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SATAKUNNAN MONIKULTTUURIYHDISTYS ry (
SMY )
Vuonna 2006 Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry täytti 10 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi yhteistyössä
monien toimijoiden kanssa järjestettiin erityylisiä monikulttuurisia tapahtumia.
Juhlavuoden huipennuksia olivat yhdistyksen perustamispäivänä 25.3.2006 vietetty 10-vuotisjuhla sekä
kymmenen vuotta toimineen Kansainvälisen Kohtaamispaikan kunniaksi vietetty kokonainen juhlaviikko 29.9 12.10.2006.
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
Yhdistyksen alkuperäiset tavoitteet ovat laajentuneet merkittävästi RAYn ja TE-keskuksen projektirahoitusten
mahdollistaman kotouttamistyön myötä.

JÄSENET
SMYn jäsenmäärä on n.350, joista jäsenmaksunsa maksaneita 180, edustaen 41 eri kansallisuutta.
Jäsenkansallisuudet vuonna 2006 olivat Afganistan, Alankomaat, Albania, Bulgaria, Chile, Ecuador, Eritrea,
Ghana, Intia, Iran, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kamerun, Kazakstan, Kenia, Kiina, 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
Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttävät sen jäsenet vuosikokouksissa ja vuosikokousten välillä sen
valitsema hallitus. Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n hallitus koostui puheenjohtajasta ja 6:sta jäsenestä
sekä 2 varajäsenestä, jotka edustivat eri kansallisuuksia ja toimivat luottamustehtävissään vapaaehtoisina.
Toimikauden aikana hallitus on kokoontunut 14 kertaa.

HALLITUKSEN KOKOONPANO
Vuosikokouksessa 29.04.2006 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 Niemi-Loseva

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

Vuosikokouksessa vapaaehtoisena puheenjohtajana toimi Antti Vuolanne.
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Rahastonhoitajaksi valittiin Eija Lehtonen.
Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Aimo Laaksonen ja Merja Andersson sekä varatilintarkastajaksi Reijo Malmi.
Jäsenmaksun määräksi vuodelle 2006 päätettiin 10 €/vuosi ja opiskelijoilta 5 €/vuosi.

HALLITUKSEN KOKOUKSET
Toimikauden aikana hallitus on kokoontunut 14 kertaa.

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TULOS
Vuoden 2006 alijäämä oli -13 336,97 euroa ja tarkemmat tilinpäätöstä koskevat tiedot selviävät
tilinpäätöksestä 1.1. – 31.12.2006 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/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 ja
Tatjana Storberg
-Tatjana Storberg Nova Etna-verkostossa yhdenvertaisuuden edistämiseksi (työministeriö, Lounais-Suomen
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
- 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 vuodesta 1996 saakka eri kansallisuuksia
kokoavana vapaa-ajan viettopaikkana ja työharjoittelupaikkana. Kohtaamispaikassa on voinut osallistua
erilaisiin kerhoihin, tapahtumiin, juhliin ja teemapäiviin tai lukea lehtiä, pelata biljardia ja pöytätennistä, juoda
kahvia tai oleilla muuten vain. Internet-koneet, videot, tv ja stereot ovat olleet kävijöiden käytössä. Cafe
Monicassa on voinut lounastaa edullisesti viikoittain. Kaikki tämä on ollut tarkoitettu sekä kantaväestölle että
uussuomalaisille.
Maahanmuuttajille Kansainvälinen Kohtaamispaikka on ollut oivallinen paikka harjoittaa suomen kielen taitoa
käytännössä. Myös suomalaiset saavat tietoa erilaisista kulttuureista ja kontakteja eri puolilta maailmaa Poriin
tulleisiin. Ylläpitämällä Kansainvälistä Kohtaamispaikkaa yhdistys on mahdollistanut monia kontakteja, joita
muuten ei olisi syntynyt. Sopeutumisprosessia eivät käy läpi vain maahanmuuttajat, vaan myös kantaväestöllä
on sopeutumisessa oma roolinsa ja omat haasteensa. Monesti suomalaiset saavatkin ensimmäiset positiiviset
kokemukset maahanmuuttajista Kansainvälisessä Kohtaamispaikassa.
Kansainvälisessä Kohtaamispaikassa on ollut myös mahdollisuus tutustua vapaaehtoistyöhön, joka on monille
uusi asia ja voi antaa uussuomalaiselle paljon hyviä kokemuksia.
Yhdistystoiminnassa sosiaalisten kontaktien myötä myöskin rohkeus käyttää suomen kieltä on lisääntynyt.
Tilojen rahoitus on järjestetty SMYn NYT- ja 50+projektien sekä Porin kaupungin kulttuuritoimen hallinnoiman
TIHE -projektin kautta, tiloja käyttää myös Elävät Nuket ry varastonaan. Tilat olivat myös muiden kokoontujien
käytössä. Säännöllisimmin tiloja käyttivät The English Club Pori ry ja Porin Suomi-Kreikka-yhdistys ry; monia
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muita järjestöjä kokoontui satunnaisemmin. Arki-iltoina todettiin monesti tilanpuutetta, eikä kaikille
kokoontujille löytynyt kunnollista kokoontumistilaa.

KÄVIJÄMÄÄRÄT
Kansainvälisessä Kohtaamispaikassa kävijämäärät vuonna 2006:
kävijöitä yhteensä 11 067, keskimäärin laskettuna 922 henkilöä kuukaudessa
ja 213 viikossa.
Vähiten kävijöitä oli elokuussa (372/kk, 74/vk) ja eniten tammikuussa (1457/kk, 364/vk).
Kansainvälisessä Kohtaamispaikassa kävijämäärä on vähentynyt vuodesta 2005 koska SMYn juhlavuonna 2006
isoja tilaisuuksia järjestettiin eri paikoissa, esim. Ravintola Liisanpuistossa ja Porin Mies-Laulutalolla.
Kansainvälisessä Kohtaamispaikassa on jo pitempään ollut ongelmana se, että moniin tapahtumiin olisi tulossa
niin paljon osallistujia, etteivät nämä tilat ole käyttökelpoiset turvallisuusmääritysten mukaisesti.
Myös sokkeloisten tilojen ja portaikkojen takia Kansainvälisessä Kohtaamispaikassa ei onnistu kaikkien
tapahtumien järjestäminen (esim. iäkkäille portaat ovat vaikeakulkuiset ja lapsille vaaralliset). Niinpä SMYn
tapahtumia on järjestetty esim. Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisassa ja muissa paikoissa.
SMYn 10 - vuotisjuhlavuoden loppuhuipennuksena Kansainvälinen Kohtaamispaikka oli avoinna myös 25 29.12.2006.

PROJEKTIT JA HANKKEET
OMATOIMIHANKE 5 / TYÖTTÖMIEN MAAHANMUUTTAJIEN OMAALOITTEISUUDEN JA OMATOIMISUUDEN TUKEMINEN
1.1. – 31.12.2006
TE-keskuksen omatoimisuusavustuksella oli järjestetty toiminnanohjaajan palkkaus ja rahoitusta käytettiin
työttömien maahanmuuttajien aktivoimiseen eri tavoin. Maahanmuuttajat osallistuivat yhdistyksen toiminnan
suunnitteluun ja toimivat itse mm. erilaisten kerhojen ohjaajina ja tapahtumien valmistelijoina tarjoten
monipuolista, kaikille avointa monikulttuurista toimintaa.
SMYn 10v. juhlavuotta vietettiin myös näkymällä mediassa; uussuomalaisten haastattelut saivat huomiota
lehdistössä, radiossa ja televisiossa.
Toiminnanohjaaja koordinoi SMY:n toimintaa, suunnitteli ja toteutti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
kurssi- ja kerhotarjontaa, järjesti erilaisia tapahtumia ja ohjasi työharjoittelijoita. SMY:ssä työelämävalmennus
oli vuoden aikana monelle maahanmuuttajalle ensimmäinen mahdollisuus tutustua suomalaiseen
työskentelytapaan. Vaikeus tunnistaa suomalaiseen työkulttuuriin kuuluvia asioita on helpottunut, kun on
päässyt tutustumaan kantaväestöön ja mukaan käytännön työhön.

TUKIHENKILÖTOIMINTAA
Porin resurssirenkaan kokouksissa oli useasti tullut esille lisääntynyt tuen tarve maahanmuuttajien
keskuudessa. SMYn toiminnanohjaajan aloitteesta aloitettiin yhteistyönä Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisan,
Punaisen Ristin Porin osaston, MLL Satakunnan piirin, Porin Ammattiopiston ja Porin työvoimatoimiston kanssa
suunnittelemaan maahanmuuttajille tukihenkilötoimintaa ja päädyttiin järjestämään tukihenkilökurssi.
Kurssin tavoitteena oli saada Porin kaupunkiin toimiva tukihenkilöverkosto, josta löytyisi tukihenkilöitä arjen eri
tilanteisiin Porissa asuville tai tänne muuttaneille maahanmuuttajille. Maahanmuuttajan tukihenkilö toiminnan
tavoitteena oli kotouttamisen ja elämänlaadun parantaminen. Tukihenkilön tarkoitus ei ole toimia tulkkina,
vaan mahdollistaa maahanmuuttajan osallistumisen ja pyrkiä aktivoimaan hänen omaehtoista toimintaansa.
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Tukihenkilöiden koulutus, tuki ja virkistys hoidetaan Vapaaehtoistoiminnan keskuksen Liisan kautta ja heille
on järjestetty säännöllisesti työnohjaus.
Syksyllä v.2006 yhteistyössä Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisa, Punaisen Ristin Porin osasto ja MLL:n
Satakunnan piirin kanssa koulutettiin n. 20 vapaaehtoista ja alkavasta toiminnasta tiedotettiin laajasti
yhteistyötahoille, viranomaisille ja kouluttajille.

