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SATAKUNNAN
( SMY )

MONIKULTTUURIYHDISTYS

ry

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 n.300, joista jäsenmaksunsa maksaneita 245, edustaen 36 eri kansallisuutta.
Jäsenkansallisuudet vuonna 2005 olivat Afganistan, Alankomaat, Albania, Argentiina, Bulgaria, Chile, Ecuador, Eritrea, Iran, Iso-Britannia, Japani, Kazakstan, Kenia, Kosovo, Kreikka, Latvia, Liettua, Makedonia,
Malesia, Marokko, Nigeria, Palestiina, Puola, Ranska, Saksa, Somalia, Suomi, Syyria, Thaimaa, Tshekki,
Turkki, Ukraina, Unkari, Uzbekistan, Venäjä, Viro.
Noin 59 % jäsenistöstä on maahanmuuttajia.

HALLINTO
HALLITUS
Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttävät sen jäsenet vuosikokouksissa ja vuosikokousten välillä sen
valitsema hallitus.

HALLITUKSEN KOKOONPANO
Vuosikokouksessa 29.04.2005 valittuun hallitukseen ovat kuuluneet:
Nimi

Kielitaito

Toimi hallituksessa

Kansallisuus

Baha Afaneh

arabia, suomi, englanti, turkki

Puheenjohtaja

Palestiina

Abdullah Sadiqui

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

Varapuheenjohtaja

Afganistan

Eeva Solala

suomi, ruotsi, saksa, englanti

Sihteeri

Suomi

Tatjana Storberg

venäjä, suomi

Jäsen

Venäjä

Paulina Loseva-Niemi

venäjä, suomi

Jäsen

Venäjä

Inkeri Leino

suomi, englanti

Jäsen

Suomi

Tom Bollström

suomi

Jäsen

Suomi

Mohamed Bouknaraille

arabia, ranska, suomi

Varajäsen

Marokko

Takako Servo

japani, englanti, suomi

Varajäsen

Japani

Rahastonhoitajaksi valittiin Eija Lehtonen.
Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Aimo Laaksonen ja Merja Andersson sekä varatilintarkastajaksi Reijo
Malmi. Jäsenmaksun määräksi vuodelle 2005 päätettiin 10 €/vuosi ja opiskelijoilta 5 €/vuosi.

HALLITUKSEN KOKOUKSET
Toimikauden aikana hallitus on kokoontunut 16 kertaa.

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TULOS
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Vuoden 2005 ylijäämä oli 12.847,96 euroa ja tarkemmat tilinpäätöstä koskevat tiedot selviävät tilinpäätöksestä 1.1. – 31.12.2005 liitetietoineen.

MUUT TOIMIKUNNAT
SMYn edustajia on ollut erilaisissa ohjausryhmissä ja työryhmissä
- ETNO Länsi-Suomen etnisten suhteiden alueellinen neuvottelukunta, SMYn ja Porin edustajana Baha
Afaneh
- Porin Resurssirenkaan kokouksissa ovat edustajina olleet Pirjo Virta, Tatjana Storberg ja Elena Kim/50+
sekä Tiina Aydin, Sonja Sirkka/NYT
- Porin kaupungin TiHe –projektin ohjausryhmässä ovat SMY:tä edustaneet Pirjo Virta ja Baha Afaneh
- Monikulttuurisia tuulia työelämään - projekti Satakunnan TE-keskus, SMYn edustajana Baha Afaneh
- Tatjana Storberg Nova Etna-verkostossa yhdenvertaisuuden edistämiseksi (työministeriö, LounaisSuomen alue)
- Vanhustyön keskusliiton Ikä-Mamu –verkostossa SMYn edustajana Tatjana Storberg
- Monikulttuuriseen työhön valmentavan koulutuksen suunnittelutyöryhmässä Tatjana Storberg (mukana
MLL Satakunnan piiri, Porin kaupungin terveysvirasto ja sosiaalitoimi, TiHe-projekti)
- Kielikouluttajien työryhmässä Pirjo Virta
- Vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunnassa SMYn edustajana Sirpa-Helene Soini
- Monikielisyys- ja kulttuurisuus teemapäivän suunnittelutyöryhmässä Pirjo Virta
- SMYn johtoryhmässä Baha Afaneh, Eeva Solala, Pirjo Virta, Tatjana Storberg, Tiina Aydin, Sonja Sirkka ja
Eija Lehtonen
- Lisäksi on ollut useita lyhytkestoisia työryhmiä jonkin tietyn tapahtuman, koulutuksen tai muun tilaisuuden järjestely- ja suunnittelutehtävissä joissa mukana Pirjo Virta ja Tatjana Storberg

