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I.

PAREMMIN YHDESSÄ RY
Paremmin Yhdessä ry (PYR) on kansalaisjärjestö, joka tekee kotoutumista ja hyvinvointia tukevaa
toimintaa paikallisesti ja valtakunnallisesti sekä kansainvälistä kehitysyhteistyötä, jolla pyritään
osaamisen vaihtoon sekä ihmisten hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämiseen.
PYR on asiantuntijajärjestö, joka on erikoistunut maahan muuttaneiden sekä monikulttuurisuuden
kysymyksiin. Työssämme edistämme oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta,
läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta sekä perusoikeuksien toteutumista myönteisessä
asenneilmapiirissä. Kehitämme jatkuvasti asiantuntemukseen pohjaavaa ja monikulttuurisuuteen
fokusoitunutta työtä sekä kattavan ja toimivan yhteistyöverkoston mahdollistamista.
Paremmin Yhdessä ry:ssä pyrimme vaikuttamaan yksilöiden ja yhteisöjen
osallistumismahdollisuuksiin antamalla tietoa, kouluttamalla, konsultoimalla ja osallistumalla itse.

ARVOT
•
•
•
•
•
•

Yhteisöllisyys
Rohkeus
Innovatiivisuus
Integriteetti
Kansainvälisyys
Moniosaajuus

PAREMMIN YHDESSÄ RY TARJOAA ERILAISIA PALVELUJA:
•
•
•
•
•

Koulutusta
Kotoutumista tukevaa toimintaa
Työllisyyttä edistävää toimintaa
Konsultointia ja asiantuntijapalvelua
Ohjausta ja neuvontaa mahaan muuttaneille

TOIMINTA-AJATUS
Paremmin Yhdessä ry edistää ihmisten hyvinvointia, oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaista
osallisuutta yhteiskunnassa jäseninä ja sen rakentajina. Paremmin Yhdessä ry toimii kansallisella
sekä kansainvälisellä tasolla.
Paremmin Yhdessä ry:n missio on toimia haavoittuvassa asemassa olevien ja
oikeudenmukaisuuden puolestapuhujana sekä tukea heidän oikeuksiensa toteutumista.

HALLITUS
Hallitukseen ovat vuonna 2019 kuuluneet seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen:

Tehtävä:

Kati Turtiainen
Larissa Franz-Koivisto
Gloria Lapitan
Antero Mikonranta
Heli Laine
Ruth Oyugi
Antti Rajala
Jassin Rezai

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Rahastonhoitaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Muut hallituksen jäsenet
Emmanuel Sibomana
Annika Guttormsen

Toiminnanjohtaja
Kutsuttu sihteeri

TILINTARKASTAJA
Tilintarkastajana toimii Petri Korkiamäki TietoAkseli Yhtiöt Oy:stä.

II.

KATSAUS VUOTEEN 2019
Vuosi 2019 oli Paremmin Yhdessä ry:n (PYR) juhlavuosi! Täytimme 10 vuotta! Yhdistyksen
toiminnassa on tapahtunut vuoden sisällä todella suurta kasvua ja yhdistyksen tunnettavuus on
lisääntynyt. Toiminnan kasvu on myös tuonut Paremmin Yhdessä ry:lle suuren roolin KeskiSuomen monikulttuurisuuskentällä. Yhdistys on toiminut aktiivisesti toimijoiden koollekutsujana
maahan muuttaneiden osallisuuden puolesta yhteiskunnan muutoksissa. Olemme laittaneet alulle
ja koordinoineet maahanmuuttajahankkeiden kahvihetkiä, joissa toimijat ovat voineet
verkostoitua ja tiedottaa omasta toiminnastaan sekä luoda yhteistyömahdollisuuksia.
Tarkoituksena on ollut lisätä tietoisuutta, vähentää päällekkäistä toimintaa sekä helpottaa
asiakasohjausta.
Vuonna 2019 Paremmin Yhdessä ry oli aktiivisesti mukana Sote- ja maakuntauudistuksessa ja vei
maahan muuttaneiden ja maakunnan yhteistä kumppanuuspöytä ideaa eteenpäin. Vuonna 2017
käynnistetyn Maahanmuuttajajärjestöjen ja kotoutumistyön verkoston (MOVE) kautta maahan
muuttaneet ovat itse päässeet kommentoimaan ja vaikuttamaan esimerkiksi maakunnan
järjestämissuunnitelmaan. Maakuntauudistuksen kaaduttua kumppanuuspöytä idea siirrettiin
kuntatasolle ja verkostolle koottiin uusi laajempi kehittämistyöryhmä. Paremmin Yhdessä ry toimii
MOVE -verkoston puheenjohtajana vuoteen 2020 asti. PYR valittiin myös edustamaan
monikulttuurisuus ja maahanmuuttajajärjestöjä Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan
kumppanuuspöytään.
PYR:in hankkeet (Osana ja Mä oon pihalla) ovat osoittaneet toimivuutensa ja tarpeellisuutensa
käynnistymisensä jälkeen. Osana -hankkeessa oli tavoitteena 2-4 valmennusryhmää vuositasolla,
mutta vuonna 2019 niitä järjestettiin 10. Osana hankkeen tulokset kaksinkertaistuivat
ensimmäisen toimintavuotensa jälkeen ja toimintakenttä on osoittanut, että yhteiskunnan
muutosten myllerryksessä tarvitaan maahan muuttaneiden osallisuutta ja toimijuutta edistävää
toimintaa. PYR:in kaikessa toiminnassa pyrimme vaikuttamaan toimintakenttään, toimijoihin ja
maahan muuttaneiden omaan toimijuuteen sekä osallistumisen mahdollisuuksiin.
Mä oon pihalla -hankkeella oli vilkas toimintavuosi ja hankkeessa järjestettiin sekä ryhmätoimintaa
että yksilöohjausta. Yksilöohjaukselle on selvästi todella kova tarve ja ihmiset tarvitsevat
monitasoista ja pitkäjänteistä ohjausta työnhaussa. Hankkeessa kehitetty valmennus ja
ohjausmalli on osoittautunut todella toimivaksi ja tulokset ovat olleet hienoja. Mä oon pihalla toiminnan tulokset ovat jo vaikuttaneet myös siihen, että asiakasohjausta tehdään TE-toimistosta
sekä muiltakin tahoilta ja uusia asiakkaita tulee lisää jatkuvasti. Jyväskylän kaupunki on myös
kokenut kehittämistyömme maahan muuttaneiden työllisyyden edistämisessä tehokkaana ja
tärkeänä ja haluaa jatkaa koko Jyväskylän alueen maahan muuttaneiden työllisyyttä edistävien
palveluiden monimuotoista kehittämistä PYR:in kanssa.

