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PAREMMIN YHDESSÄ RY KEHITTYY JA KASVAA
Paremmin Yhdessä ry on kansainvälinen kehitysyhteistyöjärjestö, joka tekee maahanmuuttajien
kotouttamista ja perheiden voimaannuttamista tukevaa työtä. Paremmin Yhdessä ry tekee monialaista yhteistyötä viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa.
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 sekä kristillisiä arvoja.

ARVOT
❖ Yhteisöllisyys
❖
❖
❖
❖
❖

Rohkeus
Innovatiivisuus
Integriteetti
Kansainvälisyys
Moniosaajuus

Paremmin Yhdessä ry:n toiminta on perustunut vuodesta 2009 täysin vapaaehtoisiin voimiin.
Toiminta on vuosi vuodelta kehittynyt ja vuonna 2017 yhdistys oli todella aktiivinen. Yhdistyksen
toiminnan vaikutus on laajentunut koskemaan myös yhteiskunnallisia asioita.

PAREMMIN YHDESSÄ RY TARJOSI VUONNA 2017 ERILAISIA PALVELUJA:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Koulutusta
Nuorisotukitoimintaa
Kotouttamistukipalveluja
Konsultointia sekä kokemusasiantuntijapalvelua
Ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajille
Vanhemmuuden ja lastenkasvatuksen tukitoimintaa

Vakiintuneita toimintoja ovat:
❖ Keskustelua Kasvatuksesta –illat (Puhutaan elämästä)
❖ Avaimet oppimiseen –läksykerho
❖ Suomen kielen tukiopetus, joka sisältää muun muassa suomen kielen yleiseen kielitutkintoon
harjoittelua ja luku- ja kirjoitustaidottomien kielitestin
❖ Yksilöohjaus ja neuvonta
❖ Kansainvälinen lasten ja nuorten päiväleiri
❖ Koulutuksista mm. hygieniapassikoulutus ja testi eri kielillä
❖ Pienryhmätoiminta nuorille
Käynnistyneitä uusia toimintoja:
❖ Suomen kielen kirjoitusryhmä
❖ MOVE –VERKOSTO, Monikulttuuristen järjestöjen ja kotoutumistyön verkosto
❖ Lisäksi uusia hankkeita suunnitellaan aktiivisesti

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.

HALLITUS 2017
Hallitukseen ovat vuonna 2017 kuuluneet seuraavat henkilöt:

Emmanuel Sibomana
puheenjohtaja
JiLin Goh
varapuheenjohtaja
Gloria Lapitan
rahastonhoitaja
Annika Miettinen
sihteeri
Sarifa Sharkosh
hallituksen jäsen
Ruth Oyugi
hallituksen jäsen

Hallitus on pitänyt tilikauden aikana yhteensä kuusi kokousta.

Paremmin Yhdessä ry:n yhteisöllisyys ja toimiva sisäinen työskentely on ollut voimavara koko yhdistyksen toiminnalle, sen jäsenille ja vapaaehtoisille. Järjestimme vapaaehtoisille virkistysiltoja,
jotta tukisimme heidän jaksamistaan. Järjestimme myös yhdistykselle strategiapäivän, jossa pohdimme yhdessä yhdistyksen arvoja sekä tulevaisuuden visiota.

