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PAREMMIN YHDESSÄ RY  

 

PAREMMIN YHDESSÄ RY on vuonna 2009 Suomessa perustettu kansainvälinen 

kristillinen järjestö, joka on myös yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhteisö. 

Järjestöstä käytetään kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista englanninkielistä ni-

meä GOSPEL REVIVAL WORLD GREAT COMMISSION MINISTRIES, lyhen-

nettynä G.R.W.G.C.M.  

 

Paremmin yhdessä ry:n tavoitteena on edistää sekä yhteisön että sen jäsenten, sosiaa-

lis-kulttuurista, tiedollista, henkistä ja hengellistä kehittymistä ja yhteisön hyvinvoin-

tia Suomessa ja ulkomailla. Tavoitteena on myös lisätä yhteisöllisyyttä ja sitä kautta 

ihmisten arkielämän hyvinvointia. 

 

YLEISKATSAUS  

 

Vuosi 2013 oli Paremmin yhdessä ry:n historian viides toimintavuosi. Paremmin yh-

dessä ry  

perustettiin maaliskuussa 2009. Vajaan viidenenne vuoden toimimisen jälkeen yhdis-

tys osoitti jo tarpeellisuutensa. Toiminta oli laajaa ja yhteistyötä kehitettiin monen 

toimijan kanssa 

Paremmin yhdessä ry:n viides toimintavuosi oli tuloksekas verrattuna neljän vuoden 

taaksepäin.. Toimintaympäristössämme tapahtui kuluneen vuoden aikana merkittäviä 

asioista. 

 Paremmin yhdessä ry sai ”Monikulttuurisuutta tukevista ideoista ja käytännöistä pal-

kinto” Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueen etnisten suhteiden neuvottelukunnasta.   

eri tapahtumia on järjestetty: esim. Jyväskyläläisten maahanmuuttajajärjestöjen pu-

heenjohtajien tapaaminen ja verkostuminen, yhdeksän kertaa luontosarjoja jota osal-

listujat määrät on ollut 345 henkilöä, lasten ja nuorten toiminta vahvistui. Yhteistyön 

eri toimijoiden kanssa, jne.  Toimintavuonna paremmin yhdessä ry: n toiminta eteeni 

päivätään toimintasuunnitelma ja toimintastrategian mukaisesti.  
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Järjestimme lasten monikulttuurinen päiväleiri Gloriassa 40 lasta, 5vapaaehtoista, 4 

vanhempaa, olimme mukaan Keski-Suomen Etno järjestämässä seminaarit, järjes-

timme läksykerho: Avaimet oppimiseen - läksykerho nuorille jossa kävijät määrät oli 

86 nuoria ja käynti kertaa 413 nuoria ja 142 vapaaehtoistyöntekijä olivat kaikki kaik-

kia 555 kertaa. Suomen kielen tukiopetus aikuisille jos kävijät määrät olivat 48 henki-

löä ja 24 vapaaehtoistyöntekijä. 

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. Paremmin yhdessä 

ry:n puheenjohtaja Emmanuel Sibomana on Wari:n rahastonhoitaja. 

 Olimme mukana valtakunnallisen sosiaalipäivä kokemuksellisuus asiantuntia, Maa-

hanmuuttajien ohjaus ammatillisessa koulutuksessa seminaari työpajat vetäjänä ja 

Tampereen ja Vaasan maahanmuuttajayhdistysten vierailu Gloriaan 8.5, Gloria Jy-

väskylässä.  

Tampereen kaupungin maahanmuuttajien omakielinen palvelu-info 10.6, Palapeli, 

Jkl,  

Ely-keskus, Paremmin yhdessä ry:n oli mukaan Monikulttuurikeskus Glorian ohjaus-

ryhmään.  

Wari ry ehdotti yhdistyksemme myös edustajaksi Palapeli2-projektin ohjausryhmään. 

Olemme tehneet hyvää yhteistyötä muiden paikallisten järjestöjen kanssa esim. KYT/ 

Mä oon mukana! - hanke, Monikulttuurikeskus Gloria, TE-keskus, Palapeli2 – pro-

jekti, Jyväskylän maahanmuuttopalvelut, Jyväskylän monikulttuurisen nuorisotyön 

tiimi, ja paikalliset kirkot. 

Suurin haasteemme on rahoituksen löytyminen toiminnalle ja sen seurauksena toimis-

totilojen hankinta ja vakinaisen henkilökunnan työllistäminen. Toinen haasteemme 

on syventää yhteistyötä viranomaisten ja muiden maahanmuuttajayhdistysten kanssa.  