Vuoden 2019 aikana osallistuimme jälleen moniin eri tapahtumiin: Yksinäisyyden ehkäiseminen tapahtuma, Yläkaupungin Yö, Mahdollisuuksien Tori, Kuokkalan Basaari, Tourujoen Yö,
Vapaaehtoisten messut, Matka halki Mataran, Meistä on moneksi -tapahtuma, Welcome to
Jyväskylä -tapahtuma ja JYU:n avajaismessut.
Olemme toimineet aktiivisesti myös erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä: Maakunnan
osallisuusfoorumi, ev.lut. kirkkohallituksen monikulttuurisuustyöryhmä, Valikko-verkosto,
Paperittomien verkosto, VeTo-verkko sekä erilaiset ohjausryhmät (Kotoisa-hanke, Välitin, Paikkotoiminta, Yhteisöllinen kotoutuminen).
Lisäksi järjestimme itse tapahtumia mm. kevätjuhla ja vapaaehtoisten iltoja sekä erilaisia
koulutuksia ja seminaareja

Kiitän suuresti Paremmin Yhdessä ry:n
työntekijöitä, yhteistyökumppaneita
ja varsinkin meidän ihania
vapaaehtoisia, jotka ovat myös
antaneet suurella sydämellä oman
työpanoksensa!

Emmanuel Sibomana
Toiminnanjohtaja

III.

KOTIMAANTYÖ
MONIKULTTUURISUUS JA KOTOUTUMISTUKITOIMINTA
TOIMINNALLISTA SUOMEA -KESÄRYHMÄ
Kesällä 2019 järjestettiin jo toista kertaa Toiminnallista suomea -kesäryhmä. Asiakkailta on jo
pitkään tullut toivetta kesätoiminnalle, jossa pääsisi harjoittamaan ja käyttämään suomen kieltä,
koska kesällä melkein kaikki paikat ja ryhmät ovat kesälomilla. Vuonna 2018 Toiminnallista
Suomea -ryhmä toteutettiin ensimmäisen kerran ja koska saimme siitä niin hyvää palautetta,
päätimme jatkaa toimintaa.
Vuoden 2019 kesänä ryhmä tapasi Paremmin Yhdessä ry:n toimistolla lautapelien pelailun,
hauskojen lehtijuttujen lukemisen ja keskustelun merkeissä sekä Mataran alueella erilaisia
pihapelejä pelaillen. Myös Luontomuseossa ja näkötornilla käytiin ihmettelemässä suomalaisia
eläimiä ja ihastelemassa kauniita maisemia. Ryhmä kokoontui 7 kertaa ja osallistuneita oli
yhteensä 15 henkilöä.

YKSILÖOHJAUS JA NEUVONTA
Ohjauksen ja neuvonnan tarve monikulttuurisuuskentällä on koko ajan suuri. Vaikka palveluja järjestetään
eri paikoissa, ne eivät silti riitä kaikille maahan muuttaneille, jotka asuvat Jyväskylän alueella. KeskiSuomessa maahanmuutto on keskittynyt Jyväskylän lisäksi jonkin verran Jämsään, Äänekoskelle ja
Laukaalle. Vuoden 2018 lopussa Jyväskylän kaupungin 141 305 asukkaasta vieraskielisiä oli 7124 eli 5 %
kaikista Jyväskylän asukkaista (https://kotouttaminen.fi/keski-Suomi).
Paremmin Yhdessä ry tarjoaa yksilöohjausta ja neuvontaa maahan muuttaneille erilaisissa elämän
tilanteissa. Vuonna 2019 havaitsimme, että kun toimintamme oli vakiintunut omiin toimitiloihin ja
tunnettavuus oli lisääntynyt, ihmiset rupesivat löytämään itsenäisesti luoksemme ja se on kasvattanut
ohjauksen ja neuvonnan määrää sekä kävijöitä.
Ohjauksen ja neuvonnan aika vaihteli käsiteltävän asian mukaan 15 minuutista pariinkin tuntiin. Ihmiset
tulivat luoksemme monenlaisten haasteiden ja kysymysten kanssa, joita yhdessä käymällä saimme
ratkaistua. Ohjauksessa ja neuvonnassa päätavoitteena on aina se, että ihminen oppii itse hoitamaan omia
asioitaan. Joskus asiat voivat olla haasteellisia riittämättömän kielitaidon, tietotekniikan
hallitsemattomuuden tai byrokratian ymmärtämättömyyden takia. Nopeampaa neuvontaa tarjotaan
yksinkertaisissa asioissa, jotka on helppo hoitaa, mutta ohjauksessa haastavampien asioiden käsittelyyn voi
tarvita enemmän aikaa tai useampia tapaamisia, että asia saadaan ratkaistua. Työntekijä varaa heti
seuraavan ajan tai ohjaa tarvittavaan palveluun, ettei asia jää roikkumaan. Osa asiakkaista ohjautuu
hankkeiden piiriin (Osana tai Mä oon pihalla) riippuen siitä mitä asia koskee.