YLEISKATSAUS
Vuosi 2017 oli Paremmin Yhdessä ry:lle todella
aktiivinen ja innovatiivinen vuosi. Kuluneena vuonna
haasteena olivat myös suuret muutokset. Paremmin
Yhdessä ry:n sisällä on tapahtunut paljon kehittymistä
ja toiminta on ollut laajaa. Vakiintunut toiminta on
laajentunut ja myös uusia toimintamuotoja on
syntynyt. Kuluneena vuonna yhdistyksellä on myöskin
ollut kymmenen harjoittelijaa ammattikorkeakouluista
sekä kaksi opinnäytetyön tekijää.
Paremmin Yhdessä ry osallistui vuoden aikana moniin
tapahtumiin: Mahdollisuuksien toriin, Kuokkalan
basaariin, Tourujoen yöhön, Yläkaupungin yöhön,
Rasisminvastaiseen viikkoon, Jyväskylän yliopiston
vapaaehtoismessuille ja Kansalaistoiminnankeskus
Mataran Vapaaehtoiseksi! -messuille. Osallistuimme
myöskin muiden järjestämiin koulutuksiin ja
verkostoitumistilaisuuksiin.
Järjestimme myös itse erilaisia tapahtumia ja koulutuksia, muun muassa kansainvälisen lasten ja
nuorten päiväleirin, Keskustelua kasvatuksesta -keskusteluiltoja, tietotekniikka- ja verkkoasioinnin
opetusta maahanmuuttajille, yksilöohjausta, konsultointia, yhdistyksen strategiapäivän, matkan
Helsinkiin yhteistyökumppaneiden tiloihin, vapaaehtoisiltoja, luku- ja kirjoitustaidottomien
kielitestejä ja hygieniapassitestejä eri kielillä sekä suunnittelimme kansainvälisiä ja kotimaan
projekteja.
Vuoden 2016 lopulla alkaneet nuorten suunnittelemat Mahis-projektit jatkuivat vuoden 2017
keväälle. Korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa –hanke (KYTKE) oli mukana Säynätsalon
tuetun asumisyksikön turvapaikanhakijanuorten kanssa toteutetussa projektissa ja toinen oli
nuorten itse vetämä tanssiryhmäprojekti. Nuorten tanssiryhmä esiinty mm. Monikulttuurikeskus
Glorian itsenäisyyspäiväjuhlassa. Mahis -nuoret toivoivat projektien loputtua uutta projektia, joten
suunnittelimme, haimme ja saimme vuoden lopussa Nuorten Akatemialta tukea uuteen projektiin.
Projektien tausta-ajatuksena on opettaa nuorille vastuun kantamista ja ennltaehkäistä
syrjäytymistä
antamalla
heille
mielekästä
tekemistä
sekä
auttaa
niitä
nuoria
kotoutumisprosessissa, joilla ei vielä ole omaa sosiaalista verkostoa Suomessa.
Vuosi 2017 oli läksykerhon huippuvuosi. Läksykerhossa oli vipinää ja vilskettä. Heti vuoden alusta
läksykerho täyttyi tuen tarvitsijoista, joten vapaaehtoisten tarve kasvoi suuresti. Läksykerhoon
osallistuneet olivat eritasoisia, muun muassa toisen asteen ja peruskoulun opiskelijoita, suomen
kielen kurssin opiskelijoita, avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, ammattikorkeakoulun
valintakokeeseen valmistautujia, sekä turvapaikanhakijoita vastaanottokeskuksista, joilla ei ollut
suomen kielen opiskelupaikkaa. Vapaaehtoisten tekemä työ on ollut merkittävää ja siitä on ollut
suurta apua osallistujille. Läksykerhon vapaaehtoisten sitoutuminen henkilökohtaiseen ohjaukseen
ja tuen antaminen oli korvaamatonta läksykerhossa kävijöille. Läksykerhot eivät loppujen lopuksi
palvele vain läksyjentekotarvetta, vaan yksilöohjaukseen sitoutuneet vapaaehtoiset ovat luoneet
alaikäisenä Suomeen tulleille turvapaikanhakijanuorille luotettavan aikuisen mallin,
turvallisuuden tunteen ja toivoa tulevasta. Lisäksi vapaaehtoiset rohkaisivat nuoria opiskelemaan
vaikka elämäntilanne olikin epävarma.
Nuoret kaipasivat tukea suomen kielen kirjoittamiseen, josta syntyi vapaaehtoisen vetämä suomen
kielen kirjoitusryhmä. Ryhmässä tuettiin esseen kirjoittamista, tehtiin kirjoittamisharjoituksia ja
tarkasteltiin itse tuotettuja tekstejä.