KANSAINVÄLINEN KOHTAAMISPAIKKA
Porin keskustassa Kansainvälinen Kohtaamispaikka on toiminut jo 10 vuotta eri kansallisuuksia kokoavana
vapaa-ajan viettopaikkana ja työharjoittelupaikkana. Kohtaamispaikassa voi osallistua erilaisiin kerhoihin,
tapahtumiin, juhliin ja info-/teemapäiviin tai lukea lehtiä, pelata biljardia ja pöytätennistä, juoda kahvia tai
oleilla muuten vain. Internet-koneet, videot, tv ja stereot ovat myös kävijöiden käytössä. Cafe Monicassa
voi lounastaa edullisesti viikoittain tutustuen erilaisiin makuihin maailmalta. Kaikki tämä on tarkoitettu sekä
kantaväestölle että uussuomalaisille.
Maahanmuuttajille Kansainvälinen Kohtaamispaikka on oivallinen paikka harjoittaa suomen kielen taitoa
käytännössä ja ottaa ensiaskeleita suomalaiseen työelämään. Myös suomalaiset saavat tietoa erilaisista
kulttuureista ja kontakteja eri puolilta maailmaa Poriin tulleisiin. Erityisesti suomalaiset nuoret ovat kiinnostuneet monikulttuurisen yhteisön tarjoamista mahdollisuuksista ja heitä onkin mukana toiminnassa yhä
enemmän, erilaisilla harjoittelujaksoilla ja myöskin vapaaehtoistoimijoina. Monesti on todettu, että Kansainvälinen Kohtaamispaikka on ainoa paikka missä erilaisten ihmisten aito kohtaaminen ja monikulttuuriseen työyhteisöön tutustuminen onnistuu hyvin.
Tilojen rahoitus on järjestetty SMYn omien NYT- ja 50+projektien sekä Porin kaupungin kulttuuritoimen
hallinnoiman TIHE -projektin kautta. Tilat olivat myös muiden kokoontujien käytössä ja samoja tiloja käyttää myös Elävät Nuket ry varastonaan.
Vuoden aikana säännöllisimmin tiloja käyttivät The English Club Pori ry ja Porin Suomi-Kreikka-yhdistys ry,
ja monia muita yhdistyksiä sekä tahoja kokoontui satunnaisemmin. Arki-iltoina todettiinkin monesti tilanpuutetta, eikä kaikille kokoontujille löytynytkään kunnollista kokoontumistilaa.
Kansainvälisen Kohtaamispaikan tilat ovatkin paitsi epäkäytännölliset myös riittämättömät, sillä kävijämäärä on kasvanut jatkuvasti. SMYn järjestämissä tapahtumissa osallistujamäärät ovat niin suuria että tiloihin
annetut turvallisuussäännökset eivät toteudu.
Isompiin tapahtumiin SMY onkin joutunut vuokraamaan tiloja muualta, esim. Porin työväenopistosta, Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisasta, Pihlavan asukastuvalta ja Liisanpuistosta.
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KÄVIJÄMÄÄRÄT
Vuonna 2005 kävijöitä yhteensä 14910, keskimäärin laskettuna 1243 henkilöä kuukaudessa ja 287 viikossa. Vähiten kävijöitä oli heinäkuulla (657/kk, 164/vk) ja eniten huhtikuussa (1964/kk, 393/vk).
Vuositasolla kävijöitä oli 1757 henkilöä enemmän kuin vuonna 2004.
Kaavio: Kansainvälisen Kohtaamispaikan kävijämäärät
Vuodet 2001 – 2005
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PROJEKTIT JA HANKKEET
NYT –PROJEKTI

* 1.2.2002-31.12.2006

NYT –projektin tavoitteena on edistää maahanmuuttajanuorten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan,
tutustuttaa eri kulttuureista peräisin olevia nuoria toisiinsa ja toistensa kulttuureihin, edistää suvaitsevaisuutta ja ehkäistä rasismia nuorten keskuudessa. Tavoitteena on myös nuorten rohkaiseminen erilaisiin
harrastuksiin sekä oma-aloitteisuuden että vastuun ottaminen sekä aktiivisuus suomalaisessa yhteiskunnassa. Kohderyhmänä ovat 16-25-vuotiaat maahanmuuttaja- sekä suomalaiset nuoret. Rahoittajina ovat
Raha-automaattiyhdistys ja Porin kaupunki. Projektin vetäjänä toimi Tiina Aydin 1.1.2005 – 4.7.2005 välisenä aikana, jonka jälkeen hän jäi äitiyslomalle. Seuraajaksi valittiin Sonja Sirkka 5.7.2005 – 12.12.2005.

TOIMINTA
Nuoria saatiin mukaan projektin toimintaan järjestämällä heitä itseään kiinnostavaa toimintaa / harrastusmahdollisuuksia kerran viikossa. Vuoden aikana NYT -projektin nuoret saivat kokeilla uusia lajeja kuten
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tehojumppa tytöille, liikuntakerho pojille, vatsatanssi, paintball sekä hiustenleikkuukurssi. Toimintaillat
olivat myös keino saada maahanmuuttaja- ja suomalaisnuoret yhteen. Yhdessä tekemistä hauskuudella ja
mielekkyydellä.
Nettikahvila International Café Internet (ICI) toimi Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen tiloissa perjantaisin klo 18-22. Cafessa oli mahdollisuus pelata biljardia, pingistä, käyttää nettiä, kuunnella musiikkia, tehdä
ruokaa kokkauskerhossa kerran kuussa. Vuoden 2005 lokakuun alussa kokkauskerho jäi tauolle ja toteutui
Internet Cafessa kerran kuussa eri teeman mukaan.
Joulukuussa 2005 projektissa oli toimintana vain Internet Cafe perjantai-iltaisin ja liikuntakerho keskiviikko-iltaisin projektin vetäjän Sonja Tuokkolan (os. Sirkka) irtisanoutumisen vuoksi. Kahvilan valvojina toimivat työharjoittelijat, vapaaehtoiset nuoret, maahanmuuttajat sekä suomalaiset nuoret projektin vetäjän
ohella. Nuoret olivat tervetulleita yhdistyksen tiloihin arkisin klo 8-18. Projektin vetäjä oli nuorten tavattavissa keskustelun merkeissä. Nuoret saivat vapaasti käyttää esim. biljardi- ja pingispöytää.
Yhteistyö eri tahojen (50+ projektin ja eri järjestöt) kanssa oli merkittävää. Toimintaa järjestettiin muun
muassa retkiä ja ulkoilupäiviä:
- Vuoden alussa 2005 tehtiin yhteinen matka moskeijaan Helsinkiin. Osallistujia oli 26 kuudesta eri kansallisuudesta.
- Monikulttuurinen perheleiri Silokalliolle. Osallistujia oli 37.
- ”Nuoret läheltä ja kaukaa” -monikulttuurinen vaellus yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin (kansainvälinen perhetyö) ja Porin kaupungin nuorisotyön (erityisnuorisotyö) kanssa. Vaelluksen tavoitteena oli monikulttuurinen elämys suomalaisessa luonnossa, suvaitsevaisuuden lisääminen ja eräolosuhteissa
toimiminen yli kulttuurirajojen. Osallistujia vaelluksella oli 14 ja edustettuina neljä eri kansallisuutta.

