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YLEISKATSAUS
Paremmin yhdessä ry vuosi 2015 oli
täynnä mielenkiintoista ja onnistunutta
toimintaa. Tästä kaikesta haluamme
kiittää ja muistaa teitä, hyvät yhdistyksemme jäseniä ja yhteistyökumppanimme, ilman teitä ei mikään kuluneen vuoden tapahtuma olisi onnistunut. Toiminta
oli
monenlaisia ja Paremmin yhdessä toiminta laajatyynyt kansainvallisesti ja oli
mielenkiintoista astua uuteen asteisiin.
Vuosi 2015 oli Paremmin yhdessä ry:n
historian seitsemäs toimintavuosi Paremmin yhdessä ry perustamisesta päivästä maaliskuussa 2009.
Seitsemän vuodessa Paremmin yhdessä
ry:n osoitti jo tarpeellisuutensa, toiminta
oli laajaa ja yhteistyötä kehitettiin monen toimijan kanssa.
Toimintaympäristössämme tapahtui kuluneen vuoden aikana merkittäviä muutoksia joka vaikutti monia maahanmuuttajien asiat jyväskylässä sekä valtakuunallissa tasolla, suomen tulivat
noin 30000 turvapaikka hakijoita vaikutti koko yhteiskunta ja suurin osaa maahanmuuttajien
tilanne oli hyvin kriittinen sekä kielikurssi paikka on tosi haastava löytää monille maahanmuuttajien jäivät ilma kurssi paikka alkuvaiheen ohjausta ja neuvonta.
Paremmin yhdessä ry:n olimme mukana vaikuttamassa tuoda oman näkemys miten asiat voisimme kehittää ja parantaa siitä tilanne. Osallistuimme maahanmuuttajien ohjaus ammatillisessa koulutuksessa työpajoihin kansalaisopistossa ja kristillisessä opistossa jossa olimme
mukana tuomassa omien kehittämisehdotuksia. Paremmin yhdessä ry on edelleen aktiivinen
toimija vaikuttamassa monia maahanmuuttajien asiat Jyväskylässä sekä valtakunnallisen tasolla.
Olemme olleet Keski-Suomen Monikulttuuristen Yhdistysten Liittoon Wari Ry:n. jäsenenä ja
Paremmin yhdessä ry:n puheenjohtaja Emmanuel Sibomana oli varsinainen paremmin yhdessä ry:n edustajana Wari:ssa ja hän toiminut Wari:n rahastonhoitajana. Olimme mukaan Monikulttuuriskeskus Gloria ohjausryhmässä, Kotouttamisohjelma-työryhmässä, Yhteisöstä voimaa –hanke ohjausryhmässä, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry jäsen ja Emmanuel Sibomana on valittu KYT:n hallituksen varsinainen jäseneksi. Järjestimme 8 kertaa luontosarjoja
keskustelua kasvatuksesta vanhemmuuden tueksi jota osallistujat määrät on ollut 261 henkilöä.
Lasten ja nuorten toiminta vahvistui järjestimme Avaimet oppimiseen - Läksykerho toimi
keväällä maanantaista torstaihin ja syksyllä tiistaista torstaihin, läksykerhossa avustajina toimivat vapaaehtoiset. Vapaaehtoiset ovat pääasiassa ammattikorkeakoulun ja yliopiston opis-
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kelijoita. Läksykerhossa oli 39 yksittäistä kävijää ja käyntikertoja kertyi vuodessa 653. Vapaaehtoisten käyntikertoja oli 139.