TAPAHTUMAT
14.2. Ystävänpäiväjuhla unkarilaisen ruuan merkeissä
Kokkeina unkarilaiset Zsuzsanna Rosendahl ja Monika Landvik. Bändi soittamassa: Kalle Jönsson, Toni
Heikinmäki ja Samppa Takala. Hannele Aaltonen esitti vatsatanssia.
Osallistujia 46.
U

8.3. Juhla moniNAISILLE
Ilta oli täynnä yllätyksiä Kansainvälisessä Kohtaamispaikassa. Esiintymässä monilahjakkaita naisia (ja
miehiäkin). Abdullah Sadiqui juontajana, maljapuhe naisille ja niskahieronta Aimo Kalenoja. Venäjäksi puhe
naisille Vladimir Veirik. Romansseja lauloivat Larisa Labudina ja Galina Parfjonova, pianoa soitti Natalia
Katseblina. Evgenia Murtonen-Koval lauloi ja soitti kitaraa. Kalinka lauluyhtyettä säesti pianolla Marja
Jalinskaja. Yllätysduetto Galina Parfjonova ja Vladimir Parfjonov laulu ja kitaransoitto. Poikabändi Kalle
Jönsson, Samppa Takala ja Roni Niemi. Kakkutarjoilu Johanna Koskinen ja Anniina Reunanen.
Vatsatanssiesitys Hannele Aaltonen ja Eeva Sinerjoki.
Osallistujia 65, eri kansallisuuksia 12.
U

25.3. SMY:n 10-vuotisjuhla Ravintola Liisanpuistossa
SMY:n puheenjohtaja Baha Afaneh toivotti yleisön tervetulleeksi ja piti maljapuheen. Puhujina Leena Nyman
(mistä kaikki alkoi 10 vuotta sitten), Pasi Kumpulainen (kuluneet 10 vuotta Porin resurssirenkaan
näkökulmasta ja Harri Peltoniemi päärahoittajan, Porin kaupungin puolesta). SMYn historiikin julkistaminen,
sosionomiopiskelija Heidi Mäenpää (DIAK Pori ). Zsuzsanna Rosendahl ja Sirpa-Helene Soini lausuivat sanat
yhdistyksen poismenneitten aktiivijäsenten Hajnalka Haraszti-Székelyné´n ja Marketta Kuzselin muistolle.
Tatjana Storbergin puhe: yhdistyksen merkitys maahanmuuttajan näkökulmasta. Pauliina ja Aleksander
esittivät säveliä pianolla ja harmonikalla. SMYn varapuheenjohtajan Abdullah Sadiquin aihe oli ”minun polkuni
SMYSSÄ ”. Kalinka lauluyhtye esitti perinteisiä venäläisiä kansanlauluja. Juontajana toimi Pirjo Virta.
Juhlava tilaisuus oli todella hyvin onnistunut ja yhdistyksen suuri merkitys sekä maahanmuuttajille että
kantaväestölle tuli hyvin esille eriluonteisissa puheissa.
Osallistujia oli 111, eri kansallisuuksia 15.
U

25.4. Yhteistyötapahtuma monikielisyys- ja monikulttuurisuuspäivä
”kieliä kielellä” Porin nuorisotalolla
Mukana vapaaehtoisia opettamassa seuraavia kieliä SMYn messupöydän äärellä. Venäjä: Evgenia
Samohvalova, Larissa Katasonova, Natalia Ivanova, Elena Veirik ja Vladimir Veirik, Arabia: Baha Afaneh, Hindi
& Dari: Abdullah Sadiqui, Unkari: Zsuzsanna Rosendahl, Viro: Kadi Vija ja Heli Vija-Flodström, Igbo: Target
Prince Ayannubi ja Michael Ani, Espanja: Jonna Aro ja Bablo Cerón Tipán. Laululeikkitunnin vetäjänä Heli VijaFlodström ja afrikkalaista rummutusta: Target Prince Ayannubi ja Michael Ani (Nigeria). Kalinka-lauluyhtye
esiintyi. Leivonnaiset Elena Veirik. Järjestelyissä mukana Anniina Reunanen, Nina Koskinen (NYT) ja DIAK opiskelijat Krista Kiuru, Anne Alkio, Anu Muli ja Iiris Kulmala.
Osallistujia 700.
U

U

Hankkeessa mukana olleet yhdistykset:
– pääjärjestäjä: Sukol /Satakunnan kieltenopettajat ry (hankkeen vetäjä; Henriikka Laiho)
– Cercle Francais de Pori
– European Voluntary Service/ Kansainväliset vapaaehtoistyöntekijät
– Porin Anime- ja Mangaklubi Jinsei ry
– Porin Interseura ry
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Porin Suomi-Amerikka yhdistys/ Bear City Dancers
Porin Suomi-Kreikka yhdistys ry
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry
Suomi-Latvia-seura
Suomi-Puola-seura
Suomi-Unkari-seura
Suomi-Venäjä-seura
Suomalais-saksalainen yhdistys
The English club
Bulgaria ystävyysseura
Suomi-Kiina-seuran Porin osasto
PAKK
Cygnaeus, kansainvälinen koulu
Eurooppa-tiedotus
SataGlobal
Vatsatanssiseura Lootus
Svenska Barnträdgården i Björneborg
Julie Zenz
Raumars
SAMK
Porin koulutoimi
Porin lastenkulttuurikeskus

29.4. SMY:n Vuosikokous
Osallistujia 30, kansallisuudet 6. Venäjä, Suomi, Turkki, Afganistan, Latvia, Palestiina. Vapaaehtoisena
vuosikokouksen puheenjohtajana oli Antti Vuolanne.
U

29.4. Vappujuhla
Dumbek- rummutusta ja yleisölle opetettiin papiamenton kieltä, opettajana curacaolainen, Hollannissa asuva
Hakeem Andutu. Esittely Curacaosta Krista Kiuru, englanniksi Baha Afaneh. Railakas muotishow ja
ilmapalloleikkejä, järjestäjinä Nina Koskinen ja DIAK - opiskelijat Krista Kiuru, Anne Alkio, Anu Muli ja Iiris
Kulmala. Munkki- ja simatarjoilu, Elena Veirik, Evgenia Samohvalova, Anniina Reunanen.
Juhlassa osallistujia 35, kansallisuudet 8 (em. lisäksi Curacao ja Hollanti).
U

TAPAHTUMAT KANSAINVÄLISEN KOHTAAMISPAIKAN
10 VUOTISJUHLAVIIKOLLA 29.9. – 12.10.2006
29.9. – 12.10.2006 Maahanmuuttajien käsityö- ja taidenäyttely
Taiteilijat: Prapawadee Vehkaoja (Thaimaa), Mila Matela, Anna Siekkinen, Evgenia Koval-Murtonen, Vladimir
Stepkine, Nadezda Grebneva, Alexey Masel (Venäjä), Svetlana Gorinenko ja Irina Bartostsuk (Viro)
* mukana myös japanilaisia kimonoita (Takako Servo) sekä ikoninäyttely (Aimo Kalenoja). Näyttelyn
pystyttäjinä: Aimo Kalenoja, Dimitri Siekkinen ja Evgenia Koval-Murtonen sekä opiskelija Katri Matilainen.
Näyttelyn valvojina SMYn työharjoittelijat.
Näyttelyssä kävijöitä 160.
U

30.9. Porin Päivänä avoimet ovet SMY:ssä:
tutustuminen maahanmuuttajien käsityö- ja taidenäyttelyyn sekä ikoninäyttelyyn ja SMYn toimintaan.
Kanapee-tarjoilu (Elena Veirik, Nadezda Grebneva ja Anniina Reunanen). Osallistujia 20.
U

2.10. Maahanmuuttajien käsi- ja taidetyöpaja
U
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Työpajassa paikalla taiteilijat: Evgenia Koval-Murtonen, Nadezda Grebneva, Alexey Masel, Svetlana
Gorinenko ja Irina Bartostsuk. Tulkkina Elena Kim.
Osallistujia 33.
7.10. Lastenkutsut elävän lastenkulttuurin merkeissä
Koko perheen tapahtumassa musiikki-esitys (Natalia Katseblina ja musiikkileikkikoulun lapset) sekä
nukketeatteriesitys (Elävät Nuket ry/Mila Matela). Mehutarjoilun järjestäjinä Eija Lehtonen ja Anniina
Reunanen. Lapsille ohjelmaa mm. piirustuskilpailu ja kasvomaalausta, järjestivät SAMK - opiskelijat Marika
Kallio, Nina Alsela ja Tero Nurmi (Harjavallasta projekti syrjäytymisen ehkäisemiseksi)
Osallistujia 51.
U