YHTEISTYÖTAHOT
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Satakunnan piiri, Porin kaupungin Vapaa-aikavirasto, Liikunta ja Elämys ry., Pihlavan asukastupa, Sampolan asukastupa, Porin sosiaalikeskus, lastensuojelu, Porin Tekniikkaopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin yksikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Porin Palveluopisto, Porin työvoimatoimisto, Porin aikuiskoulutuskeskus, Porin resurssirengas, Lastenkulttuurikeskus, PAKK ja Länsi-Porin lukio.
Työvoimatoimiston kautta on NYT -projektissa ollut työelämävalmennuksessa sekä maahanmuuttaja että
suomalaisnuoria. Monet heistä ovat harjoittelun jälkeen jääneet mukaan projektin toimintaan ja osa heistä
vapaaehtoistyöntekijöiksi. Harjoittelijoiden lukumäärät kuukausittain vuonna 2005: tammikuu 1, helmikuu
1, maaliskuu 6, huhtikuu 6, toukokuu 6, syyskuu, 2, lokakuu 5, marraskuu 4. Yhteensä 31 harjoittelijaa.

TULOKSET
Projektiin osallistuvien nuorten määrä on kasvanut yli puolella vuoden 2004 kävijämäärästä. Eniten projektin toimintoihin osallistui Venäjältä ja Virosta tulleita nuoria. Projektin toimintailtoihin osallistui yleensä
kerralla n. 5-25 nuorta. Yhteensä projektiin osallistuneita nuoria vuonna 2005 n.1513 ja he olivat kotoisin
19:sta eri maasta: Venäjä, Viro, Afganistan, Amerikka, Argentiina, Bangladesh, Britannia, Kiina, Kenia,
Kosovo, Kurdistan, Latvia, Makedonia, Meksiko, Nigeria, Puola, Suomi, Turkki, Unkari.
Projektiin osallistuneiden nuorten joukko on jatkuvasti muuttunut, koska osa nuorista on muuttanut pois
paikkakunnalta tai maasta ja toisaalta taas uusia suomalaisnuoria on tullut mukaan projektiin.
Harrastuksiin tutustumalla maahanmuuttajanuoret saivat kontaktia suomalaisiin, oppivat suomen kieltä ja
tapoja. Nuoret olivat kiinnostuneita keskustelemaan kulttuurien erilaisuuksista. Myös opiskeluun ja työhön
liittyvät asiat kiinnostivat nuoria.
Nuoret ovat olleet kiinnostuneita projektin 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.
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50+ PROJEKTI

*1.4.2004 – 31.12.2006

Yli 50-vuotiaiden maahanmuuttajien työllistymisen ja elämänhallinnan tukeminen
Rahoitus:
Raha-automaattiyhdistys ja Porin kaupunki
Henkilöstö: Tatjana Storberg, projektipäällikkö (SMY:n palkkaama) ja Elena Kim, projektityöntekijä (Porin
kaupungin palkkaama)

TOIMINTA
Projektin toiminta edellisen vuoden tapaan on jakaantunut kahteen osaan: yksilötyöhön (asiakastyö) ja
ryhmätyöhön (tapahtumat ja kerhot)
50+projektin toinen toimintavuosi on syventänyt näkemyksiä yli 50-vuotiaiden Porissa asuvien maahanmuuttajien kotouttamistyöstä. Projektin toiminnalla pyrittiin projektin alusta alkaen tekemään tiedotustyötä yhteiskunnan palveluista maahanmuuttajille, ja vastavuoroisesti kantaväestölle on tiedotettu tehostetusti maahanmuuttajien kulttuureista ja sopeutumishaasteista.
Projektissa on katsottu tarpeelliseksi nostaa esille ne epäkohdat, jotka ovat esteenä monikulttuuriseen
yhteiskuntaan sopeutumiselle sekä maahanmuuttajien että kantaväestön kannalta.
Vuonna 2005 mietittiin, miten voidaan lievittää ennakkoluuloja puolin ja toisin sekä edesauttaa positiivisen vuorovaikutussuhteen syntymistä. Käytännössä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi yritettiin mahdollisimman paljon järjestää maahanmuuttajien ja suomalaisten yhteistoimintaa. Tapahtumia järjestettiin usein monien tahojen kanssa yhteistyönä. Yhteisten tapahtumien avulla tuotiin esille kulttuuria
aidoimmillaan ja herätettiin keskustelua yleisellä tasolla.
Projektin aikana huomattiin, että maahanmuuttajien tiedot suomalaisten arkielämästä ja arvoista ovat vähäisiä. Projektin asiakkaille esiteltiin suomalaisuutta eri näkökulmista, ja esitysten pohjalta keskusteltiin
aiheista, vertailemalla niitä omaan kulttuuriin.
Vuonna 2005 pyrittiin käynnistämään maahanmuuttajien keskuudessa keskustelua omasta sopeutumisestaan, perheestään, lasten kasvatuksesta ja tulevaisuuden näkymistä ja todettiin, että nämä keskustelut
kiinnostavat maahanmuuttajia. Projektin toiminnassa kiinnitettiin huomiota, ei ainoastaan yksilöihin, vaan
enemmän perheeseen kokonaisuudessaan. Huomattiin, että perheen merkitys vieraassa kulttuurissa korostuu ja perheen voimavarat pyrittiin selvittämään ja kanavoimaan sopeutumisen tärkeäksi keinoksi.
Työllistymisapu oli vuonna 2005 edistynyt melko hyvin, maahanmuuttajille on vuosien varrella muodostunut käsitys siitä, että Satakunnan Monikulttuuriyhdistykseltä saa apua työ- tai työelämävalmennuspaikan
haussa. Yhdistys itse on työllistänyt monia maahanmuuttajia ja se on hyvä apu ylläpitää Kansainvälistä
Kohtaamispaikkaa, jossa kohtaavat erilaiset kulttuurit. Yhdistyksen monikulttuurinen työyhteisö saa paljon oppia erilaisista kulttuureista, ja vastavuoroisesti maahanmuuttajataustaiselle henkilölle se on suotuisan työyhteisön muoto, suomalaisen työelämän sääntöjen omaksumisprosessissa.
Projektissa on toiminut vuonna 2005 yhdeksän (9) vapaaehtoista työntekijää. Joukossa on sekä suomalaisia että maahanmuuttajia. Tavoitteena on aina ollut tarjota jokaiselle mielekästä toimintaa, jota hyödyntävät monet osapuolet. Erityisesti kulttuurialan ihmiset ovat helposti tulleet yhdistyksen toimintaan. Satakunnan Monikulttuuriyhdistys on hyödyntänyt kulttuurin ammattilaisten osaamista ja sitä kautta se on
saanut näkyvyyttä Porissa.
Kuluvana vuonna 50+projektin toiminta on vakiintunut maahanmuuttajien keskuudessa ja on tavoitettu
kodeista sellaisia yli 50-vuotiaita maahanmuuttajia, jotka olivat aikaisemmin yksin kotona. On myös kehitetty ja syvennetty laajasti yhteistyötä monien porilaisten tahojen kanssa.
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Yhteistyökumppaneiden luetteloon on tullut sellaisia organisaatioita, jotka eivät aikaisemmin ole olleet
tekemisissä maahanmuuttajien kanssa.
Projektissa toimii asiantuntija-/ohjausryhmä, johon kuuluvat Porin seudun työvoimapalvelukeskuksen, Porin kaupungin työllisyysyksikön, sosiaalikeskuksen, terveysviraston, Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin
yksikön ja Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen edustajia.
Ohjausryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimii projektipäällikkö. Ohjausryhmän toiminta on projektin
alussa katsottu välttämättömäksi projektin toiminnan tehostamiseksi sekä eri organisaatioiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Vuonna 2005 ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa. Ohjausryhmän kokouksissa
projektipäällikkö kertoo projektin kuulumisista, projektityöntekijä kertoo keskeisistä haasteista asiakastyössä, ryhmän jäsenet tuovat esille maahanmuuttajatyön linjauksia ja uusia lainsäädäntöjä. Kokouksissa
suunnitellaan tulevaa yhteistyötä. Projektipäällikkö saa kokouksien välisenä aikana konsultaatiota ryhmän
jäseniltä ongelmatapauksista.

