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I. PAREMMIN YHDESSÄ RY VAKIINTUU JA KASVAA  

 

Paremmin Yhdessä ry on uskopohjainen kansainvälinen 

kehitysyhteistyöjärjestö,  joka tekee yhteistyössä 

viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa 

maahanmuuttajien kotouttamista ja perheiden 

voimaannuttamista tukevaa työtä.   

Paremmin Yhdessä ry tekee myös kehitysyhteistyötä 

erityisesti nuorten ja naisten hyvinvoinnin puolesta 

kolmansissa maissa. Yhdistyksen toiminnalla edistetään 

lasten ja nuorten sekä perheiden kokonaisvaltaista 

hyvinvointia sekä sosiaalista ja yhteiskunnallista 

osallisuutta.  Toiminnassa korostetaan ihmisten tasa-

arvoista kohtaamista ja kunnioitusta, yhteisöllisyyttä, 

luotettavuutta ja avoimuutta. 

Paremmin Yhdessä ry on perustettu vuonna 2009 ja sen toiminta perustuu vapaaehtoisiin voimiin.  

Vuosi 2016 oli aktiivinen vuosi yhdistyksen perustehtävän ja kokonaisuuden kehittämisen kannalta. 

Osa toiminnoista on vakiintunut ja vaikuttaa laajasti monien ihmisten elämään sekä edistää 

maahanmuuttajien kotoutumista. 

Vakiintuneita toimintoja ovat esimerkiksi: 

- Keskustelua Kasvatuksesta –illat 

- Avaimet oppimiseen –läksykerho 

- Suomen kielen tukiopetus, joka sisältää muun muassa suomen kielen yleiseen 

kielitutkintoon valmentavan kurssin ja luku- ja kirjoitustaidotottomien kielitesin 

- Yksilöohjaus ja neuvonta 

- Kansainvälinen lasten ja nuorten päiväleiri 

- Koulutuksista mm. hygieniapassikoulutus ja testi eri kielillä 

- Vertaistukitoiminta 

Eri toimintojen ryhmäkoot ovat kasvaneet ja vapaaehtoisten määrä on myös kokoajan kasvussa. 

Vakiintuneiden toimintojen lisäksi myös kansainväliset yhteistyöprojektit ovat suuressa roolissa 

yhdistyksen toiminnassa.  

 

       Emmanuel Sibomana  

       Puheenjohtaja  

 

 



 

II. YLEISKATSAUS 

Paremmin Yhdessä ry:n vuosi 2016 oli täynnä mielenkiintoista, onnistunutta ja tarvittua toimintaa.  

 

Toimintaympäristössämme tapahtui kuluneen vuoden aikana merkittäviä muutoksia, jotka 

vaikuttivat moniin maahanmuuttajia koskeviin asioihin Jyväskylässä sekä valtakuunallisella tasolla. 

Suomeen tuli yhteensä vajaat 32 500 turvapaikanhakijaa. ( Lähde: Lisätietoja: 

Maahanmuuttovirasto/Tietoa virastosta/Tilastot/Turvapaikka- ja pakolaistilastot www.migri.fi ) 

Tämä vaikutti koko yhteiskuntaan ja suurimmalle osalle maahanmuuttajia tilanne oli hyvin 

kriittinen. Kielikurssipaikkoja oli tosi haastava löytää ja monet maahanmuuttajat jäivät ilman 

kurssipaikkaa sekä alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa.   

 

Paremmin Yhdessä ry oli mukana vaikuttamassa ja tuomassa esille omaa näkemystään siitä miten 

voisimme kehittää ja parantaa tilannetta. Osallistuimme seminaareihin ja työpajoihin, joissa 

pohdittiin maahanmuuttajien ohjausta ammatillisessa koulutuksessa sekä ideoitiin yleisesti 

maahanmuuttajien ohjausta ja neuvontaa koskevia palveluita. Paremmin Yhdessä ry pyrkii olemaan 

aktiivinen ja vahva toimija sekä vaikuttamaan maahanmuuttajien asioihin paikallisella sekä 

valtakunnallisen tasolla. Yhdistys on aktiivisesti mukana monissa eri verkostoissa, joiden kautta on 

mahdollisuus ottaa kantaa ja vaikuttaa muuttuviin tilanteisiin. 

