
Uutiskirje

Syyskuu 2022

Kesä on kääntynyt kohti syksyä ja toimintamme on taas täydessä vauhdissa.

Monenlaisia ryhmiä ja koulutuksia on luvassa syksyn 2022 aikana. Yhden

uuden työntekijän olemme myös saaneet mukaan porukkaan!

Meidät löydät osoitteesta Matarankatu 6 A 1. Toimistomme sijaitsee 2.

kerroksessa, B-käytävällä. Jos toimistollemme on vaikeaa löytää, alakerran

Info-tiskiltä voi kysyä myös neuvoa. Tule rohkeasti koputtamaan oveen,

mikäli sinulla on asiaa! Voit myös odotella 2. kerroksen B-käytävän

aulatilojen sohvilla, mikäli kukaan meistä ei heti ehdi ottaa sinua vastaan.

Alla kerättynä muutamia uutisia ja ajankohtaisia asioita. Mukavia

lukuhetkiä, nähdään toimistolla!

 

Toiminnanjohtajan tervehdys

 

Helpottaako vai vaikeuttaako digitalisaatio

palveluiden saavutettavuutta?



Kurkkaa ajankohtaiset asiat

verkkosivuiltamme!

Paremmin Yhdessä ry on saanut perustoimintaan

STEA:n kohdennetun avustuksen, jolla olemme

tukeneet maahan muuttaneiden digiosaamista ja

palveluiden käyttöä internetissä. Toiminta on

pyörinyt nyt noin puoli vuotta ja olemme

huomanneet, että digipalvelut voivat osaltaan

helpottaa asioiden hoitoa, mutta se edellyttää

erilaisten välineiden käyttöä, tiedon etsimisen

taitoa sekä kielellistä osaamista. Epävarmuus ja

epätietoisuus omasta osaamisesta viranomaispalveluiden käytössä voi

nostaa kynnystä hoitaa asioitaan itsenäisesti. Monet kaipaavat toistuvasti

varmistuksen siitä, että asiat on kirjoitettu tai tehty oikein. Myös

puutteellinen medialukutaito vaikeuttaa internetissä toimimista ja voi

aiheuttaa jopa vaaratilanteita.

Kun palvelut siirtyvät koko ajan enemmän digitaalisen ja vahvan

tunnistautumisen taakse, vaatii se palvelunkäyttäjiltä entistä enemmän

erilaisten digilaitteiden hallintaa sekä mm. pankkitunnuksia. Olemme

huomanneet, että useilta maahan muuttaneilta nämä kuitenkin puuttuvat.

Paremmin Yhdessä ry järjestää säännöllisesti yksilöllistä opastusta

digilaitteiden käytössä sekä tarjoaa kurssimuodossa tukea digipalveluiden

käyttöön. Meidän tulee huolehtia heikommassa asemassa olevista, jotta he

eivät putoa palveluiden ulkopuolelle.

Tutustu uusimpaan työntekijäämme!

Kuten järjestökentällä on tyypillistä, vaihtuvuutta työntekijöissä ja

hankkeissa on aina jonkin verran. Alla syyskuussa aloittaneen Miskan

esittely - tervetuloa mukaan PYR-porukkaan!

Hei, 

Tulin Paremmin Yhdessä Ry.lle töihin

kuntoutusmaailmasta. Tein aiemmin Kelan

työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta

sekä Nuotti valmennusta. Olen työskennellyt

sosiaalialalla yli 12 vuotta. 

Minulle on sydämen asia saada olla mukana maahanmuuttotyössä,

edistämässä ihmisten asioita sekä kulkea vierellä. Hanketyössä on

kehittämisen näkökulma avain onnistumiseen. Verkostoituminen sekä

asiakasprosessien ymmärrys ovat omiaan luomaan perustaa työlle. 

https://www.paremminyhdessa.org/ajankohtaista/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=syksyn_kuulumisia_paremmin_yhdessae_ry_ltae&utm_term=2022-09-29


Lisää Miskan ajatuksia OSKEn blogissa.

Nettisivuiltamme löydät myös kaikkien muiden

työntekijöidemme esittelyt! Lue TÄSTÄ.

Yritämme luoda uusia, hyviä käytänteitä maahanmuuttajien

osaamiskeskukseen sekä vakiinnuttaa niitä. Tärkeintä on että itse tekijöinä

uskomme työhömme. 

 

Ystävällisin terveisin

Miska Hietala

 

Kesämuistoja

Sanotaan, että koko Suomi menee kiinni kesällä, kun kaikki ovat lomalla ja

nauttivat kesästä. Ihmisten tarve tulla yhteen ja ylläpitää suomen kielen

taitoa on kuitenkin jatkuvaa ja siksi Paremmin Yhdessä on ollut auki koko

kesän.

