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1.  JOHDANTO 

PAREMMIN YHDESSÄ RY on vuonna 2009 Suomessa 
perustettu kansainvälinen kristillinen järjestö, joka on myös 
yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhteisö. Järjestöstä 
käytetään kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista 
englanninkielistä nimeä GOSPEL REVIVAL WORLD GREAT 
COMMISSION MINISTRIES, lyhennettynä G.R.W.G.C.M.  

Paremmin yhdessä ry:n tavoitteena on edistää sekä yhteisön 
että sen jäsenten taloudellista, sosiaalis-kulttuurista, 
tiedollista, henkistä ja hengellistä kehittymistä ja hyvinvointia 
Suomessa ja ulkomailla. Tavoitteena on myös lisätä 
yhteisöllisyyttä ja sitä kautta ihmisten arkielämän hyvinvointia.  

1.1. PAREMMIN YHDESSÄ RY TAVOITTEET: 

Yhdistyksen tavoitteena on toimia kansainvälisesti ja kristillistä 
arvopohjaa noudattaen, edistää oikeudenmukaisuutta, 
rauhaa, sovintoa, yhtenäisyyttä ja rauhanomaista ristiriitojen 
selvittämistä sekä puolustaa ihmisoikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoisuutta sekä Suomessa että ulkomailla. 

Paremmin yhdessä ry:n toiminnan taustalla on GOSPEL 
REVIVAL WORLD GREAT COMMISSION MINISTRIES, joka 
perustettiin 2004 Burundissa tavoitteena saada kirkot ja 
paikallisjärjestöt mukaan kehittämään toimintastrategioita. 
Tavoitteena on parantaa niiden kehittämistä niin Keski-Afrikan 
alueella kuin kaikkialla muuallakin maailmassa. Järjestön 
päämääränä on myös että evankeliumi saavuttaisi 
mahdollisimman monen Keski-Afrikan alueella sekä muualla 
maailmassa. Tavoitteena on myös mahdollistaa kestävä 
kehitys sekä rohkaista ihmisiä osallistumaan aktiivisesti niin 
maaseudulla kuin kaupungissa alueiden kehittämiseen. 

 

Järjestö on mukana vahvistamassa ihmisten oikeuksia kuten 

 sosiaalinen oikeudenmukaisuus 

 rauha 

 totuuden kulttuuri 

 sekä kansallinen että alueellinen sovinto  

 väkivallattomuus. 

 Kestävän kehityksen edistäminen 
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1.2. PAREMMIN YHDESSÄ RY TOIMINTA 

Järjestön tehtävänä on myös taistella HIV/AIDSia, 
tuberkuloosia, malariaa, huumeita ja rikollisuutta vastaan, 
jotka uhkaavat Keski-Afrikan maita. Järjestö pyrkii myös 
suojelemaan ja turvaamaan leskinaisten, sotaorpojen ja 
HIV/AIDS- orpojen tarpeet Keski- Afrikan alueella. 

Koota Suomessa asuvia afrikkalaisia ja afrikkalaisuudesta 
kiinnostuneita ihmisiä perheineen yhteen ja muodostaa 
tukiverkosto afrikkalaisille, jotka ovat kokeneet kotimaassaan 
väkivaltaa tai muuta kaltoin kohtelua 

Vaalia afrikkalaisen kulttuurin ja kielen tuntemusta 
afrikkalaisten pakolaisten ja maahanmuuttajien keskuudessa 
sekä valtaväestön keskuudessa. 

Järjestää erilaisia koulutus-, keskustelu-, neuvottelu- ja 
yleisötilaisuuksia, retkiä, messuja ja muita vastaavia 
tilaisuuksia suomalaisille, afrikkalaisille pakolaisille ja 
maahanmuuttajille sekä Suomessa että ulkomailla. 

Toimii tiiviissä yhteistyössä muiden järjestöjen, viranomaisten 
ja yhteisöjen kanssa ja kehittää yhteistyöverkkoja näiden 
tahojen kesken sekä Suomessa että ulkomailla. 

