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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 

Paremmin yhdessä ry:n neljäs toimintavuosi: voittoja ja tappioita 
Paremmin yhdessä ry on vuonna 2009 perustettu kansainvälinen kristillinen järjestö, joka on myös 
yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhteisö. Järjestöstä käytetään kansainvälisissä yhteyksissä 
epävirallista englanninkielistä nimeä GOSPEL REVIVAL WORLD GREAT COMMISSION MINIST-
RIES, lyhennettynä G.R.W.G.C.M. 
 
Paremmin yhdessä ry:n tavoitteena on edistää sekä yhteisön että sen jäsenten 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:n neljäs toimintavuosi oli haastava mutta tuloksekas. Toimintaympäristös-
sämme tapahtui kuluneen vuoden aikana merkittäviä muutoksia. Kaksi jäsentä suoritti Kerhonoh-
jaajan perusopintoja, eri koulutuksia on järjestetty: esim.: yhdistystoiminta ja vapaaehtoisuus – 
koulutus, Projektisuunnittelun koulutus Pakolaisapu ry:n kouluttaja. jne. Toimintavuonna paremmin 
yhdessä ry: n toiminta eteni toimintasuunnitelman ja toimintastrategian mukaisesti.  
 
Järjestimme lasten monikulttuurisen päiväleirin, olimme mukana Keski-Suomen Etnon järjestä-
mässä Kunta ja demokratialähettiläiden koulutuksessa vakuntavaalien aikana, järjestimme läksy-
kerhon: Avaimet oppimiseen - läksykerho nuorille, sekä Suomen kielen tukiopetusta.  
 
Puheenjohtaja kävi pitämässä luennot ETMU – konferenssissa (Ethnic Relations and International 
Migration) Turun yliopistossa, Monikulttuurisuus osana suomalaista yhteiskuntaa. Jyväskylän yli-
opistossa, kokemuksellisuus asiantuntijuudesta: Oppilaitoshuolto työryhmälle.  
 
Paremmin yhdessä ry:n toiminta 2012 oli laajaa ja yhteistyötä kehitettiin monen toimijan kanssa. 
Järjestimme jäsenille koulutuksia joiden tavoitteena oli lisättä jäsenille tietoa suomalaisesta yhdis-
tystoiminnasta. Osallistuimme Vapaaehtoistoiminta-messuille sekä Jyväskylän maahanmuuttaja-
palveluiden uusien tulijoiden vastanottamiseen. TSL:n Tampereella järjestämään koulutukseen: 
Maahanmuuttajat aktiivisiksi kansalaisiksi 2012 – 2013, Järjestöhautomon järjestämään koulutuk-
seen: Kattoliittotapaaminen maahanmuuttajajärjestöille, Kyt:n järjestämiin koulutuksiin: Keski-
Suomen järjestöjen kolmas maakuntafoorumi, Monikulttuurinen vuorovaikutus ja kohtaaminen, 
Yleishyödyllisten yhdistysten verotus –koulutus, Hyvä yhdistystyönantaja, Kolmas sektori ja yritys-
yhteistyö koulutus. 
 
Monikulttuurikeskus Gloria palkitsi Paremmin yhdessä ry:n ja puheenjohtaja Emmanuel Siboma-
nan vuoden vapaaehtoistoimijana 2012. Monikulttuurikeskus Gloria kiitti myös selkeää sekä moni-
puolista toimintaamme Jyväskylän alueella.  
 
Paremmin yhdessä ry:n neljäs toimintavuosi on ollut voittoja ja tappioita. Kiitokset kaikille niille yh-
teistyökumppaneille ja tiedotusvälineille – jotka ovat olleet menestystä rakentamassa, mutta myös 
vastatonkäymisten sattuessa tukemassa ja kannustamassa. Avainasia Paremmin yhdessä ry:n 
eteenpäin menossa on ollut hallituksen panos sekä jäsenistön innostus ja sitoutuminen, josta läm-
pimät kiitokset! 
 
Kehittämishaasteeksemme on rahoituksen löytyminen toiminnalle ja sen seurauksena toimistotilo-
jen hankinta ja vakinaisen henkilökunnan työllistäminen. Toinen haasteemme on syventää yhteis-
työtä viranomaisten ja muiden maahanmuuttajayhdistysten kanssa. 

 
 
Emmanuel Sibomana 
Puheenjohtaja 
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TOIMINTA-AJATUS 

Paremmin yhdessä ry:n tavoitteena on auttamalla ja tukemalla parantaa Keski-Suomessa 
asuvien maahanmuuttajaperheiden ja nuorten asemaa, sekä antaa maahanmuuttajille tu-
kea ja apua suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämiseen, ja luodaan tukiverkosto. 
Välittää todellista tietoa, luonnollista kohtaamista, mahdollisuus vertaistukeen, auttaa ym-
märtämään 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 henkilökoh-
taiseen kehittymiseen. 

