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SATAKUNNAN MONIKULTTUURIYHDISTYS ry ( SMY )
SMY on perustettu 25.3.1996. Yhdistyksen tarkoituksena on:
* Edesauttaa suomalaisten ja ulkomaalaisten tutustumista toisiinsa, edistää eri kulttuurien
tuntemusta heidän keskuudessaan
* Lisätä suomalaisten ja ulkomaalaisten yhteistyötä toistensa kulttuurien rikastuttamiseksi
* Auttaa maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan
Yhdistyksen alkuperäiset tavoitteet ovat laajentuneet ja monipuolistuneet merkittävästi projektija kotouttamistyön myötä.
JÄSENET
SMYn jäsenmäärä on 413, joista jäsenmaksunsa maksaneita 188, edustaen 44 eri kansallisuutta.
Jäsenkansallisuudet vuonna 2007 olivat Afganistan, Alankomaat, Albania, Brasilia, Bulgaria, Chile,
Ecuador, Eritrea, Ghana, Intia, Iran, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kamerun, Kazakstan, Kenia,
Kiina, Kosovo, Kreikka, Kurdi, Latvia, Liettua, Makedonia, Malesia, Marokko, Nigeria, Palestiina,
Puola, Ranska, Romania, Saksa, Somalia, Suomi, Syyria, Thaimaa, Tsekki, Turkki, Ukraina,
Unkari, Uzbekistan, Venäjä, Viro.
Noin 62 % 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.
HALLITUKSEN KOKOONPANO
Vuosikokouksessa 28.03.2007 valittuun hallitukseen ovat kuuluneet:
Nimi

Kielitaito

Kansallisuus

arabia, suomi, englanti, turkki
suomi, englanti
suomi, ruotsi, saksa, englanti
venäjä, suomi
suomi, englanti
venäjä, suomi
suomi
arabia, ranska, suomi

Toimi
hallituksessa
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen

Baha Afaneh
Inkeri Puumala
Eeva Solala
Paulina Niemi-Loseva
Heidi Valtonen
Elena Kim
Tom Bollström
Mohamed
Bouknaraille
Takako Servo

japani, englanti, suomi

Varajäsen

Japani

Palestiina
Suomi
Suomi
Venäjä
Suomi
Venäjä
Suomi
Marokko

Vuosikokouksessa vapaaehtoisena puheenjohtajana toimi Jorma Arenmaa.
Rahastonhoitajaksi valittiin Eija Lehtonen.
Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Aimo Laaksonen ja Merja Andersson sekä varatilintarkastajaksi
Reijo Malmi.
Jäsenmaksun määräksi vuodelle 2007 päätettiin 10 €/vuosi ja opiskelijoilta 5 €/vuosi.

2/15
HALLITUKSEN KOKOUKSET
Toimikauden aikana hallitus on kokoontunut 16 kertaa.
YHDISTYKSEN TOIMINNAN TULOS
Vuoden 2007 ylijäämä oli 5425,54 euroa ja tarkemmat tilinpäätöstä koskevat tiedot selviävät
tilinpäätöksestä 1.1. – 31.12.2007 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 ja Elena Kim
- Porin kaupungin TiHe –projektin ohjausryhmässä ovat SMY:tä edustaneet Pirjo Virta ja Baha
Afaneh
- Monikulttuuriseen työhön valmentavan koulutuksen suunnittelutyöryhmässä Tatjana Storberg
- 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 Elena Kim

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. Internetkoneet, 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 SMY:n projektien sekä Porin kaupungin kulttuuritoimen
hallinnoiman TIHE -projektin kautta, tiloja käyttää myös Elävät Nuket ry varastonaan.
Tilat olivat myös muiden kokoontujien käytössä, mm. English Club Pori ry, Porin Suomi-Kreikkayhdistys ry, Porin seudun Suomi-Australia–yhdistys, Suomi-Bulgaria–seura, Porin Suomi-Puola–
yhdisty ry, Porin Interseura ry sekä Porin työväen naiskuoro. Arki-iltoina todettiin monesti
tilanpuutetta, eikä kaikille kokoontujille löytynyt kunnollista kokoontumistilaa.
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KÄVIJÄMÄÄRÄT
Kansainvälisessä Kohtaamispaikassa kävijämäärät vuonna 2007:
kävijöitä yhteensä 9915, keskimäärin laskettuna 827 henkilöä kuukaudessa ja 191 viikossa.
Vähiten kävijöitä oli elokuussa (423/kk, 106/vk) ja eniten maaliskuussa (1159/kk, 290/vk).
Kansainvälisessä Kohtaamispaikassa ongelmana on edelleen opetustilojen riittämättömyys,
eivätkä tilat ole käyttökelpoiset suurempiin tapahtumiin turvallisuusmääritysten mukaisesti.
Portaikot ovat myös esteenä (esim. iäkkäille portaat ovat vaikeakulkuiset ja lapsille vaaralliset).

PROJEKTIT JA HANKKEET
50+projektin päättyessä 31.12.2006 asiakasneuvoja Tatjana Storbergin palkkausta
kuitenkin jatkettiin vielä helmikuun 2007 loppuun. Hän hoiti mm. 50+ -projektin
loppuraportoinnin ja tilitykset Raha-automaattiyhdistykselle sekä valmisteli projektihakemukset
Euroopan sosiaalirahastolle nimellä ”Monikulttuuriset työyhteisöt ja maahanmuuttajataustaiset
työntekijät – selvitysprojekti” sekä TE-keskukselle työllisyyspoliittisen avustuksen nimellä
”MoniTyö – hanke”.
Kieliavustajana toimi Elena Kim 1.1. – 31.3.2007. Hän toimi asioimistulkkina ja
tukihenkilönä venäjänkielisille asiakkaille. Virastoissa tulkkauskäyntejä oli mm. Satakunnan
keskussairaala, KELA, työvoimatoimisto, sosiaalitoimisto, terveyskeskukset, pankit, poliisi jne.
Edellä mainittujen paikkojen lisäksi asiakkaiden asioita on hoidettu puhelinneuvonnalla mm.
neuvolat, hammashuolto, Pori Energia, optikot, taloyhtiö, maistraatti, UVI.
Asiakkaille asiapapereiden kääntäminen ja suomen kielen opetus venäjänkielisille ”Suomen kieltä
– kiirehtimättä” – kerhossa olivat myös kieliavustajan tehtäviä.
1.1. – 31.3.2007 toiminnanohjaajan palkkauksen mahdollisti Satakunnan TE –
keskuksen omatoimisuusavustus (työttömien maahanmuuttajien oma-aloitteisuuden ja
omatoimisuuden tukeminen). Tämä rahoitusmuoto lopetettiin TE - keskuksen toimesta
työministeriössä tapahtuneiden muutosten vuoksi ja annettiin mahdollisuus laatia uusi hankeanomus, työllisyyspoliittiseen avustukseen.
Anomuksemme hyväksyttiin ja Monityö-hanke alkoi heti 1.4.2007.