Suomen kielen tukiopetus aikuisille jossa opetusta keskitetty YKI- ja Hygieniapassi harjoituksiin ja kävijät keskimääri olivat 3-7 / kerta, kaikki kävit olivat 35 henkilöä ja 189 käynti
kerta ja 14 vapaaehtoistyöntekijä, Sanna Talasjärvi ja Janne Maria jotka on meidän ryhmä
ohjaaja ja opettaja, Sanna on myös S2 opettaja Janne Maria oli yliopiston opiskelija. Hän
antaa myös matalakynnyksen ohjausta ja neuvonta niille jotka haluavat käydä tekemään Ykitesti ja Hygieniapassi mitä käännättää tehdä ja mitä ottaa huomio testissä.
Järjestimme Hygieniaosaamista koulutusta kuusi kertaa jossa osallistuivat 70 henkilöä ja ylipuolet eli 47 henkilöä saivat se koulutustodistuksia. Suomen kielen tukiopetusta on laajentunut kolme osaa : hygieniaosaaminen koulutus, Yki-valmennuskurssi ja LUKI – testi mutta
tukiopetusta myös jatku ilmaiseksi opetusta. LUKI- testi on paljon kysytty ja hygienia koulutus muuttuivat maksulliseksi palvelut.
Järjestimme lasten monikulttuurinen päiväleiri Gloriassa 22 lasta, 6 vapaaehtoista aikuista ja 3
nuorta, olimme mukaan ja toiminta eteeni päivittäin toimintasuunnitelma ja toimintastrategian mukaisesti.
Paremmin yhdessä ry:n on hyvin laajentunut kansainvallisesti 2015, aloitimme yhteistyötä
Maisha Initiative kenia ry:n kanssa. Kutsuimme 7 henkilöä Keniasta kolme viikoksi elokuussa
suomeen ja järjestimme heille toiminta ja myös olemme tukenut heitä materiaalisesti 3 tietokoneita MIK toimistolle. Myös yhdistyksessä on liittynyt 5 uusia jäseniä.
Olemme tehneet hyvää yhteistyötä muiden paikallisten järjestöjen kanssa esim. KYT/ Mä oon
mukana! - hanke, Monikulttuurikeskus Gloria, Jyväskylä kaupungin kotoutumispalvelut, Jyväskylän monikulttuurisen nuorisotyön tiimi, Keski-Suomen Monikulttuuristen Yhdistysten
Liittoon Wari Ry ja paikalliset kirkkokunnat.
Suurin haasteemme on rahoituksen löytyminen toiminnalle ja sen seurauksena toimistotilojen
hankinta ja vakinaisen henkilökunnan työllistäminen. Toinen haasteemme on syventää yhteistyötä viranomaisten ja muiden maahanmuuttajayhdistysten kansaa.
Kiitämme kaikkia yhdistyksen jäseniä jotka ovat antaneet suuren työ-panoksen; Erityisen suuri kiitos menee Jyväskylä kaupungin kotoutumispalveluille, Mä oon mukana!-hankelle, Monikulttuurikeskus Glorialle, jotka olivat meidän suuremmat yhteistyökumppanimme. Avainasia Paremmin yhdessä ry:n eteenpäin menossa on ollut hallituksen panos sekä jäsenistön
innostus ja sitoutuminen, josta lämpimät kiitokset. Suuri kiitos kaikille!
Emmanuel Sibomana
Paremmin yhdessä ry
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 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 sekä tukea heitä verkostoitumaan.
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 tukea

TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ
A. 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 pienijärjestöjen toimintaa ja tekee laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa paikallisesti ja alueellisesti sekä valtakunnallisesti ja kansainvälinen tasolla.
Paremmin yhdessä ry edistää Suomessa ihmisten oikeus ja yhdistys aktivoi jäseniään yleisesti ja yhteisesti oman asemaansa, oikeuksiensa sekä koulutus- ja työnsaantimahdollisuuksiensa yleisten edellytysten edistämiseksi.
B. VISIO

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

Luotettavuus
Innovatiivisuus
Integriteetti

Yhteisöllisyys
Kansainvälisyys
Rohkeus
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LASTEN JA NUORTENTOIMINTA
Paremmin yhdessä ry pystynyt järjestää lasten ja nuorten toiminta vuoden 2015 oli tosi laajaa
ja monipuolinen toiminta nuorille.
LASTEN JA NUORTEN MONIKULTTUURINEN PÄIVÄLEIRI

Paremmin yhdessä ry:n Järjestettiin Lasten monikulttuurinen päiväleiri Matarassa 16–17.6 Gloriassa. Leiri oli tarkoitettu 7 - 13 vuotiaille lapsille.
Leiriohjelmassa oli monipuolista tekemistä ja yhdessäoloa. Leirikielinä ovat kinyaruanda, suahili,
suomi ja englanti. Leirillä tarjottiin välipala ja leiri
olivat maksuton, mukaan osallistui 22 lasta, 6
vapaaehtoista aikuista ja 3 nuorta.

Rumpupajat
Paremmin Yhdessä ry:n järjestin leirin yhteistyössä Monikulttuurikeskus Gloria kanssa, olivat mukana tarjoamalla tilat, keittiö ja
myös etsimällä vapaaehtoisia leirille ja vapaaehtoiset.
Vapaaehtoisia hoitivat: Erilaisia tehtäviä
yleisavusta työpajojen organisoimiseen,

Välipala järjestelyt, Kieliavustaminen; pieniä kielitehtäviä eri kielillä sekä avustaminen vuorovaikutuksessa monikielisessä
yhteisössä
Leiri oli suosittu ja monia vanhemmat kittiin ja he toivoisivat järjestää uudelle.

Musiikkipaja
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AVAIMET OPPIMISEN – LÄKSYKERHO

Kerhot on suunnattu yläkouluikäisille ja toisen asteen opiskelijoille, joilla on monikulttuurinen tai maahanmuuttajatausta.
Läksykerhoissa tuetaan lapsia ja nuoria läksyjen teossa ja kokeisiin valmistautumisessa,
perusopinnoissa sekä ammattiopinnoissa.
Tarjosimme koko vuoden keväällä maanantaista torstaihin ja syksyllä tiistaista torstaihin, klo 15.00 17.00. iltapäivätoimintaa
kaikki ikäisille myös toisen asteen opiskelijoille.
Tavoitteena oli tukea lapsia ja nuoria sekä
heidän vanhemmat koulutehtävien tekemisessä ja antaa tukiopetusta vaikealta tuntuvissa kouluaineissa, kuten matematiikka,
biologia, fysiikka, englanti jne.
Lasten ja nuorten toiminta vahvistui järjestimme Avaimet oppimiseen - Läksykerho
toimi keväällä maanantaista torstaihin ja
syksyllä tiistaista torstaihin, läksykerhossa avustajina toimivat vapaaehtoiset. Vapaaehtoiset
ovat pääasiassa ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoita. Läksykerhossa oli 39 yksittäistä kävijää ja käyntikertoja kertyi vuodessa 653. Vapaaehtoisten käyntikertoja oli 139.

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT
SUOMEN KIELEN TUKIOPETUS

Suomen kielen tukiopetus aikuisille jossa opetusta keskitetty YKIja Hygieniapassi harjoituksiin ja kävijät keskimääri olivat
3-7 / kerta, kaikki kävit olivat 35 henkilöä ja 189 käynti kerta ja
14 vapaaehtoistyöntekijä, Sanna Talasjärvi ja Janne Maria jotka on
meidän ryhmä ohjaaja ja opettaja, Sanna on myös S2 opettaja Janne Maria oli yliopiston opiskelija. Hän antaa myös matalakynnyksen ohjausta ja neuvonta niille jotka haluavat käydä tekemään Ykitesti ja Hygieniapassi mitä käännättää tehdä ja mitä ottaa huomio
testissä.
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HYGIENIAOSAAMINEN KOULUTUKSET

Järjestimme hygieniaosaamista koulutusta kuusi kertaa jossa osallistuivat 78 henkilöä ja ylipuolet eli 47 henkilöä saivat se koulutustodistuksia. Suomen kielen tukiopetusta on laajentunut kolme osaa : hygieniaosaaminen koulutus, Yki-valmennuskurssi ja LUKI – testi mutta
tukiopetusta myös jatku ilmaista opetusta. Käynnisti LUKI - testi koska oli paljon kysytty
saman kun hygieniaosaamista koulutus muuttui maksulliseksi palvelut.
KULTTUURI – KENIALAINEN ILTA

