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Vuosi 2020 oli  al lekir joittaneen ensimmäinen
vuosi  yhdistyksen puheenjohtajana.  Hyvä ja
monipuolinen suunnitelma perehtyä
yhdistyksen toimintaan, työnteki jöihin sekä
hankkeiden käytännön toteutukseen. Samalla
tavoin ol i  tarkoitus kiertää tutustumassa
Sateenkaari  Koto Oyn päiväkodit ja  tutustua
henkilökuntaan sekä toimintaan.  Hyvin
suunniteltu,  mutta ei  kuitenkaan
toteutettavissa pandemian tuomien
rajoitusten myötä.  Olen ylpeä tavasta,  jol la
yhdistyksen henkilöstö pystyi  haasteet
kohtaamaan ja luomaan uusia tapoja
toiminnalle.  Vaikeasta keväästä selvitt i in ja
toimintaa saati in kehitettyä edelleen syksyä
kohti .  Jatkuva epävarmuus sekä huoli  omasta
ja läheisten terveydestä on ol lut läsnä koko
vuoden ja ei  voisi  väittää,  ettei  se ol isi
näkynyt sekä teki jöiden että kohderyhmien
kuormittumisena.

Toimintavuosi  2020 jää historiankir joihin
monella tapaa poikkeuksell isena vuotena,
jol loin sekä rajoitetti in ja sulkeudutti in,
mutta myös samalla luoti in ja kehitetti in
poikkeuksell isen pal jon uutta.  Toivottavasti
pääsemme hyödyntämään uudet
toimintamall it  ja  yhdistämään niitä sopivasti
perinteisen kohtaamisen ja läsnäolon tueksi .
Toimintamme perusta on yhteisöl l isyydessä ja
sitä tul laan vahvistamaan entisestään yhä
monipuolisemmin menetelmin.  Kiitos kaiki l le
asiakkail lemme, sidosryhmil le,  rahoittaj i l le
sekä henkilökunnalle että vapaaehtoisi l le
toimijoi l le poikkeuksell isen vuoden
läpiviennistä kunnial la.

Kimmo Hollmén
Hall ituksen puheenjohtaja 

Kulunut vuosi  ol i  kummall isel la taval la yhtä
aikaa suurten harppausten ja sulkeutumisen
vuosi .  Covid-19 vaikutus keväästä lähtien
aiheutti  sekä epätietoisuutta,  huolta että
uusia avauksia.  Arki  on muuttunut monella
tapaa,  ja  ihmisiä on kohdattu eri laisin
turvajär jestelyin.

Hanketyö ja kuntouttava työtoiminta on saatu
toteutettua tavoitteiden mukaan, vaikka
suunnitelmia joudutti in muuttamaan. Uusia
vapaaehtoisia on saatu mukaan eri laisi in
toimintoihin.  Yhdessä on perustettu
vapaaehtoistyön blogi .  Yhdistyksen oma
digitaal inen osaamismerkki otetti in käyttöön,
ja sen on jo suorittanut 20 henkilöä.
Yhdistyksen ja osakeyhtiön asiakasperheil le
tärkeä Perheen Päivä ol i  jo Ruissalon
Kasvitieteel l iseen puutarhaan suunniteltu,
mutta si irretti in turval l isempaan ajankohtaan
tulevaisuudessa pidettäväksi .

Sateenkaari  Kodon toiminta on vi ime vuoteen
asti  perustunut vahvasti  kohtaamiseen ja
yhteisöl l isyyden vahvistamiseen. Nopeasti
toiminta si irretti in etäyhteyksiin
toteutettavaksi .  Tämä asetti  haasteita sekä
meil le teki jöinä että kohderyhmil le
vastaanottaj ina.  Onneksi  yhdistyksen toimijat
ovat joustavia,  nopeali ikkeisiä ja  taitavia.
Somessa ja etäyhteyksin on saatu kaikki
sovitut asiat tehtyä.  Vuosi  ol i  omalla taval laan
yhdistävä ja vertaistukea vahvistava.

Henna Juntti la
Toiminnanjohtaja
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YHDISTYS

toimii  lapsiperheiden yhteisöl l isyyden vahvistajana ja tukee vanhempia heidän
kasvatustehtävässään.
edistää Kestävän kehityksen mukaista toimintaa kaikessa toiminnassaan.
tukee monikulttuuristen perheiden vi ihtymistä ja juurtumista suomalaiseen kulttuuriin ja
ympäristöön.
kehittää ystävätoimintaa kansainvälisesti  perheiden ja päiväkotien kanssa.
tar joaa vertaistukea,  koulutusta ja perhetyötä taloudell isesti  ja  kulttuurisesti  kestäväl lä
taval la tasapuolisesti  kaiki l le lapsiperheil le.
huolehti i  vapaaehtoisista toimijoista perehdyttämällä,  kouluttamalla ja  työtä ohjaamalla.

tekee ti ivistä yhteistyötä Sateenkaari  Koto Oy:n päiväkotien ja kotipalvelun kanssa.
jär jestää harrastus-,  virkistys-,  kurssi- ja  tukitoimintaa.
toimii  yhteistyössä muiden oman alansa toimijoiden kanssa.  
harjoittaa t iedotus- ja julkaisutoimintaa.
seuraa varhaiskasvatuksen ja perhetyön tutkimus- ja kehittämistyötä.