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. Olemme ottaneet kantaa muun muassa kotoutumislakiin ja Jyväskylän
kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan. Olemme myös olleet aktiivisena järjestöareenan työryhmän
jäsenenä ja vuonna 2017 työryhmä on ollut erityisen aktiivinen vaikuttamaan
maakuntauudistukseen kolmannen sektorin näkökulmasta. Työryhmä suunnitteli Keski-Suomen
vaikuttavat järjestöt -hanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa järjestöjen asemaa uudessa
maakunnassa.
Tämä valtakunnallinen ja massiivinen muutos vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin ja Paremmin
Yhdessä ry on seurannut muutoksen valmistelua alkuvaiheista asti. Yhdistyksessämme nousi huoli
siitä, että muualta muuttaneiden osuus koko muutoksen rakenteissa jäi huomaamatta, eikä sitä
käsitelty missään. Halusimme vaikuttaa asiaan, joten osallistuimme aktiivisesti seminaareihin ja
tilaisuuksiin, joissa pääsimme tuomaan esiin huolemme. Eri tilaisuuksissa tuli esille, että muualta
muuttaneet ihmiset pyritään ottamaan aktiivisesti mukaan rakentamaan yhteiskuntaa, mutta
maahan muuttaneita henkilöitä ei ole ollut itse mukana näissä tlaisuuksissa. Yhdistyksemme lähti
opiskelijaharjoittelijoiden
avulla
selvittämään
kuinka
paljon
aktiivisesti
toimivia
maahanmuuttajajärjestöjä Keski-Suomen alueella on sekä kartoittamaan heidän kiinnostustaan
vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Lähetimme kyselyn yli neljällekymmenelle taholle ja vastauksia
saimme 28. Selvityksen tuloksista kävi ilmi, että yhteisen vaikuttamisen kanavalle oli suuri tarve,
joten päätimme käynnistää Monikulttuuristen järjestöjen ja kotoutumistyön verkoston (MOVE).
Paremmin Yhdessä ry järjesti avoimia tilaisuuksia joihin osallistui ihmisiä eri kokoonpanoilla.
Tilaisuuksissa muodostettiin MOVE:n tavoitteet ja tarkoitus sekä perustettiin verkostolle
työryhmä. Paremmin Yhdessä ry on toiminut verkoston koollekutsujana ja ottaa vastuun sen
koordinoinnista kunnes verkosto toimii itsenäisesti.
Paremmin Yhdessä ry:n viimeisimmän kansainvälisen kehitysyhteistyöprojektin kohteena oli
Kenia, mutta se päättyi vuoden 2016 lopulla. Vuonna 2017 Paremmin Yhdessä ry keskittyi
suunnittelemaan seuraavaa kehitysyhteistyökohdetta Suomen Caritas ry:n kanssa. Pyyntöjä
kehityshankkeille tuli mm. Etelä-Sudanista, Tansaniasta, Haitista sekä Filippiineiltä. Päädyimme
tukemaan Filippiini-projektia ja hallituksemme jäsen kävi Filippiineillä keskustelemassa
yhteistyöstä ja tarkistamassa kohteen. Projekti käynnistyy vuonna 2018 ja kestää vuoden loppuun.
Vuonna 2017 haettiin neljää isoa hanketta: TEM:iltä, Koneen Säätiöltä, ESR:ltä sekä STEA:lta.
Koneen Säätiön ja TEM:in hankkeet eivät saaneet rahoitusta, mutta STEA:n kolmivuotinen Osana hanke sekä ESR:n Mä olen pihalla-hanke saivat myönteisen päätöksen. STEA:n ja ESR:n
myöntämien hankkeiden myötä organisaation rakenne muuttuu täysin vapaaehtoisorganisaatiosta
työnantajaorganisaatioksi ja yhdistys saa historian ensimmäiset omat toimitilansa kymmenen
vuoden toiminnan jälkeen, joten isoja muutoksia on edessä.
Otamme innolla uudet haasteet vastaan ja olemme sydämestämme kiitollisia kaikille
vapaaehtoisille, harjoittelijoille ja yhteistyökumppaneille kaikesta tuesta ja yhdessä tehdystä
työstä!
”Yhdessä olemme ennemmän kuin olisimme yksin!”
Paremmin Yhdessä ry:n puolesta,
Emmanuel Sibomana
Puheenjohtaja

KOTIMAANTYÖ
I. MONIKULTTUURISUUS JA KOTOUTUMISTUKITOIMINTA
YKSILÖOHJAUS JA NEUVONTA
Paremmin Yhdessä ry tarjoaa yksilöohjausta ja neuvontaa maahan muuttaneille erilaisissa elämän
tilanteissa. Vuonna 2017 kysyntää oli aika paljon ja tarjosimme apua esim. koulutukseen hakemisessa, viranomaisten päätösten selvittämisessä, verkkopankkien käytössä, asumiseen liittyvissä
asioissa, yhdistyksen perustamisessa, oikeusasioissa, työharjoittelu/-kokeilun etsimisessä, CV:n ja
työhakemusten kirjoittamisessa sekä lupa-asioissa. Vaikka toimintamme on suurimmaksi osaksi
Keski-Suomen alueella, ohjaustamme ja neuvontaamme tullaan hakemaan jatkuvasti myös muilta
paikkakunnilta. Vuonna 2017 saimme vierailijoita mm. Vaasasta ja Kouvolasta.
Yksilöohjauksen lisäksi tukea on myös tarvittu erilaisissa elämän haastetilanteissa, rinnalla kulkijana, kieliapuna ja vertaistulkkina. Varsinkin alaikäisinä turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneet
nuoret ovat kielteisen oleskeluluvan saatuaan tarvinneet tukea raskaaseen tilanteeseensa. Yhteensä
yksilöohjattavia ja neuvottavia kertyi 2017 vuonna yli 70 ja käyntikertoja yli 100.

SUOMEN KIELEN KIRJOITUSRYHMÄ
Yhdistyksemme toiminta kehittyy ja laajenee koko ajan ja toiminnan periaatteena on vastata kysyntään ja tarpeeseen. Läksykerhossa käyvät nuoret kaipasivat lisää tukea suomen kielen kirjoittamisessa ja siitä syntyi idea suomen kielen kirjoitusryhmään, jota tuli vetämään vapaaehtoinen
ohjaaja. Ryhmässä tehtiin kirjoitusharjoituksia, esseitä ja tarkasteltiin itse tuotettuja tekstejä. Kirjoitusryhmä aloitti maaliskuussa 2017 ja kokoontui kaksi kertaa viikossa ja osallistujia kerhossa oli
vaihtelevasti. Keväällä ryhmä kokoontui 31 kertaa, käyntikertoja 93 , Syksyllä ryhmä kokoontui 30
kertaa, käyntikertoja oli 71.