Kesällä järjestimme Toiminnallista Suomea -ryhmiä, joissa

harjoittelimme suomea erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla ja

kävimme tutustumassa Jyväskylässä eri paikkoihin.

Kaupunkisuunnistuksessa osallistujat pääsivät harjoittelemaan

konkreettisesti esimerkiksi junalipun ostamista ja kuulemaan mitä

palveluita löytyy Kansainvälisten osaajien palveluista. Tutustuimme myös

mm. kirjaston palveluihin ja mistä löytyy selkosuomikirjoja.

Kesän aikana harjoittelimme myös digipalveluiden ja tietokoneen käyttöä.

Saimme nauttia auringosta ja yhdessäolosta. Yhteisten aktiviteettien kautta

Suomeen muuttaneet saavat kontakteja, hyödyllistä tietoa sekä mielekästä

tekemistä.

 

Saimme myös kivaa palautetta kesän ryhmistä: "Yksi parhaista asioista,

mitä minulle on tapahtunut Suomessa!" (kesän ryhmään osallistunut

asiakas).
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Syksyn tulevaa toimintaa

MOVE-verkosto

 

Oletko kiinnostunut vaikuttamis- ja yhteiskunnan

vastaanottavuustyöstä?

Tule mukaan MOVE-verkostoon, joka on

monikulttuuristen järjestöjen, yksittäisten

maahanmuuttaneiden sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteisen

vuoropuhelun ja tiedon välittämisen paikka Keski-Suomessa.

 

MOVE-verkosto:

Rakentaa vahvaa yhteistyötä ja vaikuttaa maahan muuttaneiden

osallisuuteen yhteiskunnassa.

On kaikille avoin.

MOVE-verkoston kautta saadaan kentän ääni kuuluviin

Järjestöareenalle sekä kaupungin suuntaan.

 

Verkoston tavoitteena on

Toimia monikulttuuristen asioiden yhteisenä äänenä.

Vahvistaa maahan muuttaneiden sekä monikulttuuristen järjestöjen

osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja aktiivista kansalaisuutta.

Keski-Suomen monikulttuuristen yhteisöjen keskinäisen yhteistyön

vahvistaminen sekä toiminnan tukeminen.

 

Jos haluat tulla mukaan verkoston toimintaan tai tietää lisää, ota yhteyttä!

Emmanuel Sibomana, 050 467 2976

emmanuel.sibomana@paremminyhdessa.org 

Hyvinvoiva perhe -hanke

mailto:emmanuel.sibomana@paremminyhdessa.org


Hyvinvoiva perhe -hankkeessa on päästy starttaamaan toinen

perheiltasarja missä on keskusteltu mm. Jyväskylän

harrastusmahdollisuuksista sekä koko perheen ajanhallinnasta. Iltoihin on

osallistunut perheiden lisäksi vapaaehtoisia auttamaan yhteisen aterian

valmistuksessa sekä perheiden lastenhoidossa.

 

Kolmas ilta järjestetään 5.10 teemalla mikä auttaa jaksamaan?

Tervetuloa mukaan!

 

Syksy on pitänyt sisällään myös lajikokeiluja, missä perheet ovat päässeet

tutustumaan eri urheilulajeihin kuten esimerkiksi frisbeegolfiin,

temppuiluun ja koripalloiluun. Lokakuussa pääsemme kokeilemaan

perhesirkusta ja perhejoogaa!

 

Kysy näistä lisää Ida-Marialta!

ida-maria.turunen(at)paremminyhdessa.org / 050 5567145

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Opitaan Yhdessä -toiminta

Opitaan Yhdessä -toiminta tukee vieraskielisiä opiskelijoita koulutehtävien

tekemisessä. Syksyllä toiminta jatkuu jälleen toimistolla tiistaisin,

keskiviikkoisin ja torstaisin. Tervetuloa mukaan auttamaan klo 15-17!

 

Yhdessä osana yhteiskuntaa -toiminnassa saa

apua mm. digiasioissa ja internetpalveluiden

käyttämisessä

 

"Apua älypuhelimen ja tietokoneen käyttöön" -tapaamisissa

autamme digilaitteiden käytössä ja asioiden hoitamisessa internetissä.



Lue lisää syksyn ryhmistä ja koulutuksista täältä.

Kokoonnumme kaikille avoimiin tapaamisiin toimistollamme aina

maanantaisin (poislukien ma 14.11. jolloin toimisto on kiinni) klo 13-15.