ASIAKKAAT
Asiakkuus projektissa tarkoittaa vähintään ½ tunnin asioimista kerrallaan projektipäällikön tai projektityöntekijän luona. Hoidettavien asioiden luettelo on melko laaja, ja se sisältää Suomessa elämisen monet osaalueet.
Asiakasmäärä:

299, josta naisia 245 ja miehiä 54

Asiakaskäyntien määrä:

586, josta kotikäyntejä 17

Lähtömaat:

Venäjä, Viro, Bulgaria, Kazakstan, Latvia, Afganistan, Ukraina

Projektiin rekisteröity henkilömäärä

112 henkilöä (miehet 30, naiset 82 )

TYÖLLISTYMISASIAT
Työllistyneitä (5):
miehet 1
naiset 4
Kolme (5) työpaikkaa yhdistelmätuella
Työelämävalmennuspaikkoja saaneita (16):
miehet 3
naiset 13
Yhteensä: 21 (sekä työpaikka, että työelämävalmennuspaikkoja saaneita )

RYHMÄTYÖ
Asiakkaiden kanssa keskusteltaessa projektissa on pyritty poimimaan asioita tai ongelmia, joita on myöhemmin käsitelty yleisellä tasolla ryhmissä. Tällä tavalla pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon maahanmuuttajia ja kantaväestöä liikkeelle. Vuonna 2005 tärkeäksi aiheeksi nousi maahanmuuttajien oma
kulttuuri-identiteetti, sopeutumisprosessi, integroituminen ja terveyden ylläpitäminen. Tapahtumien järjestelyssä on otettu huomioon yhteistoiminnan kokeilu suomalaisten kanssa. Tapahtumissa kulttuuri on tuotu
esille kahvin tai teen juonnin avulla (Japanilainen teeseremonia, Suomalaisen kahvinjuonnin historia), jonka ympärillä keskusteltiin kulttuuri-identiteetin muodostumishistoriasta ja merkityksestä. Omaa kulttuuriaan maahanmuuttajat esittivät yleisötapahtumissa, kuten Pori Folk-festivaalissa.
Ryhmätyöskentelyssä otettiin huomioon suomalainen yhteiskunta ja palvelujärjestelmä. Kaikki tapahtumat
oli sidottu elämään Suomessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.
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Terveyttä ja sen ylläpitämistä projektissa on pidetty tärkeänä roolina sopeutumisessa. Tästä syystä terveysaihetta käsiteltiin teoreettisesti monista näkökulmista eri alojen asiantuntijoiden esitysten avulla.
Erityisesti korostettiin liikunnan merkitystä terveyttä ylläpitävässä toiminnassa. Liikuntamahdollisuuksien
järjestämiseen asiakkaille kiinnitettiin huomiota.
Vuonna 2005 asiakkaille järjestettiin kaksi liikuntakerhoa viikoittain (sauvakävely- ja uintikerho sekä naisille että miehille ja miesten liikuntakerho, jonka pohjalta perustettiin miesten Futsal-joukkue).
Suomen kielen opetusta järjestettiin asiakkaiden erilaisia tarpeita huomioiden. Hyvin varttuneelle väelle
opetettiin omalla äidin kielellä (venäjä) kiirehtimättä. Hyvin edistyneille järjestettiin keskustelukerho suomen kielellä, jossa keskusteltiin monista asioista liittyen oman kotimaan asioihin, suomalaisuuteen ja maailman tapahtumiin.
Yhteensä tapahtumiin on osallistunut 474 henkilöä.

YHTEISTYÖ
Yhteistyö monien organisaatioiden kanssa onnistui kiitettävästi viime vuonna. Useat tapahtumat järjestettiin monien tahojen yhteistyönä ja sitä kautta saatiin puolin ja toisin kokemusta. Eräänä esimerkkinä voi
mainita ohjausryhmän kautta muodostuneen verkoston, joka toimi esimerkiksi asiakkaan vaikean tilanteen
selvittelyn tapauksessa.
Maahanmuuttajat on projektin toiminnan avulla nostettu esille monessa yhteydessä Porissa. Oli pyrkimys
myös tuoda esille maahanmuuttajat henkilöinä ja tämän kautta pyrittiin vaikuttamaan positiivisemman
mielikuvan syntymiseen maahanmuuttajista ja edesauttamaan positiivisten vuorovaikutussuhteiden muodostamista.