SUOMEN KIELEN TUKIOPETUS, SUOMEN KIELEN YLEISEEN KIELITUTKINTOON
HARJOITTELU JA LUKU - JA KIRJOITUSTAIDOTTOMIEN KIELITESTI
Paremmin Yhdessä ry tarjoaa mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaista suomen kielen tukiopetusta vapaaehtoisten avulla sekä mahdollisuuden harjoitella suomen kielen yleisen kielitutkinnon
testiä varten. Monet maahan muuttaneet tarvitsevat tukea suomen kielessä vielä kotoutumisajan
jälkeenkin ja Suomen kansalaisuuden saamisen edellytyksenä on mm. suomen kielen osaaminen
vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla kolme (keskitason tutkinto).
Vuonna 2017 YKI –harjoituksissa kävi 3 henkilöä, joista 2 kävi testissä ja molemmat heistä läpäisivät testin.
PYR onnittelee lämpimästi testin suorittaneita!

KESKUSTELUA KASVATUKSESTA –ILLAT
Keskustelua Kasvatuksesta -iltoja on järjestetty jo 8 vuoden ajan. Illoissa käsitellään koko perheen hyvinvointia koskevia teemoja ja ne
ovat tarkoitettuja vanhemmille sekä lasten, nuorten ja perheiden
kanssa työskenteleville, opettajille ja opiskelijoille sekä kaikille asiasta
kiinnostuneille. Iltoja alustaa teeman asiantuntija ja illoissa luodaan
mahdollisuus yhteiseen keskusteluun eri kulttuurien näkökulmasta.
Tarkoituksena on luoda kaksisuuntaisen kotoutumisen foorumi sekä
ennaltaehkäistä mm. lastensuojeluasiakkuuden syntymistä, syrjäytymistä, ennakkoluuloja ja rasismia niin, että myös viranomaisten asiantuntemus ja kulttuurisensitiivisyys kasvaisi.
Vuoden 2017 teemoja olivat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puoliso toi Suomeen - puolison ja perheen rooli kotouttajana
Rajaton - rajat ovat! - perhedynamiikka
Rakkautta ja vanhemmuutta monikulttuurisessa perheessä
Erilainen vai erityinen - miten voin auttaa syrjintää kokevia
Ideointi-ilta
Seurustelu ja seksuaalisuus - Seurustelu - omat rajat, "laastarisuhde"
Miten Suomeen sopeutuminen heijastuu parisuhteeseen, kriisitilanteiden hallinta
Tasapainoa elämään
Toiveteemat elokuun ideaillasta ja ideointia keväälle

Seuraavan vuoden teemoiksi tuli paljon ehdotuksia mm. lapsen kielen oppimisen tukeminen,
työkaluja konfliktien ratkaisuun perheessä, työkaluja koulukiusaamisen kohtaamiseen sekä hankalat tilanteet koulun ja kodin välillä.
Järjestimme illat yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kotoutumispalvelujen, Monikulttuurikeskus
Glorian, Bahai -yhteisön sekä illasta kiinnostuneiden vapaaehtoisten kanssa. Järjestimme iltoihin
lastenhoitoa, jotta perheelliset pystyivät myös osallistumaan. Jyväskylän Kristillisen opiston lastenhoitajaopiskelijat pystyivät suorittamaan opintojaan osallistumalla lastenhoitoon. Vuonna 2017
osallistujia illoissa oli 162 henkilöä ja vapaaehtoisia noin 60.

VANHEMPIEN JA NUORTEN YKSILÖTUKI
Tarjoisimme vanhempien ja nuorten tueksi lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ilmaiseksi.
Varsinkin vähävaraisille perheille ilmaiset harrastusmahdollisuudet on koettu erittäin tärkeiksi,
koska monilla nuorilla ei ole mahdollisuutta harrastuksiin, joissa he pääsisivät tasavertaisesti osallistumaan ilman maksua.