Paikallisella tasolla toteutettiin erilaisia yhteistyö projekteja mm. Korkeakoulut ja yhteisöt Keski-

Suomessa –hankeen (KYTKE) kanssa. Järjestimme kolme Mahis-projektia, joista kaksi toteutettiin 

KYTKE-hankkeen kanssa Säynätsalon tuetun asumisyksikön turvapaikanhakijanuorten kanssa ja yksi 

oli nuorten itse vetämä projekti. Mahis –projektit olivat tärkeitä varsinkin turvapaikanhakijanuorille, 

joiden elämäntilanne oli epävarma oleskeluluvan saamisen suhteen. Projektit auttoivat nuoria 

pysymään aktiivisina, auttoivat heitä luomaan tukiverkostoja sekä tutustuttivat nuoria Jyväskylään 

ja Suomen kulttuuriin. Mahis –projektien lisäksi järjestimme nuorille myös mahdollisuuden 

omaehtoiseen harrastustoimintaan. 

Avaimet oppimiseen –läksykerho on kasvanut olennaiseksi osaksi Paremmin Yhdessä ry:n 

konkreettista kotoutumistukitoimintaa sekä maahanmuuttajien koulutusta edistävää toimintaa. 

Vuoden 2016 alusta läksykerhon osallistujamäärä on kaksinkertaistunut mm. 

turvapaikanhakijatulvan johdosta. Suuri osa uusista osallistujista tuli läksykerhoon oppimmaan 

suomen kieltä, koska heillä ei ollut kotoutumiskoulutuspaikkaa. Suomen kielen tukemista ovat 

tarvinneet myös ammattikoulun sekä ammattikorkeakoulun opiskelijat, koska 

kotoutumiskoulutuksen jälkeenkin heidän suomen kielen tasonsa ei ole vielä tarpeeksi hyvä heiltä 

vaadittuihin koulutehtäviin nähden. Vapaaehtoisten määrä kerhoissa on myös kasvanut suuren 

kysynnän ja innostuksen myötä. 

Suomen kieltä tuettiin myös suomen kielen tukiopetuksessa, jossa käyntikertoja vuonna 2016 oli 

84. Osallistujien tarpeesta ja toiveesta rupesimme järjestämään luku- ja kirjoitustaidottomille 

kielitestejä kansalaisuuden hakemista varten sekä valmennuskursseja yleistä kielitutkintoa varten 

(YKI). Kielitestin teki 12 henkilöä, joista osa on jo saanut Suomen kansalaisuuden. YKI –

valmennuksessa kävi 5 henkilöä, joista 4 kävi YKI –testissä ja kaikki pääsivät läpi. 

 

http://www.migri.fi/


 
Suureksi tarpeeksi nousi myös hygieniapassikoulutus, jota rupesimme järjestämään selkosuomeksi 

sekä mahdollisuuden testin tekemiseen myös eri kielillä. Koska monissa työpaikoissa, ammateissa ja 

koulutuksissa vaaditaan hygieniapassi, tuli toiminnasta todella suosittua ja kysyntä on kasvanut. 

Vuonna 2016 testiin osallistujia oli yhteensä 83 ja 47 heistä saivat testin läpi. 

Keskustelua Kasvatuksesta –illat nostivat jälleen tärkeitä aiheita keskusteltaviksi. Keskusteluilloissa 

vanhemmat saivat tuoda omia näkemyksiään ja huolenaiheitaan esille ja keskustella niistä 

asiantuntijoiden kanssa. Keskusteluillat ovat olleet tärkeitä matalan kynnyksen paikkoja tuoda 

arkojakin huolen aiheita ja asioita puheeksi. Monikulttuurinen osallistujakunta synnyttää 

hedelmällistä ja rikasta keskustelua. Teemoina vuonna 2016 olivat mm. pahoinvointi parisuhteessa 

ja perheessä sekä uskonto osana lasten kasvatusta. 

 

Kesällä 2016 järjestimme joka kesäisen kansainvälisen lasten ja nuorten päiväleirin, johon osallistui 

21 lasta ja nuorta sekä 13 vapaaehtoista. Osallistujien ikähaarukka oli 7-14, mutta alle 7 –vuotiaat 

saivat myös osallistua vanhempiensa kanssa. Monien nuorten vanhemmat tulivat myös itse 

vapaaehtoiseksi leirille ja pääsivät näin osallistumaan ja vaikuttamaan toimintaan. Leiri oli jälleen 

menestys ja sekä vanhemmat että lapset toivovat että leiriä järjestetään myös jatkossa. 