 

PAREMMIN YHDESSÄ RY TAVOITTEET 2020 

 
Tavoitteena on laajentaa ja kansainvälistää Paremmin yhdessä ry:n toimintaa perustamal-
la eri maihin Paremmin yhdessä ry:n tapaisia toimijoita ottaen huomioon paikalliset olosuh-
teet ja toiminta ympäristön.  
Strategian kautta pyritään löytämään toimenpiteitä, joilla järjestön toiminnan kehitys vah-
vistaa myös muiden järjestöjen kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on olla mukana kehittä-
mässä myös muiden Suomessa olevien maahanmuuttajajärjestöjen toimintaa.  
Edistää Suomessa ihmisten oikeus ja yhdistys aktivoi jäseniään yleisesti ja yhteisesti 
oman asemaansa, oikeuksiensa sekä koulutus- ja työnsaantimahdollisuuksiensa yleisten 
edellytysten edistämiseksi 
Paremmin yhdessä ry kehittää toimintaansa tekemällä yhteistyötä niin omien toimintalinjo-
jen sisällä kuin muiden toimialojen kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 
 
 

HALLITUS  

Hallinto 2012 
Hallitus valittiin 16.4.2011. Hallitus järjestäytyi seuraavasti: 

• Puheenjohtaja: Emmanuel Sibomana 
• Varapuheenjohtaja: Jean Anatole Oniami 
• Sihteeri: Myriam Novi 
• Taloudenhoitajana: Huduma Christophe 
• Kirjanpito; ostopalveluna KYT:n Tilitoimistolta: Päivi Nikander, Kir-

janpitäjä.  
• Hallituksen varajäseninä olivat:  

Consolée Nyiramutuzo 
Samaza Chantal  

• Varsinainen toiminnantarkastaja: Ritva-Leena Laukkanen-Abbey  
• varatoiminnantarkastaja: Tiina Sivonen 
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VERTAISTUKI JA VUOROVAIKUTUS TOIMINTA 

Järjestimme Vertaistukitoiminta vanhemmille ja läheiset sekä lasten, nuorten ja perheiden 
kanssa toimivat ja muut kasvatuksesta kiinnostuneet! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Järjestimme 10 luontosarjat missä käytiin läpi peruskysymystä, Esim. Kasvatuksen haas-
teet monikulttuurisessa ympäristössä jotka ovat moninaiset. Kasvatusilloissa jaettiin aja-
tuksia, kokemuksia ja tietoa lasten ja nuorten kasvatuksesta ja lasten suojelujen laki.  
 

 
 
Vuoden 2012 teemana oli  
”Avaimia turvalliseen kasvuun” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Käytiin eri aiheet: esim. 

   Mediakasvatus – viisaasti verkossa  
  Turvallisesti koulussa  
  Mistä tukea perheille vaikeissa tilanteissa? 
  Lasten suojelulaki 
 Älä lyö lasta – muita keinoja kasvatukseen! 
  Mitä on hyvä ja turvallinen elämä?  
 Kasvuympäristönä katujen maailma 
 Koti ja perhe 

 
Esimerkkejä kysymyksistä, jotka ovat nousseet ai-
emmissa yhteyksissä esiin, ovat mm: 

 Koulu kiusaaminen ja syrjintä – miten ehkäistä, 
miten toimia tilanteessa jossa lastani kiusataan tai 
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lapseni kiusaa 

 Miten edistää koulun ja kodin yhteistyötä 

 Keskustelua kuritusväkivallasta 

 erilaiset roolit ja valta-asetelmat perheessä eri kulttuureissa 

 kurinpidon eri muodot, työkaluja kasvattamiseen ilman fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa 
perheessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätavoite on rakentaa yhteisymmärrystä, kun valtakulttuurin ja maahanmuuttajataus-
taisten perheiden käsitykset kasvatuksesta ja siitä mikä kotona on sopivaa ja mikä ei, 
poikkeavat toisistaan. 
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OHJAUS JA NEUVONTA 

ALKUVAIHEOPASTUS 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Paremmin yhdessä ry toiminta kaudella on tehnyt paljon ohjaustyötä, Olemme tehneet 
yhteistyötä maahanmuuttajien palveluiden kanssa ohjamaan 6 perheittä. Ohjaus oli haas-
tava ja mielenkiintoista verrattuna edellisenä vuona (2011), mutta perheiden palautuksien 
mukaan tehtävä on onnistunut noin 90 % kokonaisuus.  

