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Poriin on tulossa uusia 
pakolaisia. Neljä perhettä 
saapuu Suomeen Iranista. 
Heistä kolme perhettä on af-
gaanipakolaisia ja yksi per-
he lähtöisin Irakista. Län-
simaalaiseen hyvinvointiin 
tottuneen on vaikea kuvi-
tella, miltä tuntuu lähteä 
uuteen kotimaahan muka-
naan vain matkalaukku.

– Olin lentokentällä vas-
tassa, kun myanmarilaisia 
pakolaisia tuli Poriin. Viisi 
henkilöä ja kuusi kassia. It-
ku meinasi tulla, kun ajat-
telin, miten ihmisen elämä 
voi mennä sillä tavalla, ker-
too porilainen Hannu Salo.

Hän on Punaisen Ristin 
vapaaehtoistyöntekijä, joka 
on ollut maahanmuuttaji-
en tukihenkilönä jo 12 vuo-
den ajan. Nyt Salo on muka-
na ryhmässä, joka valmiste-
lee uusien pakolaisten tu-

loa Poriin ja Pormestarin-
luotoon.

Porin Perusturvan lähiö-
työ on tehnyt töitä uusien 
pakolaisperheiden hyväksi 
jo monen kuukauden ajan 
Pormestarinluodon, Sam-
polan ja Pihlavan asukas-
tuvilla. Pakolaisten tarvit-
semia tavaroita on vastaan-
otettu asukastuvilla sekä pe-
rusturvan maahanmuutto-
työssä. SPR:n Porin osastol-
la on ollut hyvin aktiivinen 
rooli keräystoiminnassa.

– Tavaraa tuli tosi hyvin. 
Neljä asuntoa saadaan si-
sustettua. Varsinkin vaattei-
ta ja astioita tuli paljon, ker-
too perusturvan lähiötyön-
tekijä Päivi Visavuori Por-
mestarinluodon asukastu-
valta. 

Vielä asunnoista puut-
tuu jotain. Kaapelidigibok-
seja, radioita, viherkasveja 
ja sänkyjä voi vielä lahjoit-
taa keräykseen. Ne voi vie-
dä Pormestarinluodon asu-
kastuvalle.

Päivi visavuori korostaa, 
että pakolaisille rakenne-
taan kodit kierrätystava-
roista.

– On hienoa, kun on löy-
tynyt auttajia ja kiitämme 
kaikkia keräykseen osallis-
tuneita. Nämä ihmiset tule-
vat hädästä ja ilman omai-
suutta. Heille tehdään kodit 
vapaaehtoisvoimin.

Ylipäätään Pormestarin-
luodossa suhtaudutaan hä-
nen mielestään positiivi-
sesti maahanmuuttajiin ja 
uusiin kasvoihin. Visavuori 
kertoo, että todennäköises-
ti myöhemmin järjestetään 
tervetuliaistilaisuus uusille 
pakolaisperheille.

Porilainen tutkija Pirita 
Ihamäki kuuli Facebookis-
sa keräyksestä pakolaisper-
heiden hyväksi. Hän innos-
tui asiasta.

– Ajattelin, että itselläni 
on tavaroita, joita voisin an-
taa. Sitten keksin, että ystä-
väni Riia osaa sisustaa.

Niin mukaan vapaaeh-
toisprojektiin tuli sisustus-
suunnittelija Riia Rauhala. 
Hän lähti ilomielin mukaan 
auttamaan.

– Tämä on mielenkiintoi-
nen ja erilainen sisustuspro-
jekti. Sisustuselementtejä ei 
voinut valita, vaan kokonai-
suudet rakennetaan niistä 
tavaroista, jotka meillä on.

Tavaroista ja tekstiileistä 
syntyy ammattilaisen käsis-
sä kokonaisuuksia. Sisusta-
misessa pitää ottaa huomi-
oon myös kulttuurierot, esi-
merkiksi jokin väri saattaa 
merkitä ihan muuta kuin 
mitä me ajattelemme.

– Hyväntekeväisyys on lä-
hellä sydäntäni. On hienoa, 
että tällä kertaa pääsin ihan 
konkreettisesti auttamaan. 

Asunnot valmistuvat näi-

nä päivinä.

Pirita ihamäki tekee par-
haillaan tutkimusta Face-
bookin myyntiringeistä. 
Hän kertoo, että ne ovat hy-
vin suomalainen ilmiö. Eri-
tyisesti naiset suosivat no-
peaa tapaa kierrättää.

– Ylipäätään kierrättämi-
nen on nyt muotia. Face-
bookin avulla voi nopeas-
ti löytää uuden kodin tar-
peettomille tavaroille. Täs-
sä pakolaisprojektissa kier-
rättämällä lisäksi autetaan, 
kierrätetään myös hyvää, 
hän iloitsee.

– Samoin esimerkiksi ta-
lonsa tulipalossa menettä-
neelle porilaisperheelle saa-
tiin Facebookin kautta kah-
dessa päivässä uudet tava-
rat menetettyjen tilalle. Uu-
det menetelmät tekevät aut-
tamisestakin nopeampaa.

Pakolaiset tulevat Poriin 
ja aloittavat totuttelun uu-
teen elämään ja kulttuuriin. 
He saavat tukea viranomai-
silta, mutta myös vapaaeh-
toiset tukihenkilöt ovat tär-
keitä. Porin maahanmuut-
tajakoordinaattori Su Ran 
Kim korostaa tukihenkilöi-
den arvoa.

– Punaisen Ristin toimin-
ta on tärkeää. Tukihenkilöi-
den verkosto ja toiminta on 
arvokasta työtä, joka edistää 
kotoutumista.

Tutkija Pirita ihamäki, sisustussuunnittelija Riia Rauhala, lähiötyöntekijä Päivi Visavuori ja Punaisen Ristin vapaaehtoinen tukihenkilö Hannu 
Salo ovat mukana laittamassa koteja kuntoon uusia pakolaisperheitä varten. kuva on Pormestarinluodon asukastuvalta.

Poriin tulevien pakolaisten koteihin löytyi hienosti 
kierrätyshuonekaluja ja -tavaroita.

hyvä laitettiin kiertoon
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Ylipäätään 
kierrättä-
minen on 

nyt muotia. Faceboo-
kin avulla voi nopeas-
ti löytää uuden kodin 
tarpeettomille tava-
roille.
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AVAJAISTARJOUS:

HYLLYPAIKKA 50,-/4vkoa

LATTIAPAIKKA 70,-/4vkoa

Tervetuloa uudistettuihin isompiin tiloihin
sekä vanhat että uudet asiakkaat!


