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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.

PAREMMIN YHDESSÄ RY TAVOITTEET:
Paremmin yhdessä ry:n tavoitteet vuona 2011 – 2015 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.
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PAREMMIN YHDESSÄ RY PERUSTOIMINTA
Järjestön tehtävänä on myös taistella HIV/AIDSia, tuberkuloosia,
malariaa, huumeita ja rikollisuutta vastaan, jotka uhkaavat KeskiAfrikan 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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YLEISKATSAUS
Vuosi 2011 oli Paremmin yhdessä ry:n historian kolmas toimintavuosi. Paremmin yhdessä ry perustettiin maaliskuussa 2009. Vajaan kolmannen 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.
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 jäsenille koulutus jolla tavoitteena oli lisättä jäsenille
tietoa suomesta yhdistyksestä toiminnasta.
Osallistuimme Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminta messuissa sekä Jyväskylän maahanmuuttajapalveluiden uuteen tuloille vastanottamiseen. Järjestöhautomo järjestämään koulutukseen, Jyväskylän kaupungin kolmannen sektori ja kaupunki forumissa, Kyt järjestämään koulutukseen: työnantaja ja kolmannen
sektori koulutus, järjestöt ja opistot yhteistyötä kehittämisen koulutus.
Toimimme edelleen Keski-Suomen Monikulttuuristen Yhdistysten
Liittoon Wari Ry:n. jäsenenä ja Paremmin yhdessä ry:n puheenjohtaja Emmanuel Sibomana oli edelleen varsinainen paremmin
yhdessä ry:n edustajana Wari:ssa ja varajäsen on Dorcas Nankundwa. Paremmin yhdessä ry:n puheenjohtaja Emmanuel Sibomana on Wari:n varapuheenjohtaja.
Paremmin yhdessä ry:tä oli mukaan Monikulttuurikeskus Glorian
ohjausryhmään. Wari ry ehdotti yhdistystämme myös edustajaksi
Palapeli2-projektin ohjausryhmään.
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Sopimus Jyväskylän TE-toimiston Palapeli2-projektin kanssa on
jatkunut. Olemme sopineet, että opastaisimme ja ohjaisimme
maahanmuuttajia ja auttaisimme heitä integroitumaan uuteen
maahan alkuvaiheessa. Olemme samalla toimineet kulttuuritulkkeina. Vuoden aikana on käynyt selväksi, että tämän sopimuksen
ehtoja täytyy puolin ja toisin tarkentaa.
Yhdistyksen omia nettisivuja www.paremminyhdessa.org on päivitetty ja kehitetty. Yhdistyksen toimintojen esitteitä on päivitetty ja
tehty uusi yleisesite yhdistyksestä.
Olemme tehneet työtä yhteistyössä muiden paikallisten järjestöjen
kanssa esim. Katso -projekti, KYT/Monikulttuurikeskus Gloria, TEkeskus, Palapeli2 – projekti, Jyväskylän maahanmuuttopalvelut,
Jyväskylän monikulttuurisen nuorisotyön tiimi, 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

Paremmin Yhdessä ry

Halmekatu 6 A 6
40320 Jyväskylä
Finland
www.paremminyhdessa.org

Puh. +358 044 210 4379
Kotipaikka Jyväskylä

Y-tunnus 2312333-7

Sähköposti paremmin.yhdessa@gmail.com

PAREMMIN YHDESSÄ RY
GOSPEL REVIVAL WORLD GREAT COMMISSION
MINISTRIES

TOIMINTA-AJATUS
Paremmin yhdessä ry:n tavoitteena on auttamalla ja tukemalla
parantaa Keski-Suomessa asuvien maahanmuuttajaperheiden ja
nuorten asemaa, sekä antaa maahanmuuttajille tukea ja apua
suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämiseen, ja luodaan tukiverkosto.
Välittää todellista tietoa, luonnollista kohtaamista, mahdollisuus
vertaistukeen, auttaa ymmärtämään kulttuurien erilaisuutta, korjata vääriä käsityksiä ja vähentää ennakkoluuloja, verkostuminen.
Verkostoidutaan tiedotusvälineiden ja alalla työskentelevien henkilöiden kanssa, jotta tiedottaminen yhdistyksestä ja sen ajamista
asioista helpottuisi ja pysyisi ajanmukaisena sekä samalla tarjotaan mahdollisuus ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen.