PÄÄTAPAHTUMA: 11.10. Kansainvälisen Kohtaamispaikan 10-vuotisjuhla
Ovella vastaanottamassa Pauliina Niemi-Loseva, juhlamalja-tarjoilijoina toimivat Katri Matilainen ja Abdullah
Sadiqui, tulkkina Tatjana Storberg
• Malja- ja tervetulopuhe Baha Afaneh ja Pirjo Virta
• musiikkiesitys Kalinka: venäläisiä kansanlauluja
• Kansainvälisen Kohtaamispaikan merkitys maahanmuuttajalle: Heli Vija-Flodström (Viro)
• Klassista musiikkia esitti Paulina Niemi-Loseva, piano ja Aleksander Losev, harmonikka
• Kolmannen sektorin merkitykset suomalaisessa yhteiskunnassa: Aimo Kalenoja
• Kahvitauolla täytekakkukahvit, japanilaisia Karinto-keksejä (Takako Servo) ja unkarilaisia juustokakkuja
(Zsuzsanna Rosendahl)
• Evgenia Murtonen kertoi itsestään, soitti kitaraa ja lauloi rakkauslauluja
• Kreikkalaisia tansseja: Porin Suomi-Kreikka-yhdistys ry
• Osallistujia 73
U

5.12. ”Monikulttuurisin sävelin kohti Itsenäisyyspäivää” - konsertti
Itsenäisyyspäivän aattona Porin Mies-Laulun Talolla. Musiikkia Romaniasta, Unkarista, Puolasta, Venäjältä ja
Iranista maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten ammattitaiteilijoiden esittämänä.
U

Esiintyjinä: SMYn musiikkileikkikoulun lapset, Paulina Niemi-Loseva ja Alexander Losev, Titel Iacovache-Pana,
Andrea Kocsis, Hamid Moeini, Agnieszka Kotulska ja Kadi Vija. Musiikkia klassisesta jazziin sekä Heli VijaFlodströmin puheenvuoro itsenäisyydestä ja sen merkityksestä virolaisesta näkökulmasta. Tarjoilujen
valmistus: Elena Veirik, tarjoilijoina Larisa Katasonova ja opiskelija Sini Suoranta.
Konsertti järjestettiin yhteistyössä Satakunnan Taidetoimikunnan ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto,
Satakunnan piiri ry:n kanssa. Konserttiohjelman kokosi säveltaiteen läänintaiteilija Kimmo Rahunen. Konsertti
esitteli muutamia maahanmuuttajataustaisia ammattimuusikoita ja musiikinopettajia, joiden taiteellisia ja
pedagogisia kykyjä haluttiin tuoda esiin, koska ilman heidän panostaan maakunnan musiikkielämä olisi
huomattavasti kapea-alaisempaa. Monikulttuurinen konsertti oli erittäin onnistunut.
Osallistujia oli 100.
12.12. Tutustuminen tonttunäyttelyyn Satakunnan Museolla. Osallistujia 12.
U

Vuoden aikana SMYn omissa tapahtumissa osallistujia yhteensä: 736
U

LISÄKSI YHTEISTYÖTAPAHTUMA ”kieliä kielellä” Porin nuorisotalolla, osallistujia 700.
Tapahtumien järjestäjinä yhteensä 90 eri henkilöä, joista 53 maahanmuuttajia.
U

KURSSIT JA KERHOT, osallistujien määrä/ viikko (opettaja)
•

Suomen kielen alkeet 2 - 12 osallistujaa – keskimäärin 7 / vk (Sirpa-Helene Soini)
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•
•
•
•
•

Suomen
Suomen
Suomen
Suomen
Suomen

jatkokurssi 2 - 7 osallistujaa – keskimäärin 4 / vk (Sirpa-Helene Soini)
keskustelukerho 1 - 7 osallistujaa – keskimäärin 3 / vk (Sirpa-Helene Soini)
lisäkurssi 1 - 5 osallistujaa – keskimäärin 3 / vk (Sirpa-Helene Soini)
kielen erityisohjaus 4 osallistujaa - keskimäärin 4 / vk (Sirpa-Helene Soini)
opetusta espanjan kielisille helmi-huhtikuulla, osallistujia 3 - 4 (Jonna Aro)

Suomen kielen kerhoihin osallistuneiden kansallisuudet vuonna 2006:
Alankomaat, Bolivia, Equador, Ghana, Iso-Britannia, Intia, Italia, Jugoslavia, Kiina, Kosovo,
Latvia, Liettua, Makedonia, Nigeria, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Syyria, Tsekki, Turkki,
Ukraina, Unkari, USA, Venäjä ja Viro.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Venäjän opetus omana äidinkielenä 1 osallistuja (Kira Mäkelä)
Venäjän alkeet 2 - 3 osallistujaa (Kira Mäkelä)
Venäjän opetus 2 - 4 osallistujaa (Kira Mäkelä)
Venäjän jatko 2 - 4 osallistujaa (Kira Mäkelä)
Englannin opetus venäjänkielisille 1 - 11 osallistujaa (Julia Izakova)
Musiikkileikkikoulut 3 - 4 –vuotiaille ja 5 – 6-vuotiaille, pianonsoittopiiri ja kuorojen ohjaus 11 – 22
osallistujaa (Natalia Katseblina)
Naisille jumppaa, 5 osallistujaa (Ksenia Kivelä)
Itämainen vatsatanssi tammi-huhtikuulla, osallistujia 3 - 8 (Hannele Aaltonen)
Monikulttuurinen lastenkerho. Osallistujia 2 - 6 (vetäjinä vapaaehtoinen Katariina Myllylä SAMK
Harjavalta ja Anniina Reunanen)
Mumin på svenska 2 - 3 osallistujaa (Kristian Nevalainen)

SMYn kerhoihin osallistujien määrät vaihtelivat kuukausittain 11 - 106.

SMYN TOIMINNAN ESITTELY
SMYn toimintaa ja maahanmuuttajien kotoutumisasioita ym. monikulttuurisuusteemoja on esitelty sekä
Kansainvälisessä Kohtaamispaikassa että muissa paikoissa ja tilaisuuksissa.

KANSAINVÄLISESSÄ KOHTAAMISPAIKASSA OVAT KÄYNEET TUTUSTUMASSA:
Porin kotipalvelusta perhetyöstä (4 työntekijää), Talouskoulusta (6), DIAK sosionomi-opiskelijat (17), Porin
Ammattiopisto lähihoitajia (25), Porin mielenterveystoiminnan tuki ry, mielenterveyskuntoutujat (5), LänsiPorin lukio (10), Nakkilan lukio (10), Hoikan opistosta (1), PAKK:in perusjakson opiskelijat (20), DIAK
sairaanhoitajat ja opettajat (10), MTC myynnin ammattitutkintolaiset (13), Promenia-projekti Turusta ja ETNO
(10), tukihenkilökurssilaisia (20), Päivi Laihonen LAPSOS-hanke, Maahanmuuttajat ja mielenterveyspalvelut monikulttuurikoulutuksen suunnittelutyöryhmä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille (5), Lähihoitaja opiskelijoita Porin Ammattiopistosta (9), Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Satakunnan piiri ry:n uusi
toiminnanjohtaja Sirpa Parkkila ja ohjelmapäällikkö Eeva-Liisa Koskinen, Porin Akateemiset Naiset ry (9),
Yliopistokeskuksen Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen opiskelijat (20 ) ja Harjavallan
sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksesta lähihoitaja-opiskelijoita ja opettajat (11) ja Kanerva Kuisma Eurooppatiedotuksesta
Yhteensä 209
U