Kiitämme kaikkia yhdistyksen jäseniä ja jotka ovat antaneet suuren työpanoksen; 

mutta erityisen suuri kiitos menee Mä oon mukana!-hankelle, Monikulttuurikeskus 

Glorialle, jyväskylän kaupunki maahanmuuttajapalvelut jotka olivat meidän suurem-

mat yhteistyökumppanimme. Avainasia Paremmin yhdessä ry:n eteenpäin menossa 

on ollut hallituksen panos sekä jäsenistön innostus ja sitoutuminen, josta lämpimät 

kiitokset.  Suuri kiitos kaikille!  
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Emmanuel Sibomana 

 

Paremmin yhdessä ry 

Puheenjohtaja 

 

 

Yhteystiedot: 

Paremmin Yhdessä ry 

Pupuhuhdantie 12 D 40 

40340 Jyväskylä 

paremmin.yhdessa@gmail.com 

www.paremminyhdessa.org 
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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 maahan-

muuttajille tukea ja apua suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämiseen, ja luodaan tuki-

verkosto. 

Välittää todellista tietoa, luonnollista kohtaamista, mahdollisuus vertaistukeen, auttaa 

ymmärtämään kulttuurien erilaisuutta, korjata vääriä käsityksiä ja vähentää ennakko-

luuloja sekä tukea heitä verkostouttumaan.  

Verkostoidutaan tiedotusvälineiden ja alalla työskentelevien henkilöiden kanssa, jotta 

tiedottaminen yhdistyksestä ja sen ajamista asioista helpottuisi ja pysyisi ajanmukai-

sena sekä samalla tarjotaan mahdollisuus ammatilliseen ja henkilökohtaiseen tukea 

 

PAREMMIN YHDESSÄ RY:N VISIO, ARVOT, MISSIO JA 

TAVOITTEET 2020 

 

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 paikalli-

sesti 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 työnsaanti-

mahdollisuuksiensa yleisten edellytysten edistämiseksi. 
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luotettavuus 

 

Integriteetti  

 

 

Innovatiivisuus 

 

 

Kansainvälisyys 

 

 

Yhteisöllisyys 

 

VISIO 

Paremmin yhdessä ry on vuonna 2020 ihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin kehittäjä 

ja laajapohjainen yhteistyökykyinen järjestö kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 

 

ARVOT 

   

 

 

 

 

 

 

      

PAREMMIN YHDESSÄ RY:N ARVOT 
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PAREMMIN YHDESSÄ RY:N TAVOITTEET 2020 

  

 Tavoitteena on laajentaa ja kansainvälistä. Paremmin yhdessä ry toimii kan-

sainvälisesti ja kristillistä arvopohjaa noudattaen. Se edistää ihmisten arkielä-

mää, hyvinvointia, oikeuksia sekä suvaitsevaisuutta lisäämällä tietoisuutta ja 

osaamista. 

 Paremmin yhdessä ry on vahva yhdistystoimija, joka tukee ja kehittää myös 

muiden pienijä järjestöjen toimintaa ja tekee laajasti yhteistyötä eri kehittäjän 

toimijoiden kanssa sekä olla mukana kehittämässä myös muiden Suomessa 

olevien maahanmuuttajajärjestöjen toimintaa. 

 Paremmin yhdessä ry pyrkii kehittämään toimintojaan ja verkostoitumaan 

myös kansainvälisesti. 

 Paremmin yhdessä ry:n toimintaa perustamalla eri maihin Paremmin yhdessä 

ry:n tapaisia toimijoita ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja toiminta ym-

päristön.  

 Edistää ihmisten oikeus ja yhdistys aktivoi jäseniään yleisesti ja yhteisesti 

oman ase-maansa, oikeuksiensa sekä koulutus- ja työnsaantimahdollisuuksien-

sa yleisten edellytysten edistämiseksi 

 Paremmin yhdessä ry kehittää toimintaansa tekemällä yhteistyötä niin omien 

toimintalin-jojen sisällä kuin muiden toimialojen kanssa sekä kotimaassa että 

kansainvälisesti. 

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

KOKOUKSET 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Huhtikuussa. Lisäksi pidettiin 

yksi ylimääräistä jäsenkokousta.  Hallitus kokoontui toimikauden aikana kaksi kertaa. 
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YHDISTYKSEN JÄSENET 

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli varsinaisia aikuisia jäseniä 13 (jäsenmaksun 

maksaneet), nuoriso- ja perhejäsentä yhteensä olivat 18. Jäsenet ovat maahanmuutta-

jia sekä suomalaisia.  

