
Uutiskirje

Kevät 2023

Etkö näe kuvia? Klikkaa tästä...

Ihanaa alkanutta vuotta kaikille uutiskirjeen lukijoillemme!

Toimintamme on taas lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti ja kevään 2023

aikana on tiedossa vanhoja, jo viime syksyltäkin tuttuja, ryhmiä sekä ihan

uusia palveluita maahanmuuttaneille. Niistä lisää tässä uutiskirjeessä!

Mukavia lukuhetkiä, nähdään toimistolla!

 

Toiminnanjohtajan terveiset

 

Paremmin Yhdessä ry:n perustoiminnassa pääsee harjoittelemaan

digitaitoja, tekemään porukassa kotitehtäviä, harjoittelemaan suomen

kieltä ja oppimaan yhteiskunnassamme tarvittavia taitoja.

Tänä vuonna uutena toimintana olemme käynnistäneet yhteistyön KELA:n

kanssa ja päivystämme heidän toimistossaan joka toinen maanantai klo 13-

15. Autamme mm. hakemusten tekemisessä ja oma-asioinnin käytössä.

Paremmin Yhdessä ry:n yksi tärkeä perustoiminta on vaikuttamistyö, jota

teemmekin aktiivisesti monissa verkostoissa ja työryhmissä. Tartumme

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f77396d3770316d376c30


ajankohtaisiin asioihin ja pyrimme vaikuttamaan siihen, että

yhteiskuntamme ja sen rakenteet olisivat vastaanottavaisia sekä

oikeudenmukaisia kaikille ihmisille heidän taustastaan riippumatta.

Monikulttuurisesta työstä kiinnostuneet voivat tulla tekemään joustavasti

vapaaehtoistyötä tai harjoitteluja, jossa pääsee kohtaamaan eritaustaisia

ihmisiä, tukemaan arjen asioissa ja löytämään uusia kontakteja ja ystäviä.

Meiltä saa myös koulutusta monikulttuurisiin asioihin ja

maahanmuuttoprosesseihin liittyen.

 

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!

Kevään tulevaa toimintaa

Opitaan Yhdessä -toiminta

 

Opitaan Yhdessä -toiminta tukee vieraskielisiä opiskelijoita koulutehtävien

tekemisessä. Keväällä toiminta jatkuu jälleen Aurinkopajan tiloissa

tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Kaipaamme koko ajan

vapaaehtoisia mukaan auttamaan ryhmään. Tervetuloa mukaan klo 15-

17!

Lisätietoa: Annika Guttormsen, p. 050 551 3337



Yksilöllinen digiohjaus - uusi palvelu!

 

Ajanvarauksella ke ja pe!

Keväällä on myös mahdollista varata aika henkilökohtaiseen

digiohjaukseen, ja tulla harjoittelemaan asioiden hoitamista itsenäisesti

internetissä. Harjoittelemme yhdessä käyttämään tarvittavaa palvelua

esimerkiksi terveyspalvelut, TE-palvelut, Kela, Migri ja pankkipalvelut.

Ohjausta annetaan toimistolla, Matarankatu 6 A 1, 2. kerros.

Kysy lisää: Emmanuel Sibomana 050 467 2976



KELA POP UP – Tukea Kelan palveluihin

 

Paremmin Yhdessä ry:n työntekijät päivystävät KELAssa kevään ajan

joka toinen maanantai. Jos tarvitset apua Kelan asioissa, esimerkiksi tukien

hakemisessa, voit tulla kysymään apua ilman ajanvarausta.

 

Joka toinen ma kello 13-15:

Helmikuu  27.2.

Maaliskuu  13.3. ja 27.3.

Huhtikuu  24.4.

Toukokuu  8.5. ja 22.5.

 

Kelan toimistolla Vapaudenkatu 40-42, 40100 Jyväskylä.