Järjestimme Kenialainen ilta, Kenian projekti hyväksi jossa osallistuivat 120 henkilöitä ja kaikki tuotot anoimme se Nicholas
Harmonies ja Maisha Initiative kenya ry kun
he olivat tällä suomessa.
Saman aikana järjestimme vierailu eri paikoissa jyväskylän Nuorten Taidetyöpaja,
Yle Keski-Suomi, eri koulut, esim. Kristillinen opisto, voionmaan lukio jne.
Järjestimme konsertteja eri seurakunnissa kanssa, Vaajakosken Baptistiseurakunta, Evankelisluterilainen seurakunta, Jyväskylän Vapaaseurakunta, Missio Church Jyväskylä, Katolinen
kirkko Pyhän Olavin Kirkko jyväskylä, Jyväskylän adventtiseurakunta, Kuokkalan Basaari,

Katolinen kirkko Pyhän Olavin Kirkko
jyväskylä
Kaupungin kirkko

Vaajakosken Baptistiseurakunta

Jyväskylän Vapaaseurakunta
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PERHETYÖ
Yhteiskunnan rakenteet ja lainsäädäntöön liittyvät erot
sekä kulttuurien väliset erot aiheuttavat joskus väärin
käsityksiä maahanmuuttajien ja viranomaisten välille.
Tähän on tärkeä tarttua ennaltaehkäisevästi, mutta
etenkin lastensuojelun prosessin aikana. Jos huostaanoton kuitenkin päädytään, kaipaavat maahanmuuttajaperheet usein apua kriisivaiheeseen.
Toiminta tarkoituksena on kehittää ja tuottaa toimintatapoja jossa kulttuuritulkkien ja vertaistukiryhmätoiminnan avulla lisätään maahanmuuttajaperheiden ja
viranomaisten välistä luottamusta sekä ymmärrystä.
Toiminta ideä on tarjota matalan kynnyksen tukea ja
mahdollistetaan kulttuurien kohtaamiseen maahanmuuttaja sekä valtaväestö vanhempia sekä kaikille
monikulttuurista kasvatuksesta kiinnostuneille.
Lisäksi autetaan sekä maahanmuuttajia että suomalaisia sopeutumisessa maahanmuutosta johtuviin muutoksiin. Keskustelun kautta voimme saada jotakin uutta:
mahdollisuuksia, ystäviä, luottamusta, elämänmyönteisyyttä, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja monikulttuurista vahvuutta.
Tarkoitus on myös ennaltaehkäistä lastensuojelun asiakuusta, syrjäytymistä, ennakkoluoja, rasismia. Autetaan vasta Suomeen muuttaneita perheitä ymmärtämään suomalaista kasvatuskulttuuria
sekä viranomaistoimintaa, ja näin ennaltaehkäistä kulttuurieroista aiheutuvia ristiriitoja.
Järjestetään luentoja kasvatuksen ja vanhemmuuden tueksi. Luento sarjoja tarkoituksena on auttaa
maahanmuuttajaperheitä ymmärtämään suomalaista yhteiskuntaa ja luodaan sosiaalisia tukiverkostoja.
Järjestimme 8 kertaa Keskustelua Kasvatuksesta – iltoja vanhemmuuden tueksi jota osallistujat
määrät on ollut 224 henkilöä. Toiminta on tarkoitettu vanhemmille ja läheisille sekä lasten,
nuorten ja perheiden kanssa toimiville sekä kaikille kasvatuksesta kiinnostuneille!
Keskustelua kasvatuksesta illoissa järjestimme yhteistyössä: Jyväskylän kaupungin kotoutumispalvelut, Mä oon mukana!-hanke, Monikulttuurikeskus Gloria ja Jyväskylän Bahái yhteisö.
Toiminta on vakiintunut 6 vuotta kokemusta ja joka illassa on ollut eri ammattilaisia alustaja
sekä osallistuja. Keskustelut on tulkattu seitsemän eri kielellä ja keskustelua on ollut hedelmälisiä.
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YKSILLÖ OHJAUSTA JA NEUVONTA
Paremmin yhdessä ry:n on tarjonnut vuodelta 2015 monenlaisia yksilönohjausta ja neuvonta.
Olemme olleet eri perheiden kanssa tukena, surun tilanteessa, ilo juhlissa, esim. koulun valmistujaisissa, häät juhlissa, jne. Tuettiin heitä vuokramaan tiloja yhdistyksen nimellä jossa he
saivat tiloja halvalla hinnalla.
Lisäksi tarjoisimme noin 20 – 30 ihmisiä neuvonta ja ohjausta eri asioissa. Yleiset syyt miksi
ihmisiä tulevat meille hakemaan neuvonta on: Koulunhaku, työkokeilupaikka etsiminen, auton vakuutukset, Lasku maksaminen, Pankki asioita: verkon pankki käyttö, Lasten harrastukset, Asiakirjoja selittämisen, tulkkausta esim. Autokoulu, äkillinen sairastuminen tilanteissa,
Lasten kasvatuksen, Perheenelämä, jne.