MONITYÖ – HANKE 1.4. – 31.12.2007
Hankkeen työntekijät: Pirjo Virta, toiminnanohjaaja ja Elena Kim, kulttuuritulkki
TAVOITTEET
Tavoitteena aktivoida maahanmuuttajia toimimaan itsenäisesti suomalaisessa yhteiskunnassa ja
kohentaa työelämävalmiuksia järjestämällä kielikoulutusta, työpajatoimintaa ja erilaisia
tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena myös vaikuttaa sekä
maahanmuuttajien että muun yhteiskunnan asenteisiin ja suvaitsevaisuuden lisäämiseen
erilaisten tapahtumien avulla
Kohderyhmä: kaikki Porissa asuvat työikäiset maahanmuuttajat, heidän joukossaan on sekä
vaikeasti työllistyviä että pitkäaikaistyöttömiä nuoria.
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Hankkeen tarkoitus
1. Selvittää Porissa asuvien työttömien maahanmuuttajien työ- ja toimintakykyä sekä
työllistymisedellytyksiä.
2. Parantaa työttömien maahanmuuttajien työmarkkinavalmiuksia erilaisin keinoin.
3. Kehittää työttömille maahanmuuttajille uusia palveluja heidän työllisyytensä kehittämiseksi.
4. Parantaa työttömänä olevien maahanmuuttajien ja Porissa ja Satakunnassa avoinna olevien
työpaikkojen kohtaamista.
Sisäisen toiminnan tavoitteena oli:
o kehittää maahanmuuttajista ja suomalaisista koostuva monikulttuurinen työyhteisö
Kansainvälisessä Kohtaamispaikassa, luoda maahanmuuttajille työmahdollisuuksia ja
edellytyksiä heidän työllistymiselle jatkossa.
Ulkoisen toiminnan tavoitteena oli:
o kehittää yhteistyötä monien organisaatioiden kanssa monikulttuurisuus- ja
työllistymisasioissa ja etsiä maahanmuuttajille työmahdollisuuksia Porissa ja Satakunnassa.
Määrälliset tavoitteet:
o työllistää palkkatuella tai vapailla työmarkkinoilla oleviin työpaikkoihin vuodessa vähintään
10 maahanmuuttajaa.
o työllistämisen lisäksi etsitään harjoittelu- ja työelämävalmennuspaikkoja, ohjataan
työvoimapoliittisen tai omaehtoisen koulutuksen piiriin sekä muihin toimenpiteisiin.
o arvioitu asiakasmäärä vuodessa on vähintään 50 henkilöä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
ASIAKKAAT
Yhteensä: 66
miehiä 20, naisia 46
lähtömaat: Venäjä, Viro, Latvia, Ukraina, Romania, Afganistan, Turkki, Malesia,
Algeria, Nigeria, Italia
Ikäryhmät: 20-29-vuotiaat
7
30–39-vuotiaat
15
40–49-vuotiat
16
50–65-vuotiaat
28
Status:
työttömät
49, josta 23 ovat PAKK:n kurssilla, tai muissa
työvoimakoulutuksissa tällä hetkellä
opiskelijat
7
työssä käyviä
10
Työttöminä olevat
1-3v
29
3-5v
15
5-10v
9
yli 10v
6
Hakevat:
työtä
47
TEVA
43
harjoittelu
18
opiskelupaikka
8
tai palveluja, neuvoja ja apua
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Työelämään ovat päässeet
26 hlöä
(sisältää: työhön 7 ja työelämävalmennukseen 19)
Työpaikat:
- kokopäivätyö
- osa-aikatyö
- palkkatuki
TEVA:

1 hlö (SMY)
2 hlö (SMY, yksityisyrittäjä / Harjavalta)
4 hlö (SMY 2, Sokos, Sininen keittiö)
19 hlö (SMY 14, Tiimari, pizzeria La Familia / Oscar,
Transrunner oy LTD, Vapaavalinta, Sampolan asukastupa)

SMY:ssä työharjoittelujaksoilla olleet maahanmuuttajaopiskelijat:
Elina Grebneva, Porin Ammattiopisto
Manuchehr Salimi, Kankaanpään opisto
Asiakaskäyntimäärä hankkeen aikana (9 kk) 338