KULTTURITULKKI 
 
Paremmin yhdessä ry:n on osallistunut T. E - toimisto/ palapeli2-projektissa: Suomi info 
alkuvaihe kurssi joka Paremmin yhdessä ry:n oli oman kielen kulttuuritulkkina syyskuussa.  
Paremmin yhdessä ry:n tavoitteet osallistumisen Suomi info kurssilla oli vaikuttamassa 
uusi mahanmuuttanut yhteiskuntatieto ymmärtämisen.  
 

LASTEN JA NUORTENTUKI TOIMINTA 

Paremmin yhdessä ry:n Jär-
jesti lasten monikulttuurisen 
päiväleirin Matarassa, Glori-
assa. Leiri oli tarkoitettu 5 - 13 
vuotiaille lapsille. Leiriohjel-
massa oli monipuolista teke-
mistä ja yhdessäoloa. Leirikie-
linä ovat kinyaruanda, swahili, 
suomi ja englanti. Leirilla tar-
jottiin välipala ja leiri oli mak-
suton, mukaan otettiin 36 las-
ta. Paremmin Yhdessä ry:n 
järjesti leirin yhteistyössä Mo-
nikulttuurikeskus Gloria oli 
mukana tarjoamalla tilat ja 
mm. etsimällä vapaaehtoisia 
leirille ja vapaaehtoiset.  
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Vapaaehtoisia hoitivat: Erilaisia tehtäviä yleisavusta työpajojen organisoimiseen, Välipala 
järjestelyt, Kieliavustaminen; pieniä kielitehtäviä  
eri kielillä sekä avustaminen vuorovaikutuksessa monikielisessä yhteisössä 

 

 

KEHITTÄMIS JA KOULUTUSTOIMINTA  

 
 Vuonna 2012 palkitsi kaksi aktiivista jäsentä yksi on 
Consolée Nyiramutuzo joka teki paljon vapaaehtois-
työtä yhdistyksessä valinnan perustelut ovat seuraa-
vat.  
He ovat toimineet useita vuosia aktiivisesti vapaaeh-
toisena usealla eri tasolla, eri taholla ja eri tavoilla.  
 
Heidän vapaaehtoistyönsä ovat ollut merkittävää yh-
teisössä ja monen ihmisen kohdalla vaikuttavaa 
henkilökohtaisella, inhimillisellä tasolla. 
 
Paremmin yhdessä ry on yksi näistä yhteisöistä, joi-
den kehittämisessä he ovat olleet kiinteästi mukana 
alusta saakka. KYT- Järjestöjen tuki- ja kehittämis-
palvelut, Kehittämispäällikkö Tiina Sivonen hän tuli 
jakamaan heille palkintoa.  
 
Koulutuspalvelut puolelta Paremmin yhdessä ry jär-
jestettiin jäsenille sekä muiden maahanmuuttajille 
järjestöille koulutuksia: esim. yhdistystoiminta ja va-
paaehtoisuus-koulutus, Projektisuunnittelun koulutus 
Pakolaisapu ry, jne. maksoimme kahdelle jäsenille 
koulutusta : Jean Oniami anatole Ja Emmanuel Si-
bomana  suorittivat   Opintokerhon ohjaaja perus-
opintoa, sen   tavoitteena oli kehittää jäsen osaamis-
ta ja motivaatio parantamista myös osa meidän jä-
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sen ovat osallistunut eri koulutuksessa esim. Yleishyödyllisten yhdistysten verotus koulu-
tus, Kolmas sektori ja yritysyhteistyö, Maahanmuuttajat aktiivisiksi kansalaisiksi, Keski-
Suomen järjestöjen kolmas maakuntafoorumi, Hyvä yhdistystyönantaja, Monikulttuurinen 
vuorovaikutus ja kohtaaminen, jne.  Toimintavuonna paremmin yhdessä ry: n toiminta 
eteeni päivätään toimintasuunnitelma ja toimintastrategian mukaisesti.  

 

ILTÄPÄIVÄTOIMINTA 

LÄKSYKERHOT TOIMINTA 
Toimintakauden aikana järjestimme Läksykerhon maanantaisin kello 16–18.00 sen 
iltapäivätoimintaa oli tarkoitettu 5-10 luokkalaisille sekä ammattikoululaisille. Läksy-
kerhon tavoitteena oli tukea lapsia ja nuoria koulutehtävien tekemisessä ja antaa 
tukiopetusta vaikealta tuntuvissa kouluaineissa, kuten matematiikka, biologia, fy-
siikka, englanti jne. 

Selvitimme nuoren kiinnostuksen kohteet, rohkaisemme ja vahvistamme vahvuuk-
sissa ja annamme tukea heikommissa puolissa.  

Läksykerho toiminta jatketaan ensivuodelle 2013, ensisijaisesti paremmin yhdessä 
ry:n jäsenille sekä muille jotka kiinnosta.  