VERKOSTOTYO JA LUOTTAMUSTOIMET MUISSA ELIMISSÄ
VERKOSTOTYO

Yhdistys on jäsenenä Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry:ssä.
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry sekä
hallituksen jäseniä. KYTKE – hanke, Humanistinen ammattikorkeakoulu opiskelija
ohjauksessa. Jyväskylän monikulttuurisen
nuorisotyön tiimi. Säynätsalon vastaanottokeskus nuorten harrastuksessa tukena. Keski-Suomen alueen eri koulut.
Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueen Etnisten suhteiden neuvottelukunta
Osallistuimme aktiivisesti eri maahanmuuttajien ohjausryhmissä.
LUOTTAMUSTOIMET MUISSA ELIMISSÄ

Paremmin yhdessä ry on ollut Pirkanmaan ja KeskiSuomen alueen Etnisten suhteiden neuvottelukunta jäsenenä. Paremmin Yhdessä ry osallistui Wari edustajana Jyväskylän kaupungin monikulttuurisuusohjelman
laatimistyöryhmään. Yhteisöstä voima hanke ohjausryhmässä kesäkuu loppu asti.
Paremmin yhdessä ry on mukana Monikulttuurikeskus
Glorian ohjausryhmässä sekä Jyväskylän Monikulttuurisen nuoriso-työtiimissä. Keski-Suomen Yhteisöjen
Tuki ry:n hallituksen varsinainen jäseneksi.
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YHDISTYKSEN HALLINTO
KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin
Huhtikuussa. Hallitus kokoontui toimikauden aikana
kaksi kertaa. ja Myös 4 kertaa kansainvallinen työtiimi.
YHDISTYKSEN JÄSENET

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli varsinaisia aikuisia jäseniä 15 (jäsenmaksun maksaneet), nuoriso- ja
perhejäsentä yhteensä olivat noin 18. Jäsenet ovat maahanmuuttajia sekä suomalaisia. Toiminnassa on mukana
jäsenten lisäksi tällä hetkellä 34 maahanmuuttajaa.
TALOUS

Yhdistyksen toiminta keskittyi edelleen taloushallinnon
palvelujen tuottamiseen pääasiassa maksulliset koulutukset. esim. hygienia passikoulutusta, Luki – testi kielen todistuksen kansalaisuus hakemuksen varten. Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla sekä
palveluiden myynnillä. Yhdistys haki rahoitusta Jyväskylän kaupungilta, Jyväskylän kaupunki myönsi kohdennettu avustusta 300 euroa, joka saimme ennakko
Lasten ja nuorten kesäpäivä leiri varten vuoden 2015
puolessa. Yhdistyksen tuloslaskelma tilikaudelta
1.1.2015 - 31.12.2015 osoittaa 700,88 euron suuruista
ylijäämää.
HALLITUS