HANKKEESSA JÄRJESTETTY KOULUTUS KOHDERYHMÄLLE
7 - 9.9.2007 ”MONIkulttuurisetTYÖyhteisöt” – koulutus maahanmuuttajille,
yhteistyössä Porin seurakuntapalvelujen kanssa.
Leirimuotoinen koulutus tapahtui Kullaan Silokalliolla. Koulutuksen teemat olivat mm.:
suomalainen työkulttuuri
vuorovaikutustaidot ja kulttuurienvälinen viestintä työyhteisössä ym.
Kouluttajana: Ulla Virtanen - projektikoordinaattori/ kouluttaja (FI) Tampereen
aikuiskoulutuskeskus.
Osallistujia oli 18.
Palautekyselyjen mukaan ”koulutus oli hyvin järjestetty, mielenkiintoinen ja sai tärkeitä asioita
Suomen työelämästä, kaikki oli hyödyllistä”.
16.10 Työnhaku-ilta: harjoitellaan työpaikkahakemuksen ja CV:n laadintaa
Neuvoja ja ohjeita sekä malleja avoimesta hakemuksesta ja markkinointikirjeistä.
Kouluttaja: Sami Koskinen, MiKos Ky.
Osallistujia 8.
6.11. Työnhaku-ilta, työpaikkahaastatteluun valmistautuminen
- miten toimia haastattelussa, kuinka voi kehittää ja parantaa taitojaan, mitä pitää ottaa
huomioon haastattelupaikalle mennessä, kuinka esittelee itsensä, minkälaista on varma
käyttäytyminen, kysymyksiin vastaaminen jne.
Kouluttaja: MiKos ky
Osallistujia 9.
13.11. Työnhaku-ilta: henkilökohtainen koehaastattelu
- henkilökohtaisten haastattelujen jälkeen hakemusten viimeistely, ryhmäpalaute ja
henkilökohtaiset palautteet
Kouluttaja: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.
Osallistujia 9.
27.11. Yhteinen palautekeskustelu työpaikkahaastattelu-harjoituksista.
Vetäjät Elena Kim ja Pirjo Virta.
Osallistujia 7.
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TUTUSTUMISKÄYNTI KOHDERYHMÄLLE JA TYÖYHTEISÖLLE
17.12 Retki Eurajoelle Olkiluodon ydinvoimalaan ja Rauman telakalle:
tutustumiskäynnit ja tietoa työmahdollisuuksista (työpaikoilla esittelykierrokset ja Olkiluodossa
sähköä uraanista-näyttely, omakustanteinen lounas ja kävelyhetki Vanhassa Raumassa)
Osallistujia 45.

KOULUTUS TYÖYHTEISÖLLE
SMY:n työyhteisölle on järjestetty tietoiskuja:
o laskiaiskävely ja tietoa laskiaisen merkityksestä Suomessa
o osallistuminen maahanmuuttajien äänioikeus-infoon
o Intian ja Afganistanin kulttuureista, tavoista ja islamin
uskonnosta / Abdullah Sadiqui
o TiHe-projektista / Su Ran Kim
o Aasialainen yhteiskunta, arvomaailma ja työkulttuuri Japanissa / Takako Servo
o Tutustumista suomalaiseen asumistyyliin ja elämäntapaan 50-luvulla Korsmanin talolla
o Henkinen työsuojelu, työpaikkakiusaamisen ja syrjinnän ehkäisy. Kouluttaja: MiKos Ky
o Hyvinvointi työyhteisössä. Kouluttaja: MiKos Ky
o Virikepäivä SAMK:in sairaanhoitaja- ja fysioterapeutti-opiskelijoiden moniammatillisen
ryhmän terveydenedistämis-projektina
Kulttuurien kohtaaminen työpaikalla: Porin resurssirenkaalle ja muille tahoille jotka
työskentelevät maahanmuuttajien kanssa tai ovat asiasta kiinnostuneita.
o monikulttuurinen työyhteisö – eri näkökulmat
o erilaiset työ- ja toimintakulttuurit, vuorovaikutus
o yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys
Kouluttaja: Ulla Virtanen TAKK (Tampereen Aikuiskoulutuskeskus)
Osallistujia 30.
Järjestäjät: SMY:n Monityö-hanke, Porin Resurssirengas.

PYÖREÄN PÖYDÄN KESKUSTELU UUSILLE TYÖYHTEISÖN JÄSENILLE
17 kertaa, vetäjä Elena Kim
Teemat:
Monikulttuuriset työyhteisöt
Yhdistyksen toiminta ja säännöt
Työkulttuuri
Palaverin kulttuuri
Kokouksen kulttuuri
Viestinnän kulttuuri
Kelan, Sosiaalitoimiston ja Työvoimatoimiston ”pelisäännöt” jne