AVAIMET OPPIMISEEN –LÄKSYKERHO
Läksykerhossa vapaaehtoisemme auttavat lapsia, nuoria ja aikuisopiskelijoita läksyjen teossa, kokeisiin valmistautumisessa, perusopinnoissa, ammattiopinnoissa, ammattikorkeakouluun valmistavissa koulutuksissa sekä suomen kielen kurssin tehtävissä. Kerho on suunnattu yläkouluikäisille
ja toisen asteen opiskelijoille, joilla on monikulttuurinen tai maahanmuuttajatausta sekä heidän
vanhemmilleen ja suomen kielen opiskelijoille.
Läksykerhotoiminta on pyörinyt
nyt jo 7 vuotta ja tuen tarve ei
ole vuosien mittaan vähentynyt.
Varsinkin vuosi 2017 oli
kerhotoiminnalle vilkas. Tuen
tarvitsijat vaihtelivat suuresti
korkeakouluopiskelijoista nolla
tason suomen kielen
opiskelijoihin, joilla ei ollut
kielen opiskelupaikkaa. Vaikka
läksykerho on pyörinyt kolmena
päivänä viikossa, tuelle olisi
ollut tarvetta päivittäin. Toisen
asteen opiskelijoiden mm. lähihoitajien näyttösuunnitelmien tekeminen oli monille haastavaa,
sekä auttaville vapaaehtoisille että itse tekijöille. Ammattikorkeakoulujen pääsykokeisiin kaivattiin
asiantuntevaa preppausta, akateemiset tekstit ja alasanasto vaati tietämystä sekä termien
avaamista.
Läksykerhotoiminnassa tarjoamme esimerkiksi s2 (suomi toisena kielenä) -opiskelijoille mahdollisuuden päästä kokeilemaan suomen kielen opettamista käytännössä sekä kokemaan eri kulttuurien
kohtaamista. Vuonna 2017 kerhossa kävi s2 opiskelijoiden lisäksi mm. Humanistisen ammattikorkeakoulun, JAMK:in, OKL:n opiskelijoita. Vapaaehtoisia opettajia läksykerhossa oli 51, kokoontumiskertoja 123, kävijöitä 153 ja käyntikertoja 1215.
Paremmin Yhdessä ry:n nuorten aikuisten tukitoiminnat mm. läksykerho vaatii koordinointia ja
paljon vastuullista työtä (markkinointi, vapaaehtoisten rekrytointi, ohjaus ja heidän työnsä tukeminen). Tällainen toiminta tarvitsisi vakituisen työntekijän sekä vakituisen toiminnalle tarkoitetun
tilan, koska kerho vaatii myös työrauhan. Kerho pyörii edelleen kokonaan vapaaehtoisten voimin.

KANSAINVÄLINEN LASTEN JA NUORTEN PÄIVÄLEIRI
Kesäkuussa 2017 Paremmin Yhdessä ry järjesti perinteisen kaksipäiväisen kansainvälisen lasten ja nuorten päiväleirin, joka keräsi jälleen suuren ja monipuolisen joukon lapsia, nuoria, vapaaehtoisia
sekä apuohjaajia.
Vapaaehtoiset ohjaajat suunnittelivat leirin sisällön ja tänä vuonna
teemana oli Afrikan Tähti -seikkailu. Järjestimme monenlaista
puuhaa sekä sisällä että ulkona ja loppuhuipennuksena meille esiintyi Klovni Dodo!

Lapset nauttivat askarteluista, musiikkileikeistä ja pihalla touhuamisesta ja toivoivat, että leiri järjestetään taas ensi vuonna. Kansainvälinen lasten ja nuorten leiri on ollut joka vuosi todella suosittu ja se antaa mahdollisuuden kaikille perheille osallistua ilmaiseen
yhteiseen toimintaan.
Leiri on tarkoitettu 7 - 13-vuotiaille lapsille ja nuorille, mutta myös
alle 7-vuotiaat ovat tervetulleita vanhempiensa kanssa. Vuonna
2017 leiri järjestettiin 15.-16.6. Kansalaistoiminnankeskus Matarassa Glorian tiloissa. Monikulttuurikeskus Gloria ry toimi yhteistyökumppaninamme tarjoamalla tilat sekä etsimällä vapaaehtoisia
leirille ja auttamalla lounaiden sekä välipalojen valmistuksessa.

Leirillä kielinä toimi suomi, kinyarwanda ja englanti. Mukaan osallistui 24 lasta, 11 vapaaehtoista
aikuista ja 3 nuorta apuohjaajina.

PIENRYHMÄPROJEKTIT NUORILLE (MAHIS)
Mahis -nuorten projektit ovat antaneet nuorille tärkeitä harrastamisen mahdollisuuksia
sekä tilaisuuksia luoda sosiaalisia verkostoja.
Vuoden 2016 lopulla alkaneet nuorten
suunnittelemat projektit jatkuivat vuoden
2017 keväälle.
Toinen projekti, Unelmasunnuntai,
järjestettiin yhteistyössä Korkeakoulut ja
yhteisöt Keski-Suomessa -hanke (KYTKE)
kanssa ja Säynätsalon tuetun asumisyksikön
turvapaikanhakijanuorten kanssa ja toinen oli nuorten itse vetämä tanssiryhmäprojekti
DCD (Different Culture Dance). Nuorten harjoittelivat koreografiat itse ja tanssiryhmä esiintyi monessa paikassa mm. Monikulttuurikeskus Glorian itsenäisyyspäiväjuhlassa.