Kysy lisää:Emmanuel Sibomana 050 467 2976

Yhteiskuntavalmentajakoulutukset jatkuvat

 

Vapaaehtoisille suunnattua yhteiskuntavalmentajakoulutusta järjestetään

monikulttuurisesta ohjauksesta ja maahanmuuttoprosesseista sekä

kotoutumisen tukemisesta kiinnostuneille! Koulutus antaa valmiuksia toimia

monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä. Saat myös tietoa, millaisia

vapaaehtoistehtäviä Paremmin Yhdessä ry:llä voi tehdä.

Kevään 2023 Yhteiskuntavalmentaja-koulutus:

13.-16.3.2023 klo 16.30-19.00

 

Järjestämme myös eri tahoille monikulttuurisia kohtaamisia tukevaa

koulutusta maahanmuuton ja monikulttuurisuuden aiheista. Ole yhteydessä

Emmanuel Sibomanaan (050 467 2976), jos kiinnostuit!



Palautteita alkuvuoden koulutuksesta

 

Järjestimme alkuvuodesta koulutuksen Jyväskylän alakoululla aiheena:

"Maahan muuttaneiden perheiden kohtaaminen

kouluympäristössä".

Alla saamaamme palautetta koulutuksesta:

 

"Erästä noin 20 vuotta opettanutta opettajaa lainaten "tämä koulutus oli

ylivoimaisesti paras urallani". Henkilökunta piti suuresti siitä, että olitte niin

aitoja, teitä oli todella miellyttävä seurata ja kuunnella sekä tärkeimpänä

tietysti sai uutta tietoa ja kuinka sitä voi soveltaa käytännössä yhteisen edun

saamiseksi. Keskustelu teemasta on jatkunut kahvi- ja

ruokapöytäkeskusteluissa ja tämä on todella hyvä ilmiö, jotta saamme

kehitettyä omaa osaamistamme ja ymmärrystämme siihen suuntaan, että

se voisi palvella paremmin ihan jokaista oppilasta ja huoltajaa. Suuren suuri

kiitos teille!"

            - Jyväskyläläinen alakouluopettaja

 

"Koulutuksessa tuli todella paljon uutta ja hyödyllistä tietoa mm.

esimerkkien kautta, mitä ei mistään muualta tai tutkimuksista saa. Koulutus

oli käytännönläheinen ja avarsi ymmärrystä siitä kuinka miksi jotkin

suomalaiset tavat, joihin on itse tottunut, saattavat luonnollisesti olla

vieraita ihmisille, jotka tulevat toisesta maasta ja mahdollisesti vielä hyvin

eri lähtökohdista. Koulutus auttaa jatkossa kohtaamaan eri kulttuureista

olevia oppilaita sekä heidän vanhempiaan paremmin, kun muistaa näiden

ihmisten takana olevan mahdollisesti hyvinkin erilainen elämäntarina kuin

esimerkiksi itsellä on ollut. Haluamme jatkossa järjestää ja huolehtia

paremmin vanhempien kanssa tehtävän yhteydenpidon ja huomioida



Katso kevään tulevia ryhmiä ja koulutuksia

kalenterista!

vanhempainilloissa eri kulttuuritaustoista tulevat yksilöt paremmin. Tähän

saimme käytännön toteutus ideoita, jotka ovat hyvinkin helppoja toteuttaa."

            - Jyväskyläläinen alakouluopettaja

 

Hyvinvoiva perhe -hanke

 

Hyvinvoiva perhe -hankkeen perheiltoja jatketaan yhteistyössä

Kuokkalan Yhtenäiskoulun kanssa. Perheiltojen aiheina tulee olemaan

esimerkiksi Jyväskylän alueella järjestettävä harrastustoiminta ja kuinka

vanhemmat voivat olla lapsen koulunkäynnin tukena. Perheille tarjotaan

tarpeen mukaan omakielinen tulkkaus iltoihin ja perheen lapsille

järjestetään lastenhoito koulun tiloissa.