Uutena toimintona perustimme syksyllä 2016 tietotekniikan ja verkkoasioinnin opetusta 

maahanmuuttajille sekä ikääntyneille. Tällaisen tuen tarve on suuri varsinkin nykyään, kun melkein 

kaikki tärkeät palvelut ovat siirtyneet verkkoasioinnin puolelle. Monet maahanmuuttajat tarvitsevat 

myös opastusta tietokoneen käytöstä ihan perusasioista lähtien. Saimme lahjoituksena SOLTEQ 

OYJ:ltä käytettyjä tietokoneita opetusta varten. 

Kansainvälisen yhteistyöprojektin kohteenamme vuonna 2016 oli Kenia. Autoimme Kenialaista 

Maisha Initiative Kenya –yhdistystä perustamaan Nakurun lasten, nuorten ja nuorten äitien 

voimaannuttavaa tukikeskusta. Erilaisten tempausten sekä tapahtumien kautta saimme tuettua 

keskuksen käynnistämistä. Yhteistyökumppaneitamme tuli vierailulle Suomeen ja osa jäsenistämme 

kävi myös Keniassa tutustumassa kohteeseen. 

Paremmin Yhdessä ry:n eri ryhmäkokojen ja toimintojen laajentuessa, myös resurssien tarve 

kasvaa. Vapaaehtoisten rekrytointiin, perehdyttämiseen ja ohjaamiseen sekä kokonaisten kerhojen 

koordinointiin tarvitaan jo palkattu työntekijä. Lain mukaan esimerkiksi harjoittelija ei voi yksin 

ohjata koko kerhoa. Myös materiaalikulut ovat kasvaneet. Tällä hetkellä käytämme 

yhteistyökumppaneidemme olemassa olevia materiaaleja sekä tiloja, mutta käyttämämme tilat 

ovat myös käyneet liian pieniksi, koska ryhmät ovat kasvaneet ja yhteistyökumppaneillamme on 

tiloissaan myös omia toimintoja. 

Paremmin Yhdessä ry on osoittanut tarpeellisuutensa, toiminta on ollut laajaa ja yhteistyötä on 

kehitetty monen toimijan kanssa. Syksyllä 2016 kaksi Humak:in opiskelijaa päivittivät 

harjoittelutyönään viestintästrategia suunnitelman ja perehdytyskansoin. Tuloksena syntyi kuva 

PYR:stä entistä vahvempana toimijana ja hyväntahtoisena vapaaehtoisena kansainvälisenä 

organisaationa. 



 

III. TOIMINTA-AJATUS  

Toimia aktiivisena kansalaisjärjestönä Keski-Suomessa sekä valtakunnallisesti. Vaikuttaa ja lisätä 

kansalaisten osallisuutta yhteiskunnassa. Yhteisöllisyyden lisääminen. Tarjota tietoa ja kokemusta 

maahanmuuttajiin liittyvistä asioista  ja toteuttaa kehitystyötä kolmansissa maissa mm. lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin hyväksi. 

IV. ARVOT  

 

 

 

 

 

 

1. YHTEISÖLLISYYS 

 Yhdistyksen toiminta on yhteisöllistä ja se tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden osallisuuteen ja 

yhdessä tekemiseen ilon kautta. 

 

2. ROHKEUS 

 Rohkaisemme ihmisiä käyttämään omaa osaamista, taitojaan ja tietojaan löytääkseen oman 

paikkansa yhteiskunnassa. Rohkeus tarttua uusiin haasteisiin. 

 

3. LUOTETTAVUUS 

 Tarjoamme luotettavaa, asiantuntevaa ja kokemusperäistä tietoa maahanmuuttoon 

liittyvistä asioista kolmannen sektorin näkökulmasta. Teemme työtä yksilölähtöisesti 

monialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

 

4. INTEGRITEETTI 

 Rehellisyys, läpinäkyvyys, avoimuus, kunnioittaminen. 

 

5. KANSAINVÄLISYYS 

 Toiminnassamme jokainen on samanarvoinen riippumatta etnisestä taustasta. Haluamme 

olla edistämässä yhdenvertaisuuden toteutumista. 

 

 

 



 

V. HALLITUS   2016  

Hallitukseen ovat vuonna 2016 kuuluneet seuraavat henkilöt: 

 

Emmanuel Sibomana    puheenjohtaja  

JiLin Goh     varapuheenjohtaja 

Gloria Lapitan         rahastonhoitaja   

Annika Miettinen     sihteeri  

Ruth Oyugi    hallituksen jäsen  

 

Hallitus on pitänyt tilikauden aikana yhteensä neljä kokousta. 