Nuoret toivoivat projektien loputtua uutta projektia,
joten suunnittelimme, haimme ja saimmekin vuoden 2017 lopussa Nuorten Akatemialta tukea uuteen
projektiin, jonka tarkoituksena on tutustua Jyväskylän alueen harrastusmahdollisuuksiin, suomalaiseen
kulttuuriin sekä vahvistaa nuorten suomen kielen
taitoa. Uusi Explore-Mahisryhmä aloittaa toimintansa vuoden 2018 keväällä.

Projektien tausta-ajatuksena on opettaa nuorille vastuun kantamista ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä antamalla heille mielekästä tekemistä sekä auttaa niitä nuoria kotoutumisprosessissa, joilla ei vielä ole omaa sosiaalista verkostoa Suomessa.

Kaikkiin kolmeen nuorten projektiin osallistui yhteensä 36 nuorta ja kokoontumiskertoja oli 66 ja
käyntikertoja oli yhteensä 2 376.

II. KOULUTUKSET JA KONSULTOINTI
SUOMEN KIELEN YLEISEEN KIELITUTKINTOON HARJOITTELU
HYGIENIAPASSIKOULUTUS JA TESTIT ERI KIELILLÄ
Paremmin Yhdessä ry:n järjestämät hygieniapassitestit ovat olleet todella kysyttyjä ja tarvittuja ja
yhdistyksemme järjestää niitä eri kielillä aina kysynnän ja tarpeen mukaan. Monissa koulutuksissa
sekä työpaikoissa tai työharjoittelupaikoissa vaaditaan hygieniapassia ja joidenkin työpaikka on
saattanut olla tämän passin saamisen varassa. Yhdistyksemme on ollut erittäin iloinen jokaisesta
testin läpi päässeestä, joita olemme voineet auttaa ja tulemme järjestämään testejä tulevaisuudessakin tarpeen mukaan ja tarvittavilla kielillä.
Yhdistys tarjosi lyhyen hygieniapassikoulutuksen selkosuomeksi ja
testimateriaalia oli mahdollista
tulla lukemaan esimerkiksi läksykerhon aikaan myös arabiaksi,
thaiksi ja englanniksi.
Vuonna 2017 hygieniapassitestejä
järjestettiin 8 kertaa: 1 arabiaksi, 2
englanniksi ja 5 selkosuomeksi.
Osallistujia testeissä oli yhteensä 93
ja 43 heistä saivat testin läpi.
Sydämelliset onnittelut kaikille testin läpäisseille!

TIETOTEKNIIKAN JA VERKKOASIOINNIN OPETUS
Tietotekniikan ja verkkoasioinnin opetusta pidettiin keväällä 2017, johon osallistujamäärä oli 3
henkilöä. Osallistujamäärä oli niin vähäinen, että päätimme laittaa opetuksen tauolle. Haluamme
kehittää opetukselle opetussuunnitelman, jotta voimme palkata tuntiopettajan ja johdonmukaistaa
opetusta. Tarkoituksena on tarjota opetusta selkosuomeksi maahan muuttaneille sekä selvittää
mahdollisuutta suorittaa ATK-ajokortti kurssillamme.

KOKEMUSASIANTUNTIJA
PYR toimii kokemusasiantuntijan roolissa kouluttajana, kiertämällä eri puolella Keski-Suomea sekä
myös valtakunnallisesti. Vuonna 2017 luennoimme
Jyväskylän yliopistolla suomen kielen opettamisesta
maahan muuttaneille luku- ja kirjoitustaidottomille.
Puhuimme myös seminaareissa pakolaisten traumojen kohtaamisesta, maahanmuuttajien osallisuudesta, verkostotyön merkityksestä monikulttuurisella
kentällä, monikulttuurisuudesta sijaisperheissä sekä
erilaisten perheiden ja kasvatuskulttuurien kohtaamisesta.
Kokemusasiantuntijuuden tavoitteena on toimia tiedonvälittäjänä ja aktiivisena vaikuttajana kansalaisjärjestötoiminnassa sekä yhteiskunnan jäsenenä.