Hallitus 2015 valittiin 16.4.2015. Hallitus järjestäytyi
seuraavasti:
Puheenjohtaja: Emmanuel Sibomana
Varapuheenjohtaja: Rugo Nshimiye Anglebert
Sihteeri: Gloria Lapitan
Taloudenhoitajana: Consolée Nyiramutuzo
Jäsen : Chantal Ngouma
Kirjanpito; ostopalveluna KYT:n Tilitoimistolta: Päivi
Kuussamo, Kirjanpitäjä
Varsinainen toimintatarkastaja oli: Ritva-Leena Laukkanen-Abbey. Varatoiminnantarkastaja: Tiina Sivonen.
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KANSAINVÄLLINEN JA YHTEISTYÖ
Paremmin Yhdessä ry:n kutsui 7 henkilöä Keniasta kolmenviikoksi, myös meidän jäsenet kävivät myös Keniassa vierailemaan Maisha toiminta jota me tuemme.
Paremmin yhdessä ry:n on pääsyt hyvin
asetettu tavoitteeseen. viime vuodelta
oli tavoite laajentaa meidän toiminta
kansainvallisesti, ja nyt paremmin yhdessä ry on tukemassa Maisha Initiative
kenya ry joka toimi Keniassa Naurussa. Tuimme
heitä vuoden 2015 toimiston tarvikkeet kolme kannettava tietokoneita, ja myös antaa heille neuvoa
miten he voisivat kehittää se järjestön toiminta.
Maisha Initiative Kenya on siis paikallisten nuorten
aikuisten muutama vuosi sitten perustama järjestö.
Maishan perustaja, työntekijät sekä vapaaehtoiset
ovat hyvin sitoutuneita visionsa toteuttamiseen.
He ovat tehneet valtavasti töitä saadakseen paikallisen hallinnon huomion ja tuen toiminnalleen, jonka tavoitteena on voimaannutta Nakurun alueen nuoria, erityisesti naisia ja nuoria äitejä sekä
järjestää heille toimintaa. Keniassa suurena haasteena on (nuoriso)työttömyys sekä koulupudokkaiden suuri määrä. Maisha haluaa auttaa
nuoria löytämään mielekästä tekemistä mm.
käsitöiden, musiikin, tanssin ja teatterin parissa sekä tarjota informaatiota mm. koulutusmahdollisuuksista. Taitojaan käyttämällä nuoret voivat tulevaisuudessa työllistää itseään ja
siten toimia yhteiskunnan hyväksi. Maishan
tarjoama toiminta auttaa myös nuoria toimimaan rakentavasti erilaisissa ryhmissä, mikä
lisää ymmärrystä eri Kenian sisäisistä kulttuureista tulevia toisia nuoria kohtaan.
Tähän mennessä Maisha on tehnyt hyväntekeväisyystyötä esimerkiksi kiertäen eri kouluissa,
orpokodeissa ja perheiden luona mm. pienimuotoista ruoka-apua antaen sekä pitämällä
koulutushetkiä ja siten luomalla toivoa tulevaisuuteen.
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KANSAINVALLISENTYÖTIIMI

NUORTENKESKUS

PAREMMIN YHDESSÄ RY
EDUSTAJA MATKALLA KENIASSA

NUORET

10 

PAREMMIN YHDESSÄ RY

ULKOINEN JA SISÄINEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN JA
TIEDOTTAMINEN
ULKOINEN TIEDOTTAMINEN
Paremmin yhdessä ry on tiedottanut toiminnastaan www-sivuillaan, face bookin sekä jaettujen
esitteiden avulla. Keskisuomalainen ja Suur-Jyväskylän lehti julkaisivat yhdistyksestä artikkeleita.
Yhdistyksen 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.