YHTEISTYÖKUMPPANIT




























Porin kaupunki: Porin seudun työvoiman yhteispalvelukeskus, terveysvirasto ja sosiaalitoimi, työllisyysyksikkö, työväenopisto
RAY
Porin työvoimatoimisto
Satakunnan T&E-keskus, työvoimaosasto
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin yksikkö
Yhteisen seurakuntatyön keskus
Dementia hoitokoti Dagmaria Oy
SAMK, sosiaali- ja terveysalan Porin yksikkö
Porin Yliopistokeskus kulttuuri- ja maisemantutkimuslaitos
Vapaaehtoistoiminnan keskus LIISA
MLL, Satakunnan piiri
Porin Työväenopisto/Majava-projekti
Maltti-projekti
NYT-projekti / SMY
Omatoimihanke/SMY
SEIS (Suomi Eteenpäin Ilman Syrjintää – kouluttajaverkosto )
Pihlavan asukastupa
Pihlavan ev.lut.seurakunta
TSL/ Porin opintojärjestöt
Nova Etna –verkosto yhdenvertaisuuden edistämiseksi / Työministeriö
Pori Folk / kulttuuritoimi
Sosiaalikeskus / kotipalvelu
WA Connection
Eurajoen Kristillinen opisto
Satakunnan työvoimatoimistot
Suomen Islam-yhdyskunta
Bussi-Ketonen
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Sininauha
Viikkarin Valkama / Aino ja Oiva-kerho, Porin vanhustenkotiyhdistys ry
Yhteisen seurakuntatyön keskus
Porin resurssirengas
Interfishauction Oy
Keski-Porin ev. lut. seurakunta
Umpikujasta Rauno Lehtonen Oy
Ravintola Raatihuoneen kellari
Klubitalo Sarastus
Terveystoimi / avoterveydenhuolto
Vapaa-aikavirasto
Itä-Porin koulu / ylä-aste
Kotkan sosiaalitoimisto ja Muuttolinnut-projekti
VVO-Kotikeskus / Pori ja Kotka
Kotkan työvoimatoimisto
Suomen palloliitto / Satakunnan Piiri
Kulttuurityöpaja-projekti / Porilaiset kulttuurijärjestöt ry
OK-opintojärjestö

OMATOIMIHANKE 4 / TYÖTTÖMIEN MAAHANMUUTTAJIEN
OMA-ALOITTEISUUDEN
JA
OMATOIMISUUDEN
TUKEMINEN
1.1. – 31.12.2005
Satakunnan TE-keskuksen omatoimisuusavustuksella ja Porin kaupungin rahoituksella omatoimihankkeeseen palkattu toiminnanohjaaja Pirjo Virta koordinoi SMY:n kurssi- ja kerhotarjontaa sekä ideoi uutta toimintaa. Vuonna 2005 tuotiin esille monikulttuurisuutta erilaisten tapahtumien avulla. Juhlien ja muiden
tapahtumien järjestelyissä maahanmuuttajille tarjoutui mahdollisuus tuoda esille omaa kulttuuriaan sekä
omia taitojaan ja kykyjään.