SUOMEN KIELEN YLEISEEN KIELITUTKINTOON HARJOITTELU
Vaikka maahan muuttanut ihminen olisikin opiskellut suomea monta vuotta ja saavuttanut sitä kautta
hyvän kielitaidon tason, ei taitotaso pysy yllä eikä kielitaito kehity edelleen, ellei hänellä ole kontakteja
kantasuomalaisiin, joiden kanssa kieltä käyttää. Kansalaisuuden saamiseen vaadittu kielitaidon taso on
melko korkea, ja jos testiin osallistuvan kielenopinnoista on pitkä aika eikä kieltä ole päässyt tarpeeksi
käyttämään, voi olla tarpeen päästä säännöllisesti puhumaan suomea jonkun kanssa. Tärkeää testin
läpäisemisen kannalta on myös varmuuden kokemus, joka syntyy, kun pääsee keskustelemaan suomeksi ja
saa toiselta kannustavaa palautetta siitä, kuinka hyvin oma puhuminen sujuu.
Vuonna 2019 järjestimme tällaista kevyempää yksilövalmennusta vapaaehtoistemme avulla, jotka ovat
tavanneet pareittain YKI-testiin osallistuvien kanssa, tarjonneet heille keskusteluseuraa ja käyneet yhdessä
heidän kanssaan läpi testiin valmentavia materiaaleja. Kuusi henkilöä sai tällaista tukea valmistautuessaan
YKI-testiin ja osa sai testin läpi. Onnea heille!

PUHUTAAN ELÄMÄSTÄ – KESKUSTELUILLAT
Keskusteluillat on tarkoitettu kaikille nuorille (17+ v.) ja aikuisille, joita kiinnostaa keskustella iltojen
teemoista. Ilta koostuu kolmesta osasta; alustuksen ja yleisen keskustelun jälkeen teeman ympärillä
käydään keskustelua kohtaamisen ryhmissä.
Toimintamallissa on hyödynnetty monialaista yhteistyötä ja se tarjoaa matalan kynnyksen paikan
vuoropuhelulle maahan muuttaneiden ja kantasuomalaisten välillä yhteisymmärryksen lisäämiseksi sekä
ennakkoasenteiden ja väärinymmärrysten ennaltaehkäisemiseksi.
Vuonna 2019 Puhutaan elämästä -iltoja järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin
kotoutumispalveluiden Kotoisa -hankkeen, Pelastakaa Lapset ry:n Yhteisöllinen kotouttaminen -hankkeen
ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Iltoihin osallistui myös opiskelijoita JAMK:sta ja Diak:ista. Iltaa varten
hankimme ostopalveluna lastenhoitajia MLL:tä, jolla mahdollistettiin myös lapsiperheiden osallistuminen
iltaan.
Iltoja järjestettiin 7 kertaa ja niihin osallistui 238 henkilöä.
Iltojen teemoja vuonna 2019 olivat:
TEEMAT
Vuorovaikutus perheessä
Perhe kaukana ja lähellä!
Mediakasvatus: Netti, Facebook, Instagram..( SOME ) – Hyvä ja huono!
Miksi rahat eivät riitä?
Kohti työelämää
Kulttuurin vaikutus kasvatukseen
Jaksamisen tuki

Osallistujamäärä
50
30
22
50
16
33
37

Vuoden 2019 keskusteluiltoihin osallistui yhteensä 238 aikuista ja mukana oli myös lapsia.

Puhutaan elämästä -ilta 30.10.2020

Puhutaan elämästä -ilta 20.2.2019

OPITAAN YHDESSÄ -TOIMINTA

Opitaan Yhdessä -toiminta oli vuoden
2019 aikana hyvin aktiivista.
Monikulttuurikeskus Glorian tiloihin
kokoontui joka tiistai, keskiviikko ja
torstai kello 15-17 innokas joukko ihmisiä
tekemään yhdessä koulutehtäviä ja
puhumaan suomea. Koko vuoden aikana
toiminta tavoitti yhteensä 104 maahan
muuttanutta nuorta aikuista ja aikuista
useista eri oppilaitoksista: mm. Jyväskylän
Kristilliseltä Opistolta,
Koulutuskuntayhtymä Gradian OKSA- ja
VALMA-linjoilta, Jyväskylän palvelualan
opistolta, Jyväskylän kansalaisopistosta
sekä eri ammatillisista oppilaitoksista.