Toiminnassa on mukana jäsenten lisäksi tällä hetkellä 34 maahanmuuttajaa.  

TALOUS 

Yhdistyksen taloustilanne on heikko. Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu jäsenmak-

suilla sekä palveluiden myynnillä. Yhdistys haki rahoitusta Jyväskylän kaupungilta, 

Jyväskylän kaupunki myönsi toiminta-avustusta 600 euroa, joka laskutetaan vuoden 

2013 puolessa.  

Tilinpäätös osoitti tappiota -147,70 €. Suurimmat tappiot aiheutuivat yhdistyksen 

vuosijuhlan järjestelyistä. 

 

HALLITUS 

 

Hallitus 2013 valittiin 16.4.2013. Hallitus järjestäytyi seuraavasti: 

 Puheenjohtaja: Emmanuel Sibomana 

 Varapuheenjohtaja: Huduma Christopher    

 Sihteeri: Myriam Novi 

 Taloudenhoitajana: Consolée Nyiramutuzo 

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

Varsinainen toimintatarkastaja oli: Ritva-Leena Laukkanen-Abbey   

Varatoiminnantarkastaja: Tiina Sivonen. 
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PAREMMIN YHDESSÄ RY:N TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA 

2013.  

 

Paremmin yhdessä ry toimii aktiivisesti maahanmuuttajien kotoutumisessa prosessissa.  

Tavoitteena on edistää jäsenistön osaamisyhteisöjen kehittymistä sekä tieto- ja viestintätekniikan 

tehokasta hyödyntämistä siten, että taloudelliset ja inhimilliset näkökohdat otetaan huomioon.  

Paikallisuus ja osaamisyhteisöt toimivat omissa rooleissaan toisiaan täydentäen.  

Paremmin yhdessä ry:n tämän lisäksi tulevalle kaudelle kirjataan seuraavat tavoitteet. 

 

VAIKUTTAMISTOIMINTA 

 

LUOTTAMUSTOIMET MUISSA ELIMISSÄ 

 

Paremmin yhdessä ry:n on valittu viideksi vuodeksi Pir-

kanmaan ja Keski-Suomen alueen etnisten suhteiden neu-

vottelukuntaan.  

ETNO: Etnisten suhteiden neuvottelukunta on valtioneu-

voston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin, joka toi-

mii verkostoituneesti ja edistää vuorovaikutusta ministeri-

öiden, kansalaisjärjestöjen, eduskunnassa edustettuna ole-

vien puolueiden, työmarkkinaosapuolten sekä maahan-

muuttajien ja perinteisten etnisten vähemmistöjen välillä. 

 

Paremmin yhdessä ry:n voitti Palkinto, haastekampanjassa Pirkanmaan ja Keski-

Suomessa. Perustelu oli että toiminnan kokonaisuus, joka pitää sisällään useita erilai-

sia käytäntöjä nuorten aktivoimiseksi ja toiminnan moninaistamiseksi. Meidän toi-

minta sisältyy seuraavat kriteerit: Inkluusioperiaate - nuorten ääni kuuluviin, Perheet 

mukaan, Nollatoleranssi rasismille, Matalan kynnyksen toiminnan kautta mukaan, 
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Harrastamisen taloudellisia esteitä vähennettävä, Tasa-arvoa! Tytöille ja pojille yhtä-

läiset mahdollisuudet.  

 EDUSTUSTEHTÄVÄT 

Paremmin yhdessä ry  osallistui Keski-Suomen Etnon kanssa Nuorisotakuuseminaa-

rin suunnitteluun. Seminaari pidettiin lokakuussa Monikulttuurikeskus Gloriassa. 

Paremmin Yhdessä ry osallistui Wari edustajana Jyväskylän kaupungin monikulttuu-

risuusohjelman laatimistyöryhmään.  

Paremmin Yhdessä ry on ollut Warin edustajana Palapeli2 – projektin ohjausryhmäs-

sä. 

Paremmin yhdessä ry on mukana myös Monikultturikeskus Glorian ohjausryhmässä. 

Paremmin yhdessä ry on mukana Monikulttuurisen nuorisotyö tiimissä. 

Paremmin yhdessä ry on mukana Monikulttuurisen kotoutumisen liikunnan avulla, 

Jyväskulän liikunnanpalvelu.  

