TOIMINTASUUNNITELMA v. 2017
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n (SMY) tarkoituksena on:



edistää suomalaisten ja maahanmuuttajien yhteistoimintaa ja samalla kaksisuuntaista
kotoutumisprosessia
edistää maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin tukemista sekä maahanmuuttajien
osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa

Kansainvälinen kohtaamispaikka
SMY ylläpitää Kansainvälistä kohtaamispaikkaa, joka tuo yhteen ihmisiä eri kulttuuritaustoista.
Kohtaamispaikassa jatketaan monipuolista toimintaa. Tapahtumat, teemapäivät, eri maiden juhlat
ja infot sekä kulttuuriesittelyt ovat kaikille avoimia.
Kohtaamispaikassa jatketaan maahanmuuttajataiteilijoiden voimin monipuolisia taidenäyttelyitä.
Taidenäyttelyt ovat hyvä keino käsitellä kuvien muodossa maahanmuuttajien elämää Suomessa,
kertoa suomalaisille kuinka ihmiset ovat samanlaisia kaikkialla ja saada mukaan kantaväestöä
jakamaan tunnetiloja elämän isoimmassa kriisissä, minkä maasta toiseen muuttaminen aina
aiheuttaa.
HALLINTO
Yhdistyksen hallitus
SMY:n hallitus koostuu puheenjohtajasta ja 4 - 6:sta jäsenestä sekä 2 varajäsenestä, jotka edustavat
eri kansallisuuksia. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on
vuosittain erovuorossa. Hallitus kokoontuu kuukausittain. Hallitus seuraa yhdistyksen toimintaa ja
valvoo hankkeiden toteutumista.
Toiminnanjohtaja
Yhdistyksen vapaaehtoistyön koordinoinnista ja sisäisen johdon sujuvasta toiminnasta sekä yhteistyön
tiivistämisestä sekä järjestö- että viranomaistahoihin vastaa toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja
vastaa päivittäisjohtamisesta, toimii työntekijöiden lähiesimiehenä sekä koordinoi yhdistyksen
toimintaa.
Toimistosihteeri
Toimistosihteeri vastaa yhdistyksen varainhoitoon liittyvistä asioista. Hän toimii palkanlaskijana sekä
rahastonhoitajana; asioi pankissa, TE- ja tilitoimistossa yms. yhdistyksen varainhoitoon liittyvissä
laitoksissa. Hän vastaa jäsenrekisterin ylläpitämisestä ja raportoi yhdistyksen taloudellisesta tilasta
hallitukselle.
Tiedottaja
SMY toimii sillanrakentajana ja tiedonvälittäjänä maahanmuuttajien ja viranomaisten välillä. SMY
toimii myös valtakunnallisena näyteikkunana monikulttuurisuustyöstä Porissa ja Satakunnassa.
Jatkuvasti laajentuneesta, monipuolisesta toiminnasta tiedottaminen vaatii kielitaitoisen tiedottajan
työpanoksen, joten STEA -rahoituksella palkataan kokopäiväinen tiedottaja vuodeksi 2017.
KIELTEN OPETUS JA KERHOT
Suomen kielen opetus
Suomen kielen opetuksesta vastaa ammattitaitoiset opettajat, joilla on runsaasti kokemusta
maahanmuuttajien kanssa työskentelystä. Kurssien lisäksi järjestetään keskusteluryhmiä tarpeen
mukaan vapaaehtois- ja opiskelijavoimin sekä jatketaan Elävän kieliketjun toimintaa.
Muut kerhot