VI. KOTOUTTAMISTUKIPALVELUT 

6.1. YKSILÖOHJAUS JA NEUVONTA 

 

Yksilöohjaus ja neuvonta tarjoavat maahanmuuttajille apua elämän eri osa-alueilla. Viime 

vuonna apua ja neuvoja tarvittiin mm. verkkopankkien käyttöön, asumiseen liittyvissä 

asioissa, viranomaisten päätöksien selvittämisessä, koulutukseen hakemisessa, 

työharjoittelu/-kokeilun etsimisessä, CV:n ja työhakemusten kirjoittamisessa sekä lasten 

kasvatukseen liittyvissä asioissa. Tukea tarvittiin myös erilaisissa elämän haastetilanteissa, 

rinnalla kulkijana, kieliapuna ja vertaistulkkina. 

Ohjaustamme ja neuvontaamme tultiin hakemaan jopa toisilta paikkakunnilta asti esim. 

oikeusasioissa kielellisenä apuna ja rinnalla kulkijana. Yhteensä yksilöohjattavia ja 

neuvottavia kertyi 2016 vuonna yli 100 ja käyntikertoja yli 300. 

6.2. SUOMEN KIELEN TUKIOPETUS 

 

Suomen kielen tukiopetus on suunnattu niille nuorille ja aikuisille, joilla ei ole suomen kielen 

kurssipaikkaa ja jotka haluavat kehittää omaa kielitaitoansa. Tukiopetus on myös työttömille 

maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat tukea peruskielitaidossa ja niille joilla ei ole 

aikaisemmin ollut mahdollisuutta käydä koulua. 

Järjestimme kevät- ja syyskaudella 2016 suomen kielen tukiopetusta kerran viikossa 

torstaisin klo 15-17, joissa käyntikertoja oli 84. 

6.3. LUKU - JA KIRJOITUSTAIDOTTOMIEN KIELITESTI 

 

Yleinen kielitutkinto (YKI) on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat hakea Suomen 

kansalaisuutta. Suomen kansalaisuuden saamisen edellytyksenä on mm. suomen kielen 

osaaminen vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla kolme (keskitason tutkinto). 

Asiakkaiden tarpeesta syntyi idea järjestää kielitestejä luku- ja kirjoitustaidottomille.  

 

 



 
Heille suunnattu testi eroaa perinteisestä YKI – testistä, koska testi tehdään 

henkilökohtaisesti ja siinä painotetaan enemmän puhumista ja ymmärtämistä.  

Testin voi tehdä myös yli 65 vuotta täyttäneet. YKI-testiä ei tarvita, jos henkilöllä on 

ammattitutkinto tai peruskoulun päättötodistus. 

Vuonna 2016 järjestimme 12 henkilölle luku- ja kirjoitustaidottomien suomenkielen testin 

Suomen kansalaisuushakemusta varten. Testin tuli pitämään S2 – opettaja. 

VII. PERHETYÖ 

7.1. KESKUSTELUA KASVATUKSESTA –ILLAT 

 

Keskustelua Kasvatuksesta –illat 

ovat tarkoitettuja vanhemmille 

sekä lasten, nuorten ja 

perheiden kanssa 

työskenteleville, opettajille ja 

opiskelijoille sekä kaikille 

asiasta kiinnostuneille. Illoissa 

käsitellään koko perheen 

hyvinvointia koskevia teemoja.  
Luentosarjan tarkoituksena on 

auttaa 

maahanmuuttajaperheitä ymmärtämään suomalaista yhteiskuntaa ja luoda sosiaalisia 

tukiverkostoja. Tarkoituksena on myös ennaltaehkäistä mm. lastensuojeluasiakkuuden 

syntymistä, syrjäytymistä, ennakkoluuloja ja rasismia niin, että viranomaisten 

asiantuntemus ja kulttuurisensitiivisyys kasvaisi. 