TAPAHTUMAT
14.2. Ystävänpäiväjuhla
Ystävänpäivänä yllätyksiä ystäville, tietoisku ystävänpäivän historiasta ja merkityksestä, keskustelua ystävänpäivän vietosta Japanissa, Argentiinassa, Venäjällä, Saksassa ja Suomessa. Järjestäjinä mm. Natalia
Katseblina (Venäjä), Takako Servo (Japani), Natalia Zitarosa (Argentiina), Elena ja Vladimir Veirik (Venäjä), Outi Kähö, Kristian Nevalainen, Sirpa-Helene Soini ja Ruth Zerbe (Saksa). Yhteinen ystävänlaulu ym.
ohjelmaa, osallistujia 25.
8.3. Kansainvälinen naistenpäivä
Kansainvälisenä naistenpäivänä hemmotteluhetki naisille. Mm. niskahierontaa, Monikulttuuristen pikkunaisten esitys, Kalinka-lauluyhtye (Venäjä), laulua ja kitaransoittoa Mischa Van Kan (Hollanti), huilunsoitto
Kristian Nevalainen, kahvitarjoilu. Järjestäjinä mm. Aimo Kalenoja ja Maria Moskaleva. Osallistujia n. 50.
23.3. Ortodoksinen perinne pääsiäisenä.
Porin Seudun Merkonomit ry:n tutustuminen maahanmuuttajiin ja SMYn toimintaan, yhteisen illan ohjelmassa ortodoksisuus ja pääsiäisperinteet. Järjestäjinä Kira Mäkelä ja Maria Moskaleva. Osallistujia 15.
14.4. Romani-ilta yhteistyössä Romako - projektin kanssa.
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Puhujat Tom Bollström, Rainer Lindeman ja Olavi Eskola. Tietoa romanikulttuurista, nykypäivästä ja historiasta. Musiikkia ja yleisökysymyksiä. Osallistujia 44.
25.4. Satakunnan Martat opetustuokio: vappumunkkien ja siman valmistus. Osallistujia 6.
29.4. SMYn vuosikokous, osallistujia 34. Vuosikokouksen puheenjohtajana Antti Vuolanne. Kansallisuuksia 8 (Afganistan, Latvia, Makedonia, Palestiina, Suomi, Unkari, Venäjä, Viro).
29.4. Vappujuhla
DIAK-opiskelijoiden Heidi Mäenpään ja Pauliina Pirhosen järjestämää ohjelmaa, Kalinka ja flamencotanssiryhmä esiintyivät, munkki- ja simatarjoilu. Osallistujia 55.
8.6. Afrikkalaisen rytmin ilta ja vapaaehtoisten kiitos-ilta.
Illan ohjelmassa: djembe-rummutusta ja egyptiläistä kansantanssia, flamenco-esitys. Jokainen sai kokeilla
aitoja afrikkalaisia rumpuja opastuksella. Yleisö sai tietoa uudesta tanssilajista joka on vasta tekemässä
tuloaan Suomeen: Tribal-tanssi. Näyttelytilassa esillä Afrikan valtioiden esittelyt ja afrikkalaisia esineitä.
Monica-kahvilassa afrikkalaista ruokaa tarjolla. Osallistujia 81.
26.8. To be together – Kosovo-ilta.
Porissa vierailleet kosovolaiset sairaanhoito-opiskelijat kutsuivat porilaiset tutustumaan kulttuuriinsa. Ohjelmassa SAMKin yhteistyöprojektin ja opiskelijoiden esittely. Musiikkia, laulua, tanssia, kosovolaisia maistiaisia. 38 osallistujaa.
28.10. "Tervemenoa ja tervetuloa Afrikkaan" - ilta
Tervetulosanat lausuttiin 23 kielellä: ewe, igbo, joruba, swahili, ruotsi, ranska, viro, latvia, liettua, ukraina,
venäjä, tsekki, turkki, dari, hindi, arabia, espanja, kiina, thai, englanti, suomi, porin murre ja rauma kiäl!
Maistelimme ghanalaista kanaa maapähkinäkastikkeessa ja tutustuimme afrikkalaiseen helmikorutaiteeseen Ennikki Elquiraoui-Ezen johdolla, nautimme Hannele Aaltosen Tribal-tanssiesityksestä ja saimme tietoa vatsatanssista. Rummutustyöpajassa opimme tabla- ja djemberumpujen soittoa, tanssimme afrikkalaisia tansseja nigerialaisen ja ghanalaisen musiikin tahdissa ja katselimme kuva-esityksiä Keniasta ja Tansaniasta (Sonja ja Valtteri Tuokkola). Ruuanvalmistuksessa pääjärjestäjänä Marja Aromaa, valmistelussa
mukana Prince Target Ayannubi (Nigeria) ja opiskelijat Heidi Mäenpää ja Suvi Toivonen sekä illan järjestelyissä mukana harjoittelijat Leonid Samohvalov, Elena ja Vladimir Veirik (Venäjä). Tilan koristelussa apuna
myös Zsuzsanna Rosendahl (Unkari). Osallistujia oli 70, edustaen 14 kansallisuutta
10.12. SMYn monikulttuurinen joulujuhla.
Ohjelmassa leikkimielisiä kilpailuja ohjaajana Elena Zabrodina (Venäjä) ja SAMK-opiskelijat Hanna-Riikka
Wallin ja Katariina Myllylä. Joulupukki Prince Target Ayannubi (Nigeria) ja tontut Abdullah Sadiqui (Afganistan), Mahir Cankara (Turkki) ja Xhevdet Ibishi (Kosovo) vierailivat juhlassa joulumieltä ja -paketteja
jakamassa. Lina Noor ry:stä Miriam ja Thaqiba esittivät vatsatanssia, Ulla Tuunanen säesti kitaralla yhteislaulua, Jorma ja Sirkka Ranne lauloivat ja soittivat, Kalinka ja musiikkileikkikoulun lapset esiintyivät. Työharjoittelijat järjestämässä: glögi- ja puurotarjoilu.
78 osallistujaa edustaen 12 kansallisuutta.
Tapahtumissa osallistujia yhteensä: 496.
Osallistujien kansallisuuksia: Afganistan, Albania, Argentiina, Eritrea, Hollanti, Iso-Britannia, Kenia,
Kosovo, Latvia, Liettua, Makedonia, Malesia, Marokko, Nigeria, Palestiina, Puola, Saksa, Suomi, Tsekki,
Turkki, Ukraina, Unkari, Venäjä, Viro.
Tapahtumien järjestäjiä 29 eri henkilöä, joista maahanmuuttajia 15.
Lisäksi yhteistyötapahtuma Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Satakunnan piirin KAMELIprojektin kanssa: 10.11 Länsi-Porin lukiossa monikulttuurinen päivä
mukana mm. Sonja Tuokkola, Marja Aromaa, Tom Bollström, Zsuzsanna Rosendahl (Unkari), Ksenia Kivelä
(Venäjä), Heidi Mäenpää, Julia Petrishina (Venäjä), Svetlana Klimova (Venäjä), Abdullah Sadiqui (Afganistan), Elena ja Vladimir Veirik (Venäjä), Leonid Samohvalov (Venäjä), Daniel Nagy (Unkari), Daniel Njoroge
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(Kenia) ja Prince Target Ayannubi (Nigeria) sekä lisäksi muita maahanmuuttajia MLL:sta. Osallistujia
n. 250

KURSSIT / KERHOT

- osallistujien määrä /viikko

(opettaja)

SUOMEN KIELI
 Suomen kielen alkeet 1 - 6 osallistujaa (Sirpa-Helene Soini)
 Suomen jatkokurssi 1 - 3 osallistujaa (Sirpa-Helene Soini)
 Suomi keskustelukerho 1 - 3 osallistujaa (Sirpa-Helene Soini)
 Suomen kielen erityisohjaus 2 - 5 osallistujaa (Sirpa-Helene Soini)
 Suomen kielen lisäkurssi 2 - 6 osallistujaa (Sirpa-Helene Soini)
 Suomen kielen kurssi 3 osallistujaa (SAMK – opiskelijat Katariina Myllylä ja Hanna-Riikka Wallin)
Suomen kielen kerhoihin osallistuneiden kansallisuudet: Afganistan, Hollanti, Iso-Britannia, Kenia, Latvia,
Liettua, Makedonia, Malesia, Marokko, Saksa, Tsekki, Turkki, Unkari, Venäjä, Viro.

MUITA KERHOJA


















Venäjän jatkokurssi 1 - 3 osallistuja (Kira Mäkelä)
Englannin opetus venäjänkielisille 8 - 14 osallistujaa (Julia Izakova)
Musiikkileikkikoulu, pianonsoittopiiri ja kuorojen ohjaus 11 - 20 osallistujaa (Natalia Katseblina)
Suomi-englanti-kerho 1 osallistuja (Jonna Aro)
Ruotsin kielen kerho 2 - 4 osallistujaa (Kirstian Nevalainen)
Englannin keskustelukerho 1 – 4 osallistujaa (Kirstian Nevalainen)
Englanti-venäjä – kirjallisuuskerho 8 - 10 osallistujaa (Julia Izakova)
Flamenco-tanssikurssi 1 - 7 osallistujaa (Natalia Zitarosa)
Turkin kielen kerho 1 - 6 osallistujaa (Elif Özciftci)
Ranskan alkeet ei osallistujia (Mehdi Merrir)
Venäjän alkeet 1 - 2 osallistuja (Kira Mäkelä)
Äiti/isä-lapsi-kerho osallistujina 3 - 5 äitiä ja 3 - 6 lasta (DIAK-opiskelijat + Marja Aromaa)
Jumppa naisille 3 - 6 osallistujaa (Ksenia Kivelä)
Englanti-ruotsi-kerho 4 osallistujaa (Kirstian Nevalainen)
Itämainen vatsatanssi 6 - 10 osallistujaa (Hannele Aaltonen)
Monikulttuurinen äiti/isä+lapsikerho 1 - 4 äitiä ja 1 - 4 lasta (Marja Aromaa, Ksenia Kivelä ja Eeva
Puumala)
Arabian opetusta 1- 2 osallistujaa (Mohamed Bouknaraille)

Osallistujien määrät vaihtelivat kuukausittain 2 (heinäkuu) - 131 (lokakuu).