Lisäksi järjestämme internetpalveluiden

harjoitteluryhmiä toimistomme tiloissa. Ryhmässä harjoitellaan

tietokoneen käyttöä sekä erilaisten palveluiden käyttämistä internetissä

esimerkiksi laskujen maksaminen, KELA:n ja TE-toimiston sivut,

terveyspalveluiden sivut sekä muut palvelut, joita voi tarvita. Ryhmän

kanssa sovitaan yhdessä, kuinka monta kertaa tapaamme. Syksyn 2022

ryhmät:

ma-pe 17.10.-21.10.2022 kello 14–16

ti-pe 15.-18.11.2022 kello 14.30–16.30

Yhteiskuntavalmentajakoulutukset jatkuvat

 

Vapaaehtoisille suunnattua yhteiskuntavalmentajakoulutusta järjestetään

monikulttuurisesta ohjauksesta ja maahanmuuttoprosesseista sekä

kotoutumisen tukemisesta kiinnostuneille! Koulutus antaa valmiuksia toimia

monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä. Saat myös tietoa, millaisia

vapaaehtoistehtäviä Paremmin Yhdessä ry:llä voi tehdä.

Syksyn 2022 Yhteiskuntavalmentaja-koulutukset:

24.-27.10.2022 klo 16-18.30

 

Järjestämme myös eri tahoille monikulttuurisia kohtaamisia tukevaa

koulutusta maahanmuuton ja monikulttuurisuuden aiheista. Ole yhteydessä

Emmanuel Sibomanaan (050 467 2976), jos kiinnostuit!

 

Syksyllä järjestämme Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kanssa maahan

muuttaneille yhteisöille, yhdistyksille ja muille kiinnostuneille Vaikuttava

yhdistys ja vapaaehtoinen -koulutukset. Toisessa koulutuspäivässä 4.10.

aiheena on Toiminnan tarkoitus ja viestintä.

https://www.paremminyhdessa.org/ajankohtaista/kalenteri/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=syksyn_kuulumisia_paremmin_yhdessae_ry_ltae&utm_term=2022-09-29


Maahanmuuttaneiden Osaamiskeskus

Osaamiskeskus

 

Osaamiskeskusken syksyn ryhmiä:

Career Club - is an intensive 8-week programme for highly educated

unemployed immigrants. Round 2 starting at 3.11.2022 at 14-17 

Työelämää Suomessa 14.-18.11.2022 ma-pe klo 14–16

Haetaan töitä yhdessä 7.-9.12.2022 ke-pe klo 14–16

Working life in Finland 12.-14.12.2022 ma-ke klo 14–16

 

OsaajaCafe: joka tiistai 13-15 avoimet ovet eri teemoilla ja eri

vieraita

 

Työtä etsimässä -hanke

 

https://www.jyvaskyla.fi/tyollisyyspalvelut/maahanmuuttaneiden-osaamiskeskus?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=syksyn_kuulumisia_paremmin_yhdessae_ry_ltae&utm_term=2022-09-29


Työtä etsimässä

Työtä etsimässä -hankkeessa uraohjaus ja ryhmävalmennukset jatkuvat

koko syksyn ajan. Hanke jatkaa myös yhteistyötä ryhmävalmennuksien

muodossa Jyväskylän maahanmuuttaneiden osaamiskeskus -hankkeen

kanssa Tietotalolla, Kilpisenkatu 1 D.

 

Ryhmävalmennuksia syksyllä:

Tiistaina 4.10. ja 11.10. CV- ja hissipuhepaja klo 13-15, Kilpisenkatu 1

D

Tiistaina 25.10. Työnhakupaja klo 13-15, Kilpisenkatu 1 D

Keskiviikkona 9.11. ja tiistaina 15.11. Video-cv paja klo 13-16,

Matarankatu 6 A1

Tiistaina 22.11. Työhaastattelupaja klo 13.15, Kilpisenkatu 1 D

Tiistaina 13.12. Työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet KLO 13-15,

Kilpisenkatu 1 D

 

Syksyllä on tulossa myös ETSITKÖ TÖITÄ, KANSAINVÄLINEN OSAAJA?

TULE TAPAAMAAN TYÖNANTAJIA -työnantajatapahtuma 12.10. klo

12-15 JAMKin tiloissa Rajakatu 35, C-ovi.

Tapahtumaa järjestetään

yhteistyössä useiden maahanmuuttaneiden työllistymistä tukevien

toimijoiden kanssa. Tapahtumassa maahanmuuttaneet työttömät

työnhakijat saavat tulla tapaamaan paikallisia työnantajia ja kertomaan

itsestään hissipuheen muodossa. Omaa CV:tä ja hissipuhetta voi tulla

tekemään CV- ja hissipuhepajoissa 4.10. ja 11.10. Kilpisenkadulla.