Harjoittaa kansainvälistä toimintaa erilaisten 
yhteistyömuotojen kautta. 

Harjoittaa vertaistukitoimintaa. 

Harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. 

Ylläpitää omaa nettisivustoa. 

Toteuttaa hanketoimintaa. 
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2. YLEISKATSAUS 

Vuosi 2010 oli Paremmin yhdessä ry:n historian toinen 
toimintavuosi. Paremmin yhdessä ry perustettiin maaliskuussa 
2009. Vajaan kahden vuoden toimimisen jälkeen yhdistys 
osoitti jo tarpeellisuutensa. Toiminta oli laajaa ja yhteistyötä 
kehitettiin monen toimijan kanssa. 

Järjestimme kielenopetusta esim. ranskaa kaikille 
kiinnostuneille, suomen kielen tukiopetusta 
maahanmuuttajille. Tavoitteena oli kannustaa niitä, joilla ei ole 
ollut mahdollisuutta käydä koulua ja opettaa heitä lukemaan ja 
kirjoittamaan äidinkielellään ja oppia suomea helposti. 
Toisena tärkeänä tavoitteena oli kehittää monikulttuurista 
osaamista ja tieto-taitoa, monikulttuurista kanssakäymistä ja 
luoda tukiverkosto maahanmuuttajille.  

Tänä vuonna Paremmin yhdessä ry oli mukana järjestämässä 
Monikulttuurista Itsenäisyysjuhlaa. Nuorille järjestetyn 
toiminnan tavoitteena oli kehittää taitoja, edistää hyvää 
fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä kehitystä ja saada 
nuoret osallistumaan aktiivisesti ja rakentavasti. (Tyttöjen 
tanssiryhmä ja poikien jalkapallo)  

Järjestimme yhteistyössä Monikulttuurikeskus Glorian kanssa 
keskustelutilaisuuksia, joiden tavoitteena oli yhdistää 
suomalaisia ja ulkomaisia perheitä ja rohkaista osallistujia 
oppimaan positiivista muiden kulttuureista ja luoda 
tukiverkosto. yksinhuoltajille. Keskustelutilaisuuksien 
järjestämiseen saatiin Jyväskylän kaupungin avustusta. 

Järjestimme yhdistyksemme maaliskuussa 2011 
kaksivuotisjuhlan. Osallistujia oli toista sataa. 

Osallistuimme Jyväskylän kaupungin itsenäisyyspäiväjuhlaan 
sekä Jyväskylän maahanmuuttajapalveluiden 20-
vuotissyntymäpäiväjuhlaan. 

Liityimme Keski-Suomen Monikulttuuristen Yhdistysten 
Liittoon Wari Ry:hyn. Paremmin yhdessä ry:n puheenjohtaja 
on Wari:n varapuheenjohtaja. Kaksi yhdistyksemme jäsentä 
on mukana hallituksessa. 

Paremmin yhdessä ry:tä on pyydetty mukaan 
Monikulttuurikeskus Glorian ohjausryhmään. Wari ry ehdotti 
yhdistystämme myös edustajaksi Palapeli2-projektin 
ohjausryhmään. 

Osallistuimme Wari ry:n, Jyväskylän Ammattikorkeakoulun ja 
Alkio-opiston järjestämään hankesuunnittelukoulutukseen. 

Teimme sopimuksen Jyväskylän TE-toimiston Palapeli2-
projektin kanssa siitä, että opastaisimme ja ohjaisimme 
maahanmuuttajia ja auttaisimme heitä integroitumaan uuteen 
maahan alkuvaiheessa. Olemme samalla toimineet 
kulttuuritulkkeina. Toimimme tulkkeina myös Selkoarki-
hankkeessa. Tämä yhteistyö mahdollisti kahden jäsenemme 
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työllistymisen muualla yhteistyötahojen huomattua heidän 
osaamisensa. 

Avasimme yhdistyksen omat nettisivut 
www.paremminyhdessa.org  ja valmistimme esitteitä 
yhdistyksestä. 