Lisäksi Paremmin yhdessä ry hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti eri koulu-

tuksiin ja tapahtumiin koskien monikulttuurisuutta (esim. Monikulttuurinen itsenäi-

syyspäivän juhla, Maahanmuuttajanaisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen-

koulutus, Tampereen ja Vaasan maahanmuuttajayhdistysten vierailu Gloriassa, Tam-

pereen kaupungin maahanmuuttajien omakieliset palvelut -info jne., Suomen turva-

paikkapolitiikka-koulutus 14.5, TE-toimisto Jkl, Ely -keskus) 

 

JÄSENYYDET JA OSALLISTUMISET 

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

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry jäsenyys. 

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueen Etnisten suhteiden neuvottelukunta 
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OHJAUS JA NEUVONTA 

 

Paremmin yhdessä ry innovoi uuden käytännön jyväskylässä, maahaanmuuttajien 

kotoutumisen tukemisen: Pakolaisten perhetuen ja vertaistukitoiminnan kehittäminen 

kouluttamalla pakolaisia itse toimimaan tukiperheenä ja vertaistukiohjaajana. Em-

manuel kirjoitti uuden hankkeen Solid -rahastolle ja sai rahoituksen maahanmuuttaji-

en omakielisen neuvontapalvelun perustamiseen Jyväskylään.  

Nämä kaksi isoa projektia ovat lähteneet pikku hiljaa eteenpäin. 

 

VERTAISTUKI JA VUOROVAIKUTUS TOIMINTA 

 

Vertaistuki toiminta: järjestettiin Keskustelua Kasvatukses-

ta – iltoja. Illat on tarkoitettu vanhemmille ja läheisille sekä 

lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville sekä kaikille 

kasvatuksesta kiinnostuneille! 

 

Keskustelua Kasvatuksesta -illat järjestettiin kahdeksan ker-

taa, osallistujia aikuisia 258 henkilöä ja 63 lapsista yhtensä 

osallistujia määrä olivat 374.  

 

Keskustelua Kasvatuksesta illoissa järjestäjätahoina oli Pa-

remmin Yhdessä ry yhteistyössä: Mä oon mukana!-hanke, 

Monikulttuurikeskus Gloria, Jyväskylän kaupungin maa-

hanmuuttajapalvelut ja Jyväskylän Bahái yhteisö. 
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ALKUVAIHEOPASTUS JA KULTTURI-TULKKI 

 

Vuoden 2013 ei tullut uuta perhettä Jyväskylässä, mutta jatkomme pitkäjääteen ohja-

usta muiden kanssa jotka asunut vahan aika suomessa eli edelliseltä vuodesta tulleet-

ta.  

Paremmin yhdessä ry:n teki syksyllä kulttuuritulkki työtä TE-palvelut / Palapeli2-

projektissa, jossa kaksi meidän jäsen olivat mukana tulkkina.  

 

LASTEN JA NUORTENTUKI TOIMINTA 

 

Paremmin yhdessä ry:n Järjes-

tettiin Lasten monikulttuurinen 

päiväleiri Matarassa 17–18.6 

Gloriassa.  Leiri oli tarkoitettu 

5 - 17 vuotiaille lapsille.  

Leiriohjelmassa oli monipuo-

lista tekemistä ja yhdessäoloa. 

Leirikielinä ovat kinyaruanda, 

swahili, suomi ja englanti. 

 

Leirillä tarjottiin välipala ja leiri oli 

maksuton, mukaan osallistui 40 lasta, 5 

vapaaehtoista, 4 vanhempaa.  

 

Paremmin Yhdessä ry:n järjestin leirin 

yhteistyössä Monikulttuurikeskus Glo-

ria ja Mä oon mukana! - hanke kanssa, 

olivat mukana tarjoamalla tilat, keittiö 

ja myös etsimällä vapaaehtoisia leirille 

ja vapaaehtoiset.  
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Vapaaehtoisia hoitivat: Erilaisia tehtäviä yleis-

avusta työpajojen organisoimiseen,  

Välipala järjestelyt, Kieliavustaminen; pieniä 

kielitehtäviä eri kielillä sekä avustaminen  

vuorovaikutuksessa monikielisessä Yhteisössä 

 

 

 

KEHITTÄMIS JA KOULUTUSTOIMINTA 

 

 

KOULUTUKSET 

 

Paremmin yhdessä ry järjestin Maahanmuuttajajärjestöjen puheenjohtajien tapaami-

nen 28.8.2013 Monikulttuurikeskus Gloriassa.  

 

Tapaaminen tarkoitus oli se että, jyväskyläläisten 

maahanmuuttajajärjestöjen puheenjohtajia ja verkos-

toitumaan heidän keskenään.  