SMYN TOIMINTAA JA ERILAISIA KULTTUUREITA TOIMINNANOHJAAJA ESITELLYT
MUUALLA YHDESSÄ MAAHANMUUTTAJIEN KANSSA :
- 25.1. (PSYL) Porin suomalaisessa yhteislyseossa teemapäivä ”ota vastuu - itsestä ja muista” esittelyä SMYn
toiminnasta sekä erilaisista kulttuureista.
Kansallisuudet: Venäjä, Japani, Unkari, Intia ja Afganistan. Esittelijöinä Vladimir Veirik, Vera Nikolaeva, Takako
Servo, Ksenia Kivelä, Maria Kondrachova, Zsuzsanna Rosendahl, Monika Landvik, Abdullah Sadiqui ja Nina
Koskinen. Osallistujia 300.
- 26.1. Kankaanpää liiketalouden yksikkö SAMK, mukana Abdullah Sadiqui (Afganistan) Osallistujia 10.
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- 7.2. Takako Servo 4 H - kerhoissa Ruosniemen koulussa ja Pormestarinluodon nuorisotilassa. Osallistujia
yhteensä 20.
- 14.2. Porin Ammattiopistossa ystävänpäivänä kansainvälisyys-messuilla tiedotusta SMYn toiminnasta sekä
Japanin (Takako Servo) ja Venäjän (Vladimir Veirik) kulttuureista.
Osallistujia n. 200.
- 28.2 4 H - kerhossa keskustan nuorisotalolla toimintaa järjestämässä Abdullah Sadiqui
- 13.3 ja 20.3 PSYLlissä kotitaloustunnilla Takako Servo
- 27.3. PAKK:issa esittelemässä SMYn toimintaa, kuulijoita 20 henk.
- 4.5. Enäjärven koululla 4 H - kerhossa lapsille toimintaa järjestämässä Heli Vija-Flodström, osallistujia 5
- 20.9. Tukihenkilökurssilla Punainen Ristin, Porin osaston tiloissa kouluttajana mukana Abdullah Sadiqui
(Afganistan), avustajina Mohamed Bouknaraille (Marokko) ja Mohamed Hashem (Egypti) ja 25.9. MLL:ssa
mukana kouluttajana myös Takako Servo (Japani), osallistujia 20.
- 7.11. Porin Martta-yhdistys ry:n kerho-ilta seurakuntakeskuksessa: oman maan ruokakulttuurista ja
ruokailutavoista kertomassa Abdullah Sadiqui (Afganistan ja Intia) sekä Takako Servo (japanilainen
teeseremonia) sekä tietoa SMYn toiminnasta. 40 osallistujaa.
- 8.11 Kansainvälisen diakonian ja lähetystyön kokoontuminen ”Ketjun kokoojat” Porin
Seurakuntakeskuksessa, aiheena ”miten kohtaan ulkomailta Suomeen muuttaneen?” mukana Takako Servo
(Japani). 10 osallistujaa
- 9.11. Kullaan Silokalliolla MLL:n Tukioppilasleiriläisille tietoa maahanmuuttajista ja monikulttuurisuudesta,
osallistujia 120.
- 22.11. Ketjun kokoojat-ryhmälle Porin seurakuntakeskuksessa, 10 henk.
- 1.12. Invalidiliiton Asumispalvelut oy Koivistonhovissa Kansainvälisen Vammaistenpäivän teemana ”oikeus
uskonnon harjoittamiseen” luennoitsijoina Baha Afaneh (islam), Takako Servo (buddhalaisuus) ja Kira Makelä
(ortodoksisuus). Tilaisuudessa osallistujia 40.
Yhteensä osallistujia 675
YHTEENSÄ toimintaa on esitelty 884:lle henkilölle
U

TIEDOTUS
26.1. Uusi Aika Porin suomalaisen yhteislyseon ”Otan vastuun”- teemapäivä esitteli kansalaisjärjestöjen
toimintaa.
15.3. Lehti-ilmoitus SMYn 10-vuotisjuhlasta Satakunnan Kansassa ja Porin Sanomissa
24.3 Satakunnan Kansa ”Maahanmuuttajien auttamiseksi tarvitaan tiloja ja rahaa”, liitteenä.
24.3. Nina Linblad Hoikan opisto järjestöhaastattelu toiminnanohjaajalle
30.3. Uusi Pori ”Maahanmuuttaja mukaan porilaiseen elämään ” SMYn 10v juhlasta, liitteenä.
31.3. Satakunnan Kansa Virta-liite: Naisen katseessa sen salaisuus.
12.4. Satakunnan Työ: kieliä kielellä eli iloista tietoa oppimisesta
25.4. TV2 Lounais-Suomen uutisissa juttu ”kieliä kielillä” - tapahtumasta
26.4. Porin Sanomat: kieliä kielille – tapahtuma kiinnosti monia
23 - 24.9. Satakunnan Viikko: Kansainvälisen toiminnan viikko
24.9. Satakunnan Kansa: Kansainvälisen Kohtaamispaikan 10v juhlakutsu
29.9. Porin Sanomat: tietoa SMYn juhlaviikon tapahtumista
29.9. Satakunnan Kansan Virta – liite: Venäjä valokuvin (Anna Siekkisen haastattelu) ja Ilon ja valon
Satakunta- sivuilla tiedotteet SMYn juhlaviikon tapahtumista
5.10. Larisa Katasonova, Vladimir ja Elena Veirik, haastattelu Satakunnan Kansaan (omat mielipiteet
uudesta viikkolehdestä Spektr Nedeli, Viikko-Spektri).
11.10. Haastattelu Satakunnan Radioon Paulina Niemi-Loseva, Elena Kim ja toiminnan ohjaaja.
17.10. Satakunnan Kansa: Maailmanparantaja perusti lehden suomenvenäläisille / Porissa näytenumerot
vietiin käsistä.
19.10. Satakunnan Radiossa tietoa muslimien pyhästä ramadan-kuukaudesta, SMYn ja uuden Porin
islamilainen kulttuuriyhdistys ry:n toiminnasta, pj Baha Afaneh
26.10. Satakunnan Työ: Juhlaviikolla yhdistyttiin ja näytettiin myös kaunista – Paulina Niemi-Losevan
kirjoitus, liitteenä.
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1.11. Satakunnan Kansa: Satakunnan kaupungeissa kuulee yhä useammin venäjää/ Pori muistaa
budjetissaan maahanmuuttajia. Haastattelu Baha Afaneh ja Tatjana Storberg
29.11. Tiedotustilaisuus itsenäisyyskonsertista SMY:ssä, paikalla Kimmo Rahunen /Taidetoimikunta, Heli
Vija-Flodström/MLL, muusikot Paulina ja Alexander Losev (Venäjä), Andrea Kocsis (Unkari) ja Agnieszka
Kotulska (Puola)
29.11. SMYn toiminnasta koulutehtävään 2 SAMK Pori sosionomi-opiskelijaa
30.11 Uusi Aika: Monikulttuurisin sävelin kohti Itsenäisyyspäivää, liitteenä.
1.12. Satakunnan Kansa: Joulukonsertteja Satakunnassa/ monikulttuurinen vaihtoehto
5.12. Satakunnan radiossa Monikulttuurisin sävelin kohti Itsenäisyyspäivää – konsertista
5.12. Satakunnan Työ: vaihtoehto joulukonserteille.
5.12. Satakunnan radiossa toiminnanohjaajan ja maahanmuuttajien haastattelu Kansainvälisen
Kohtaamispaikan tulevaisuudesta
5.12. Televisiossa tv 2 Lounais-Suomen uutisissa ja YLE 24 kanavilla toiminnanohjaajan haastattelu ja
mukana maahanmuuttajia Ekaterina Marjamäki (NL/Ukraina), Zhi Guang Han (Kiina), Mahir Cankara
(Turkki) ja Abdullah Sadiqui (Afganistan) tulevaisuudesta keskustelua Kansainvälisen Kohtaamispaikan
tulevaisuudesta
6.12.2006 Samban rytmit hiljenivät hartaudessa Zelia Saikun haastattelu (Brasilia)
8.12.2006 Satakunnan Kansa: Kansanlaulujen suuria tunteita (arvostelu Monikulttuurisin sävelin kohti
Itsenäisyyspäivää” – konsertista), liitteenä.
19.12. Haastattelu toiminnanohjaajalle Porin Ammattiopistoon aiheena ”miten psykologia näkyy
työssä?” lähihoitaja-opiskelija Ekaterina Karpinen (Viro)
22.12.2006 Satakunnan Kansa: Rahahuolet latistavat Kansainvälisen Kohtaamispaikan juhlatunnelmaa,
Vielä pistävät biljardihait palloa pussiin ja Taidetoimikunta turvaisi yhdistyksen tulevaisuuden
23.12.2006 Satakunnan Kansa: Suomalaisen Joulun tunnistaa hiljaisuudesta. Gariba Ramadanin
(Ghana) haastattelu.
27.12.2006 Katriina Välimäki Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitokselle
humanististen tieteiden kandidaatin työhön haastattelu toiminnanohjaajalle SMYn toiminnasta ja
merkityksestä Porissa 10 vuoden aikana

VIERAILUT
Työyhteisön ja maahanmuuttajien kanssa on tehty vierailuja ja tutustumiskäyntejä mm. Satakunnan Museoon
erilaisiin näyttelyihin, Hyvän mielen taloon ja Porin mielenterveystoiminnan tuki ry:n toimintaan, Taito-Tallin ja
romani-projektin toimintaan, Porin ortodoksikirkkoon ja Juseliuksen mauseleumiin. Mukana oltiin myös Porin
torilla ”liiku terveemmäksi” – aktiiviset yhteisöt - liikuntatapahtumassa.

TYÖYHTEISÖ
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n monikulttuurinen ja monimuotoinen työyhteisö koostui vuonna 2006
seuraavasti:
Kokopäivätyöntekijöitä vuoden aikana on ollut 6, joista maahanmuuttajia 2.
Lisäksi osa-aikatyössä 4, joista 3 maahanmuuttajaa.
Porilaiset kulttuurijärjestöt ry/ Kulttuurityöpajan kautta palkkatukityössä,
toimipaikkana Kansainvälinen Kohtaamispaikka on ollut 5,
joista maahanmuuttajia 4.
Palkkatukityössä SMYssä on ollut 1 maahanmuuttaja.
Työntekijöitä vuonna 2006 yhteensä: 16
U

Lisäksi on toiminut kerhojen vetäjiä, oman kulttuurin esittelijöitä, nettikahvilan valvojia, kotisivun päivittäjä ja
muita toimijoita tuntipalkalla yhteensä 11, joista maahanmuuttajia 6.
Harjoittelijoita oli yhteensä 23 eri henkilöä
(sisältää työharjoittelijat ja työelämävalmennuksessa olleet ).
U

U
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Työelämävalmennuksessa on ollut yhteensä 10 eri henkilöä, joista maahanmuuttajia 9.
U

U

Työharjoittelussa eri oppilaitoksista on ollut yhteensä 13, joista maahanmuuttajia 3. SAMK:ista 3 (Pori ja
Harjavalta) DIAK:ista 5, Porin ammattiopistosta 2, Hoikan opistosta 1, Itä-Porin koulusta 1 ja
työvoimatoimiston kautta 1.
U

U

Lisäksi Harjavallan SAMK:ista 3 opiskelijaa toiminnanohjaajan ja NYT-projektipäällikön ohjauksessa (projekti
syrjäytymisen ehkäisemiseksi)
sekä 9 lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon opiskelijaa Harjavallasta HASOTE/ kulttuurien
vuorovaikutus näyttötyö NYT-projektipäällikön ohjauksessa syksyllä 2006.
Kesätyössä oli Porin kaupungin kesätyötuella 1.
Ks. erillinen taulukko työntekijöistä, harjoittelijoista ja opiskelijoista v.2006 liitteenä.