Olemme tehneet työtä yhteistyössä muiden paikallisten 
järjestöjen kanssa esim. Katso-projekti, Monikulttuurikeskus 
Gloria, AACF, TE-keskus, KYT, Palapeli2 – projekti, 
Jyväskylän maahanmuuttopalvelut, Jyväskylän 
monikulttuurisen nuorisotyön tiimi, Jyvälä, ja paikalliset kirkot. 

Suurin haasteemme on rahoituksen löytyminen toiminnalle ja 
sen seurauksena toimistotilojen hankinta ja vakinaisen 
henkilökunnan työllistäminen. Toinen haasteemme on 
syventää yhteistyötä viranomaisten ja muiden 
maahanmuuttajayhdistysten kanssa. 

Kiitämme kaikkia yhdistyksen jäseniä, jotka ovat antaneet 
suuren työpanoksen; kaikkia yhteistyökumppaneitamme mutta 
erityisen suuri kiitos menee KYT:ille, joka on ollut suurena 
tukena ihan alusta tähän päivään saakka. Hallituksen jäsenet 
ovat panostaneet kovasti, että työ menisi eteenpäin. 
Suurkiitos kaikille! 

 

 

Emmanuel Sibomana 

Puheenjohtaja 

http://www.paremminyhdessa.org/
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3. JÄSENET 

Yhdistysjäsenten määrä on laskenut viime vuodesta; tänä 
kautena mukana oli kymmenen aikuista, viisi nuorta (15-18 v.) 
ja kahdeksan lasta (alle 15v.). Kaksi perhettä jäi pois ja yksi 
jäsen erotettiin. 

4. HALLITUS 

Hallituksen jäseniä oli kuusi: 

Emmanuel Sibomana, perustaja ja puheenjohtaja. 

Jean Oniami Anatole, varapuheenjohtaja 

Consolée Nyiramutuzo 

Dorcas Nankundwa 

Mado Rajaranta 

Robert Nshizirungu 

Hallitus on pitänyt viisi kokousta tilikauden aikana. 

5. TILINTARKASTAJAT 

Tilintarkastajana toimi Reena Laukkanen-Abbey. 

6. KOKOUKSET 

Vuosikokous järjestettiin kerran sääntömääräisenä ja kahdesti 
ylimääräisenä. 

7. TIEDOTUS 

Ulkoinen tiedotus tapahtui nettisivuilla ja jaettujen esitteiden 
avulla. Keskisuomalainen ja Suur-Jyväskylän lehti julkaisivat 
yhdistyksestä artikkeleita. Sisäinen tiedotus tapahtui 
facebookin, puhelimen, perinteisen postin ja sähköpostin 
avulla. 

8. TALOUS 

Yhdistys rahoitti toimintaa jäsenmaksuilla ja palveluiden 
myynnillä. Yhdistys haki rahoitusta Jyväskylän kaupungilta, 
Opetusministeriöstä ja myös Homma-rahaa. Jyväskylän 
kaupunki myönsi yhteensä 500 euroa. Opetusministeriö ei 
myöntänyt rahoitusta, ei myöskään Homma-raha. 

9. TOIMINTA 

Valtaosa suunnitelluista toiminnoista saatiin toteutetuksi.  
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9.1. KESKUSTELUTILAISUUDET 

Tilaisuudet pyrkivät auttamaan Keski-Suomen 
maahanmuuttajia sopeutumaan ja osallistumaan 
suomalaiseen yhteiskuntaan, ja auttamaan heitä säilyttämään 
oman kulttuurinsa positiiviset puolet ja oppia myös toisista 
kulttuureista. Toiminnan tavoitteena on myös antaa 
suomalaisille mahdollisuus tutustua erilaisiin kulttuureihin ja 
ihmisiin ja maahanmuuttajille oppia suomenkieltä heidän 
arkeensa liittyvissä asioissa. 