Vuonna 2016 järjestimme 8 Keskustelua Kasvatuksesta –iltaa, joihin kutsuimme eri aiheiden 

asiantuntijoita. Kevään iltojen teemoina olivat pahoinvointi parisuhteessa ja perheessä, 

seurusteluun liittyvien asioiden käsittely perheissä, uskonto osana lasten kasvatusta sekä eri 

kulttuurien kielletyt aiheet (tabu). Syksyllä teemoina olivat lapsen kielen oppimisen 

tukeminen, työkaluja konfliktien ratkaisuun perheessä, työkaluja koulukiusaamisen 

kohtaamiseen sekä hankalat tilanteet koulun ja kodin välillä.  

 

Keskusteluilloissa tapahtui ruohonjuuritason kohtaamista. Vanhemmat pääsivät 

keskustelemaan asioista, joista eivät muuten ehkä uskaltaisi puhua. Heiltä saattoi myös 

puuttua keinoja, miten vaikuttaa koulussa tapahtuviin asioihin esim. 

koulukiusaamistilanteissa tai muissa konfliktitilanteissa. 

Järjestimme illat yhdessä Jyväskylän kaupungin kotoutumispalvelujen, Monikulttuurikeskus 

Glorian, Bahai –yhteisön sekä illasta kiinnostuneiden vapaaehtoisten kanssa. Osallistujia 

illoissa vuonna 2016 on ollut 195 henkilöä. 



 
7.2. VANHEMPIEN JA NUORTEN YKSILÖTUKI 

 

Monilla vanhemmilla nousi huoli siitä että nuoret viettivät vapaa-aikansa kaupungilla. Vaikka 

Jyväskylässä on järjestetty ilmaista harrastustoimintaa nuorille, osalle 

maahanmuuttajanuorista kynnys lähteä tällaiseen ryhmätoimintaan mukaan on ollut suuri.  

 

Päätimme järjestää mahdollisuuden omaehtoiseen harrastustoimintaan, joka käynnistyi 

nuorten ehdotuksista ja ideoista. 

 

Vuonna 2016 järjestimme erilaisia ilmaisia harrastusmahdollisuuksia nuorille. Monilla 

vanhemmilla ei ollut varaa maksaa nuorten harrastuksista eikä liikkumista harrastustiloihin.  

Kävimme neuvottelemassa kaupungin liikuntapalveluiden kautta ilmaisen tilan Pupuhuhdan 

koululta ja saimme myös bussilippuja Jyväskylän kaupungin kotoutumispalvelusta.  

Vapaaehtoiset nuoret järjestivät hankituissa tiloissa harrastustoimintaa mm. oman 

kulttuurin tanssia sekä nykyafrotanssia. 

 

Osallistujia oli kevätkaudella 32, joista kuusi nuorta toimivat eri ryhmien vetäjinä. Ryhmien 

vetäjät olivat täysi-ikäisiä ja osallistujat 10 - 17 vuotiaita. 

VIII. NUORISOTYÖ  

8.1. AVAIMET OPPIMISEEN –LÄKSYKERHO 

 

 

Yksi yhdistyksemme tärkeimmistä 

toiminnoista on läksykerho. Kerho on 

suunnattu yläkouluikäisille ja toisen 

asteen opiskelijoille, joilla on 

monikulttuurinen tai 

maahanmuuttajatausta sekä heidän 

vanhemmilleen. 

 

 

Läksykerhossa vapaaehtoisemme auttavat lapsia, nuoria ja aikuisopiskelijoita läksyjen teossa, 

kokeisiin valmistautumisessa, perusopinnoissa, ammattiopinnoissa, ammattikorkeakouluun 

valmistavissa koulutuksissa sekä suomen kielen kurssin tehtävissä.  

Avaimet oppimiseen – läksykerhotoiminta on todella suosittua toimintaa, josta myös vapaaehtoiset 

ovat innostuneet paljon. 

Vapaaehtoiset ovat olleet pääasiassa ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoita ja joidenkin 

opiskelijoiden on ollut mahdollista myös opinnollistaa vapaaehtoisena toimimistaan. 

 



 
Turvapaikanhakijatulvan myötä 

läksykerhoon on hakeutunut suuri määrä 

ilman kotoutumiskoulutuspaikkaa jääneitä 

turvapaikanhakijoita, jotka tarvitsevat 

tukea suomen kielen oppimisessa. Olemme 

myös huomanneet, että 

kotoutumiskoulutuksen jälkeenkin monien 

maahanmuuttajien suomen kielen taso ei 

ole tarpeeksi hyvä ammatilliseen kouluun 

pääsemiseksi tai työmarkkinoilla 

pärjäämiseen. 