Englannin, venäjän ja mahdollisesti muiden kielten opetukseen etsitään rahoitusta, lisäksi järjestetään
keskustelukerhoja ja kielibasaareja vapaaehtoisvoimin.
Harrastustoimintaa ja työpajoja järjestetään osallistumismaksujen turvin, toimintaan sitoutuneiden
vapaaehtoisten avulla.
Toiminta lapsille, nuorille ja perheille
Lastentoiminnan tarkoitus on lisätä kontakteja maahanmuuttajataustaisten ja suomalaisten lasten
välille sekä tarjota laadukasta harrastustoimintaa. Perheille tarjotaan mahdollisuus vaalia lasten
kulttuuritaustaa, tuoda esiin omia ideoita ja tarpeita sekä vahvistaa kulttuurista identiteettiä.
Pyritään kehittämään entistä monikulttuurisempaa ja useita kieliryhmiä tavoittavaa koko perheen
toimintaa.
Eri tahoista haetaan rahoitusta ja toiminnot toteutuvat rahoitusmuodosta riippuen.
HANKETOIMINTA
Suunta työelämään -hanke
Hankkeen kohderyhmänä ovat Porissa asuvat työttömät sekä pidempään työttömänä olleet
maahanmuuttajat. Tavoitteena on ehkäistä asiakkaiden työttömyyden pitkittymistä sekä edistää
heidän työllistymistään, etsiä työkokeilu – ja kuntouttavan työtoiminnan-, koulutus- ja
opiskelupaikkoja sekä perehdyttää ja antaa tarvittaessa ohjausta toimenpiteen tai työsuhteen alussa.
Hankkeessa tarjotaan asiakkaille kokonaisvaltaista neuvontaa ja ohjausta työllistymiseen asiakkaiden
tarpeet ja tilanteet huomioiden. Hankkeessa työskentelee vastuukoordinaattori ja hankekoordinaattori
ja sitä rahoittavat TE -palvelut sekä Porin kaupunki. Vuosi 2017 on kolmivuotisen hankkeen toinen
toimintavuosi.
Suunta työelämään -hankkeessa jatketaan Elävä kieliketju -toimintamallia, jossa 1-3 asiakasta
keskustelee suomalaisen vapaaehtoisen kanssa viikoittain 1 tunnin ajan. Ryhmät vaihtuvat noin 1
kk:n välein, jolloin asiakkaat ja suomalaiset vapaaehtoiset kokoontuvat yhteistapaamiseen.
Yhteistapaamiset järjestetään mahdollisuuksien mukaan eri kohteissa. Toiminta on suunnattu
asiakkaille, jotka ovat käyneet kotoutumiskoulutuksen ja asiakkaille, joilla on vastaava suomen kielen
taitotaso. Tavoitteena on rohkaista asiakkaita suomen kielen käytössä ja vahvistaa arjen puhekielen
osaamista.
Tietoa + tukea -> kulttuurikoto
Taiteen edistämiskeskuksesta haetaan rahoitusta monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin
vastaiseen toimintaan taiteen ja median avulla. Sosiaalista mediaa käytetään edistämään kulttuurien
välistä vuoropuhelua ja monipuolisissa taidepajoissa etsitään uudenlaisia yhteyksiä valtaväestön
keskuuteen. Hanke toteutuu rahoituksen varmistuessa.
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Järjestöyhteistyö
Yhteistyötä tiivistetään muiden järjestöjen kanssa kuten MLL Satakunnan piirin kanssa yhteisen
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -hankkeen puitteissa. Hanke tukee äitien suomen kielen oppimista,
edistää kotoutumista ja vahvistaa maahanmuuttajaperheiden asemaa Satakunnassa.
SMY on mukana myös Satakunnan yhteisökeskuksen käynnistämässä 360 -hankkeessa
maahanmuuttajanuorten kokonaisvaltaisen tuen mallin luomiseksi.
Vapaaehtoistoiminta
Useista tahoista on haettu rahoitusta jo aktiivisesti toimivien vapaaehtoisten virkistystoimintaan,
tavoitteena innostaa ja tukea heitä. Rahoitusta haetaan myös uusien maahanmuuttajien aktivointiin,
järjestämään ja ideoimaan itse vapaaehtoistoimintaa.
Vapaaehtoisille järjestetään koulutusta tehtäviinsä ja heille tarjotaan mahdollisuuksia
jatkokouluttautumiseen. Rahoituksen toteutuessa avustuksella on tarkoitus kattaa koordinaattorin ja
omakielisten ohjaajien palkkakulut sekä tapahtumien järjestämiskulut.