Maaliskuun aikana Paremmin Yhdessä ry:n nettisivuille

julkaistaan Hyvinvoiva perhe -hankkeen materiaalipankki, jonka avulla

voi tutustua Jyväskylässä sijaitseviin vapaa-ajantoiminta- ja

harrastuspaikkoihin. Karttaan on merkitty sisä- ja ulkoliikuntapaikat,

museot, uimarannat, taide- ja musiikkikoulut, luontokohteet, leikkipuistot,

kirjastot, uskonnolliset yhteisöt sekä nuorisotilat.

 

Kysy näistä lisää Ida-Marialta!

ida-maria.turunen(at)paremminyhdessa.org / 050 5567145

Tervetuloa mukaan toimintaan!

https://www.paremminyhdessa.org/ajankohtaista/kalenteri/


HYPE-hankkeen verkkosivut

Osaamiskeskus

 

Osaamiskeskuksessa saa ohjausta, voi osallistua työelämää tukeviin

ryhmiin ja työnantajakin saa tarvittaessa tukea.

Maahanmuuttaneiden osaamiskeskus -hanke päättyy toukokuussa 2023.

Palvelut juurtuvat kaupungin International Jyväskylä yksikköön ja muutoksia

voi olla tulossa palveluiden nimiin, sisältöihin ja ajankohtiin. Seuraa

osaamiskeskuksen nettisivuja saadakseen viimeisimpiä tietoja.

https://www.jyvaskyla.fi/tyollisyyspalvelut/maahanmuuttaneet/palvelut-

tyonhakijalle

 

Ohjaus:

https://www.paremminyhdessa.org/hype-hanke-hyvinvoiva-perhe/
https://www.jyvaskyla.fi/tyollisyyspalvelut/maahanmuuttaneet/palvelut-tyonhakijalle


- Yksilöohjausta työnhakuun, opiskeluun tai yrittäjyyteen liittyvissä

asioissa

- Kotoa töihin: kotivanhemmille mahdollisuus saada tukea haluamansa

työ tai opiskelupolkujen pohdintaan, kun lapsi aloittaa päiväkodin tai koulun

- OsaajaCafe: joka tiistaina 13-15 avoimet ovet eri teemoilla ja eri vieraita.

Teemat vaihtuvat viikoittain ja sisältävät mm. CV paja, työhakemus,

työhaastattelu ja kielipäivä. Kerran kuussa

 

Ryhmät:

- 23.3.Työnhaku internetissä. Työpaja yhdessä Työtä etsimässä -

hankkeen kanssa. Myös englanti, farsi ja kurdi.

- 17. -21.4.(5 kertaa) Working life in Finland. Ilmoittautumiset viim.

13.4.Sara p. 050 550 4226

- Career Club (career development in English) 2.2. – 30.3.

https://www.jyvaskyla.fi/en/employment-service/expertise-centre-

immigrants/career-club-jyvaskyla

- Kotivanhempien urastartti venäjäksi alkaa 24.2. klo10 ja on tarkoitus

tavata noin 5 kertaa keväällä.

Kotivanhempien urastartti espanjaksi tapaa muutaman kerran keväällä.

Muita kotivanhempien urastartti -ryhmiä on mahdollista järjestää. Ota

yhteyttä: Sara 050 550 4226

 

Suomenkielen valmennus

- Ota yhteyttä jos olet jo töissä ja tarvitset suomenkielen valmennusta

työpaikallasi.

- Valmennuksia pidetään alakohtaisen sanaston mukaan. Tulossa mm.

ravintola-ala, asiakaspalvelu, hoiva-ala, opetusryhmä ja mahdollisesti

muita.