Osallistujia ryhmässä oli keskimäärin 6 henkilöä / kerta. Käyntikertoja kymmenen
toimintakuukauden aikana kertyi huimat 628.
Aiempien vuosien tapaan myös vuonna 2019 Opitaan yhdessä -ryhmässä tehtiin eniten suomen
kielen sekä aikuisten perusopetuksen oppisisältöihin liittyviä tehtäviä.

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat kaipasivat apua erityisesti näyttösuunnitelmien
kirjoittamisessa, koska niiden tekeminen yksin tuntui kovin vaikealta. Moni kävi ryhmässä
treenaamassa myös esimerkiksi hygieniapassia tai YKI-testiä varten. Lisäksi ryhmässä kävi ihmisiä,
jotka halusivat harjoittaa suomen kielen taitoaan vapaasti keskustellen. Ryhmässä oli joka kerta
mukava yhdessä tekemisen ja oppimisen tunnelma!
Useat ryhmässä säännöllisesti käyvät maahan muuttaneet ovat antaneet järjestön työntekijöille
palautetta siitä, kuinka merkityksellinen tuki Opitaan yhdessä -ryhmässä saatu apu on heidän
opintojensa etenemisen kannalta ollut. He ovat saaneet tutkintonsa suoritettua loppuun
vapaaehtoisten tuen ja kannustuksen avulla ja ovat siitä erittäin kiitollisia. Kiitos
vapaaehtoisemme!
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0

käyntikerrat

Vuoden 2019 aikana vapaaehtoistemme joukko kasvoi entisestään. Suurin osa heistä on
opiskelijoita, jotka suorittavat Humanistisessa ammattikorkeakoulussa, Jyväskylän
ammattikorkeakoulussa tai Jyväskylän yliopistolla ohjaus-/opetusalan tai monikulttuuriseen
työhön liittyviä opintoja. Joukossa on myös paljon kieltenopiskelijoita, jotka haluavat käytännön
kokemusta kielen opettamisesta. Osaa vapaaehtoisistamme taas kiinnostaa monikulttuurisessa
ympäristössä oleminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen toiminnan kautta.
Vapaaehtoisemme ovat sitoutuneita toimintaan ja ovat myös itse olleet aktiivisesti kehittämässä
toimintaamme. Vapaaehtoisia on ollut mukana vuoden 2019 aikana yhteensä 67, keskimäärin 5
vapaaehtoista / kerta. Käyntikertoja kymmenen toimintakuukauden aikana oli 503.
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KANSAINVÄLINEN LASTEN JA NUORTEN PÄIVÄLEIRI
Kansainvälinen lasten ja nuorten päiväleiri toteutui 13. –
14.6.2019 ja oli jälleen menestys. Ensimmäisenä päivänä
pelasimme paljon ulko- ja sisäpelejä ja askartelimme
käsinukkeja, tuuliviirejä ja hamahelmikoruja. Musisoimme
ja tanssimme myös. Toinen päivä vei meidät jännittävälle
seikkailulle keskiajalle! Lapset pääsivät nahkurin pajaan
tekemään nahasta koruja ja käsityöpajaan toteuttamaan
luovuuttaan. Keskiajalta nykyhetkeemme eksynyt Tuire
Trubaduuri johdatteli meidät myös luomaan
nukketeatteriesityksiä ja autoimme entisaikojen ritaria
maagisten miekkojen etsinnässä. Kiitokseksi hän opetti
meitä miekkailemaan ja ampumaan jousipyssyillä!

Oli taas tosi hieno leiri ja lapset antoivat paljon positiivista palautetta. He toivoivat, että leiriä
järjestettäisiin useammin kuin kerran vuodessa, mieluusti loma-aikoina. Leirille osallistui tänä
vuonna 22 lasta, 9 vapaaehtoista sekä 2 maksettua ohjaajaa keskiaikaseikkailuun. Päiväleiri
toteutettiin Jyväskylän kaupungin myöntämällä kohdeavustuksella. Suuri kiitos siitä!

PIENRYHMÄPROJEKTIT NUORILLE (MAHIS-PROJEKTIT)
Vuonna 2019 Osana-hanke järjesti Mahis-ohjaajakoulutuksen, jonka toteutti Nuorten Akatemia.
Koulutukseen osallistui yhteensä 12 henkilöä, joista 8 oli omia vapaaehtoisiamme. Osa näistä
ohjaajakoulutukseen osallistuneista oli alaikäisinä turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita nuoria,
jotka ovat itse olleet mukana järjestömme Mahis-ryhmissä. He halusivat kouluttautua ohjaajiksi,
koska ovat kokeneet Mahis-toiminnan omassa elämässään niin merkitykselliseksi, ja halusivat
tarjota muille nuorille saman kokemuksen.
Vuoden 2019 aikana ohjaajat ovat toteuttaneet kolme Mahis-projektia, joihin on osallistunut
yhteensä 27 nuorta. Ryhmäläisten joukossa on nuoria, jotka ovat vähävaraisesta perheestä, ja
Mahis-projektin kautta heille on tarjoutunut mahdollisuus harrastaa jotain ja tavata ystäviä
mukavan tekemisen merkeissä. Ryhmä on ollut nuorille tärkeä tuki heidän elämässään ja paikka,
jossa on saanut onnistumisen kokemuksia sekä voinut kokea tulevansa hyväksytyksi omana
itsenään. Moni on saanut myös uusia ystäviä ryhmästään.