SMY:n TAPAHTUMAT VUONNA 2007
25.1. ”Ei kaikki vielä menetetty” – musiikki-ilta
Järjestäjinä Tatjana Storberg, Elena Kim ja 50+ projektin vapaaehtoiset.
Osallistujia 40.
13.3.Tervetuloa Draculan linnaa n
* katsaus romanialaiseen kulttuuriin ja elämään
* musiikkiesityksistä vastasivat romanialaiset Titel Iachovache-Pana ja Laurentiu Doru Furduc
(vapaaehtoiset esiintyjät) teemana ”ilta Romaniassa”
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* kuulimme ja näimme asioita ja tarinaa Romaniasta
* opimme uuden tanssin ”hora” romanialaisen musiikin tahdissa
* tarjolla pieniä maistiaisia, illan suunnittelijat ja järjestäjät: Gabriela Furduc
ja Adela-Victoria Batu (Romania)
* vapaaehtoiset Heidi Valtonen ja Baha Afaneh toimivat avustajina kuvaesityksen laadinnassa ja tulkkina avusti Kristian Nevalainen.
Osallistujia 45.
28.3. SMYn vuosikokous aloitettiin SÄVEL SOI – musiikillisella lahjalla kaikille SMYn
jäsenille. Musiikkiohjelman vastaava Paulina Niemi-Loseva esitti mm. Sibeliuksen Finlandian
pianolla ja vapaaehtoiset Jorma ja Sirkka Ranne esiintyivät (piano/laulu)
Vapaaehtoinen Jorma Arenmaa toimi vuosikokouksen puheeenjohtajana. Vuosikokous oli hyvin
keskusteleva ja jäsenten mielipiteet tulivat hyvin esille. Erityisesti päättynyt 50+ projekti sai
paljon kiitosta ja SMYn toimintaa vuoden aikana kiiteltiin runsaudestaan, aktiivisuudesta ja
monipuolisuudesta.
Osallistujia vuosikokouksessa 33.
3.4. Pääsiäispiristys yhteistyökumppaneille ja työyhteisölle
sointujen salaisuuksia ja tietoa musiikkielämästä, musiikin vaikutuksesta, tunnelmasta ja
kulttuurista Kauko-Idässä. Ohjelman suunnittelu ja järjestäminen: työelämävalmennuksessa oleva
Paulina Niemi-Loseva. Solistina hanuritaiteilija Aleksandr Losev (vapaaehtoinen). Osallistujia
18.
2.5. SMY:n futsal-joukkueelle kiitos-ilta
ruoka- ja kakkutarjoilun merkeissä, mitalien ja kunniakirjan jako sekä kiitospuhe: puheenjohtaja
Baha Afaneh.
30.5. Tutustumiskäynti
Luontotalo Arkkiin ja Satakunnan Museoon,
osallistujia 13.
7.7. Afganistan – päivä
Abdullah Sadiqui kertoi Afganistanin arkipäivästä, uskonnosta, kulttuurista
ja tavoista.
Fahima Kasimi (TEVA) ja Oma Kasimi (vapaaehtoinen) valmistivat mantua,
qablia ja muita afganistanilaisia herkkuja.
SMYn hallituksen puolesta Kiitospuheen Abdullahille hänen monipuolisesta
vapaaehtoistyöstään SMYssä piti varapuheenjohtaja Inkeri Puumala.
Porin tukihenkilötoiminnan näkökulmasta kertoi Jorma Arenmaa.
Musiikkiyllätyksen esittivät Elena Kim (laulu) ja Natalia Katseblina (laulu ja piano). Taikatemppuja
esitti Vera Patroucheva.
Näyttelyn Palestiinasta järjesti vapaaehtoistyöntekijä Amer Ago Hashish eurooppalaisesta
vapaaehtoispalvelusta EVS (European Voluntary Service).
Tilojen järjestelyissä Anatoli Sadov, Gabriela Furduc ja Ekaterina D´Jaber.
Osallistujia 43.
18.7. Suomiareena
Eetunaukiolla SMYn teltassa koristemaalaus-työpaja ja djembe-rummutusta sekä kielikylpyjä
venäjä, turkki, saksa, englanti, hollanti, arabia, romania.
Järjestäjinä Eija Lehtonen, Elena Kim, Pirjo Virta, Marja-Leena Lehto, Gabriela Furduc, Nadezda
Grebneva, Anatoli Sadov, Vladimir Grebnev, Ekaterina D´Jaber ja Ian D´Jaber, Aicha Bensaid,
Paulina Niemi-Loseva, Aleksandr Losev, Inkeri Puumala ja Ilhan Müminoglu.
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Lauluyhtye Kalinka esiintyi Eetunaukion lavalla.
”Suomi läheltä ja kaukaa” – ulkosuomalaiset ja uussuomalaiset keskustelufoorumissa Abdullah Sadiqui.
25.7. Tutustumiskäynti venäläisessä ortodoksirukoushuoneessa
Ohjaaja Sirpa-Helene Soini.
Osallistujia 5
20.9. Hyvän olon iltamat: terveyden hoitaminen.
Vapaaehtoinen Jury Sheronov kertoi terveyden hoidosta ja hyvinvoinnista.
Evgenia Murtonen-Koval kertoi parhaista romanssien laulajista 1800-1900-luvulla ja esitti
romansseja kitaran säestyksellä. Järjestelyissä apuna Daimah Ayub ja Lyudmila Taranenko.
Tilojen järjestelyissä Paulina Niemi-Loseva, Anatoli Sadov ja Valery Nechiporenko.
Osallistujia 29.
25.10. Hyvän olon iltamat: suomalainen kansanmusiikki
Paljeklubi ja Multimukulat-hanke, tarjoilu Evgenia Koval-Murtonen.
Osallistujia 44.
17.11. Äiti+lapsi – päivä
Kauneus – iltapäivä äideille : ihonhoitovinkkejä, arvontaa, viihde-ohjelmaa, kahvitarjoilu, ”Avonin”
joulukuvaston esittely. Lasten ohjelmassa: laululeikkejä, liikuntaa ja muuta mukavaa ohjelmaa 37-vuotialle / Kankaanpään opisto, erityislastentarhanopettaja-opiskelijat.
Opastus ja informointi: Elina Grebneva työharjoittelija / Porin Ammattiopisto
Päivän vastaava: Paulina Niemi-Loseva/ Multimukulat. Ohjaajana toimi: Elena Kim.
Osallistujia: 16
20.11. Hyvän olon iltamat: laulamme yhdessä tuttuja lauluja suomeksi ja venäjäksi
Kysymykset terveyden hoitamisesta ja liikuntaelimistön vaivoista/ Jury Sheronovilta
Tarjoilu ja musiikki/ Evgenia Koval-Murtonen
Osallistujia: 24.
3.12. SMYn aktiivisimmille vapaaehtoisille järjestetty kiitos-ilta
Tarjoilu Evgenia Koval-Murtonen ja Marja-Leena Lehto, musiikki Paulina Niemi-Loseva ja Kristian
Nevalainen. Kiitospuheet ja pienet muistamiset vapaaehtoisille Pirjo Virta, Elena Kim ja Paulina
Niemi-Loseva.
Osallistujia 11.
14.12. Yhteinen Joulu-ilta ”…tapaamme Joulutähden alla… ”
Ohjelmassa: Multimukulat-hankkeen musiikkileikkikoululaisten esitys:
”Uutta vuotta odottaessa”, ohjaaja musiikkiopettaja Natalia Katseblina
Esittely ”Multimukulat”-hankkeesta, taidekoordinaattori Paulina Niemi-Loseva
Musiikkia pianolla ja harmonikalla, vapaaehtoinen Aleksander Losev
Glögi ja puurotarjoilu
Yllätyspuhuja Abdullah Sadiqui kertoi kokemuksiaan armeijasta
Joulupukkivierailu, lahjojen jako ja laulut. Joulupukkina vapaaehtoinen Aleksei Vershinin.
Osallistujia 111.
Tapahtumiin osallistujia yhteensä: 432.
Tapahtumien järjestelyihin erilaisissa tehtävissä on osallistunut SMY:n työntekijöiden
ja harjoittelijoiden lisäksi 36 vapaaehtoista.
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HUOMION OSOITUS
28.9. Porin päivänä Porin kaupunki palkitsi ”Vuoden 2007 Nuori Porilainen” – palkinnolla Abdullah
Sadiquin, aktiivitoiminnastaan Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksessä ja ansioituneesta
kolmoistutkinnon suorittamisesta Porin Ammattiopistossa (merkonomi– ja yo-tutkinto sekä lukion
päästötodistus).
Abdullah toimi SMYn varapuheenjohtajana vuosina 2005 – 2006.
SMYn edustajina tilaisuuteen kutsuttu Sirpa-Helene Soini ja Pirjo Virta.