KULTTUURIEN ESILLE TUOMINEN SATAKUNNASSA
31.1.
13.2.
15.3.
22.4.

Takako Servo Meri-Porin lukiossa, aiheena buddhalainen uskonto ja kuolema
Kyrönkankaan Pelimannipäivillä Karviassa Kalinka-lauluyhtye esiintymässä
Itä-Porin koulussa vanhempainillassa Abdullah Sadiqui islamista kertomassa
Porin Palveluopistossa lähihoitajille kertomassa Abdullah Sadiqui

NÄYTTELYT


Kesän ajan näyttelytilassa: Afrikan maiden liput ja perustiedot - näyttely
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Lokakuusta alkaen: Katsaus SMY:n historiaan lehdistössä

SMYN TOIMINNAN ESITTELY
20.1. Nakkilan lukiosta 15 oppilasta, haastateltavana 3 maahanmuuttajaa Vladimir Veirik ja Maria Moskaleva (Venäjä) sekä Abdullah Sadiqui (Afganistan).
1.2. PSYL lukiolaisia 6 henk.
9.2. PAKKissa kartoitusjaksolla esittelemässä, osallistujia n. 30 + 5 tulkkia.
15.2. SAMK sosionomi-opiskelijat ja opettaja 13 henk.
16.2. Vapaaehtoistoiminnan keskus LIISAssa (50+projektin järjestämässä japanilaisen teeseremonian yhteydessä SMYn toiminnan esittelyä) 22 osall.
17.2. Vera Mustonen ja Marja Kivimäki Rauman kaupungin maahanmuuttajien ohjaajat
21.2. DIAK Pori sosionomi-opiskelijoita ja opettaja 15 henk.
15.3. Porin palveluopisto lähihoitajat n. 20 henk.
15.3. Eurajoen kristillinen opisto, 8 henk.
16.3. Porin palveluopisto elintarvike- ja tarjoilija-opisk. 15 henk.
23.3. Harjavallan SAMK sosionomi-opiskelijat 16 henk.
29.3. Uusille afgaaneille tiedotustilaisuus SMYssä 8 afgaania + tulkki+ sostt
12.4. Porin ammattiopisto oppisopimuskoulutuksessa opiskelevia 14 henk.
20.4. PAKK - opiskelijoita 16 henk.
25.4. PAKK - opiskelijoita 17 henk.
28.4. Porin Palveluopisto lähihoitajat 16 henk. + työvoimatoimistosta Kirsti Salminen
3.5. Harjavallasta Tanssitossut, 2 henk.
11.5. PORI 2008 kv-ryhmä, 6 henk.
16.6. Vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunta, 6 henk.
22.8. sairaanhoitaja-opiskelijat Kosovosta + SAMKin opettaja, 16 henk.
12.9. Porin Palveluopisto merkonomi-opiskelijoita 10 + SAMK-opiskelijoita 2 + DIAK-opiskelijoita 3 +
maahanmuuttajia 11
13.10. Porin Palveluopisto lähihoitaja-opiskelijoita 10
18.10. Porin Palveluopisto latvialaiset työharjoittelijat, 15 + opettaja
2.11. PAKK perusjakso maahanmuuttajat 15 henk.
23.11. Porin Palveluopisto 20 henk.
24.11. Porin Palveluopisto 20 henk.
25.11. SAMK Pori, sosionomi-opiskelijat 30henk.

YHTEENSÄ 408 henkilöä

TIEDOTUS
-

4.1.2005 Satakunnan Kansasta pyydetty thaimaalaisia haastatteluun ”Rahan antaminen on ainoa
keino auttaa kotimaata” ja ”ihmisten mieliä ei voi jälleenrakentaa kuten taloja”
Tanja Hyden SAMK sairaanhoitaja-opiskelija: haastattelu yhteisöllisyydestä Afganistanissa, Abdullah
Sadiqui.
15.2. YLä-Satakunta: Vähemmistöt säväyttivät musiikilla ja pukuloistolla (Kalinka-lauluyhtye esiintymässä Kyrönkankaan Pelimannipäivillä Karviassa)
16.2. Kankaanpään Seutu: Kansallispukujen väriloisto säväytti. Vähemmistöjen kansanmusiikki veti
väen Sampolaan.
26.2. Satakunnan Kansa: Maahanmuuttajien merkitys Satakunnalle kasvaa. Kirjoittajana Pasi Kumpulainen, TE-keskus. Kuvassa olevien maahanmuuttajien suostumusta kuvan käyttöön ja työelämäntilannetta tiedusteltu toiminnanohjaajan kautta.
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-