KOULUTUKSET JA KONSULTOINTI
Paremmin Yhdessä tarjoaa erilaisia asiantuntijakoulutuksia esimerkiksi monikulttuurisuuteen ja
maahanmuuttoon liittyen ja työllistymistä edistäviä korttikoulutuksia maahan muuttaneille.

MAAHAN MUUTTANEILLE SUUNNATUT KORTTIKOULUTUKSET
Useissa työpaikoissa vaaditaan erilaisia lupakortteja. Myös joidenkin ammatillisten tutkintojen
saaminen edellyttää kortin suorittamista. Koska testit sisältävät erilaista ammattisanastoa ja
vaikeaa terminologiaa, on monilla maahan muuttaneille ollut haasteellista läpäistä niitä. Meille
onkin tullut asiakkailta paljon kyselyitä mahdollisuudesta suorittaa erilaisia kortteja selkosuomeksi
(hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti, anniskelukortti, EA-kortti). Selkosuomennetun
testin lisäksi moni haluaisi testimateriaalin ja testin omalla äidinkielellään.
Koska hygieniapassi on edelleen kysytyin passi, olemme vastanneet tähän tarpeeseen
järjestämällä vuonna 2019 yhteensä 7 hygieniapassikoulutusta, joista 1 oli englanniksi ja 6
selkosuomeksi. Testeihin osallistui yhteensä 56 henkilöä, joista 18 sai testin läpi. Onnea heille!
Järjestimme myös kaksi EA1-koulutusta, joihin osallistui yhteensä 28 henkilöä.
Koemme, että maahan muuttaneet tarvitsisivat vieläkin enemmän valmennusta ja tukea, jotta yhä
useampi saisi työllistymisen tai koulutuksesta valmistumisen kannalta keskeisiä kortteja
helpommin suoritettua. Kehitämme korttikoulutustoimintaa vastaamaan laajemmin kasvavaan
tarpeeseen.

ASIANTUNTIJOILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET
Meitä on pyydetty vuoden 2019 aikana luennoimaan sekä pitämään asiantuntijapuheenvuoroja
erilaisiin seminaareihin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin muun muassa Jyväskylän yliopistolla,
maakunnan tulevaisuusfoorumissa, Valtakunnallisilla nuorisopäivillä, HUMAKissa sekä Jyväskylän
kaupungin vanhuspalveluissa. Pyyntöjä tulee jatkuvasti lisää.
Vuonna 2019 järjestimme kaksi seminaaria: Paremmin Yhdessä ry:n 10-vuotisjuhlaseminaarin sekä
Maahan muuttaneiden uraohjauksen solmukohdat -seminaarin.
Järjestämistämme koulutuksista ja seminaareista olemme saaneet niihin osallistuneilta
erinomaista palautetta ja niille on toivottu jatkoa.

KANSALAISTOIMINTA JA VAIKUTTAMINEN
Paremmin Yhdessä on toiminut toimintastrategian mukaisesti; toimimme aktiivisesti eri
verkostoissa sekä aloitteen ja kannanottojen tekijänä. PYR:iä on myös pyydetty eri tilaisuuksiin
monikulttuurisissa ja maahan muuttaneiden asioissa asiantuntijana.

VAIKUTTAMISTYÖ
Vuonna 2019 Pirkko Melville teki selvityksen Jyväskylän kaupungin maahan muuttaneiden
palveluista ja palvelupoluista. Paremmin Yhdessä ry oli selvitystyössä mukana ja tekemässä
kehittämisehdotuksia kaupungille. Kokosimme yhteen maahan muuttaneiden kanssa työtä tekeviä
hankkeita ja toimijoita ja kirjoitimme yhdessä aloitteen maahanmuuttotyökentän koordinaattorin
viran perustamisesta.
Paremmin Yhdessä ry:n Emmanuel Sibomana toimi Järjestöjen ja maakunnan
kumppanuuspöydässä monikulttuurisuus ja maahanmuuttaja asioiden edustajana ja keräsi KeskiSuomen hyvinvointiohjelmaan tietoa Keski-Suomessa toimivista maahanmuuttaja- ja
monikulttuurisuusjärjestöistä ja heidän tulevaisuuden visioistaan.
MOVE-verkoston kehittämistyöryhmä kokoontui kolme kertaa ja teimme ehdotuksia ja
kommentointeja Keski-Suomen hyte-ohjelmaan. MOVE-toiminnassa käynnistettiin myös
Viitasaarella Viitaunioinin MOVE-solun toiminta, jonka tavoitteena on tavoittaa alueen maahan
muuttaneita ja aktivoida heitä toimijoina.
Järjestimme vuoden aikana erilaisia koulutuksia ammattilaisille ja kävimme luennoimassa
erilaisissa tilaisuuksissa:
•
•
•
•