Aiheesta alusti:  

tutustutaan toisiimme ja jyväskylässä toimiviin maa-

hanmuuttajajärjestöihin  

vaihdetaan ajatuksia ja kokemuksia 

verkostoidutaan  

mietitään yhteistyön mahdollisuuksia  

mietitään yhdessä maahanmuuttajajärjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä sekä  

yhteisiä mahdollisia koulutuksia!  

 



 

 

14 

Tapaamisessa osallistuivat:  

Mosaiikki ry  

Wari ry  

Keski-Suomen Afrikkayhdistys ry  

Paremmin yhdessä ry  

Finoy and Friends ry  

Mama Africa SKL ry  

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry KYT  

Monikulttuurikeskus Gloria, KYT 

Maahanmuuttajajärjestöjen puheenjohtajien tapaaminen järjestetty, yhteistyössä 

Keski-suomen yhteisöjen tuki ry/ Järjestöjen tuki- ja kehittämispalvelut kanssa.  

 

ILTÄPÄIVÄTOIMINTA 

AVAIMET OPPIMISEEN -LÄKSYKERHO TOIMINTA 

 

Kerhot on suunnattu yläkouluikäisille ja toisen asteen opiske-

lijoille, joilla on monikulttuu-

rinen tai maahanmuuttaja-

tausta. 

  

Läksykerhoissa tuetaan lapsia 

ja nuoria läksyjen teossa ja 

kokeisiin valmistautumisessa, 

perusopinnoissa sekä ammattiopinnoissa.   

Tarjosimme koko vuoden maanantaista torstaihin klo 

15.00 7.30. iltapäivätoimintaa kaikki ikäisille myös 

toisen asteen opiskelijoille.  
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Tavoitteena oli tukea lapsia ja nuoria sekä heidän vanhemmat koulutehtävien tekemi-

sessä ja antaa tukiopetusta vaikealta tuntuvissa kouluaineissa, kuten matematiikka, 

biologia, fysiikka, englanti jne.  

 

Läksykerho nuorille vuodessa käyntikertaa oli 413 vapaaehtoiset oli 142 käyntiker-

taa.  Kävijä määrä läksykerhossa olivat Yht. 555 kertä. 

SUOMEN  KIELEN TUKIOPETUS 

 

Järjestimme Suomen kielen tukiopetusta nuorille 

ja aikuisille, joilla ei ole suomi kielen kurssipaik-

ka jotka haluavat kehittää oman kielitaitoa sekä 

kotona oleva maahanmuuttaja työttömänä tukea 

heitä oppimaan peruskielitaito ja joilla ei ole ai-

emmin ollut mahdol-

lisuutta käydä kou-

lua.  

Kieliopin termit eivät 

välttämättä ole selviä 

edes omalla kielellä, ja nämä selitetään ymmärtämisen 

helpottamiseksi. Tuetaan suomenkielen kurssien läksy-

jen tekemistä. Suomen kielen tukiopetus aikuisille on 

toteutunut hyvin kävijät määrät olivat 48 henkilöä ja 24 

vapaaehtoistyöntekijä. 

VIISIVUOTISJUHLAN JÄRJESTÄMINEN 

 

Paremmin yhdessä ry:n järjesti 

viiden vuoden juhla jossa osal-

listujat oli noin 300 henkilöä 

eri-ikäisiä ja ei kansalaisuuk-

sia.  
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Juhla ohjelma oli moninaisuuden: Musiikki, 

Tanssi, Puhevuorot, esitystä juhla järjestely 

yhteistyö toiminut toisi hyvin jäsen kesken ja 

muiden yksityishenkilöitä jotka halusivat aut-

tamaan juhlan valmistelua.  

 

 

 

 

 

 

ULKOINEN JA SISÄINEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN JA 

TIEDOTTAMINEN 

 

ULKOINEN TIEDOTTAMINEN 
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Paremmin yhdessä ry on tiedottanut toiminnastaan www-sivuillaan 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 tapahtu-

mista tai kursseista. Myös hyviä lukuvinkkejä on kerrottu eteenpäin. 

 

YLEISARVIO KULUNEESTA VUODESTA 

 

Kuluneena vuonna yhdistyksen talous ei toteutunut suunnitelmien mukaan. Yhdistyk-

sen jäsenmaksuja ei ole kertynyt toimintaan osallistuneita vastaavaa määrää, lisäksi 

kaikkia haettuja avustuksia ei saatu, ja yhdistyksen vuosijuhlan budjetti ylittyi suun-

nitellusta. Toimintasuunnitelmasta valtaosa on myös toteutunut.  

Kokonaisuutta arvioiden yhdistyksen toiminta on kehittynyt nopeammin kuin talou-

delliset resurssit ovat mahdollistaneet. 
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