21.3. Turun Diakoni-ammattikorkeakoulun opiskelijan Marianne Enolan haastattelu toiminnanohjaajalle SMYstä.
Leena Faler ja Kirsi Hakala SAMK, tiedustelu eri kansallisuuksista Porissa koulutyöhön opintopiiriin
yhteisöllisyydestä.
Krista Tuominen Psyl, koulutehtävä maahanmuuttajan kotoutumisesta - haastattelu Abdullah Sadiqui
31.3. Auran aalloilla radiossa toiminnanohjaajan haastattelu
11.4. Toiminnanohjaajan haastattelu Uusi Aika-lehteen
11.4. Haastattelu Satakunnan Kansaan romaninuorten harjoittelusta ja romani-illasta
14.4. Uusi Aika: Romani-ilta Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksessä
15.4 – 21.4. Satakunnan Kansan Virta-liite: Romanit aktivoituneet
10.5. YLE Satakunnan radiossa Takako Servo kertoi SMYn toiminnasta
16.5. Satakunnan Kansa: Monikulttuuriyhdistys toimii kulttuurien siltana
28.5. - 29.5. Satakunnan Viikko-lehdessä: Juhlan paikka. Poriin Pietarista muuttanut Misha Kulikov
valmistuu lauantaina prosessinhoitajaksi. Työpaikkakin on jo valmiina.
4 - 5.6. Uusi Pori: Afrikka esillä Monikulttuuriyhdistyksessä (toiminnanohjaajan ja Marja Aromaan
haastattelu)
Lalli 10.6. ja Satakunnan Viikko 11 – 12.6.2005 Afrikan rytmit riemastuttivat(Liitteenä)
4.8. Satakunnan Kansa, Virta-liite ”Islamin nimeen” (toiminnanohjaaja järjesti haastattelut SK:n
erikoistoimittajan pyynnöstä)
Haastattelu Eeva Järvensivu + Susanna Paattimäki SAMK Pori, aihe ”mitä terveys merkitsee, mitä
sairaus” haastateltavina Takako Servo (Japani) ja Elena Veirik (Venäjä)
Esitys DIAK Pori ”maahanmuuttajan sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan” Abdullah Sadiqui
30.9. Lalli. Hiekka-aavikolta kalanvälittäjäksi, Baha Afaneh.
Turku DIAK medianomi-opiskelija Marianne Enolan haastattelu toiminnanohjaajasta ”luovaa hulluutta ja lievää työnarkomaniaa”. (Liitteenä)
Skolehti 2 /2005-2006: Kansainvälisyyspäivä 10.11.2005 Länsi-Porin lukiossa
SMYn pikkujouluista maininta Satakunnan Työssä 15.12.2005 sekä Uusi Pori-lehdessä 22.12.2005
ja kuvia Satakunnan Työssä 22.12.2005

LÄHIÖYHTEISTYÖ
Sampolan asukastupa ja yhteistyössä Elämän Leipä-yhdistyksen kanssa: naisille jumppaa Itä-Porin yläasteen voimistelusalissa. Vetäjät Ksenia Kivelä ja Elina Kulmala.

VIERAILUT














11.1 kirjastossa Klubitalo Sarastuksen, Hiittenhovin ja Tukiranka ry:n yhteisnäyttelyn avajaiset,
osallistujia SMYstä 4.
20.1. Paljeklubilla, 8 osallistujaa SMYstä.
Harjavallan SAMKissa sosionomi-opiskelijoiden loppuraportin esittelytilaisuus suomen kielen opetuksesta maahanmuuttajille SMYssä syksyllä 2004.
6.4.Tutustuminen bändikeskukseen, osallistujia 6.
13.4. Maahanmuuttajailta Pormestarinluodon SRK – kodilla, myös Baha Afaneh edustajana
21.4. Valmentavan romanikoulutuksen päätösjuhla PAKKissa
12.5. Perusturvatoimistossa tutustumassa aikuissosiaalityöhön
18.5. Kulttuurit kohtaavat – maahanmuuttajia ja ulkomaalaisia Satakunnan museossa,
osallistujia SMYstä 12.
8.6. Poriginal Galleriassa satakuntalaisia luontokuvia -näyttely, kirjaston näyttely ranskalaisia pastilleja - porilaislasten Ranska, Klubitalo Sarastus avoimet ovet. Osallistujia SMYstä 3.
22.6. Rakennuskulttuuritalo Toivossa förskottijuhannus – tapahtumassa osallistujia SMYstä 5.
14.9. Porin Kulttuuritoimisto ja Anna Siekkisen näyttely, osallistujia 8
14.12. Galleria 3 H+K Heidi Valtosen valokuvanäyttelyssä, osallistujia SMYstä 4.
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TYÖYHTEISÖ
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n työyhteisö on jälleen ollut monikulttuurinen ja monimuotoinen,
koostuen myöskin hyvin eri ikäisistä henkilöistä. Harjoittelijoita vuonna 2005 oli yhteensä 34 eri henkilöä
(sisältää työharjoittelut eri oppilaitoksista 20 ja työelämävalmennuksessa olleet 14 henkilöä).
Työharjoittelussa eri oppilaitoksista on ollut yhteensä 20, joista maahanmuuttajia 6, kansainvälisiä opiskelijoita 2 ja suomalaisia 12. SAMK:ista 6 (Pori ja Harjavalta) DIAK:ista 4, Porin ammattiopistosta 1, Kankaanpään AKK:sta 3, Avartum instituutti oy:stä 1, Porin lyseosta 2 ja Itä-Porin koulusta 2. Lisäksi projektiyhteistyössä Harjavallan SAMK:ista 6 opiskelijaa toiminnanohjaajan ohjauksessa.
Työelämävalmennuksessa on ollut yhteensä 14 eri henkilöä, joista maahanmuuttajia 12 ja suomalaisia 2.
Työvalmennuksessa olleista 8 maahanmuuttajaa ja yksi suomalainen ovat olleet useamman kerran vuodessa.

Työntekijöitä vuonna 2005 yhteensä: 14
Kokopäivätyöntekijöitä vuoden aikana ollut 7, joista yksi kaupungin palkkaamana. Lisäksi osa-aikatyössä 3,
joista 2 oli maahanmuuttajaa.
Porilaiset kulttuurijärjestöt ry/ Kulttuurityöpajan kautta yhdistelmätukityössä SMYssä on ollut 4 maahanmuuttajaa.
Lisäksi kerhojen vetäjiä ja muita toimijoita tuntipalkalla yhteensä 9, joista 4 maahanmuuttajaa.
Vapaaehtoisia on toiminut vuoden aikana 30, edustaen eri kansallisuuksia.

Työyhteisölle järjestettiin yhteistä toimintaa:
8.2. Laskiaiskävely Kirjurinluodossa, osallistujia 8.
16.3. Kuntoilu-iltapäivä naisille, osallistujia 9.
30.3. Tietoisku romanikulttuurista ja Romako-projektista, osallistujia 18.
25.8. Käynti Juseliuksen mausoleumissa ja Ortodoksikirkossa, osallistujia 5.

Liitteenä lista työntekijöistä, harjoittelijoista ja opiskelijoista vuonna 2005.