Kieli ja identiteetti, Monikielisyys ja uuden kielen oppiminen – Jyväskylän yliopiston KiMo
(Kielitietoinen ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka) opettajaopiskelijoille
Monikulttuurisuuden kohtaaminen ja ohjaus – luento Suomen Yrittäjäopiston
seminaarissa
Tietoa monikulttuurisuudesta ja maahan muutosta – eläkeläisjärjestöille
Työelämä seminaari – Jyväskylän palvelualan opistossa

•
•

Maahan muuttaneiden uraohjauksen solmukohdat – seminaari yhteistyössä KeskiSuomen Yhteisöjen Tuki ry, Välitin -hanke ja Uraverkosto
Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi XVIII – paneelikeskustelussa

VAPAAEHTOISTYÖN KEHITTÄMINEN
Paremmin Yhdessä ry:n toiminnassa vapaaehtoistoiminta on avainasemassa ja sen takia myös
vapaaehtoistoimintaa on kehitetty. Heidän kuuntelemisensa ja kehittämisehdotuksensa
toimintaan sekä kenttään on kullan arvoista ja PYR pitää huolta, että heitä kuullaan ja ajatuksia
otetaan vastaan. PYR:issä on alettu järjestää kuukausittain vapaaehtoisten teemailtoja, jonka
kautta vapaaehtoiset saavat vertaistukea sekä pääsevät keskustelemaan omista kokemuksistaan ja
antamaan suoraa palautetta sekä pääsevät itse kehittämään toimintaa.
Vapaaehtoisilta saamamme palautteen mukaan järjestössämme on hyvä tehdä vapaaehtoistyötä,
sillä meillä syntyy nopeasti kokemus porukkaan kuulumisesta ja siitä, että on oma panos on
arvokas. Tunnelma on lämmin ja avoin. Meille vapaaehtoisten jaksaminen on myös tosi tärkeää,
joten pidämme huolen, ettei kukaan joudu jäämään yksin esimerkiksi haastavan tilanteen kanssa.
Kansalaistoiminnan järjestönä meille on tärkeää, että tarjoamme vapaaehtoisillemme mielekästä

tekemistä ja mahdollisuuksia käyttää omaa osaamista ja vahvuuksia auttamis- ja
vaikuttamistyössä.
Monet vapaaehtoisistamme ovat opiskelijoita, jotka ovat kyenneet opinnollistamaan tekemäänsä
vapaaehtoistyötä. Yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa pyrimme jatkossa tekemään entistäkin
tiiviimmin, jotta opinnollistamisen mahdollisuudet kasvaisivat ja opiskelijat saisivat kartuttaa jo
opiskeluaikana arvokasta kokemusta monikulttuurisella kentällä toimimisesta ja pääsisivät
verkostoitumaan kentän toimijoiden kanssa.

EDUSTUKSET JA OSALLISTUMINEN YHTEISTYÖHÖN

PYR:IN HANKETOIMINTA
OSANA – MAAHANMUUTTAJIEN OSALLISUUS- JA TUTORTOIMINTA HANKE (STEA 2018 – 2021)
OSANA – maahanmuuttajien osallisuus- ja tutortoimintahanke
OSANA-hankkeen tavoitteena on kotoutumisajan ohittaneiden eli yli 3 vuotta Suomessa asuneiden,
EU:n ulkopuolelta tulevien henkilöiden osallistaminen kohti itsenäistä elämää Suomessa. Tavoite
saavutetaan antamalla tietoja ja taitoja yhteiskunnassa toimimiseen. Tämä tapahtuu käytännössä ja
konkreettisesti valmennusryhmissä sekä yhteiskuntavalmentajien avulla.
YHTEISKUNTAVALMENTAJAT
OSANA on kouluttanut viime vuoden kahdessa yhteiskuntavalmentaja-koulutuksessa 14
yhteiskuntavalmentajaa, joista 8 on toiminut aktiivisesti vapaaehtoisina sekä valmennusryhmissä
että yksilöiden apuna ja tukena. Vapaaehtoisten rooli yksilöiden tukena ja apuna on lisääntynyt.
TUTORTOIMINTA – YKSILÖOHJAUS
OSANA-hankkeen toiminnoissa on toteutettu yksilöllistä ohjausta, apua ja tukea reilun 230 tunnin
edestä ja käyntimääriä on 344. Ohjauskertojen määrät ovat lisääntyneet viime vuoden (huhtikuu
2018 - helmikuu 2019) kokonaismäärään verrattuna 36 % ja ohjaustuntien määrä on lisääntynyt
1,5%. Tämä siis tarkoittaa sitä, että käyntikerrat ovat lisääntyneet kolmanneksella, mutta
ohjaukseen käytetty aika on lisääntynyt vain vähän. Luvut tulevat olemaan huimat helmikuun 2020
lopussa, kun hankkeen toinen vuosi on päätöksessään.

Käyntikerrat

Tunnit

maaliskuu

41

26,75

huhtikuu

23

18

toukokuu

53

32,5

kesäkuu

54

46,25

heinäkuu

25

16,75

elokuu

48

35,75

syyskuu

58

31,25

lokakuu

58

40,5

marraskuu

51

30,25

joulukuu

23

22

tammikuu

15

15

helmikuu

0

0

31

11,75

449

315

PUHELINOHJAUS

Vuonna 2019 hankkeessa on lähdetty tilastoimaan myös puhelinohjausta, sillä hankkeen yksi
toiminnoista on tukipuhelintoiminta. Puhelinohjaukseen merkitään puhelut, whatsapp-viestit ja
tekstiviestit sekä Instagramin ja Facebookin kautta tehdyt yhteydenotot.