HALLITUS
Hallinto 2011
Hallitus valittiin 16.4.2011. Hallitus järjestäytyi seuraavasti:


Puheenjohtaja: Emmanuel Sibomana



Varapuheenjohtaja: Jean Anatole Oniami



Sihteeri: Myriam Novi



Taloudenhoitajana: Mado Rajaranta



Kirjanpito; ostopalveluna KYT:n Tilitoimistolta:
Päivi Nikander, Kirjanpitäjä



Hallituksen varajäseninä olivat: Dorcas Nankundwa
Consolée Nyiramutuzo



Varsinainen toimintatarkastaja oli:
Ritva-Leena Laukkanen-Abbey ja
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YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
KOKOUKSET
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16.4.2011.
Lisäksi pidettiin kolme jäsenkokousta.
Hallitus kokoontui toimikauden aikana kolme kertaa.

YHDISTYKSEN JÄSENET
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli varsinaisia jäseniä 13 (jäsenmaksun maksaneet), 18 nuoriso- ja perhejäsentä yhteensä.
Kaikki jäsenet ovat maahanmuuttajia.
Toiminnassa on mukana jäsenten lisäksi tällä hetkellä 47 maahanmuuttajaa.

TALOUS
Yhdistyksen taloustilanne on heikko. Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla sekä palveluiden myynnillä. Yhdistys haki
rahoitusta Jyväskylän kaupungilta, sisäasiainministeriöstä ja Raha-automaattiyhdistykseltä. Sisäasiainministeriö ja RAY eivät
myöntäneet rahoitusta. Jyväskylän kaupunki myönsi toimintaavustusta 250 euroa., joka laskutetaan vuoden 2012 puolella.
Tilinpäätös osoitti tappiota 909,60 €. Suurimmat tappiot aiheutuivat yhdistyksen vuosijuhlan järjestelyistä.

TOIMINTA
KOULUTUKSET
Paremmin yhdessä ry jäsenille järjestettiin asiantuntijailta yhdistyksen toiminnanasioista: Järjestöjen tuki- ja kehittämispalvelut,
Kehittämispäällikkö Tiina Sivonen oli mukaan kouluttamaan meidän jäseniä 5.10.2011 klo 17 – 20
Aiheesta alusti: Millaista on yhdistystoiminta Suomessa?, jonka
jälkeen käytiin keskustelu ja pohdittiin Paremmin yhdessä yhdis-
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tyksen perustoiminnat asioita. esim: mihin yhdistystoiminta perustuu, yhdistyslaki ja sääntöjen merkitys

KIELTEN OPETUS
Yhdistys järjesti ranskan kielen opetusta kaikille kiinnostuneille.
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. Tukiopetuskertoja on ollut 12 kerta, osallistumsia yhteensä 75 henkilöä, eli keskimäärin 6-7 osallistujaa/koulutus.

KESKUSTELUTILAISUUDET
Keskustelutilaisuuksia järjestettiin seuraavasti:
26.5. Vanhempien rooli kasvatuksessa
6.9. Yhteiskunnan paineet perheelle: Johanna Kiili, Lapsiasiavaltuutetun toimisto
4.10. Kohtaamisia ja keskusteluja poliisin kanssa: Erja Kantanen
1.11. Erilaisia perheitä: Anne Ceesay, Wari ry
13.12. Koulun ja kodin yhteistyö: Auli Vasara, Huhtaharjun koulu
Keskustelutilaisuuksissa oli keskimäärin 10 osallistujaa.

LUOTTAMUSTOIMET MUISSA ELIMISSÄ
Paremmin yhdessä ry:n on valittu viideksi vuodeksi Pirkanmaan ja
Keski-Suomen alueen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan.
ETNO: Etnisten suhteiden neuvottelukunta on valtioneuvoston
asettama laajapohjainen asiantuntijaelin, joka toimii verkostoituneesti ja edistää vuorovaikutusta ministeriöiden, kansalaisjärjestöjen, eduskunnassa edustettuna olevien puolueiden, työmarkkinaosapuolten sekä maahanmuuttajien ja perinteisten etnisten vähemmistöjen välillä.

EDUSTUSTEHTÄVÄT
Paremmin Yhdessä ry osallistui 22. lokakuu 2011 Warin edustajana maahanmuuttajayhdistysten kattoliittojen valtakunnalliseen
verkostotapaamiseen Tampereella.
Paremmin Yhdessä ry on ollut Warin edustajana Palapeli2 –
projektin ohjausryhmässä.
Paremmin Yhdessä ry
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Paremmin yhdessä ry on mukana myös Monikultturikeskus Glorian ohjausryhmässä.

JÄSENYYDET JA OSALLISTUMISET
Yhdistys on jäsenenä Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry:ssä.

TIEDOTTAMINEN
ULKOINEN TIEDOTTAMINEN
Paremmin yhdessä ry on tiedottanut toiminnastaan wwwsivuillaan sekä jaettujen esitteiden avulla. Keskisuomalainen
ja Suur-Jyväskylän lehti julkaisivat yhdistyksestä artikkeleita.
Yhdsityksen edustajaa on haastateltu usein paikallisiin ja
valtakunnallisiin radio-ohjelmiin.