KURSSIT / KERHOTOIMINTA - osallistujien määrä /viikko (opettaja)
SUOMEN OPETUS
”Suomen kieltä kiirehtimättä” – kerho, 13 - 15 hlöä / vk (Elena Kim)
Suomen kielen kurssi, opetus venäjänkielellä (Elena Kim)
2 kertaa viikossa, 4 tuntia
Yhteensä

43 hlöä, joista työnhakijoita

36 hlöä

Kesällä opiskelijoita tuli paljon, luokkatilan ahtauden ja kielitaidon taso-ongelmien takia oppilaat
jaettiin kahteen eri ryhmään.
Alkeis- ja jatkoryhmä ovat molemmat kokoontuneet kahdesti viikossa.
Alkeisyhmä: 17 - 20 osallistujaa / tunti, kahdesti viikossa (Elena Kim)
Jatkoryhmä: 14 - 18 osallistujaa / tunti, kahdesti viikossa (Elena Kim)
Osallistujille on järjestetty lisäksi keskustelukerho ”Suomeksi” vapaaehtoisen suomalaisen ja
maahanmuuttajan kesken (vapaaehtoiset Jorma Ranne ja Kristian Nevalainen) 15 kertaa.
Suomea suomeksi
Suomen
Suomen
Suomen
Suomen

kielen
kielen
kielen
kielen

alkeet 2 - 14 osallistujaa (Sirpa-Helene Soini)
jatkokurssi 4 - 21 osallistujaa (Sirpa-Helene Soini)
keskustelukerho 2 - 31 osallistujaa (Sirpa-Helene Soini)
lisäkurssi 1 - 12 osallistujaa (Sirpa-Helene Soini)

Suomen kielen kyselytunti maahanmuuttajille suomen kielen kommervenkeistä
4 - 8 osallistujaa, (ohjaaja työelämävalmennuksessa oleva Paulina Niemi-Loseva)
Suomen opetusta espanjankielisille 2 - 8 osallistujaa (Jonna Aro, tuntipalkka)
Yhteensä 64 eri henkilöä
Kansallisuudet:
Afganistan, Algeria, Bolivia, Bulgaria, Chile, Egypti, Espanja, Ghana, Iran, Iso-Britannia, Japani,
Kiina, Latvia, Makedonia, Malesia, Nigeria, Puola, Romania, Saksa, Thaimaa, Turkki, Ukraina,
Unkari, Venäjä, Viro.
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MUUT KERHOT









Musiikkileikkikoulu ja pianonsoittopiiri 6 - 7 osallistujaa (Natalia Katseblina vapaaehtoinen)
Maaliskuun maanantait senioreille: sauvakävelyä ja uintia, 6 osallistujaa (ohjaaja Paulina
Niemi-Loseva, TEVA)
Arabian alkeet 5 osallistujaa (Aicha Bensaid, TEVA)
Englannin opetus venäjänkielisille 8 - 16 osallistujaa (Julia Izakova, vapaaehtoinen)
Venäjän kielen alkeet 2 – 4 osallistuja (Kira Mäkelä, vapaaehtoinen)
Venäjän kielen jatko 3 – 6 osallistujaa (Kira Mäkelä, vapaaehtoinen)
Koristemaalaus-kerho 3 - 7 osallistujaa (Nadezda Grebneva, TEVA)
Italia-suomi-kerho 2 – 4 osallistujaa (Paolo Azzola, tuntipalkka)

Kaikkiin kerhoihin on osallistunut yhteensä 129 eri henkilöä.
Kansallisuudet:
Afganistan, Algeria, Bolivia, Brasilia, Bulgaria, Chile, Ecuador, Egypti, Espanja, Ghana, Iran, IsoBritannia, Italia, Japani, Kiina, Latvia, Makedonia, Malesia, Nigeria, Romania, Saksa, Suomi,
Turkki, Ukraina, Unkari, Venäjä, Viro.

MUITA TUKITOIMIA
Ammattiopinnoissa apua tarvinneelle maahanmuuttajalle on järjestetty tukihenkilö
vapaaehtoistoiminnan keskus LIISA:sta. 2 kertaa viikossa he kokoontuivat SMY:n tiloissa,
opiskelija sai tukea matematiikan opintoihin ja suomen kielen kehitykseen.
Tiloihin on järjestetty asiakastila ”nettinurkkaus” jossa mahdollisuus käyttää tietokonetta,
tulostinta ja katsoa tietoja internetistä
- etsiä työpaikkatietoja, laatia työpaikkahakemus ja ansioluettelon ym.
työnhakuun ja opiskelupaikan hakemiseen liittyvää
- itsenäisesti opiskella ja harjoitella suomen kieltä (tilassa on suomen kielen harjoitustehtäviä)
- poimia tietoja Suomen yhteiskunnasta ja työkulttuurista (tilassa on internet-sivujen luettelo)
Asiakkaille on tilattu luettavaksi kuukausittain ilmestyvä venäjänkielinen Spektr-aikakauslehti
jossa tietoa Suomen yhteiskunnan toiminnasta, työmarkkinatilanteesta, työelämästä, säännöistä
ja suomalaisesta työskentelykulttuurista. Lehdessä on myös on katsaus internet-sivuista, joista
voi löytää tietoa esim. suomen kielen opiskelusta, lait jotka koskevat maahanmuuttajia ja
osoitteet mistä voi saada työtä tietyillä aloilla jne.