 

Palvelut työnantajille

- Neuvoja Jyväskylässä asuvan kansainvälisen työntekijän löytämiseen,

palkkaamiseen ja perehdyttämiseen

- Valmennusta työntekijöiden suomen kielessä

- Tukea työyhteisön kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa

 

Terveisin, Sara ja Miska

https://www.jyvaskyla.fi/en/employment-service/expertise-centre-immigrants/career-club-jyvaskyla


Maahanmuuttaneiden Osaamiskeskus

Työtä etsimässä -hanke

 

Työtä etsimässä -hanke sai jatkorahoituksen vuodelle 2023 ja

toiminta jatkuu vuoden loppuun asti. Uraohjaajat Jutta Kritz-Huhtanen

ja Mohammad Ghadiri ovat ilomielin jatkamassa uraohjausta maahan

muuttaneiden kanssa. Hankkeen rahoittajina toimivat edelleen Keski-

Suomen TE-toimisto ja Jyväskylän kaupunki.

Vuonna 2022 Työtä etsimässä -hanke ohjasi 72 asiakasta

henkilökohtaisessa uraohjauksessa ja 65 ihmistä osallistui

ryhmävalmennuksiin. Työelämäkohtaamisiin osallistui yhteensä 47 ihmistä.

72 asiakkaasta pääsi noin 82 % eteenpäin eri toimenpiteisiin, esimerkiksi

avoimille työpaikoille 28 ihmistä, työkokeiluun 25, palkkatukityöhön 12,

oppisopimukseen ja koulutukseen 14 tai muuhun palveluun 4.

Hanke jatkaa tarjoamalla henkilökohtaista uraohjausta maahan

muuttaneille työttömille työnhakijoille. Hanke järjestää uutena toimintana

työnhakukoulutuksia vaihtuvilla teemoilla ja työnantajakohtaamisia vuoden

2023 aikana. Jyväskylän maahanmuuttaneiden osaamiskeskus -hanke on

järjestämässä yhteistyössä osaa työnhakukoulutuksista.

Työnhakukoulutuksiin kuuluvat infot ja täsmäkoulutukset, jotka starttaavat

helmikuussa Kansalaistoiminnankeskus Mataralla.

 

Etsitkö töitä? -infot keväällä:

https://www.jyvaskyla.fi/tyollisyyspalvelut/maahanmuuttaneet/maahanmuuttaneiden-osaamiskeskus
https://www.facebook.com/tyotaetsimassa


Työtä etsimässä -hanke

To 9.3. klo 13–15: Työnhaku

To 13.4. klo 13–15: Työelämä – oikeudet ja velvollisuudet

 

Koulutuksia keväällä:

To 23.3. klo 13–16: Työnhaku netissä

Video-cv koulutus toukokuussa, lisätietoja tulee myöhemmin

 

Maahan muuttaneita työttömiä työnhakijoita voi ohjata asiakkaiksi

hankkeeseen rohkeasti!

 

 

Jutta Kritz-Huhtanen (PYR), puh. 050 411 7010, jutta.kritz-

huhtanen@paremminyhdessa.org

 

Mohammad Ghadiri (KYT), puh. 040 728

9013, mohammad.ghadiri@kyt.fi                                 

DOMINO - Kummiperhetoiminta

 

Kummiperhetoiminnassa on edistytty mukavasti viimeisen vuoden aikana.

Palautetta on kerätty ja toiveita kuultu ja niitä yritetty toteuttaa.  

https://www.facebook.com/tyotaetsimassa
mailto:jutta.kritz-huhtanen@paremminyhdessa.org
mailto:mohammad.ghadiri@kyt.fi


Kummiperhetoimintaan osallistuneet nuoret kertoivat kokevansa

vähemmän yksinäisyyttä, ymmärtävänsä paremmin suomalaista

yhteiskuntaa ja kulttuuria ja saavansa perheeltä apua elämässään. Nuoret

toivovat perheiltä normaalia arkielämää, mahdollisuutta kokkailla ja jutella

yhdessä. Sydäntä lämmittävää on nuorten oma halu olla itsekin avuksi

perheille. Arkisen tekemisen lisäksi, myös mahdollisuus tehdä pieni

kotimaan reissu yhdessä kiinnosti monia.