 

 Läksykerhoon tulleet ammattikoulun sekä ammattikorkeakoulun opiskelijat tarvitsevat myös 

kielellistä tukea. Esimerkiksi näyttötutkinnon sunnittelussa tarvitaan laajaa ammatillista sanastoa 

sekä suomen kielen kirjoittamisen taitoa. Näin laajan kerhotoiminnan koordinoiminen vaatii 

kokopäiväisen työntekijän, mutta teemme sitä nyt vapaaehtoisin voimin. 

 

Tarjosimme viime vuoden keväällä ja syksyllä läksykerho -iltapäivätoimintaa tiistaista torstaihin klo 

15.00 - 17.00. Läksykerhossa oli 107 yksittäistä kävijää ja käyntikertoja kertyi vuodessa 906. 

8.2. KANAINVÄLINEN LASTEN JA NUORTEN PÄIVÄLEIRI 

  

Paremmin Yhdessä ry järjesti monipuolista 

toimintaa lapsille ja nuorille vuonna 2016. 

Järjestimme kansainvälisen lasten ja nuorten 

päiväleirin 16.–17.6 Matarassa Glorian 

tiloissa. Leiri oli tarkoitettu 7 - 13 vuotiaille 

lapsille ja nuorille, mutta myös alle 7 –

vuotiaat olivat tervetulleita vanhempiensa 

kanssa. Yli 15 vuotiaat nuoret osallistuivat 

leiriin apuohjaajina. 

 

 

Leiriohjelmassa oli monipuolista tekemistä ja 

yhdessäoloa ja leirikielinä toimi kinyarwanda, suomi 

ja englanti. Leirillä tarjottiin välipala ja leiri oli 

maksuton. Mukaan osallistui 21 lasta, 10 

vapaaehtoista aikuista ja 3 nuorta apuohjaajina.  

 



 
Monikulttuurikeskus Gloria toimi  

yhteistyökumppaninamme tarjoamalla tilat 

sekä etsimällä vapaaehtoisia leirille. 

Vapaehtoiset hoitivat erilaisia tehtäviä 

yleisavusta työpajojen organisoimiseen ja 

leikkien vetämiseen. 

He avustivat myös mm. välipalan järjestelyissä 

ja tulkkauksessa.  

Leiri oli suosittu ja monet vanhemmat olivat 

kiitollisia ja toivoivat, että leiri järjestetään 

uudelleen. Myös lapsilta ja nuorilta tuli paljon ihanaa ja innostunutta palautetta.  

8.3.  PIERYHMÄPROJEKTIT NUORILLE (MAHIS) 

 

Vuonna 2016 on on järjestetty erilaista toimintaa nuorille, 

missä tuettiin vähävaraisten perheiden nuoria joilla ei ollut 

varaa harrastuksiin. Autoimme nuoria hakemaan pieniä 

toiminta-avustuksia heidän harrastustoiveidensa 

toteuttamiseen. Projekteja toteutettiin eritilanteissa oleville 

nuorille esim. yksi projekti oli suunnattu jo pitkään Suomessa 

asuneille nuorille, toiset taas juuri tulleille alaikäisille 

turvapaikenhakijoille. 

Pitkään Suomessa asuneiden nuorten projekti oli säännöllisesti 

kokoontuva ja harjoitteleva tanssiryhmä, jotka valmistivat 

myös esityksiä erilaisiin tapahtumiin mm. monikuultuurisuus 

itsenäisyysjuhlaan. 

Säynätsalon tuetun asumisyksikön turvapaikanhakijanuorten 

kanssa toteutimme kaksi pientä Mahis –projektia, johon saimme osallistujia myös KYTKE –hankkeen 

kautta. Näissä projekteissa teemoina olivat mm. Suomen kulttuuriin, luontoon ja Jyväskylään 

tutustuminen, erilaisten aktiviteettien tekeminen ja suomen kielen ja englannin kielen 

vahvistaminen.  

Epätietoisuus omasta oleskeluluvan saamisesta 

vaikutti monien nuorten motivaatioon oppia ja 

hyödyntää heille tarjottuja muita toimintoja. Mahis –

projektien ideana on se, että nuoret itse saavat 

määrittää mitä haluavat projektin sisällön olevan. 

Havaitsimme, että Mahis –projekteihin osallistuneet 

turvapaikanhakijanuoret ovat oleskeluluvan saatuaan 

löytäneet omaa polkuaan nopeammin ja Jyväskylän 

ympäristö on jo tullut tutuksi.  