III. KANSALAISTOIMINTA JA VAIKUTTAMINEN
Paremmin Yhdessä ry:n on toiminut aktiivisesti Keskisuomalaisten yhteistoimintaorganisaatioiden
muodostaman Järjestöareenan työryhmässä, jossa vuonna 2017 on keskitytty vaikuttamaan KeskiSuomen kolmannen sektorin ja järjestöjen rooliin suuressa sote – ja maakuntamuutoksessa.
Järjestöareenan vaikutuksesta maakunnan valmisteluryhmiin saatiin järjestöedustajat ja työryhmä
kokoontui aktiivisesti keskustelemassa uudistuksen etenemisprosesseista. Työryhmä suunnitteli
myös Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa järjestöjen
asemaa uudessa maakunnassa.
Järjesöareenan aktiivisen ja verkostomaisen toiminnan
inspiroimana
Paremmin
Yhdessä
ry
lähti
opiskelijaharjoittelijoiden avulla selvittämään kuinka
paljon aktiivisesti toimivia maahanmuuttajajärjestöjä
Keski-Suomen alueella on sekä kartoittamaan heidän
kiinnostustaan vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.
Selvitykseen tuli 28 vastausta ja tuloksista kävi ilmi, että
yhteisen vaikuttamisen kanavalle oli suuri tarve.

PYR
päätti
käynnistää
Monikulttuuristen
järjestöjen ja kotoutumistyön verkoston (MOVE)
ja järjesti avoimia tilaisuuksia joihin osallistui
ihmisiä
eri
kokoonpanoilla.
Tilaisuuksissa
muodostettiin MOVE:n tavoitteet ja tarkoitus sekä
perustettiin verkostolle työryhmä. Paremmin
Yhdessä ry on toiminut verkoston koollekutsujana
ja ottaa vastuun sen koordinoinnista kunnes
verkosto toimii itsenäisesti.

PYR oli myös mukana ideoimassa Kotona
Jyväskylässä -hankkeen kanssa ison verkoston
luomista, jonka kautta pystyttäisiin koordinoimaan
monikulttuurisuustyön kenttää kokonaisuutena
Jyväskylässä. Kotona Jyväskylässä -hanke järjesti
kaksi isoa seminaaria, joissa viranomaiset, järjestöt
ja oppilaitokset miettivät yhteisen foorumin tai
verkoston toimintaa. Paremmin Yhdessä ry oli
mukana kommentoimassa verkoston luomisen
tärkeyttä ja MOVE:n roolia osana isompaa verkostoa
sekä Keski-Suomen Järjestöareenaa.

Paremmin Yhdessä ry haluaa olla aktiivisesti vaikuttamassa yhteiskunnan asioihin ja vuonna 2017
PYR:in nimissä annettiin lausuntoja ja kommentointia seuraaviin asiakirjoihin:
•
•

Kotoutumislakiluonnokseen
Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelman luonnokseen

PYR MUKANA TAPAHTUMISSA
Vuonna 2017 PYR osallistui ahkerasti erilaisiin tapahtumiin ympäri Jyväskylää.
Meitä näki Yläkaupungin Yö:ssä, Mahdollisuuksien torilla, Kuokkalan basaarissa, Tourujoen yössä,
Rasisminvastaisella viikkolla Aalto-salissa, Jyväskylän yliopiston vapaaehtoismessuilla ja
Kansalaistoiminnankeskus Mataran Vapaaehtoiseksi! -messuilla.

Yläkaupungin Yössä ilahdutimme väkeä
pienillä hartiahieronnoilla ja teltassamme esiintyi
myös malesialainen musiikkiterapiaopiskelija,
joka soitti harppua ja kertoi tarinoita.

Mahdollisuuksien torilla järjestimme
lapsille kasvomaalausta ja tarjolla oli
keksiä ja mehua. Myynnissä oli myös
yhteistyökumppanimme Suomen Caritas
ry:n luostarituotteita. Nuoret saivat tulla
kirjoittamaan terkkuja ja toiveita tulevalle kesälle.

Kuokkalan Basaarissa PYR:in teltalla kävi vilinä. Pakistanilaiset naiset koristivat basaariväkeä
henna-tatuoinneilla ja JiLin rentoutti hieronnalla. Teltallemme kertyi jonoa ja Emmanuel ja
Annika viihdyttivät ihmisiä kertomalla PYR:in toiminnasta. Ihmisten kiinnostus toiminnastamme
oli suuri ja teltalla kävi kova kuhina koko tapahtuman ajan.

Tourujoen Yön viileässä ja pimenevässä illassa oli tunnelmaa. Järjestöt olivat valaiseet
telttansa erilaisilla valoilla ja PYR toi yöhön valojen lisäksi lämmintä tunnelmaa. Tarjosimme

Olimme myös mukana Jyväskylän yliopiston
vapaaehtoismessuilla ja Kansalaistoiminnankeskus
Mataran Vapaaehtoiseksi! -messuilla, joissa tarjosimme
mahdollisuuden tutustua ja tulla mukaan toimintaamme.

