty kurssi suomen kielen alkeet. Oppilaita 6 – 10 / vk.
 Koko vuoden jatkui Sirpa-Helene Soinin ohjaamana suomen kielen eritasoiset kurssit ja lisänä
vielä henkilökohtaista ohjausta ( 1 - 5 osallistujaa / vk ). Suomen kielen jatkokurssilla osallistujia
oli 4 – 8 viikossa ja suomen kielen keskustelukerhossa 2 - 9 osallistujaa / vk.
MUITA KERHOJA
 Muita kieliä harrastettiin monikulttuurisessa alkeiskerhossa (osallistujia 4) ja keskustelukerhossa
suomen ja venäjän kielillä (4 - 7 osallistujaa), ohjaajana Kira Mäkelä.
 Keväällä viron kielen keskustelukerhossa vetäjänä oli Heli Vija-Flodström ja osallistujia 3 / vk.
 Kristian Nevalainen toimi vetäjänä sekä englannin alkeissa (osallistujia 3 – 15) että englannin
keskustelukerhossa (osallistujia 2 – 5)
 Syksyllä ruotsin kielen kerho joka keräsi 3 - 6 osallistujaa (ohjaaja Kristian Nevalainen).
 Kira Mäkelän vetämissä venäjän jatkokerhossa osallistujia oli 2 – 4 tasaisesti koko vuoden ja venäjän alkeissa 1 - 5 osallistujaa.
 Englannin opetus venäjänkielisille keräsi jälleen paljon innokkaita oppilaita, 17 - 20 / vk. Opettajana Julia Izakova.
 Galina Kempi oli opettajana saksan kielen alkeissa (osallistujia 3 – 5) ja jatko-opetuksessa (3 – 6)
 Suomen kielen opetusta yritettiin myös lähiöissä. Suomen opetusta venäjän kieltä apuna käyttäen
Pihlavan asukastuvalla ja Pormestarinluodon seurakuntakodilla, ei osallistujia.
 Syksyllä Sirpa-Helene Soini suomen kielen alkeisiin ohjauksessa oli 1 - 4 osallistujaa ja lisäksi
Harjavallan SAMK:ista oli 4 opiskelijaa joilla jokaisella oli yksityisoppilas.
 Suomi-englanti-kerho 1 - 6 osallistujaa. Ohjaajana Jonna Aro.
 Syksyllä vatsatanssissa 2 - 10 osallistujaa, ohjaajana Jaana Sävel.
 Syksyllä 10-15-vuotialle aloitettiin uusi englanti-venäjä – kirjallisuuskerho, joka keräsi 9 - 11
osallistujaa viikottain. Ohjaajana Julia Izakova.
 Natalia Katseblinan ohjaamissa musiikkileikkikouluissa ja pianonsoittopiirissä oli n. 20 osallistujaa / vk.
Osallistujien kansallisuuksia: Afganistan, Albania, Argentiina, Chile, Hollanti, Iran, Iso-Britannia, Japani,
Latvia, Makedonia, Malesia, Nigeria, Puola, Ranska, Saksa, Suomi, Sveitsi, Thaimaa, Tsekki, Turkki,
Unkari, Uusi-Seelanti, Uzbekistan, Venäjä, Viro.
Kursseille osallistujamäärät vaihtelivat 6 – 107 hlöä / kk.
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KÄVIJÄMÄÄRÄT
Vuonna 2004 kävijöitä yhteensä 13 153, keskimäärin laskettuna 1096 henkilöä kuukaudessa ja 274 viikossa. Vähiten kävijöitä oli toukokuulla (827/kk, 207/vk) ja eniten marraskuulla (1978/kk, 440/vk).
Vuositasolla kävijöitä oli 3481 henkilöä enemmän kuin vuonna 2003.

TYÖYHTEISÖ
Tänä vuonna työharjoittelussa eri oppilaitoksista on ollut 27 eri henkilöä, joista maahanmuuttajia 6, kansainvälisiä opiskelijoita 4 ja suomalaisia 17. SAMK:ista 15 ja DIAK:ista 7, Porin palveluopistosta 3 ja
PAKK:ista 2.
Lisäksi työelämävalmennuksessa 14 eri maahanmuuttajaa (jotkut useampia kertoja vuoden aikana).
Yhdistyksessä oli vuoden aikana kokopäiväisiä työntekijöitä 7 joista yksi Porin kaupungin palkkaamana.
Yhdistelmätuella palkattuna 3 osa-aikatyöntekijää. Lisäksi yhdistelmätuella Kulttuurityöpajan kautta 5,
joista maahanmuuttajia 3.
Työelämään tutustumisjaksolla 5 oppilasta joista 4 oli maahanmuuttajia ja taksvärkissä 2 maahanmuuttajaoppilasta.
Lisäksi toiminnassa on ollut opettajia ja muita vapaaehtoistoimijoita yli 30 ja he edustavat montaa eri
kansallisuutta.
Liitteenä lista työntekijöistä ja työharjoittelijoista.