TÄRKEIN VOIMAVARA – VAPAAEHTOISET
U

SMYssä on toiminut erilaisissa tehtävissä vapaaehtoisia vuoden aikana 50,
joista maahanmuuttajia 33, edustaen eri kansallisuuksia.
Säännöllisimmin vapaaehtoisina ovat toimineet mm. lauluyhtye Kalinka, taiteellisena johtajanaan Natalia
Katseblina ja klassista musiikkia esittäneet Paulina Niemi-Loseva ja Aleksander Losev, Kristian Nevalainen
vastaten tekstien suomi-englanti-suomi-käännöksistä ja soitto/lauluesityksistä, Jorma Ranne suomen kielen
kerhossa ”tukihenkilönä/neuvonantajana” ja laulajana, Kira Mäkelä venäjän kielen kerhon ohjaajana ja Julia
Izakova englannin opettajana. Heidän lisäkseen suuri joukko monia muita ovat toimineet silloin tällöin
erilaisissa tehtävissä – leipoen, laulaen, soittaen, toimien tapahtumissa avustajana ja tulkkina, omasta
kulttuuristaan kertoen jne - SUURI KIITOS KUULUUKIN KAIKILLE VAPAAEHTOISILLE, ILMAN
VAPAAEHTOISTOIMINTAAA EI OLISI SMYn 10 vuotisjuhlavuotta!!!!
Kiitoksena vapaaehtoisesta toiminnastaan syksyllä 2006 aktiivisimmille vapaaehtoisille
järjestettiin yhteinen ruokailu.
U

U

Lisäksi 50+ -projektin vapaaehtoisille toimijoille järjestettiin erikseen kiitos-ilta. (katso 50+)

NYT – PROJEKTI

* 1.2.2002 - 31.12.2006

NYT –projektin tavoitteena oli edistää maahanmuuttajanuorten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan,
tutustuttaa eri kulttuureista peräisin olevia nuoria toisiinsa ja toistensa kulttuureihin, edistää suvaitsevaisuutta
ja ehkäistä rasismia nuorten keskuudessa. Tavoitteena oli myös nuorten rohkaiseminen erilaisiin harrastuksiin
sekä oma-aloitteisuuden että vastuun ottaminen sekä aktiivisuus suomalaisessa yhteiskunnassa.
Kohderyhmänä olivat 16-25-vuotiaat maahanmuuttaja- sekä suomalaiset nuoret. Rahoittajina olivat Rahaautomaattiyhdistys ja Porin kaupunki. Jatkoprojektissa kiinnitettiin huomiota maahanmuuttajien auttamis- ja
tukemiskeinojen kartoittamiseen sekä yhteistyön kehittämiseen eri tahojen kanssa
maahanmuuttajanuorisotyön vakiinnuttamiseksi Poriin. Lisäksi koettiin tärkeäksi edistää kokonaisvaltaisesti
maahanmuuttajaperheiden hyvinvointia uudessa kotimaassa.
Projektin käynnistäjänä v. 2002 toimi Pirjo Virta. Varsinaisen projektin vetäjänä aloitti Jussi Rinne 1.5.2002 ja
20.10.2003 – 31.12.2006 välisenä aikana projektin vetäjänä toimi Tiina Aydin. Hänen äitiysloman sijaisenaan
toimi ensin Sonja Sirkka 5.7.2005 – 12.12.2005, sitten Nina Koskinen 1.1. – 31.8.2006.

TOIMINTA
B
0

Nuoria saatiin mukaan projektin toimintaan järjestämällä heitä itseään kiinnostavaa toimintaa /
harrastusmahdollisuuksia kerran viikossa. Kuluneiden vuosien aikana NYT -projektin nuoret saivat kokeilla
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monenlaista toimintaa liikunnan, kulttuurin ja erilaisten tapahtumien alueella.. Projektin alusta loppuun
järjestettiinkin noin kerran viikossa nuorille tilaisuus tutustua erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin Porissa.
Monellakaan nuorella ei ollut entuudestaan tietoa näistä mahdollisuuksista eikä riittävästi rohkeutta tai
kielitaitoa lähteä niihin yksin tutustumaan.
NYT- projektin kautta nuoret ovat päässeet kokeilemaan mm. melontaa, keilausta, jousiammuntaa,
sulkapalloa, tennistä, seinäkiipeilyä, sählyä, bocciaa, nyrkkeilyä, mikroautoilua, minigolfia, koripalloa,
jalkapalloa, pikaluistelua ja ratsastusta. Toimintaillat olivat myös keino saada maahanmuuttaja- ja
suomalaisnuoret yhteen. Harrastuksiin tutustumisten lisäksi nuorten kanssa on mm. käyty elokuvissa ja
jääkiekko-otteluissa sekä osallistuttu erilaisiin Porissa järjestettyihin tapahtumiin kuten Kieliä kielillä
teemapäivään nuorisotalolla, Kevät kirmaukseen, Mai Festiin, Megajumppapäivään jne.
Projektissa on järjestetty erilaisia illanviettoja Kansainvälisessä kohtaamispaikassa. Tällaisia ovat olleet
esimerkiksi tyttöjen ilta, pikkujoulut, halloween juhlat, pizzailta, miesten peli-ilta, biljardikilpailut, pingiskilpailut
jne. Projektin nuoria on osallistunut myös Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen omiin tapahtumiin, juhliin ja
illanviettoihin. Yhdessä tekemistä toteutettiin hauskuudella ja mielekkyydellä
Nettikahvila International Café Internet (ICI) toimi Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen tiloissa perjantaiiltaisin. Cafessa oli mahdollisuus muun muassa pelata biljardia, pingistä, käyttää nettiä, kuunnella musiikkia.
Kahvilan valvojina toimivat työharjoittelijat, vapaaehtoiset nuoret, maahanmuuttajat sekä suomalaiset nuoret
projektin vetäjän ohella ja syksyllä 2006 Internet kahvilassa työskenteli kaksi palkattua työntekijää.
Yhteistyö eri tahojen (kuten SMYn 50+ projekti ja erilaiset järjestöt) kanssa oli merkittävää.
Yhteisesti järjestettyjen tapahtumien kautta eri tahojen asiakkaat tutustuivat NYT -projektiin ja samalla näiden
yhteisten toimintojen kautta NYT -projektin nuoret pääsivät tutustumaan uusiin ihmisiin ja eri tahojen
toimintoihin. Yhteistyön kautta isompienkin tapahtumien järjestäminen tuli mahdolliseksi kun rahalliset-,
työntekijä- ja osaamisresurssit yhdistettiin eri tahojen kesken. Yhteistyö urheiluseurojen kanssa on
mahdollistanut nuorille moniin uusiin lajeihin tutustumisen ja toisaalta myös urheiluseurat ovat saaneet
kontaktia eri kulttuureista tuleviin nuoriin.
Toimintaa järjestettiin muun muassa retkien, ulkoilupäivien, leirien ja illanviettojen merkeissä. Miesten
liikuntakerho toimi säännöllisesti projektin loppuun saakka. Kerho järjestettiin yhteistyössä 50+projektin
kanssa ja sinne olivat tervetulleita eri ikäiset pojat ja miehet. Kerho kokoontui kerran viikossa jalkapallon
peluun merkeissä.
Syksyllä 2006 järjestettiin yhteistyössä Porin romanityön kanssa naisille/tytöille viikoittain kuntosaliliikuntaa.
Marraskuussa 2006 järjestettiin yhteistyössä Harjavallan sosiaali- ja terveysalanoppilaitoksen lasten ja nuorten
erityisammattitutkinnon opiskelijoiden kanssa nuorille elämyspäivä Jämillä. Tapahtuma oli samalla NYTprojektin päätöstapahtuma nuorille ja opiskelijoille päivän ohjaaminen oli opintoihin kuuluva monikulttuurisen
vuorovaikutuksen näyttötilanne. Päivän ohjelmaan osallistui yhteensä 17 nuorta Virosta, Venäjältä, Nigeriasta,
Suomesta ja Kazakstanista ja ohjelmassa oli mm. mönkijäajelua, rata-autoajelua, ongelmanratkaisutehtäviä ja
draamaharjoitteita. Lisäksi päivän aikana nautittiin lounas kodassa seisovasta pöydästä.
Eri oppilaitoksista on ollut opiskelijoita työharjoittelussa NYT- projektissa ja työvoimatoimiston kautta
työelämävalmennuksessa on ollut sekä maahanmuuttaja että suomalaisnuoria. Monet heistä jäivät harjoittelun
jälkeen mukaan projektin toimintaan ja osa heistä vapaaehtoistyöntekijöiksi. Opiskelijat ovat toimineet koko
projektin ajan sen voimavarana, ideoiden, toteuttaen ja arvioiden NYT- projektin toimintaa. Projektin asiakkaat
ovat tottuneet vaihtuviin opiskelijoihin ja ovat myös kokeneet yleensä positiivisesti opiskelijoiden osallistumisen
projektissa. NYT- projektissa vuosina 2002 - 2006 oli opiskelijoita ja työharjoittelijoita yhteensä 41.