SMYN TOIMINNAN ESITTELY
25.1. SAMK Kankaanpää liiketalouden yksikössä esittelemässä SMYn toimintaa kansainvälisyysviikolla, osallistujia 40.
1.2. Porin Ammattiopisto lähihoitaja-opiskelijoita 13.
15.2. Porin Ammattiopisto lähihoitaja (yo)-opiskelijat 14.
19.2. Sataosaajat/ PALKE MUKANA – ryhmä 12 henk.
6.3. Kuntoutumisyksiköstä 10 henkilöä
27.3. Carita Rappu sosiaalityön opiskelija avoimessa yliopistossa
4.5. SAMK sosionomi-opiskelijat SMYssä, 11 opiskelijaa
10.5. Seurakuntakeskuksessa thai-naisten illassa, osallistujia 12
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30.5. PAKK maahanmuuttajaryhmä SMYssä, 14 opiskelijaa
17.7. Kankaanpäästä maahanmuuttajaryhmä suomen peruskurssilaiset Arffman Consulting koulutuksesta, 13 henkilöä
11.9. DIAK – opiskelijoita 5, yhteisötehtävä kolmannen sektorin tarjoamista palveluista ja
maahanmuuttajien tilanteesta Porissa, haastateltu Elena Kim ja Pirjo Virta
12.9. RekryCenterissä aikuiskoulutusviikon tapahtumassa kertomassa SMYn tarjoamista
palveluista Pirjo Virta
12.9. Porin ammattiopistosta lähihoitaja-opiskelijat ja opettaja, 4 henk. Keskustelua
venäläistaustaisten terveydenhuoltopalvelujen käytöstä / Pirjo Virta ja Paulina Niemi-Loseva
13.9. Porin ammattiopisto kosmetologi-opiskelijat 12 ja opettaja
17.9. Porin ammattiopisto 18 suurtalouskokki-, elintarvikehygienia-, leipuri-kondiittori-opiskelijaa
26.9. Porin ammattiopisto MAVA-ryhmä, 21 opiskelijaa ja opettaja
15.10 Koulukuraattori Nina Nissinen ja 2 opiskelijaa Kullaan metsäoppilaitoksella
23.10. Rauman maahanmuuttotyöntekijät 2 hlöä
5.11. Porin Ammattiopisto 10 henkilöä
8.11. PAKK peruskurssi 17 opiskelijaa + opettaja
19.11. työvoimatoimiston virkailijoita 5 hlöä
21.11. työvoimatoimiston virkailijoita 4 hlöä
10.12. SAMK sosionomi-opiskelijat 15
12.12. työvoimatoimiston virkailijoita 6

TIEDOTUS


















Kankaanpään SAMK:ssa kaupan ja liiketalouden yksiköstä pyyntö Japanin edustajalle:
neuvoja japanilaiseen kulttuuriin liittyvissä asioissa/ kansainvälisen kaupan
koulutusohjelmavastaava, KTT yliopettaja Anne Vihakara -> Takako Servo
Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutissa suurtalouskokki-opiskelija Juha Hovisto
tiedustellut japanilaisia esineitä opinnäytetyön ”Japanilainen ruokakulttuuri” esittelytilaisuuteen Kankaanpään opetusravintola Ampparissa -> Takako Servolta lainattu
japanilaisia esineitä
5.2. SMYssä haastattelu vähemmistökulttuuriin kuuluvien sopeutumisesta Elena ja Vladimir
Veirikeille, Ritva Mönkkönen Suomen Evakelis-luterilaisen Kansanlähetyksen
Kansanlähetyksen opiston raamattulinjalla/HOPE-kurssi
5.2. Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja Nina Lindblad Hoikan opisto, päättötyö:
maahanmuuttajat ja koulukiusaaminen teemahaastatteluja ylä-asteikäisille
maahanmuuttajanuorille -> yhteys nuoriin koulunkäyntiavustaja Galina Parfjonovan
kautta
9.3. Toiminnanohjaaja Satakunnan radiossa
15.3. SMYssä haastattelu toiminnanohjaaja Pirjo Virta ja Elena Kim: monikulttuurisesta
nuorisotyöstä. Veronika Honkasalo ja Anne-Mari Souto, uskontotieteen laitos/ Helsingin
yliopisto. Mitähän tekis? verkkojulkaisu: www.nuorisotutkimusseura.fi
4.4. Merikarvia – lehti: Rannikko soi täpötäydelle salille (lauluyhtye Kalinka esiintymässä
”Rannikko soi Merikarvialla” -tapahtumassa)
7.4. Satakunnnan Kansa Sunnuntai-liite: ”Suomen kielen kauneimmat sanat” Natalia
Yurchenko.
8.5. Kirsti Rosenqvist Harjavallan SAMK sosionomi-opiskelija esittelyyn materiaalia SMYstä
24.5. Satakunnan Työ: Uudenlaista lasten ja nuorten toimintaa syksyllä.
31.5. Satakunnan radiossa Pirjo Virta
9.7. Porin kaupungin nettisivulla uutisia Porista: Abdullah Sadiqui kertoo omasta Suomikuvastaan
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12.7. Satakunnan Työ: ”Tapojen tunteminen apu toisen kunnioittamiseen - Abdullah
Sadiquin asepalvelus alkoi Suomen Niinisalossa.”
12.7. Kankaanpään Seutu: ” Afganistanista mutkien kautta Niinisaloon”
23.8. Uusi Aika ” Nigerialainen Michael Ani opiskelee levyseppähitsaajaksi”
24.10. Päivi Tamminen / Länsi-Suomen Diakonialaitos ja Pirjo Virta. Opiskeluissa
vanhustyön erikoistumisjaksolla palvelujärjestelmä vanhustenhuollossa, kirjallisen työn
aihe: monikulttuurisen vanhuuden haasteet. Haastateltu 10 iäkästä maahanmuuttajaa,
tulkkina Paulina Niemi-Loseva.
31.10. Päivi Tamminen, Baha Afaneh ja Pirjo Virta, haastattelu: monikulttuurisen
vanhuuden haasteet muslimien keskuudessa.
Koko vuoden ajan kuukausittain ilmestyvässä venäjänkielisessä Spektr-aikakauslehdessä
tiedote SMYn toiminnasta ja Monityö-hankkeesta
Työpaja OTSO´n tiedotuslehdessä 2/2007 juttu SMYstä ja Monityö-hankkeesta
18.11. Satakunnan Kansa: ”Satakunta tarvitsee satoja tekijöitä ulkomailta/Ikääntyvää
Satakuntaa uhkaa pula hoitajista, hitsareista ja kuljettajista”. Haastateltu Zoltan Karpati
(Unkari) sekä toiminnanohjaaja Pirjo Virta
18.11 Aamusydämellä-tv ohjelma YLE tv 1 Abdullah Sadiqui
22.11 Priima YLE tv 1 Baha Afaneh ja SMY
21.11. DIAK Turku, 2 medianomi-opiskelijan haastattelut SMYn työyhteisölle ja
vapaaehtoisille - > www.tutka.org ja www.avokanava.fi
12.12. Satakunnan Joululehti: maahanmuuttajien palvelussa on puutteita Satakunnassakin
12.12. Haastattelu Elena Kim / Kari Kuisti
14.12. Yleisradion toimittaja SMYn joulu-illassa, haastattelussa Abdullah Sadiqui
20.12. Satakunnan Radiossa Pirjo Virta
22. - 23.12. Satakunnan Viikko ” Joulukakku kuuluu italialaiseen Jouluun” Paolo Azzolan ja
Eduardo Hurtadon haastattelut omasta jouluruuasta Italiassa ja Boliviassa.
30.12. Satakunnan Kansa, Sunnuntai-liite: ” Maahanmuuttajia valmiina töihin - Toiveena
vakituinen työ” haastateltu SMYn väkeä.