SUOMENKIELEN TUKIOPETUS   
Yhdistys järjesti suomen kielen tukiopetusta nuorille ja aikuisille, joilla ei ole suomi 
kielen kurssipaikka jotka haluavat kehittää oman kielitaitoa sekä kotona oleva maa-
hanmuuttaja työttömänä tukea heitä oppimaan peruskielitaito ja joilla ei ole aiemmin 
ollut mahdollisuutta käydä koulua. Kieliopin termit eivät välttämättä ole selviä edes 
omalla kielellä, ja nämä selitetään ymmärtämisen helpottamiseksi. Tuettiin suomen-
kielen kurssien läksyjen tekemistä.  Tukiopetuskertoja on ollut 17 kerta, osallistumi-
sia yhteensä 119 henkilöä, eli keskimäärin 7-8 osallistujaa/koulutus. 

JÄSENYYDET JA OSALLISTUMISET 

Yhdistys on jäsenenä Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry:ssä. 
 
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry jäsen  
 
Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueen Etnisten suhteiden neuvottelukunta jäsen.  

 YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

KOKOUKSET 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 22.3.2012. Lisäksi pidettiin 
kolme jäsenkokousta. Hallitus kokoontui toimikauden aikana neljä kertaa. 

YHDISTYKSEN JÄSENET 
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli varsinaisia jäseniä 11 (jäsenmaksun mak-
saneet), 21 nuoriso- ja perhejäsentä yhteensä. Kaikki jäsenet ovat maahanmuutta-
jia. 

Toiminnassa on mukana jäsenten lisäksi tällä hetkellä 18 maahanmuuttajaa.  
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LUOTTAMUSTOIMET MUISSA ELIMISSÄ 

Paremmin yhdessä ry:n on osallistunut Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueen etnis-
ten suhteiden neuvottelukuntaan kokouksiin.  

 ETNO: Etnisten suhteiden neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama laajapoh-
jainen asiantuntijaelin, joka toimii verkostoituneesti ja edistää vuorovaikutusta minis-
teriöiden, kansalaisjärjestöjen, eduskunnassa edustettuna olevien puolueiden, työ-
markkinaosapuolten sekä maahanmuuttajien ja perinteisten etnisten vähemmistöjen 
välillä. 
 
Paremmin yhdessä ry puheenjohtaja on toiminut Keski-Suomen monikulttuuristen 
yhdistysten liitto Wari ry:n varapuheenjohtajana sekä Jyväskylä kaupungin kotout-
tamisohjelma-työryhmän jäsenenä. 

EDUSTUSTEHTÄVÄT 

Paremmin Yhdessä ry osallistui kattoliitojen seminaareissa Warin edustajana maa-
hanmuuttajayhdistysten kattoliittojen valtakunnalliseen verkostotapaamiseen Hel-
singissä. 

Paremmin Yhdessä ry on ollut Warin edustajana Palapeli2 – projektin ohjausryh-
mässä. 

Paremmin yhdessä ry on mukana myös Monikultturikeskus  
Glorian ohjausryhmässä.  

Paremmin yhdessä ry on käynyt pitämään luentoa ETMU –  
konferenssi (Ethnic Relations and International Migration)  
Turussa yliopisto. 
 
Monikulttuurisuus osana suomalaista yhteiskuntaa. Jyväskylän yliopistossa.  
 
Kokemuksellisuus asiantuntia luennoitsija: Jyväskylän alue oppilaitoshuolto työryh-
mälle.  

TIEDOTTAMINEN 

ULKOINEN TIEDOTTAMINEN 
Paremmin yhdessä ry on tiedottanut toiminnastaan www-sivuillaan sekä jaettujen 
esitteiden avulla. Keskisuomalainen ja  Suur-Jyväskylän lehti. Yhdistyksen edusta-
jaa on haastateltu usein paikallisiin ja valtakunnallisiin radio-ohjelmiin. 

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

 



  

11 
 

TALOUDELLINEN TILANNE 

Yhdistyksen taloustilanne on kohentunut vuoteen 2011 verrattuna, jolloin tilinpäätös osoitti 
alijäämä 909,60€ Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla sekä palveluiden 
myynnillä. Yhdistys on hakenut rahoitusta Jyväskylän kaupungilta sekä Ely-keskuksen 
työllisyyspoliittista avustusta. Ely-keskus ei myöntänyt rahoitusta. Jyväskylän kaupunki 
myönsi toiminta-avustusta 500 euroa., joka laskutetaan vuoden 2012 puolella. 

 

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. Toimintasuunnitelmasta valtaosa on myös toteutunut. Ko-
ko-naisuutta arvioiden yhdistyksen toiminta on kehittynyt nopeammin kuin taloudelliset 
resurssit ovat mahdollistaneet. 
Tilinpäätös osoitti tilikauden tulokseksi voittoa 623,41€ 
 
 
 



 