YHTEISTYÖTAHOT
B
1

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry. Satakunnan piiri, Porin kaupungin Vapaa-aikavirasto, Liikunta ja Elämys
ry., Pihlavan asukastupa, Sampolan asukastupa, Pormestarinluodon asukastupa, Porin sosiaalikeskus, Yhteisen
seurakuntatyönkeskus/Diakoniatyö, Porin Tekniikkaopisto, Kokemäen 4H-kerho, Diakonia-
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ammattikorkeakoulu/ Porin yksikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu/Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Porin
Palveluopisto, Porin työvoimatoimisto, Porin aikuiskoulutuskeskus, Porin resurssirengas, Turun resurssirengas,
Työväen sivistysliitto, Lastenkulttuurikeskus, Porin romanityö, Eurajoen kristillinen opisto, Itä-Porin
koulu/nuorten osallisuushanke, Porilaiset Kulttuurijärjestöt ry/Kulttuurityöpaja, Vapaaehtoistoiminnan keskus
Liisa, Pohjois-Porin yläaste, Porin Suomalainen Yhteislyseo, Kuninkaanhaan koulu.

TULOKSET
B
2

Projektiin osallistuvien nuorten määrä kasvoi huomattavasti toimintavuosien aikana. Eniten projektin
toimintoihin osallistui Venäjältä ja Virosta tulleita nuoria. Projektin toimintailtoihin osallistui yleensä kerralla n.
5-25 nuorta. Yhteensä projektiin osallistuneita nuoria oli noin 120, edustaen 37 eri kansallisuutta:
Venäjä, Viro, Suomi, Afganistan, Irak, Kazakstan, Thaimaa, Turkki, Somalia, Ranska, Englanti, Kosovo, Unkari,
Israel, Dubai, Kurdistan, Iran, Slovenia, Hollanti, Liettua, Latvia, Saksa, Brasilia, Nigeria, Argentiina, Kenia,
Ghana, Tsekki, Makedonia, Bangladesh, Amerikka, Mexico, Eritrea, Bolivia, Puola, Chile, Ecuador.
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.

ARVIOINTI
Projektin etenemistä ja sen tuloksia on arvioitu sekä projektin vetäjän näkökulmasta että Satakunnan
Monikulttuuriyhdistyksen hallituksen puolesta. Kuukausittain projektin vetäjä raportoi hallitukselle toiminnasta
ja hallitus tämän pohjalta esitti arviointeja sekä parannusehdotuksia projektista. Tärkein taho arvioinnin
kannalta olivat projektiin osallistuneet nuoret, joilta on kyselty säännöllisesti suullista palautetta projektista ja
sen merkittävyydestä.
NYT-projekti onnistui luomaan toimintansa aikana laajan yhteistyöverkoston. Eräs jatkoprojektin tavoitteista
oli, että projektin jälkeen Porissa toimii vakiintunutta maahanmuuttajanuorisotyötä. Projektin pohjalta työn
luominen olisi jo helppoa, koska yhteistyötahot ovat valmiina, mutta rahoituksen loppuessa
toimintamahdollisuuksia ei ole. Projektin aikana tuli esille, että eri vähemmistökulttuurienkin välillä on
ristiriitoja. Näitä projekti onnistui purkamaan ja nuoret lopulta jopa löysivät ystäviä toisistaan. Tämän
edellytyksenä on rauhallinen tutustuminen, johon NYT-projekti tarjosi hyvän mahdollisuuden. Samalla kun
nuoret osallistuivat NYT-projektin toimintaan, he ovat löytäneet Kansainvälisen Kohtaamispaikan muutenkin
vapaa-ajanviettopaikakseen.
Yksittäisistä toiminnoista erityisen onnistuneita olivat Nuoret läheltä ja kaukaa - vaellukset (yhteistyössä Porin
kaupungin erityisnuorisotyön ja MLL:n kanssa) sekä International Cafe Internet- illat perjantaisin. Projektin
aikana opittiin, miten tärkeä oma kansallisryhmä on nuorille, ja miten he saavat tukea toisiltaan. Monet
opiskelijat ovat saneet harjoittelupaikan projektissa. Opiskelijat olivat tärkeä voimavara projektille, samalla kun
koulut ja opiskelijat hyötyivät harjoittelupaikoista. NYT-projektin jatko-osan tavoitteena oli mm.
maahanmuuttajaperheiden tukeminen. Tässä onnistuttiin hyvin yhteistyössä esim. SMYn 50+projektin kanssa.
Yhtenä tavoitteena oli herättää nuorten omaa aktiivisuutta, mutta tämä jäi saavuttamatta muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta. Tämä on kuitenkin vaikeaa suomalaistenkin nuorten parissa, joten tätä ei voine
pitää suurena epäkohtana. NYT-projekti kuitenkin tarjosi nuorille hyvän esimerkin suomalaisista
toimintatavoista. Suomalaisia nuoria oli melko vähän mukana varsinaisessa toiminnassa.
Asia, joka vaikeutti selvästi projektin toimintaa, oli työntekijän vaihtuminen useasti projektin toiminnan
aikana.

TOIMINNAN JATKUVUUS
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Rahoituksen loppuessa RAY:ltä projektin tekemää vastaavaa toimintaa ei pystytä jatkamaan Satakunnan
Monikulttuuriyhdistyksen alaisena. Porin kaupunki ei myöskään ole osoittanut millään tavalla voivansa tarjota
erityisesti maahanmuuttaja- ja suomalaisnuorille suvaitsevaisuutta edistävää toimintaa. Internet-kahvilan
toiminnan jatkamiseksi SMY on hakenut rahoitusta Opetusministeriöltä, mutta rahoituksen saaminen selviää
vasta keväällä 2007.

50+ PROJEKTI

* 1.4.2004 - 31.12.2006

50+projekti kesti kaksi vuotta ja yhdeksän kuukautta ja sen toiminnan aikana kokeiltiin paljon erilaisia
toimintatapoja ja – menetelmiä. Projektissa pyrittiin reagoimaan epäonnistuneisiin toimintoihin nopeasti
kehittämällä niitä tai korvaamalla ne toisenlaisilla toimintamuodoilla.
Projektissa koettiin tärkeäksi toiminnan rajojen ylläpito, joka antoi asiakkaille turvallisuuden tunnetta. Rajojen
selkeyttäminen asiakasryhmässä vei projektin työntekijöiltä alkuvaiheessa runsaasti aikaa ja energiaa ja
lopussa huomattiin tämän tehdyn työn tärkeys. Projekti on pääasiassa onnistunut. Kaikkia tavoitteita ei
kuitenkaan onnistuttu saavuttamaan resurssien vähyyden vuoksi työnmäärän nähden. Projektissa jäi vähälle
huomiolle kotona asuvien liikuntarajoitteisten ryhmä ja työikäiset pitkäaikaistyöttömät, joille on muodostunut
eriasteisia sosiaalisia ongelmia.

PROJEKTIN TAVOITTEET
Päätavoite:
1. ”löytää” ikääntyneet maahanmuuttajat ja kartoittaa heidän palvelutarpeensa
2. pyrkiä parantamaan työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneiden maahanmuuttajien elämänhallintaa
3. parantaa yli 50-vuotiaiden maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia
Projektin osatavoite on tiedotustyö ikääntyneille maahanmuuttajille sekä yhteistyömallin kehittäminen
kolmannen sektorin ja viranomaisten välille.

PROJEKTIN RAHOITUS
Raha-automaattiyhdistys / C3-projektiavustus
Porin kaupunki

PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN
Projektissa on toiminut kaksi työntekijää: toinen toimi projektipäällikkönä (palkattu RAY:n myöntämään C3
projektinavustuksen avulla) ja toinen projektityöntekijänä (palkattu Porin kaupungin työllistämisvaroilla
kahdeksi vuodeksi ja loput seitsemän kuukautta Porin kaupungin lisätuella).
Tämän lisäksi projektiin oli palkattuna määräaikainen tuntityöntekijä kerhonohjaajaksi, kesätyöntekijä
ikääntyneiden asiakkaiden siivousapulaiseksi ja kesäkerhon vetäjäksi.
Kerhon ohjaajina toimivat myös Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen tukityöllistetyt.
Projektissa toimi 40 vapaaehtoistyöntekijää, jotka olivat järjestäneet monia projektin tapahtumia ja toimineet
kerhojen ohjaajina.
Projektin toiminta jakaantui alusta alkaen kahteen osaan: yksilötyöhön (asiakastyö) ja ryhmätyöhön
(kerhot, kahvilat, tapahtumat ja seminaarimuotoiset koulutukset). Molemmat projektiin palkatut työntekijät
toteuttivat vastaanottoja. Projektintyöntekijä erikoistui enemmän kieliavustuksiin ja asiakkaiden arkielämän
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kysymyksiin. Projektipäällikkö hoiti enemmän ongelmallisia tapauksia, arvioi tilanteita kokonaisuudessa,
pyysi konsultaatioista asiantuntijoilta ja tarpeen vaatiessa ohjasi
palvelujen piiriin. Projektipäällikön työtehtäviin kuului myös työllistymisasiat, työ- ja
työelämävalmennuspaikkojen etsintä ja työohjaus työllistyessä. Tämän lisäksi projektipäällikkö suunnitteli
projektin toimintaa ja vastaasi projektin talousasioista ja raportoinnista.