PAREMMIN YHDESSÄ RY kokee tärkeäksi auttaa niin 
maahanmuuttajia kuin suomalaisia sopeutumisessa 
maahanmuutosta johtuviin muutoksiin. Keskustelun kautta 
voimme saada jotakin uutta: mahdollisuuksia, ystäviä, 
luottamusta, elämänmyönteisyyttä, yhteisöllisyyttä, 
osallisuutta ja monikulttuurista vahvuutta. Tarkoitus on 
ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja luoda tukiverkostoja. 

 

Tilaisuuksia järjestettiin neljänä iltana syyskaudella 
Monikulttuurikeskus Gloriassa. 

Dorcas Nankundwa                                        Consolée Nyiramutuzo 

VOIKO KOKO KYLÄ KASVATTAA?              KUKA LASTA kASVATTAA? 

9.2. MAAHANMUUTTAJIEN JA SUOMALAISNUORTEN 
YHTEISTOIMINTA “MASUN” 

Tarkoitus on edistää nuorten sosiaalis-kulttuurista, henkistä, 
psyykkistä ja emotionaalista kehitystä, lisätä 
oikeudenmukaisuutta ja puolustaa lasten oikeuksia. 
Rohkaistaan nuoria osallistumaan aktiivisesti ja rakentavasti 
yhdistyksen toimintaan ja koulutuksiin. Estetään nuorten 
syrjäytymistä ja toimitaan rasismia vastaan. 
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Tytöillä oli oma tanssiryhmä, joka 
kokoontui sekä syys- että kevätkaudella.Tytöt tapasivat 
toisiaan ja pääsivät vaihtamaan ajatuksia.Poikien 
jalkapalloryhmä harjoitteli kesällä, mutta keskeytyi 
valmentajan ja rahoituksen puuttuessa. 

9.3. KIELTEN OPETUS  

Toiminnan tavoitteena on järjestää suomen kielen 
tukiopetusta nuorille ja aikuisille, joilla ei ole aiemmin ollut 
mahdollisuutta käydä koulua. Kieliopin termit eivät välttämättä 
ole selviä edes omalla kielellä, ja nämä 
selitetään ymmärtämisen helpottamiseksi. Tuetaan 
suomenkielen kurssien läksyjen tekemistä. 

Annetaan suomalaisille mahdollisuus opiskella eri kieliä 
monikulttuurisessa ryhmässä, jossa samalla tutustuu erilaisiin 
kulttuureihin ja ihmisiin. 
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Suomen kielen tukiopetusta, Hanna Männikkölahden johdolla 

 

9.4. ALKUOHJAUS JA OPASTUSPALVELU VASTASAAPUNEILLE 

Autetaan uusia maahanmuuttajia ymmärtämään suomalaisen 
yhteiskunnan toimintaa ja opastetaan tarvittaessa arkisissa 
asioissa. Ohjataan tulokkaita löytämään kaupat ja eri virastot, 
esimerkiksi poliisi, Kela, pankki, sosiaalitoimisto, TE-toimisto 
jne. Opetetaan heitä liikkumaan kaupungissa ja käyttämään 
erilaisia kodinkoneita esimerkiksi liesi, pesukone, jne. 

Tarkoituksemme on toimia kulttuuritulkkeina, ei pelkästään 
kielen tulkkina. Tämä toteutettiin yhteistyössä TE-toimiston 
Palapeli2 -projektin kanssa.  

Järjestetään avoimia tervetulotilaisuuksia uusille tulokkaille 
yhteistyössä Jyväskylän maahanmuuttajapalveluiden 
kanssa.   

Luodaan tukiverkosto saapumisen jälkeen mahdollisimman 
nopeasti ja annetaan perustietoa suomalaisesta 
yhteiskunnasta, ja tuetaan heitä sopeutumisessa. 
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Autetaan maahanmuuttajia saamaan yhteys eri seurakuntiin. 
Toivomme heidän myös säilyttävän kristillisen uskonsa 
voimavarana yksilön, perheen, yhteisön ja sukupolven 
eheytymisessä. Usko voi auttaa parantamaan syvät sisäiset 
haavat ja traumat, joita menneet traagiset tapahtumat ovat 
aiheuttaneet.  

 

Olemme yhteistyössä maahanmuuttajapalveluiden kanssa 
olleet vastaanottamassa uusia tulokkaita lentokentällä. 