VAPAAEHTOISTYÖ
Koska Paremmin Yhdessä ry on toiminut täysin vapaaehtoispohjaisena kansalaisjärjestönä, se on
tarjonnut vapaaehtoisille monipuolisia mahdollisuuksia päästä kokeilemaan yhdistyksessä
toimimista, tapahtumien järjestämistä sekä monikulttuurisen kohtaamisen paikkoja. Yhdistyksen
aktiivisella oppilaitosyhteistyöllä monet opiskelijat ovat löytäneet meiltä harjoittelupaikan tai
mielenkiintoisen opinnäytetyön aiheen. Vuonna 2017 yhdistyksellä on ollut kymmenen
harjoittelijaa ammattikorkeakouluista ja kaksi opinnäytetyön tekijää sekä vapaaehtoisia yli 100.
Yhdistyksemme kautta vapaaehtoiset ja opiskelijat pääsevät myös tutustumaan monikulttuurisen
työn kenttään sekä luomaan omia verkostoja.
Yhdistys järjesti vapaaehtoisille virkistysiltoja, joissa pelailtiin pelejä vaihdettiin kuulumisia ja
vapaaehtoiset saivat kertoa kokemuksistaan. Paremmin Yhdessä ry:lle on tärkeää, että
vapaaehtoisemme voivat hyvin ja otamme mielellämme heidän kehitysehdotuksiaan vastaan.

HANKKEET

Koska Paremmin Yhdessä ry haluaa löytää ratkaisuja kentältä nousseisiin ongelmiin, yhdistys suunnittelee aktiivisesti toimintoja, joiden kautta voimme vastata kysyntään ja
asiakkaiden tarpeisiin. Vuonna 2017 haimme neljää isoa
hanketta, joista kaksi saivat rahoituksen.

KANSAINVÄLINEN & KEHITYSYHTEISTYÖ
Paremmin Yhdessä ry tekee myös aktiivista kehitysyhteistyötä kolmansissa maissa. Pieniä projekteja on toteutettu jo Kongossa ja Keniassa ja seuraava kohteemme vuodelle 2018 on Filippiinit,
joka toteutetaan yhteistyössä Suomen Caritaksen kanssa.
Filippiinien projekti 2018 –
Parempi tulevaisuus tytöille
Filippiineillä
Hanke auttaa teinityttöjä oppimaan
elämäntaitoja viidessä yläkoulussa
Baguio Cityssä, Filippiineillä. Tavoitteena on vähentää riskikäyttäytymistä,
teiniraskauksia ja päihteiden käyttöä
tyttöjen itseluottamusta ja elämänhallintaa vahvistamalla. Hankkeen tarkoituksena on tarjota työkalut tytöille
oman näköisen elämän ja tulevaisuuden rakentamiseen.
Varsinkin köyhistä oloista tulevat tytöt
ovat alttiita esiaviollisille suhteille, päihteille ja raskauksille teini-iässä. Seksuaalinen riskikäyttäytyminen lisää abortteja ja HIV-tartuntoja. Lisäksi tupakka, alkoholi ja muut päihteet vaarantavat
tyttöjen terveyden, vaikeuttavat elämänhallintaa ja altistavat rikollisuudelle. Nämä kaikki tekijät
vaikuttavat haitallisesti tyttöjen elämään ja johtavat heikkoon koulumenestykseen.
Nuorten tyttöjen on tärkeää oppia tuntemaan itsensä ja omat tavoitteensa elämässä: kuka minä
olen, minne olen menossa, ja miten pääsen tavoitteisiini? Hankkeessa tyttöjä tuetaan saavuttamaan vahvempi itseluottamus, ongelmien ratkaisukyky, kriittisen ajattelun ja päätöksenteon taidot
sekä paremmat kommunikaatio- ja ihmissuhdetaidot. Näin he saavat työkaluja ja rohkeutta toimia
vaikeissa elämäntilanteissa.
Hankkeen toteuttava BCYA järjestö on tehnyt jo 30 vuotta töitä nuorten hyväksi Baguiossa, Filippiineillä. Baguio on 350 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Luzonin saaren pohjoisosassa.
Suomen Caritas ja Paremmin Yhdessä ry keräävät varoja hankkeen toteuttamiseen, jolla tuetaan
500 haavoittuvassa asemassa olevaa 13-19 vuotiasta teinityttöä saavuttamaan riittävät elämänhallinnan taidot ja muuttamaan elämänsä suunta. Koulutuksia ja vertaistukitoimintaa kouluissa tarjoavat vertaiskouluttajat, jotka ovat itse nuoria, sekä aikuiset opettajamentorit. Hanketta tukevat
myös tyttöjen vanhemmat sekä yhteisöjen johtajat. Hankkeen on määrä kestää yksi lukuvuosi alkaen huhtikuussa 2018 ja päättyen syyskuussa 2018.

PAREMMIN YHDESSÄ RY KIITTÄÄ KAIKKIA MUKANA OLLEITA
VUODESTA 2017!