ASIAKASKÄYNTIEN MÄÄRÄ
Asiakaskäynti projektissa tarkoitti vähintään puolituntia kerrallaan kestävää asioimista projektipäällikön tai
projektityöntekijän luona.
Vuosi

Projektipäällikön
toteuttamia

Projektityöntekijän
toteuttamia

Yhteensä

josta kotikäyntejä

2004 (9 kk)
2005
2006

139
166
207

136
420
487

275
586
694

18
17
15

Yhteensä projektin aikana oli 1.555 asiakaskäyntejä, joista kotikäyntejä 50
U

VUONNA 2006
U

Työllistyneitä (12): 10 naista ja 2 miestä
Kolme (3) työpaikkaa palkkatuella
Kahdeksan (8) työelämävalmennusta työmarkkinatuella
Yksi (1) työharjoittelupaikka
Yhteensä: 12 (sekä palkkatuella työpaikan että työelämävalmennus- ja työharjoittelupaikan saaneita)
Vapaaehtoistyö (25): 20 venäjänkielistä ja 5 suomalaista
miehet: 5 naiset: 20

YHTEENSÄ PROJEKTISSA:
U

Työllistyneitä:
46 (tukityöllistetyt, työelämävalmennus- ja työharjoittelupaikkojen saaneita)
Vapaaehtoistyötä tekeviä: 40

SEMINAARIT JA TAPAHTUMAT VUONNA 2006
U

•

16.2.2006. Venäläisen kulttuurin päivä
16.02. Venäjä -seminaari, Liisanpuiston auditoriossa. 70 osallistujaa
16.02. ”Venäläisen kirjallisuuden ja musiikin olohuone”, ravintola Liisanpuistossa. 52
osallistujaa
Pikku-Venäjä-näyttely Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen tiloissa (13.–17.2.2006)

•
•
•
•

19.06–21.06. Leiri ikäihmisille, Junnilan leirikeskus/Reposaari, 22 osallistujaa
21.2. Virkistyspäivä vapaaehtoisille, 18 osallistujaa
23.5. Tanssiaiset 23 osallistujaa
Kahvila ”Tee viiden jälkeen” Vapaaehtoistoiminnan keskus LIISA:ssa
Kahvilan teemat:
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31.01. Suomalainen perhe ennen ja nyt/ Jorma Arenmaa. 12 osallistujaa
28.02. Miesten ilta avec Miehen rooli perheessä / Marko Repo, Jussi-työntekijä, Ensi- ja
turvakotiyhdistys ry. 11 osallistujaa
28.3. Luontaistuotteiden esittely / Tuula Hämäläinen, Fytonomi / Pot Pouri. 17 osallistujaa
16.05. Arviointikeskustelu ja tulevien tapahtumien suunnittelu. 15 osallistujaa
5.10. Mitä suru on? 12 osallistujaa
23.10. Ihmisarvo ja tunteet surutyössä. 9 osallistujaa
13.11. Musiikki- ja kuvataiteterapia surutyössä. 6 osallistujaa
•
•
•
•
•
•
•

Retki Akkainkesäpiknik (=Intiaanikesäpiknik) Tammentilalla. 14 osallistujaa
Miesten ilta /50+NYT-projektien yhteinen. 9 osallistujaa
Etiketti-ilta. Mitä kohteliaisuus monikulttuurisessa yhteisössä tarkoittaa? 40 osallistujaa
1.11. Viro-seminaari, 50+ ja Monikulttuurisia tuulia työelämään (Satakunnan TE-keskus) projektien
yhteistyönä järjestämä. Liisanpuiston auditoriossa. 63 osallistujaa
23.11. 50+projektin päättäjäistapahtuma. Porin Mies-Laulun Talolla. 52 osallistujaa.
29.11. Kiitosilta vapaaehtoisille. 20 osallistujaa
7.12. Monikulttuurisen työyhteisön kehittämis-iltapäivä, 50+Nyt-projektien yhteinen tapahtuma.
Osallistujia 15

Tapahtumiin yhteensä osallistuneita henkilöitä 480.

KERHOT
U

•
•

•
•

•

Illanistujaiset keittiössä Sampolan asukastuvalla (7 kertaa, 12 osallistujaa /kerta )
Aktiivinen kesä (4 kertaa, 15 osallistujaa / kerta)
08.05. Satakunnan Museo, opastettu käynti
15.06. Kesäteatteri, Don Quijot-näytelmä
30.07. Jokiristeily Vesibussilla, Reposaari
03.08. Elokuvailta
10.08. Kerhon päättäjäiset ja 50+projektin asiakkaan 80-vuotissyntymäpäivä.
Kerhon arviointikeskustelu
Kuorolaulukerho tammikuu-helmikuu 2006, 6 kertaa 2-3 osallistujaa / kerta
Liikuntakerhot:
sauvakävely ja uinti kerran viikossa, 219 käyntiä
miesten liikunta- ja kuntokerho kerran viikossa, 161 käyntiä vuodessa
biljardikisat, 1.2 ja 2.2 50+NYT-projektit, 4 osallistujaa
ping-pong kerho, 4 osallistujaa
Suomen kielen kerhot:
o SMY:ssä Suomea kiirehtimättä, kerran viikossa, osallistujia keskimäärin 10 - 14/ kerta. Kerho
toimi 1.10.2004 alkaen marraskuun loppuun 2006
o Kulttuuri meissä ja ympärillämme, keskustelukerho, 3 kertaa, 2-3 osallistujaa / kerta

Yhteensä kerhoihin on osallistunut 55 henkilöä.
Uimahallissa, maauimalassa ja Karhuhallissa käynti määrä: 380

YHTEISTYÖKUMPPANIT VUONNA 2006
•
•
•
•
•

NYT-projekti / SMY
Omatoimihanke / SMY
RAY
Porin Työvoimatoimisto
Vapaaehtoistoiminnan keskus LIISA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porin Kaupunki: työllisyysyksikkö, työväenopisto, sosiaalikeskus, terveysvirasto, vapaa-aikavirasto,
lähiötyö / Sampolan asukastupa, puistotoimi
Suomen palloliitto / Satakunnan Piiri
Satakunnan TE-keskus / Monikulttuurisia tuulia työelämään-projekti
Kulttuurityöpaja-projekti / Porilaiset kulttuurijärjestöt ry
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin yksikkö
TiHe-projekti, Porin kaupunki
Ensi- ja turvakotiyhdistys ry / Jussi-työ
Porin teatteri
Satakunnan Kansa-toimitus
Porin Sanomat-toimitus
Porin resurssirengas
SAMK, sosiaali- ja terveysalan Porin ja Harjavallan yksiköt
Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutti
Jyväskylän yliopisto
50+projektin ohjausryhmä
MLL, Satakunnan piiri
Porin ammattiopisto / palveluopisto ja Liisanpuiston toimipiste
Yhteisen seurakunnan työn keskus
Bearcity Dancers ry
Vanhustyön keskusliito /Ikämamu-työ
PotPouri-luontaistuotekauppa
Bussi-Ketonen Oy
Junnila-leirikeskus
Metso Paper Pori Oy
PotPouri-luontaistuotekauppa
Bussi-Ketonen Oy
Junnila-leirikeskus
Metso Paper Pori Oy

TIEDOTUSTYÖ
10.3.2006. Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat / 17 henkilöä
13.3.2006 Porin ammattiopisto, palveluopiston opiskelijat / 22 henkilöä
6.4.2006. Porin aikuiskoulutuskeskuksen maahanmuuttajat suomenkielenopiskelijat / 20 henkilöä
26.4.2006. MTC Oy:n kauppa-alan opiskelijat / 16 henkilöä
16.5.2006. Pohjois-Porin alueen kehittämistyöryhmä / 15 henkilöä
16.5.2006. Promenia-projektin työntekijät (Turku) ja Länsi-Suomen ETNO / 10 henkilöä
18.5.2006. Haastattelu yhdenvertaisuusasioista Porissa Porin kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman
valmistelua varten, Porin kaupunki, henkilöstöosasto / haastateltavana Tatjana Storberg, projektipäällikkö
14.6.2006. Kontakti-projektin (Mikkeli) ja Monikulttuurisia tuulia työelämään-projektin (Satakunnan TE-keskus)
työntekijät / 5 henkilöä
7.8.2006 Haastattelu ikääntyneiden maahanmuuttajien kulttuuritarpeista. Porin kaupunki, kulttuuritoimi.
Haastateltavana Tatjana Storberg, projektipäällikkö
18.9.2006. Maahanmuuttajille tukihenkilöiden koulutus. Esitys aiheesta Maahanmuuttajien sopeutumisprosessi
/ 20 henkilöä
26.10.2006. MLL, Satakunnan piiri ry, toiminnanjohtaja ja maahanmuuttajatyöntekijä / 2 henkilöä