Sateenkaari  Koto ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyll inen yhdistys.  Ekologisesti  ja
kulttuurisesti  kestävä kehitys ohjaa toimintamme. Perhelähtöisyys,  läheisyys,  kodinomaisuus
ja osal l isuus ovat ar jessa toteutuvia arvoja.

Luotettava,  turvallinen ja osaava toimija
Vuonna 2020 olemme vahvasti  työskennelleet kohti  visiota,  että olemme vuonna 2021
ennaltaehkäisevän perhetyön- ja varhaiskasvatuspalvelujen sekä monikulttuurisen osaamisen
toteuttajana merkittävä kolmannen sektorin kumppani Varsinais-Suomen alueen kunnil le ja
kaupungeil le.  Tärkeää on myös,  että Sateenkaari  Koto on ki innostava ja vakaa työnantaja,  joka
tarjoaa työnteki jöi l leen mahdoll isuuden kehittyä omassa työssään ja kehittää edelleen uusia
palveluja vastaamaan monipuolisesti  perheiden tarpeita.  Vuosi  2020 on ol lut oppiva ja
kehittyvä vuosi  osaavaksi  toimijaksi  ja  vastaamaan asiakkaiden laaja alaisi in tarpeisi in.

Toimintaperiaatteet
Sateenkaari  Koto ry

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

Hallitus jäsenet 2020
Kimmo Hollmén, puheenjohtaja
Henri  Li imula,  varapuheenjohtaja
Henna Juntti la,  s ihteeri
Martina Uotinen, Laura Hil lgren,  Johanna Räisänen, Kati  Palonen ja Otto Elomäki.  Ei
varajäseniä.
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Hallituksen kokouspäivät 2020    
Hall itus kokousti  seitsemän kertaa vuoden aikana eri  tavoil la ,  kuten sähköpostikokous,
etäkokouksia ja paikan pääl lä turvavälit  huomioiden. Sen l isäksi  hal l itus piti  yhteyttä
puhelimitse ja käytti  omaa sähköistä työhuonetta.

Vuosikokoukset        
Kevätkokous 23.4.2020 ja syyskokous 18.11 .2020.
Olemme Oy VASSO Ab jär jestöjäsen ja Turun Uuden Teatterin kannatusjäsen.  Yhdistys
omistaa 100-prosenttisesti  Sateenkaari  Koto Oy:n ja Kiinteistö Oy Tii it iäisenpuiston.

Viestintä
Yhdistyksen tiedottamisen päätehtävä on jakaa tietoa asiakkail le,  kohderyhmil le,
sidosryhmil le ja  verkostoil le.  Viestinnän pääkanavat ovat kotisivut,  sosiaal inen media,
Sateenkaari  Kodon vuosikalenteri ,  kuukausikir jeet ja  jäsenkir jeet.  Vuonna 2020 perustetti in
kotisivuil le materiaal ipankki ,  josta löytyvät eri  toimintojen esitteet,  kortit ,  oppaat ja f lyerit .
Samalla yhdistyksen graafista i lmettä on yhtenäistetty.  Vuonna 2020 Sateenkaari  Koto viesti
ja  vaikutti  monikanavaisesti  verkossa kohtaamalla sidosryhmiä etätapaamisissa ja -
tapahtumissa.  Sosiaal isen median merkitys kasvoi koko ajan viestinnässä,  ja  kohdennettu
maksull inen digimarkkinointi  otetti in käyttöön. Yhdistyksen kuukausikir je uudistetti in
vuoden aikana.  Jäsenkir jeitä on jaettu sähköisesti  vuoden 2020 aikana kaksi  kappaletta.
Vuoden alussa ehdimme osal l istua omalla esittelypisteel lä kahteen messutapahtumaan, Turun
Varhaiskasvatusmessut ja Kotoudutaan Varsinais-Suomessa -messut.

Resurssit
Työnteki jöitä ol lut keskimäärin 10 vuonna 2020. Yhdistyksel lä on noin 50 akti ivista
vapaaehtoista mukana eri laisissa toiminnoissa esimerkiksi  mentoreina,  vertaisasiantunti joina
ja päiväkotikummeina.  Kannatusjäsenten määrä laski  vuonna 2020, koska isot tapahtumat
jäivät pois.  Osaamispääomaa kasvatetti in konsernin yhteisel lä koulutuspäiväl lä.