 
Projektien myötä nuoret ovat luoneet omia verkostoja, ovat saaneet tutustua eri 

harrastusmahdollisuuksiin ja löytäneet vertaistukea sekä osaavat hakea apua ja neuvoa meidän 

tarjoamistamme palveluista sekä muista kotoutumispalveluista.  Projekteihin osallistui yhteensä 30 

nuorta ja kokoontumiskertoja oli 21 eli käyntikertoja oli yhteensä 630. 

IX. KOULUTUKSET 

9.1. SUOMEN KIELEN YLEISEEN KIELITUTKINTOON VALMENTAVA KURSSI (YKI) 

 

Yleinen kielitutkinto (YKI) on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat hakea Suomen 

kansalaisuutta. Suomen kansalaisuuden saamisen edellytyksenä on mm. suomen kielen osaaminen 

vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla kolme (keskitason tutkinto). 

Järjestimme valmentavia kursseja niille maahanmuuttajille, jotka aikoivat suorittaa YKI –testin 

(Yleinen kielitutkinto), tai olivat hakemassa Suomen kansalaisuutta.  

YKI –valmennuksessa kävi 5 henkilöä, joista 4 kävi YKI –testissä ja kaikki pääsivät läpi. 

9.2. HYGIENIAPASSIKOULUTUS JA TESTI ERI KIELILLÄ 

 

Ajatus hygieniapassikoulutuksesta selkosuomeksi lähti palvelualojen ammattikoulun 

maahanmuuttajaopiskelijoiden ongelmasta. He eivät saaneet koulunsa järjestämiä 

hygieniapassitestejä läpi ja tutkinto jäi suorittamatta sen takia. Päätimme ruveta järjestämään 

hygieniapassitestejä maahanmuuttajille selkosuomeksi, sekä tarvittaessa muillakin kielillä. 

 

Hygieniapassi vaaditaan, jos 

 käsittelee työssään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja 

 työskentelee elintarvikehuoneistossa (esimerkiksi kahvilat, ravintolat, suur-keittiöt, 

pikaruokaravintolat, elintarvikemyymälät ja elintarvikkeita valmis-tavat tehtaat). 

 

Hygieniapassi vaaditaan myös esimerkiksi työantajalta, opiskelijoilta ja harjoittelijoilta, jos edellä 

mainitut ehdot täyttyvät. 

Yhdistys palkkaa koulutukseen ja testeihin kouluttajan. Erikielisiä materiaaleja on mahdollista tulla 

opiskelemaan Kansalaistoiminnankeskus Mataraan joka päivä klo 15 – 17. 

 

Vuonna 2016 hygieniapassitestejä järjestettiin 9 kertaa: 3 kertaa thaikielellä, 1 kerta englanniksi ja 5 

kertaa selkosuomeksi. Osallistujia yhteensä oli 83 ja 47 heistä saivat testin läpi. Hygieniapassitestit 

olivat todella suosittuja ja toiveita on tullut testin järjestämisestä myös muilla kielillä ympäri Keski-

Suomen. Lisääntynyt kysyntä vaatii lisää resursseja testien järjestämiseen. 

 

 

 



 
9.3. TIETOTEKNIIKAN JA VERKKOASIOINNIN OPETUS 

 

Nyky yhteiskunnassa, moni palvelu siirtyy ja osa on jo 

siirtynyt kokonaan verkkoasiointiin. Maahanmuuttajat 

ovat tässä suhteessa heikommassa asemassa 

kantaväestöön verrattuna.  

 

 

 

 

Siksi perustimme syksyllä 2016 tietotekniikan ja 

verkkoasioinnin perusopetuksen maahanmuuttajille 

sekä ikääntyneille. Tavoittena on lisätä 

medianlukutaitoa ja luoda valmiuksia toimia 

digitalisoituvassa yhteiskunnassa. 

  

SOLTEQ OYJ lahjoitti Paremmin Yhdessä ry:lle 15 

käytettyä tietokonetta, joita hyödynnämme 

opetuksessa. Koska tämä toiminta alkoi vasta syksyllä, 

kävijöitä ehti olla vuoden 2016 aikana vain 5, 

kokoontumiskertoja 21 ja käyntikertoja 105. 