SMYn TYÖYHTEISÖ V. 2007
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n monikulttuurinen ja monimuotoinen työyhteisö koostui
vuonna 2007 seuraavasti:
Kokopäivätyöntekijöitä on vuoden aikana ollut 5, joista maahanmuuttajia 3. Lisäksi osaaikatyössä 5, joista 3 maahanmuuttajaa.
Palkkatukityössä SMY:ssä on ollut 3 henkilöä ((kansallisuudet: Venäjä, Viro, Suomi).
Rinnasteisella toimenpiteellä on ollut yksi maahanmuuttaja (Romania).
Työelämävalmennuksessa on ollut yhteensä 14 maahanmuuttajaa (kansallisuudet: Venäjä,
Malesia, Algeria, Afganistan, Turkki, Bolivia, Ukraina).
Työharjoittelussa eri oppilaitoksissa on ollut opiskelijoita 3, joista 2 on maahanmuuttajaa. Porin
Ammattiopistosta 1 (Venäjä) ja Kankaanpään opistosta 2 (Iran/kurdi, Suomi). Lisäksi yksi
työharjoittelija on ollut työvoimatoimiston kautta.
TYÖNTEKIJÄT / TYÖHARJOITTELIJAT / TYÖELÄMÄVALMENNUS – lista liitteenä.
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MULTIMUKULAT - hanke 1.7.2007 – 29.2.2008
Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahaston myöntämän 30 000 euron apurahan turvin
SMYssä alkoi ”Multimukulat”- hanke, joka oli tarkoitettu tuomaan esiin monikulttuurista lasten
taidetta Satakunnassa. Hankkeessa oli tavoitteena tarjota tukea lasten ja nuorten oman
kulttuuritaustan huomioimiseen ja äidinkielen kehitykseen sekä opastaa mukaan suomalaiseen
kulttuurielämään.
Hankkeessa tuotiin esiin monikulttuuristen lasten ja nuorten musiikillisia sekä muita taiteellisia
kykyjä. Oli tärkeä saada venäläisiä lapsia ja nuoria toimimaan ja kehittämään itseään omalla
kielellä, kehittää heidän mielikuvitustaan, omanarvotuntoaan ja rohkeuttaan. Täydellinen kielitaito
sisältää puhumista, mielipiteiden esittämistä, kirjoittamista ja lukemista. Ne ovat tärkeitä kykyjä,
jotka vaikuttavat hyvän työn saamiseen, uusien ystävien ja mielenkiintoisten asioiden
hankkimiseen.
Äidinkielellä voi ilmaista itseään aidosti ja runsaasti ja se vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa ja
-kunnioitusta. He voivat olla ylpeitä omasta äidinkielestään suomen kielen rinnalla. Näin tuemme
heidän oman identiteettinsä muodostumista ja autamme heitä kehittymään yhdenvertaisiksi ja
täysarvoisiksi yhteiskunnan jäseniksi.
”Ilman kieltä ei ole kulttuuria, ilman kulttuuria ei ole kansaa”.
”Multimukulat” - hanke alkoi heinäkuussa vuonna 2007. Hankkeessa on toiminut 2 työntekijää:
taidekoordinaattori (koko päivän palkattu työ) ja musiikkiopettaja (puolipäivätyö).
Taidekoordinaattori Paulina Niemi-Loseva on vastannut lastenkulttuuritoiminnan tiedotuksesta ja
hoitanut kaikki käytännön järjestelyt hankkeeseen liittyen:
*Lasten ja nuorten ohjaus
*Hankkeen suunnitelma: ohjelmat, aikataulut, esitykset kouluissa ja päiväkodissa
*Kaikkien kerhojen yhteistyökoordinointi
Musiikin opettaja Natalia Katseblina on tarjonnut pianon soiton opetusta maahanmuuttajanuorille
ja lapsille, sekä vastannut musiikkileikkikoulun suunnittelusta ja esityksistä.
Hankkeessa työelämävalmennuksessa oli 2 maahanmuuttajaa, vapaaehtoisia kerhonvetäjiä oli 4
maahanmuuttajaa. Toiminnoissa mukana oli palkattujen lisäksi 1 tuntipalkkainen konserteissa
esiintyjä.
Hankkeessa oli toiminut 8 kerhoa venäjän kielellä ja 2 kerhoa suomeksi.
Äiti-lapsikerho
- Teemat:
* Lasten fyysinen kehitys ja valvonta 3 kertaa: osallistujia 12 perhettä ( 22 aikuista, 14 lasta )
- Vapaaehtoinen vetäjä: Juri Sheronov, lasten ortopedi, lääkäri / Krimin Valtiollisen lääketieteen
instituutin diplomi
* Kauneus-iltapäivä, joka sisälsi omaa ohjelmaa äideille ja lapsille leikkejä, liikuntaa osallistujia 17
(13 äitiä, 4 lasta)
- Vapaaehtoinen vetäjä: Nadja Koskinen
- Kävijämäärä kerhoissa yhteensä: 53, 12 perhettä
*Palautteet äideiltä oli hyviä ja he pyytävät jatkaa sitä hyödyllistä työtä heitä varten edelleen.
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Äidinkieli venäjä
- Henkilökohtaista ohjelmaa koululaisille 4 - 7 lasta / kerran viikossa
- Vapaehtoinen vetäjä: Nina Kruglikova venäjänkielen, kirjallisuuden ja historian opettaja /
Kaliningradin Valtiollisen instituutin diplomi
- Kävijämäärä yhteensä: 56
*Vanhempien mielipide: ”Äidinkielen säilyttäminen ja kielioppi on lapsille tässä iässä tärkeää”.
Suomen kielen kerho
- Henkilökohtaista ohjelmaa venäjäksi 1 nuori/ kerran viikossa
- Vetäjä Paulina Niemi-Loseva
- Kokonaiskävijämäärä yhteensä: 76
*Oppilaan mielipide: ”Suomen kielioppi äidinkielellä on hyödyllistä”.
Taidekerho
- Kitaransoittoa ja helmitaidetta nuorille kerran viikossa
- Vetäjä: työharjoittelija Evgenia Murtonen-Koval
- Kävijämäärä yhteensä: 23
*Osallistujan mielipide: ”Helmitaide on kiinnostanut ja tuotteet ovat kauniita ja mielenkiintoisia!”
Pianonsoiton opetus lapsille 7 lasta kerran viikossa, opettaja: Natalia Katseblina
Kävijämäärä yhteensä: 77
Musiikkileikkikoulu: 2 ryhmää /vk, opettaja: Natalia Katseblina
3 – 5 - vuotiaille
7 lasta / kokonaiskävijämäärä: 66
5 – 9 - vuotiaille
10 lasta / kokonaiskävijämäärä: 164
- Kävijämäärä yhteensä: 230
*Musiikkileikkikoulussa pienet lapset tulivat rohkeiksi, eivät pelkää enää puhua äidinkieltä.
Mummon satukerho: Satujen maailma pienille lapsille 7 lasta /vk, vapaaehtoinen vetäjä
- Kävijämäärä yhteensä: 23
Leikkikerho pienille lapsille (kesäaikana) askartelua, keskustelua, piirtämistä, itseilmaisua,
shakin pelaamista, rumpusoittoa, musiikin kuuntelemista, kirjojen lukemista.
- Yhteensä mukana oli 21 perhettä, 10 lasta
- Kokonaiskävijämäärä yhteensä: 66