 

 

 

 

9.5. MUU TOIMINTA 

Järjestimme maaliskuussa 2011 yhdistyksemme 
kaksivuotisjuhlan, mihin kutsuttiin paitsi yhdistyksemme 
jäseniä myös viranomaisia, yksityishenkilöitä ja 
yhteistyökumppaneita. 

 

Ohjelmassa oli mm. tanssiryhmän esitys, muotinäytös. 
Kylätoimisto ja Fincosat- kauppa esittelivät omia tuotteitaan. 
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Mme Mado Rajaranta &            Emmanuel Sibomana 

Consolée Nyiramutuzo              Puheenjohtaja 

 

        Tanssiryhmän esitys 

 
       Hope African Dance ” H.A.D ” 
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10. TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 
 

Paremmin yhdessä ry:n visio on edistää muutosta kansoissa 
ja sukupolvissa; sekä yhteisön että sen jäsenten taloudellista, 
sosiaalis-kulttuurista, tiedollista, henkistä ja hengellistä 
kehittymistä ja hyvinvointia Suomessa ja ulkomailla. 
Tavoitteena on myös lisätä yhteisöllisyyttä ja sitä kautta 
ihmisten arkielämän hyvinvointia ja käyttäytymistä kansamme 
ja sukupolvemme keskuudessa. 

Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan taustatukea 
viranomaisilta ja yhteisöltä, yksittäisten henkilöiden panosta ja 
yhteistyöverkostoa, jossa jaettaisiin yhteisiä suuntaviivoja 
tulevaisuuden suhteen.  

 

11. YLEISARVIO KULUNEESTA VUODESTA 

Kuluneena vuonna talouskehitys on noudattanut hyvin 
talousarviota. Toimintasuunnitelmasta valtaosa on myös 
toteutunut. Kokonaisuutta arvioiden yhdistyksen toiminta on 
lähtenyt hyvin liikkeelle, jos vertaamme ensimmäiseen 
toimintakauteen. Kehitys on siis ollut kaikin puolin erittäin 
positiivista. 
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12. TALOUDELLINEN TILANNE 
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TASE 
   Vastaavaa 

  Pysyvät vastaavat 
  Vaihtuvat vastaavat 
     Saamiset 
 

0,00 
      Siirtosaamiset 

 
572,00 

  Rahat ja pankkisaamiset 
      Kassa 

 
155,75 

     pankkitili 
 

1 555,50 
Vastaavaa yhteensä 

 
2 283,25 

    
 

Vastattavaa 
  OMA PÄÄOMA 
       Ed.tilikausien tulos 
 

122,84 
    Tilikauden tulos 

 
1 642,01 

VIERAS PÄÄOMA 
      Siirtovelat 
 

518,40 
Vastattavaa yhteensä 

 
2 283,25 
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TULOSLASKELMA 

  Varsinainen 
toiminta 

  Tuotot: 
   

 
  Toiminnan tulot 10244,65 10 244,65 
Kulut: 

   
 

  Palkat -6 384,45 
   Tyel 

 
-978,47 

 
 

  Sotu 
 

-142,38 -7 505,30 
 

   Tapahtumat -166,11 
    Matkakulut -518,40 
    hallinto -98,31 
    toimisto -836,80 -1 619,62 

   
1 119,73 

 
Tuotot: 

   
 

   jäsenmaksut 
 

170,00 
Sijoitus -ja rahoitus 

     palvelumaksut -107,72 -107,72 
Satunnaiset erät 

     Avustukset 460,00 460,00 
Tilikauden tulos 

 
1 642,01 
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YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN! 

 
OTA YHTEYS: 

PAREMMIN YHDESSÄ RY 
HALMEKATU 6 A 6 
40320 JYVÄSKYLÄ 
PUH. 044 2104379 

SÄHKÖPOSTI: paremminyhdessa@gmail.com 
www.paremminyhdessa.org 

 

mailto:paremminyhdessa@gmail.com
http://www.paremminyhdessa.org/