Talous
Til ikauden 1 .1 .–31.12.2020 tulos ol i  90519€. Ti l inpäätöshetkellä omavaraisuusasteprosentti  58
% ja maksuvalmius (current ratio)  2,26.  Yhdistyksen ti l intarkastajana toimii
t i l intarkastusyhteisö Soinio & Co Oy, vastuull isena ti l intarkastajana Jussi  Vi itanen.



TOIMINTA

Perhelähtöisyys
Lapsi- ja  perhelähtöisyys on Sateenkaari  Kodon toiminnassa keskeistä.  Palvelujen laajuus ja
kokonaisvaltaisuus tuovat perheil le eväitä pärjätä ar jessa.  Arvostavan ja keskinäisen
luottamuksen kautta rakentuva yhteistyö perheiden kanssa muodostuu pienistä kohtaamisista ja
perheiden kuulemisesta oikeal la hetkel lä.

Läheisyys
Läheisyys on perustarve,  ja  erityisesti  vuonna 2020 mietimme, miten tätä tunnetta luodaan
asiakkail le ja  henkilöstöl le uusissa erikois jär jestelyissä.  Kohtaaminen ja läsnäolo pystytti in
toteuttamaan huomioiden rajoituksista huolimatta.  Matalal la kynnyksellä toimivat palvelut ja
toiminnot tuoti in lähelle asiakkaita ja  heidän lähiympäristöjään.

Osallisuus
Osall isuutta on vahvistettu ja yl läpidetty asiakkaiden, vertaisryhmien, vapaaehtoisten ja
henkilöstön kanssa etäaikana eri laisin uusin keinoin ja jär jestelyin (muun muassa eri laiset
yhteydenpitokanavat ja  koulutukset) .  Olemme miettineet yhdessä toimintoja ja  toimintatapoja,
joi l la voimme auttaa parhaiten uudessa t i lanteessa.  Yhteisöl l isyyden tunnetta luoti in
tarjoamalla eri laisia etäkohtaamisia.  Pieniä ihmeitä tapahtuu aina,  kun lapsi  voi  hyvin,  saa oppia
uutta ja ihmetellä i lmiöitä omien vahvuuksiensa kautta.  Kun kasvattaja huomioi herkästi  lapsen
pienetkin aloitteet ja  ki innostuksen kohteet ja  ohjaa lapsen oppimisprosesseja hänen
kokemusmaailmaansa ymmärtäen, lapsen osal l isuus toteutuu kaikissa ikävaiheissa.

Kodinomaisuus
Vuoden aikana kaikissa yksiköissä ki innitetti in t i la jär jestelyi l lä ja  toiminnan sisäl löi l lä huomiota
viihtyvyyteen, turval l isuuteen, ja  toimivuuteen. Varhaiskasvatuksessa kodinomaisuutta päivi in
tuovat esim. leppoisat leikit ,  ruokahetket omissa pienryhmissä,  kasvimaiden ja pihapiirin
hoitaminen yhdessä lasten kanssa sekä retket lasten toiveiden mukaisi in lähikohteisi in.

Kestävä kehitys
Yhteisöl l isyyttä,  oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoista arkea on edistetty asiakasryhmien ja
työyhteisöjen kanssa.  Oikea-aikainen saatavuus ja toimiva palveluohjaus perheiden palveluissa
on sosiaal isesti  kestävää.  Olemme pienentäneet omaa hii l i ja lanjälkeä esim. l isäämällä
kasvisruokia tai  käyttämällä lähituotantoa aina mahdoll isuuksien mukaan. Olemme tehostaneet
asianmukaista kierrätystä ja uudelleen käyttämistä.  Asiakkaiden kanssa olemme tutustuneet
luontoon ja lähiympäristön ekosysteemiin.  Käytämme joukkoli ikennettä aina mahdoll isuuksien
mukaan, ja  etäosal l istumismahdoll isuudet t i laisuuksiin ja palaveri in ovat vahvistuneet vuoden
aikana.  Huomioimme hankintojen el inkaaren ostoissa ja pyrimme myös aina ensin korjaamaan
ennen uuden hankintaa.  Päiväkotitoimintaamme on jatkuvasti  kehitetty ekologisuuden,
taloudell isuuden sekä sosiaal isen ja kulttuurisen kestävyyden periaatteita noudattaen.
Käytännössä nämä periaatteet näkyvät toiminnassamme mm. lasten luontosuhteen
vahvistamisena,  pyrkimyksenä säästel iäisyyteen veden- ja sähkönkulutuksessa,  hyvinvoinnin,
terveiden elämäntapojen ja tasa-arvoisuuden edistämisessä sekä eri laisten kulttuuriperinteiden
ja tapojen vaalimisessa ja arvostamisessa.