JULKAISUT VUONNA 2006
Spektr - Suomen venäjänkielisten kuukausijulkaisu, nro 4 / 2006. Venäjänkieliset maahanmuuttajat
Porissa. Artikkelin kirjoittajat Tatjana Storberg, projektipäällikkö ja Elena kim, projektityöntekijä /
50+ projekti
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Spektr – Suomen venäjänkielisten kuukausijulkaisu, nro 11 / 2006. 50+projekti Porissa / työstä ja
elämästä. Artikkelin kirjoittajat Tatjana Storberg, projekti päällikkö ja Elena Kim, projektityöntekijä /
50+projekti

TAPAHTUMAKALENTERIT JA LEHTI-ILMOITUKSET
Projektin aikana tapahtumakalenterit ovat ilmestyneet 13 kertaa. Tapahtumakalenterien lisäksi on tiedotettu
tapahtumista vielä erikseen ohjelmia yksityiskohtaisesti määritellen
Tapahtumakalenterit oli postitettu sekä projektin asiakkaille, että yhteistyökumppaneille. Kalenteria on mennyt
300 kpl/kerta asianomaisten osoitteelle, tämän lisäksi Kansainvälisessä kohtaamispaikassa jaossa on ollut noin
200 kpl/kerta. Tapahtumista oli tiedotettu myös yhdistykset kotisivuille / www.monikulttuuripori.com
Porin sanomat lehti-ilmoitus Venäjä-seminaarista ja Venäläisen musiikin ja kirjallisuuden olohuonetapahtumasta 25.01.2006
Satakunnan Kansa: ilmoitus tulevasta Venäjä-seminaarista 14.02.2006 ( oikaisu 15.02.2006)
Satakunnan Kansa. Venäjä tähyää maailmaan energiatuotannon ykköseksi - artikkeli, joka liittyy
Idänkaupan uudet tuulet – sarjaan. Artikkelin kirjoittaja Matti Kuhna, Sk:n toimittaja / perjantai 17.
helmikuutta 2006
Porin sanomat.21-22.10.2006. Viro ja virolaiset = Suomi ja suomalaiset lehti-ilmoitus Viro-seminaarista
Satakunnan Kansa. 22.10.2006. Viro ja virolaiset = Suomi ja suomalaiset lehti-ilmoitus Viro
seminaarista
Satakunnan viikko. 28-29.10.2006. Ennakkoilmoitus Viro ja virolaiset = Suomi ja suomalaisetseminaarista.
Satakunnan Työ. nro 45, 9.11.2006. ” Virossa ei puhuta työuupumuksesta” Artikkelin kirjoittaja
JuhaMatti Nieminen. FM Kulle Raig:n, Viro- yhdistyksen liitto ry ja FM Inkeri Jääskeläisen haastattelut.
Haastattelu oli tehty Viro ja virolaiset = Suomi ja suomalasiset –seminaarissa, jossa edellä mainitut
henkilöt toimineet kouluttajina
Satakunnan Kansa. 1.11.2006. Satakunnan kaupungeissa kuulee yhä useammin venäjää /Pori muistaa
budjetissaan maahanmuuttajia. Tatjana Storberg, 50+projektin projektipäällikkö on haastateltu
aiheesta: Iäkkäämmille apua tiedossa
50+projekti on kokonaisuudessa onnistunut, mutta alkanutta työtä ikääntyneiden maahanmuuttajien parissa
pitää vielä hioa ja kehittää. Palveluita pitää vielä miettiä tulevaisuudessa paremmin ja ottaa huomioon ne
ihmiset, joilla on taipumus syrjäytyä erilaisista syistä. Ikääntyneet kotona asuvat, liikuntarajoitteiset ja
pitkäaikaistyöttömät, joilla on korkea ikä ja mahdollisesti jo kerääntynyt sosiaalisia ongelmia, he vaativat
enemmän perehtyneisyyttä, aika- ja henkilöresursseja, jotta heitä voidaan tulevaisuudessa huomioida
enemmän palveluiden järjestelyssä ennakoiden heidän erityistarpeitaan.

Kansainvälinen Kohtaamispaikka 10 vuotta – mielipiteeni juhlaviikosta

Kansainvälinen Kohtaamispaikka on keskus, joka yhdistää kaikkia satakuntalaisia.
Siksi on tärkeä antaa maahanmuuttajille mahdollisuus jakaa omaa kokemustaan,
antaa iloa ja valoa toisille, olla hyödyllisiä tässä, Suomessa. Kiinnostus ja
osallistuminen luovaan työhön ovat Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen koko
toiminnan alkuosa. SMYn juhlavuonna 2006 olemme saaneet kuulla ja nähdä paljon
mielenkiintoista. Myöskin suomalaiset saivat enemmän tietoja toisista kulttuureista.
Kansainvälinen Kohtaamispaikka 10vuotisjuhlaviikolla lokakuulla oli joka päivä
jotakin erilaista: lasten juhla, miesten biljardikilpailu, etiketti-ilta, maalausten,
ikonien ja käyttötaiteen näyttely.
Etiketti-illan teemat, juhlapuvut, kynttilöiden valot, kauniisti koristettu hedelmäpöytä
ja lämmin kosketus painuivat mieleen. SMY on kansainvälinen paikka ja siksi on
tärkeä puhua työ-etiketistä eri kulttuureissa. Euroopan maat yhdistyvät ja esille
tulevat sellaiset sanat kuin toleranssi, moniarvoisuus ja on pakko ratkaista asiat
rauhallisesti. Hyviä tapoja tarvitaan arjessa ja juhlissa, pukeutumisessa ja pöydän
ääressä. Etiketti on tärkeä teema nuorille, mutta suomalainen senioriväestö myös oli
tyytyväinen näistä tiedoista.
Monikulttuurinen taidenäyttely oli avoinna kaksi viikkoa. Maahanmuuttajien taidetta
kävi katsomassa 160 henkilöä. Näyttelyssä oli esillä sekä ammattilaisten että
harrastajien maalauksia ja käyttötaidetta.
Kaikki työt olivat mielenkiintoisia ja jokaisesta voi sanoa hyviä sanoja. Pohjoismeren
romantiikka on kuvattu taitavan harrastelija- taidemaalarin Vladimir Stepkinin
maalauksissa. Erinomaisen pohjoisen luonnon värit ja merimiehelle arkisen meren
dramaattisuus ovat käsinkosketeltavissa hänen maalauksissaan.
Hellyyttäviä ja tunteenomaisia ovat Anna Siekkisen, nuoren ja luovan taidemaalarin,

siluetit.
Aivan hämmästyttäviltä näyttävät Nadja Grebnevan sirot miniatyyrit. Venäläisen
maaseudun elämän pienoiskuvia on maalattu pikkuisiin lautasiin, maatuskoihin ja
muna-asetelmiin. Ne avaavat ikkunan värikkääseen maaseudun elämään. Nadja on
ammattilainen, hän oli töissä Venäjällä muistoesinetehtaassa. Esineet olivat
myytävänä eri puolilla maailmaa.
Mila Matelan nuket ja naamiot paperimassasta ja Alexey Maselin koristeveistotyöt
näyttävät, että he ovat mestareita alallaan. Samoin kuin äiti ja tytär Irina Bartostsuk ja
Svetlana Gorinenko, joiden ristipistotyöt ovat erittäin kauniita.

Japanilainen Takako Servo toi näyttelyyn kaksi viehettävää kimonoa: lapsen ja
aikuisen, sekä tietoutta kimonokulttuurista. Prapawadee Vehkaoja Thaimaasta tekee
kauniita eksoottisia kukkia nailonista. He molemmat ovat yrittäjiä Porissa.
Evgenia Murtonen-Koval on kokeillut eri harrastuksen muotoja: maisemamaalausta,
muotokuvia, ikoneja, öljy- ja akvarellimaalauksia, kukka-asetelmia lasihelmistä.
Evgenia, Irina, Svetlana ja Alexey ovat jakaneet kokemuksia nuorille suomalaisille
työpajassa.
Aimo Kalenoja on perinteinen taidemaalari. Hän on kiinnostunut kasvojen
maalauksesta. Hän on harrastanut maalausta pitkään, ja ikonimaalauksen perusteita
hän on opettanut työväenopistossa oppilaille eri kansallisuuksista.
Hänen mielestään ikonitaide on ihmisen sielun ja kauneuden kuvaamista.
Useissa yhdistyksen illoissa esitetään klassista ja viihdemusiikkia pianolla / Paulina
Niemi/ ja konserttiharmonikalla, jota soittaa taiteilija Aleksandr Losev. Pyrkimys
kauneuteen ja täydellisyyteen on tärkeä osa taideajatusta ja antaa ihmisten elämään
jotain suurempaa.
Ilon ja valon satakunta - viikko onnistui Kansainvälisessä kohtaamispaikassa
hienosti!

Pori

12.10.06

Paulina Niemi-Loseva