LISÄKSI KULTTUURIVAIHTOA
Kulttuuri-illat suomeksi ja tulkkaus venäjäksi, kävijämäärä yhteensä: 60 kuulijaa
Teemat:
- Venäläiset laulut ja romanssit
* Solisti taidelaulaja Sini Tuomisalo /sopraano;
* Säestäjä Paulina Loseva /piano
- Suomalainen kansanmusiikki-ilta
*Haitarisoittaja Katja Torkinen /Palje -klubi
* Vetäjät: Katja Torkinen, Paulina Loseva
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Maahanmuuttajien palautteet: ”Kauniit venäläiset laulut, hyvä esitys”, ”Suomen musiikki-ilta
oli korkealla esteetti-kulttuuritasolla!”
Kulttuurivaihtoa kouluissa: ”Maailman musiikkia pianolla ja harmonikalla”
Luentoja ja musiikkiesityksiä Satakunnan kouluissa:
Ohjelmassa musiikkia nuorile ja lapsille. Ohjelma sisältää suurimpien mestarien teoksia ja
musiikkia, joka kehittää lasten mielikuvitusta sekä heidän ja ajatusmaailmaansa tulevaisuutta
ajatellen: Bach, Mozart, Rossini, Chopin, Tshaikovski, Sibelius, Khatsaturjan, jne.
Vuonna 2007 se työ hyvin onnistui Satakunnan kouluissa. Palautteet olivat loistavia ja teemat
opettajien mielestä sopivat myös opetussuunnitelmaan hyvin. Opettajat olivat yllättyneitä siitä,
että oppilaat kuuntelivat niin tarkkaavaisesti. Esitykset näyttivät, että kouluissa tarvitaan sellaisia
luentokonsertteja.
Kouluissa oli 6 konserttia: Porin alueella, Nakkilan alueella ja Jamijärven alueella.
Esittäjinä toimivat Konserttisolistit Paulina Loseva (piano) ja Aleksandr Losev
(konserttiharmonikka). He ovat valmistuneet Musiikki-akatemiasta Venäjällä. Paulinalla diplomi on
rinnastettu Suomessa. He ovat asuneet Suomessa 6 vuotta. Aleksandr on nauhoittanut CDlevylle oman sovituksen ja Paulina vuonna 2008 valmistaa oman CD-levyn, joiden ohjelmassa on
klassista venäläistä ja suomalaista musiikkia.
”Klassista ja romanttista musiikkia nuorille ja lapsille”
* Jämijarven koulu

/ ala- ja ylä-aste:

2 konserttia

* Matomäen koulu (Nakkila)
* Itä-Porin koulu
* Sampolan koulu

/ ala-aste:
/ ylä-aste:
/ ala-aste:

1 konsertti
1 konsertti
2 konserttia

- 200 kuulijaa,
18 slovakialaisvieraista
- 55 kuulijaa
- 267 kuulijaa
- 123 kuulijaa

Yhteensä: 673 kuulijaa
Palautteet olivat loistavia ohjelmaa ja muusikoita kohtaan ja näyttävät, että kouluissa tarvitaan
sellaisia luentokonsertteja.
Kävijämäärä kuukausittain:
*
*
*
*

Yhteensä kävijämäärä kerhoissa:
Lasten esityksissä päiväkodeissa ja koulussa:
Kulttuuri-illoissa:
Kulttuurivaihtoa:

541 lasta
161 kuulijaa
60 kuulijaa
673 kuulijaa