Parasta monen mielestä on ollut yhteiset virkistysillat.  Viimeisin virkistysilta

oli marraskuussa, johon 13 osallistujaa pääsi mukaan. Syötiin itsetehtyä

päivällistä yhdessä, leivottiin ja koristeltiin pipareita ja valmistettiin

hedelmäsalaattia. Uudet ja vanhat osallistujat pääsivät näkemään ja

tutustumaan toisiinsa, kertomaan mitä ovat toiminnassa päässeet

tekemään ja viettämään rentoa yhdessäoloa. Erityisen sydäntä

lämmittävää, oli kuulla yhden suomalaisen perheen lapsen puhuvan

kummiperhetoiminnassa olevista ”veljistä”, ja toisen nuoren esittelevänsä

kummiperheensä: ”tässä on mun isä ja tässä mun äiti!”. 

Koronarajoitusten poistuttua ihmisten liikkuvuus on jälleen palautunut ja

moni nuori onkin valmistunut ammatillisista opinnoista ja työllistynyt. Tälle

kevätkaudelle on tiedossa nuorten toivomia virkistysiltoja helmi ja

huhtikuussa, sekä kaikille yhteiset kevätjuhlat kesäkuussa, eli mukavasti

yhteistä tekemistä tiedossa! 

 

Lisätietoja:  funlayo.vesajoki@paremminyhdessa.org / 050 5440079



Kaveritoiminta

 

DOMINO-hankkeen nuorten toiminta aloittaa tämän vuoden

ennätysmäärällä erilaisia ryhmiä ja projekteja! Vuoden alussa käynnistyy

kaksi Vuoroin vieraissa -ryhmää, joissa tehdään yhdessä ruokaa

osallistujien kodeissa. Lisäksi käynnissä on kaksi Mahis-projektia. Kaikkia

ryhmiä vetää maahan muuttanut nuori. Iloitsemme siitä, että hankkeessa

toiminta on nuorten itsensä suunnittelemaa ja toteuttamaa, jolloin se on

taatusti myös heidän näköistään!

Hankkeessa tarjotaan myös vuonna 2023 tilaisuutta kantasuomalaiselle ja

maahan muuttaneelle nuorelle tutustua toisiinsa monikulttuurisen

kaveritoiminnan kautta. Kaveriparit ovat esimerkiksi harrastaneet jotain

yhdessä, opiskelleet yhdessä ja käyneet kävelyillä tai kahvilla. Nuorten



Katso video monikulttuurisesta kaveritoiminnasta

Lisää uutisia ja tietoa

nettisivuiltamme

Paremmin Yhdessä ry

mukaan toiminta on omaa maailmankuvaa avartavaa ja virkistävää.

Parhaimmassa tapauksessa sen kautta on löytynyt uusi ystävä. Toiminta on

tarkoitettu kaikille 15–29-vuotiaille nuorille.

 

Lisätietoa nuorten toiminnasta antaa Kaisa 050 544 0043 /

kaisa.rautiainen@paremminyhdessa.org

  

https://www.youtube.com/watch?v=LqQLR_Cll7c
https://www.paremminyhdessa.org/
https://www.facebook.com/paremminyhdessary/
https://www.instagram.com/paremminyhdessary/?hl=fi
https://www.youtube.com/channel/UCwmBI6XxQGrNkaYNGYk2zeg/
https://www.facebook.com/paremminyhdessary/
https://www.instagram.com/paremminyhdessary/?hl=fi
https://www.youtube.com/channel/UCwmBI6XxQGrNkaYNGYk2zeg


Matarankatu 6 A 1 (2. krs), 40100

Jyväskylä

info@paremminyhdessa.org

http://www.paremminyhdessa.org/

Voit halutessasi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen:

Peruuta tilaus

http://www.paremminyhdessa.org/
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/56700436/1120522
https://www.mailerlite.com/