SISÄINEN TIEDOTTAMINEN
Sisäinen tiedottaminen – kokouskutsut ja tilannekatsaukset –
on hoidettu pääosin sähköpostitse. Kokoontumiset ovat
mahdollistaneet myös suullisen tiedottamisen. Sisäinen
tiedotus tapahtui myös facebookin, puhelimen, perinteisen
postin avulla. Jäsenistöllä on tapana ilmoitella muille eteensä
tulevista mielenkiintoisista tapahtumista tai kursseista. Myös
hyviä lukuvinkkejä on kerrottu eteenpäin.

TALOUDELLINEN TILANNE

2010
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YLEISARVIO KULUNEESTA VUODESTA
Kuluneena vuonna yhdistyksen talous ei toteutunut suunnitelmien
mukaan. Yhdistyksen jäsenmaksuja ei ole kertynyt toimintaan
osallistuneita vastaavaa määrää, lisäksi kaikkia haettuja avustuksia ei saatu, ja yhdistyksen vuosijuhlan budjetti ylittyi suunnitellusta. Toimintasuunnitelmasta valtaosa on myös toteutunut. Kokonaisuutta arvioiden yhdistyksen toiminta on kehittynyt nopeammin
kuin taloudelliset resurssit ovat mahdollistaneet.

TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

PAREMMIN YHDESSÄ RY:N TOIMINTA STRATEGIA 2011 - 2020
Tavoitteena on laajentaa ja kansainvälistää Paremmin yhdessä
ry:n toimintaa perustamalla eri maihin Paremmin yhdessä ry:n tapaisia toimijoita ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja toimintaympäristön.
Strategian kautta pyritään löytämään toimenpiteitä, joilla järjestön
toiminnan kehitys vahvistaa myös muiden järjestöjen kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on olla mukana kehittämässä myös muiden Suomessa olevien maahanmuuttajajärjestöjen toimintaa.
Paremmin yhdessä ry kehittää toimintaansa tekemällä yhteistyötä
niin omien toimintalinjojen sisällä kuin muiden toimialojen kanssa
sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

MISSIO
Paremmin yhdessä ry toimii kansainvälisesti ja kristillistä arvopohjaa noudattaen. Se edistää ihmisten arkielämää, hyvinvointia, oikeuksia sekä suvaitsevaisuutta lisäämällä tietoisuutta ja osaamista.
Paremmin yhdessä ry on vahva yhdistystoimija, joka tukee ja kehittää myös muiden maahanmuuttajajärjestöjen toimintaa ja tekee
laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
Paremmin yhdessä ry pyrkii kehittämään toimintojaan, toimintaympäristöään ja verkostoitumaan myös kansainvälisesti.

Paremmin Yhdessä ry

Halmekatu 6 A 6
40320 Jyväskylä
Finland
www.paremminyhdessa.org

Puh. +358 044 210 4379
Kotipaikka Jyväskylä

Y-tunnus 2312333-7

Sähköposti paremmin.yhdessa@gmail.com

PAREMMIN YHDESSÄ RY
GOSPEL REVIVAL WORLD GREAT COMMISSION
MINISTRIES

VISIO
Paremmin yhdessä ry on vuonna 2020 ihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin kehittäjä ja laajapohjainen yhteistyökykyinen järjestö
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

TOIMENPITEET
Toimenpiteinä ovat:


Paremmin yhdessä ry:n markkinointiviestinnän kehittäminen ja
toiminnan laajentaminen kansallisesti ja kansainvälisesti



Erilaisten koulutusten järjestäminen sekä Paremmin yhdessä
ry:n jäsenille että muille järjestöille ja sitä kautta muutoksen aikaansaaminen ihmisissä ja toimijoissa



Yhteistyön lisääminen muiden kehittämistyötä tekevien ja ihmisten oikeuksia edistävien järjestöjen kanssa kotimaassa ja
ulkomailla



Yhteistyön käynnistäminen sellaisten kansainvälisten toimijoiden kanssa, joilla on Paremmin yhdessä ry:n kanssa samanlainen toimintalinja

LOPUKSI
Toimintakautta 1.1.2011–31.12.2011 on leimannut aktiivinen
suunnittelu- ja kehitystyö.
Paremmin yhdessä ry:n yhdistyksen motto:
”Hyvät yhdistyskäytännöt tuottavat hyviä päätöksiä.”
Jyväskylässä 2.2.2012
Emmanuel Sibomana

Novi Miriam

puheenjohtaja

sihteeri
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