 

Ryhmistä löytyy myös lisää tietoa Työtä etsimässä -hankkeen Facebook

sivuilla:

DOMINO - Kummiperhetoiminta

 

Toukokuussa järjestimme virkistysillan Säynätsalon Juurikkasaaren

rantasaunan ja kodan tiloissa. Sää suosi meitä. Grillattiin makkaraa, syötiin

perunasalaattia ja paistettiin valtava määrä muurinpohjalettuja. Lettujen

paistaminen on taitolaji, jota saa jatkossakin hioa. Onneksi oli paikan päällä

osaavia käsiä, jotka jaksoivat lettuja paistella. Oli mukavaa, että uudet ja jo

pidempään toiminnassa olleet nuoret ja perheet pääsivät näkemään

toisiaan ja tutustumaan rennossa ilmapiirissä. Illan aikana käytiin

saunomassa ja uimassa, juteltiin leppoisia lämpimässä kevätillan

https://www.facebook.com/tyotaetsimassa?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=syksyn_kuulumisia_paremmin_yhdessae_ry_ltae&utm_term=2022-09-29


auringossa. Oli ihanaa nähdä kuinka ihmiset viihtyivät pitkäänkin lempeän

suven ja järven ääressä, ystävien seurassa.

Kesäkuussa ilmestynyt Keksisuomalaisen artikkeli ”Perhekummit auttavat

itsenäisen elämän alkuun” (9.6.2022) tavoitti uusia kiinnostuneita

vapaaehtoisia. Elokuun mennessä neljä uutta vapaaehtoisperhettä on

käynyt kummiperhekoulutuksen ja päässeet aloittamaan toimintaa uuden

nuoren kanssa. Jokainen perhe ja nuori ovat yksilöitä, ja toiminta vaihtelee

elämäntilanteen ja näiden vaihtelevien tilanteiden suomien

mahdollisuuksien ja jaksamisen mukaan. Kesällä kummiperhetoimintaan

tullut nuori sanoi: ”Mutta suomalaisen perheen kanssa olen vähemmän

yksinäinen. Kun olen heidän kanssa, en mieti niin paljon omia ongelmia, en

ole niin yksinäinen.”. On selvää, että riippumatta toiminnan tiiviydestä, moni

nuori kokee suomalaisen perheen ankkuroivana kokemuksena tässä

yhteiskunnassa.

 

Haluaisitko kummiperheeksi yksin maassa asuvalle nuorelle? Tervetuloa

TEAMSin välityksellä kuulemaan lyhyesti, mistä on kysymys ja miten pääset

mukaan!

Joka kuukauden toinen tiistai:

11.10.2022 klo 16–16.30

8.11.2022 klo 16–16.30

 

Lisää perheitä kaivataan mukaan!

Lisätietoja funlayo.vesajoki(at)paremminyhdessa.org/ 050 5440079

Kaveritoiminta



Katso video monikulttuurisesta kaveritoiminnasta

Lisää uutisia

nettisivuiltamme.

DOMINO-hankkeessa järjestettiin viime kesänä

ensimmäistä kertaa mökkireissu, jonka aikana

harrastettiin perinteisiä mökkipuuhia: pelattiin

UNOa, korttia ja mölkkyä, heitettiin tikkaa, uitiin

ja saunottiin, käytiin veneilemässä ja

kalastamassa, grillattiin, syötiin sipsejä, löhöiltiin

ja totta kai nukuttiin aamuisin pitkään.

Muutama viikko sitten käynnistyi taas Vuoroin vieraissa -toiminta. Tänä

syksynä on ehditty jo leipoa sienipiirakka ja valmistettu Kaboli poloa.

Ryhmän tapaamisissa kuulee monia kieliä: daria, suomea, arabiaa ja

englantia – sekä paljon naurua.

DOMINO-hankkeen monikulttuurisessa kaveritoiminnan kautta on moni

kantasuomalainen ja maahan muuttanut nuori löytänyt toisensa. Parit ovat

esimerkiksi käyneet kävelyillä tai kahvilla tai pelanneet yhdessä

videopelejä. Nuorten mukaan toiminta on omaa maailmankuvaa avartavaa

ja virkistävää!

Lisätietoa hankkeen kaveritoiminnasta antaa Kaisa 050 544 0043 /

kaisa.rautiainen@paremminyhdessa.org

   

https://www.youtube.com/watch?v=LqQLR_Cll7c
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Paremmin Yhdessä ry

Matarankatu 6 A 1 (2. krs), 40100

Jyväskylä

info@paremminyhdessa.org

http://www.paremminyhdessa.org/
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