Yksilöohjaus 2019
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POP UP -YKSILÖOHJAUS
OSANA-hankkeen toimintaa kehitetään jatkuvasti ja jalkautuva työ on yksi työmuodoista. Keväällä
2019 työntekijät jalkautuivat viikoittain Jyväskylän kristillisellä opistolla, Jyväskylän palvelualan
opistolle ja Gradialle. POP-UP tarjosi koulujen opiskelijoille tulla hoitamaan asioitaan koulupäivien
aikana. Lisäksi kokeiltiin jalkautumista Huhtasuon kylätoimistolle.
POP-UP
JKO
JYPAO GRADIA KELA
19
9
10
4
Kevään kokeilun jälkeen todettiin, että vain Jyväskylän kristillisellä opistolla opiskelijat ohjautuvat
palveluidemme piiriin ja näin ollen JKO:n POP-Up-käyntejä jatkettiin kesän jälkeen, mutta muista
luovuttiin. Keväällä sovittiin Kelan kanssa yhteistyöstä ja siellä käymme kerran kuukaudessa
esittelemässä palveluitamme potentiaalisille asiakkaille. Asiakkaita on ollut mukavasti.

OPI SUOMESTA -VALMENNUSRYHMÄT
OSANA-hankkeen OPI SUOMESTA-valmennusryhmien konsepti muuttui vuoden 2019 aikana.
Opi Suomesta-ryhmien nimeksi vaihtui Internetpalvelujen kurssi ja pääpainopisteeksi tuli
sähköisten palveluiden harjoittelu yhdessä kurssilaisten kanssa.

Valmennusryhmiä järjestettiin 10. Valmennusryhmiä järjestettiin hieman eri muotoisina, jotta
päästiin testaamaan, mikä on paras tapa järjestä niitä. Perinteisiä Opi suomesta-valmennusryhmiä
järjestettiin 5, joista kaksi oli intensiivisiä kesäryhmiä, jotka olivat jälleen vuoden suosituimmat
ryhmät.
Lisäksi järjestettiin kaksi valmennusryhmää yhteistyössä Jyvälän Avaimet Onnistumiseen-ryhmien
kanssa. Kesällä järjestettiin Toiminnallista suomea-ryhmä, jossa pääpaino oli suomen kielen
oppimisessa toiminnallisten tekemisten kautta. Sudanilaisille järjestettiin oma ATK-kurssi, jossa
harjoiteltiin myös sähköistä asiointia. Korkeakouluopiskelijoille annettiin mahdollisuus osallistua
Learn about Finland-ryhmään, jossa opittiin Suomen yhteiskunnasta ja kulttuurista.
Keskimäärin ryhmiin osallistui 4 henkilöä, joka on ryhmänohjauksen kannalta ihanteellinen luku.

Osallistujamäärät valmennusryhmissä
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TIEDOTTAMINEN
OSANA-hanke on tiedottanut toiminnoistaan aktiivisesti niin sidosryhmille, yhteistyökumppaneille
kuin asiakkaillekin. Tiedottaminen on tapahtunut kotisivujen, Facebookin ja face-to-face-kontaktien
kautta. OSANA on käynyt myös esittäytymässä monille ryhmille ja yhteistyökumppaneille. Kaiken
kaikkiaan OSANA on tavoittanut noin 340 opiskelijaa eri oppilaitoksissa.
OSANA-hankkeen tiedottamista on tapahtunut myös koulutustilaisuuksissa, joissa OSANAhankkeen työntekijät ovat olleet puhumassa. Nämä koulutustilaisuudet ovat tavoittaneet noin 618
henkilöä.

Muut koulutustilaisuudet
OSALLISTUJAMÄÄRÄ
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OSANA-hanke on ollut erittäin aktiviinen yhteistyöpalavereissa, seminaareissa ja tapahtumissa.
Hankkeen työntekijät ovat osallistuneet noin 30 kokoukseen/palaveriin, 15 seminaariin ja 13
tapahtumaan.

PAINOPISTEET VUODELLE 2020
Yhteiskuntavalmentaja-koulutuksia järjestetään tänä vuonna 2. OPI SUOMESTA-valmennusryhmiä
tullaan järjestämään 4 normaaliin tapaan kerran viikossa kokoontuvat ryhmät ja kesällä 2
intensiiviryhmää, joissa kokoontumisia on kolme viikossa.
Yksilöohjausta pyritään tekemään entistä enemmän ja yhteiskuntavalmentajien osuutta
yksilöohjauksessa tullaan kasvattamaan.
Tukipuhelin-toimintaa kehitetään SOME-kampanjan avulla.
POP UP-tilaisuuksia järjestetään viikoittain Jyväskylän kristillisellä opistolla ja kuukausittain
Kelalla.
OSANA tekee tiivistä ja tiivistää entisestään yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa ja jatkaa
maahan muuttaneiden osallisuuden edistämistä yksilötasolta maakunnalliselle tasolle asti.