X. VERKOSTO JA VAIKUTTAMISTYÖ  

 

Olemme olleet mukana eri verkostoissa, esimerkiksi Keski-Suomen Järjestöareenan jäsenenä, joka 

toimii eri järjestöjen kumppanuuspöytänä ja jonka kautta on mahdollista vaikuttaa järjestökentän 

asioihin varsinkin nyt SOTE-uudistuksen myllerryksessä. Olemme myös Pirkanmaan ja Keski-Suomen 

ETNO:n varajäsen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n (KYT) hallituksen varsinainen jäsen ja Suomen 

monikulttuurikeskukset ry:n varajäsen. 

Vaikuttamistyö ei ole jäänyt vain verkostotoimintaan, vaan olemme pyrkineet vaikuttamiseen myös 

yksilötasolla.  

 Pitkäjänteisellä yksilöohjauksella ja neuvonnalla olemme toimineet kulttuuritulkkina ja 

tiedonvälittäjänä, joka auttaa maahanmuuttajia vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin sekä 

toimimaan aktiivisena kansalaisena. Tiedon lisääminen parantaa heidän peruskansalaistaitojaan. 

On huomattu, että kotoutumisen jälkeen monet maahanmuuttajat tarvitsevat vielä apua 

kielellisesti, tiedon hankintaan sekä viranomasiasioiden hoitamiseen. Toiminnassamme olemme 

voineet vaikuttaa näihin asioihin sekä yksilötasolla että yhteisötasolla. 



 

XI.  KOKEMUSASIANTUNTIJA 

 

Edellisen vuoden syksyn suuri turvapaikanhakijatulva aiheutti monille pienille paikkakunnille isoa 

pelkoa ja herätti paljon kysymyksiä. Meiltä kysyttiin asiantuntija-apua maahanmuuttoon liittyvissä 

asioissa ja kävimme pitämässä luentoja eri paikkakunnilla esim. Keuruussa, Joutsassa ja Jyväskylässä 

eri tilaisuuksissa ja verkostoissa. 

XII. KEHITYSYHTEISTYÖ  

 

Toiminta kasvaa koko ajan ja laajentuu myös 

kansainvälisesti. Erilaisia 

kehitysyhteistyöprojekteja on myös toteutettu, 

viimeisimpänä Kenia – projekti, jossa autoimme 

perustamaan Nakurun lasten, nuorten ja nuorten 

äitien voimaannuttavaa tukitoimintakeskusta.  

 

 

 

 

Vuonna 2015 syksyllä kutsuimme Nicholas 

Harmonies –kuoron Suomeen (7 hlö). He olivat 

Jyväskylässä kuukauden ja järjestimme heille 

majoituksen sekä erilaisia aktiviteetteja mm. 

yhteistyöpalavereja eri toimijoiden kanssa sekä 

vierailuja eri yrityksissä.  

 

Reissun tarkoituksena oli tutustuttaa 

heidät erilaisiin yritysmalleihin ja 

toimintamuotoihin Suomessa, joita voisi 

hyödyntää Keniassa. 

 

Osa jäsenistämme olivat kiinnostuneet 

projektista ja  lähtivät itsenäisesti käymään 

projektikohteessa kartoittamassa 

tilannetta. He toivat faktatietoa kentältä 

sekä tuen tarpeesta. 

 

Noora, nuori kenialainen äiti ja Sanna  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenia –projektin tueksi järjestimme erilaisia tempauksia mm. Emmanuel Cafe, joka järjestettiin 3 

kertaa ja osallistujia oli yhteensä 107.  

 

Osallistuimme myös Tikkakoski Tohinat –tapahtumaan, Mahdollisuuksien Torille ja Kuokkalan 

Basaariin, joissa myimme mm. postikortteja ja Keniasta tuotuja käsitöitä.  

 

 

 

 

2016 vuoden aikana saimme kerättyä ja lähetettyä 

yhteensä noin 2 000€ keskuksen tukemista varten.  

 

 

 

 

 

 

Paremmin Yhdessä ry:llä ei ollut vuonna 2016 

ulkoministeriön rahoittamia 

kehitysyhteistyöhankkeita. Ulkoministeriön 

hakukierrokselle Paremmin Yhdessä ry jätti 

yhden hankehakemuksen Keniaan yhteistyössä 

Suomen Caritas ry:n kanssa. Kenia -hanke ei 

mennyt läpi, mutta vuodelle 2017 on jälleen 

suunnitteilla pienempiä 

kehitysyhteistyöhankkeita. 

 