MÄ OON PIHALLA! (ESR 2018 - 2020)
Vuonna 2019 Mä oon pihalla -hankkeessa järjestettiin eri mittaisia vertaistuellisia
työelämävalmennusryhmiä ja yksilöohjausta sekä tehtiin verkostoitumista ja yhteistyötä eri
toimijoiden kanssa. Ryhmiä toteutettiin 4 kpl ja yksilöohjauksessa kävi väkeä tiuhaan tahtiin. Uusia
asiakkaita ohjautui hankkeeseen koko ajan ja tarve Mä oon pihalla -hankkeen kaltaiselle
toiminnalle on ollut suuri.
Verstaistuellisessa työelämävalmennuksessa avattiin osallistujien kanssa työelämän käsitteitä,
keskusteltiin omista kokemuksia ja odotuksista Suomessa ja samalla verrattiin niitä kokemuksiin
lähtömaista. Ryhmissä syvennyttiin työelämään liittyviin teemoihin ja tilanteisiin, työntekijöiden
oikeuksiin ja velvollisuuksiin, tutkittiin työnhakemisen mahdollisuuksia ja harjoiteltiin
työhakemusten tekoa sekä työhaastattelutilanteita. Erilaisia luovia menetelmiä käytettiin oman
jaksamisen, fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseen sekä
ympäristötietouden lisäämiseen. Ulkona liikkuminen myös aktivoi ajattelua ja keskustelua.
Yksilöohjauksessa osallistujan ja ohjaajan välille luotiin turvallinen luottamussuhde heti alussa,
jonka kautta päästiin henkilön tarpeen ytimeen. Luottamuksellisen suhteen rakentaminen vaatii
kohtaamisen taitoa ja siihen varattiin riittävästi aikaa. Luotettava yksilöpainoitteinen ohjaus on
ollut avain tehokkaaseen työhakuvalmennukseen. Työnhakuvalmiuksia, työllistymistietoutta ja
osaamista vahvistettiin myös tekemällä konkreettisesti työnhakua, työpaikkojen etsintää,
työnhakuilmoitusten lukemista, piilotyöpaikkojen etsimistä sekä työhakemusten ja CV:n tekoa.
Osallistujissa havaittiin hankkeen aikana toiminnan kautta tapahtuvia muutoksia:
-

omien oivallustensa kautta työelämätaidot kehittyivät ja itsevarmuus vahvistui
omia taitoja ja osaamista konkretisoimalla rohkaistuttiin omatoimiseen työnhakuun sekä
työhaastattelutilanteisiin
yhdessä keskustelemalla ja omia kiinnostuksia pohtimalla myös omat suunnitelmat
selkeytyivät

Hankkeessa saavutettuja kokonaistuloksia 31.12.2019 mennessä:
❖
❖
❖
❖
❖

yhteensä hankkeessa on aloittaneita 80 (hankkeen tavoitemäärä 48)
heistä on lopettanut hankeen 34
heistä on työllistynyt 19
heistä on lähtenyt opiskelemaan 16
heistä on aloittanut työkokeilun 7

Ryhmätoimintoihin osallistuneita yhteensä 51 henkilöä
Yksilöohjauksessa käyneitä yhteensä 66 henkilöä

Kesällä olimme ryhmän kanssa paljon pihalla ja teimme luontoretkiä sekä vierailuja.

IV.

PYR MUKANA TAPAHTUMISSA
OMAT TAPAHTUMAT
Maaliskuussa 2019 Paremmin Yhdessä ry täytti pyöreitä vuosia! Juhlimme 10vuotissyntymäpäiväämme kauniissa miljöössä Marttalassa noin 50 hengen voimin. Kanssamme
juhlimaan oli kutsuttu yhteistyökumppaneita, järjestön perustajajäseniä, vapaaehtoisia sekä
kutsuvieraita.

PYR Kevät juhla 2019

Matka Halki Mataran

Paremmin Yhdessä ry:n
10-vuotisjuhla

Yläkaupungin Yö

V.

KANSAINVÄLISYYS JA KEHITYSYHTEISTYÖ
Filippiineillä vuonna 2018 toteutetun projektin jälkeen teimme hallituksen kanssa linjauksen, että
kehitysyhteistyöhankkeiden suhteen pidämme pientä taukoa, jotta voimme keskittyä
tehokkaammin kotimaantyöhön ja vakiinnuttaa asemaamme alueella. Paremmin Yhdessä ry on
suunnitellut vuodelle 2020 kehitysyhteistyöprojektia Kongon demokrattiseen tasavaltaan
yhteistyössä Suomen Caritaksen kanssa. Myös yhteistyössä Ugandan pakolaisavun kanssa on
suunniteltu tehtävän kehitysyhteistyöprojektia.

VI.

RESTORATION AND CAPACITY BUILDING
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Olemme edelleen kehittäneet toimintaa seurakuntien ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa.
Toiminta on luonteeltaan sensitiivistä eivätkä työn tulokset aina välttämättä näy järjestön
ulkopuolelle. Olemme laajasti verkostoituneet erilaisten tahojen kanssa, jotta voisimme
yhteistyössä tuoda esille uskonnollisten yhteisöjen merkittävää roolia maahan muuttaneen
kotoutumisessa. Jyväskylän yliopiston taholta on ilmaistu kiinnostusta tutkia tätä kysymystä ja
vuonna 2020 selvittelemme erilaisia rahoituslähteitä toiminnan käynnistämiseksi – mahdollisesti
yhteistyössä ylipiston kanssa.