Osall istuimme molemmilla alueil la
moninaisi in yhteistyöverkostoihin ja
pystyimme tuomaan esi l le/vaikuttamaan
verkostoissa maahan muuttaneiden perheiden
asioihin molemmissa kaupunginosissa.  Tämä
oli  tärkeää erityisesti  vi ime vuoden aikana,
kun pandemia aiheutti  kohderyhmällemme
huolta esim. kiel imuurin takia.  Suomen kielen
opetus jatkui Opetuskodeissa yhteistyössä
Turun kristi l l isen opiston kanssa.  Opetus
tapahtui osin etänä.  Suomen kielen
puhumisen taitoa vahvistetti in myös oman
toimintamme sisäl lä,  ja  opittuja taitoja
yl läpidetti in esim. asiakkaiden
yksi lökontaktoinneil la .  Akateemisten naisten
Luetaan yhdessä -verkosto vahvisti  suomen
kielen osaamista Opetuskodin asiakkaiden
kanssa.  Oppilaitosyhteistyö toi  arkeemme
uusia avauksia.  Opiskeli joiden myötä olemme
saaneet päivitettyä t ietoa,  jol la vahvistimme
sekä osal l istuj iemme että t i imimme
yhteisöl l istä sosiaal ialan osaamista.
Materiaal ipankki päivitetti in ja se on kaiki l le
avoin.  

Opetuskotien toiminta jatkui Turun Halisissa
ja Kaarinan Hovirinnassa.  Vuoden aikana
täsmennetti in opetuskotien palveluita ja
tuotetti in materiaal ia yhtenäiseen
viestintään.  Opetuskotien toiminta painottui
työtoimintaan, si l lä paikan pääl lä tapahtuva
avoin kohtaamispaikka ol i  suurimman osan
vuodesta tauolla l i ittyen pandemia
ti lanteeseen. Maahan muuttaneiden naisten
yksi löohjaus vahvistui ,  ja  perheiden
palveluohjaukseen luoti in uusia sähköisiä
keinoja tavoittaa heitä.
Yksinäisyyden tunnetta l ievennetti in,  ja
sosiaal ista osal l isuutta vahvistetti in uusien
sähköisten toimintamuotojen Netti-Mustikan
ja Mustikan naiset -nimisen FB ryhmän avulla.
Läksykerho tavoitti  Halisten alueen
alakouluikäisiä lapsia.  Toiminnan avulla
tuetti in heidän koulunkäyntiään ja tar jotti in
perheil le myös väylä saada tukea
kouluikäisten lastensa kasvun tukeen.

OPETUSKOTITOIMINTA 

https://www.sateenkaarikoto.fi/sateenkaari-koto/materiaalipankki/


Kuntouttavaa työtoimintaa jär jestetään
nel jänä päivänä vi ikossa (ma-to) .  Toiminta
tapahtuu molempien opetuskotien ti loissa
sekä Kaarinassa että Turussa.  Työtoiminta on
kohdistettu naisi l le,  ja  erityisesti  olemme
tavoittaneet maahan muuttaneita naisia.
Työtoimintaan ohjaudutaan kaupungin
työll isyyspalveluiden kautta.  Työtoiminnalla
tuetaan naisten voimaantumista,  ja
aktivointisuunnitelmista löytyykin sovittujen
työtehtävien l isäksi  suomen kielen opettelua
sekä terveyteen ja hyvinvointi in l i ittyviä
teemoja.  Toiminnassa ol i  mukana keskimäärin
30 naista.

KUNTOUTTAVA
TYÖTOIMINTA

KEHITTÄMISTOIMINTA

Osaamismerkki
Digitaal inen osaamismerkki otetti in käyttöön
yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan näkyväksi
tekemiseksi .  Digitaal isel la osaamismerkil lä
voi  sen suorittaja kertoa vapaaehtoistyön
kautta hankkimastaan osaamisesta
esimerkiksi  koulul le,  harjoittelupaikal le tai
työnantajal le.  Yhdistyksen osaamismerkki on
Monikulttuurisen kohtaamispaikan ohjaajan
osaamismerkki .  Ensimmäisen vuoden aikana
osaamismerkkejä suoritetti in 20.



Yhdessä oppien
Yhdessä oppien kohti  tulevaa -
Mentoritoiminta maahan muuttaneiden
naisten voimavarojen ja vanhemmuuden
vahvistajana on STEA:n rahoittamaa
kehittämistoimintaa (2020-2022).  Hanke
käynnistyi  Kaarinan alueella helmikuussa
yhteistyössä hankekumppaneiden
Akateemiset Naiset ry:n ja Kaarinan
kaupungin kanssa.  Tähän rekrytoiti in kaksi
vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria.
Vapaaehtois- ja vertaistoimintaan luoti in
uusia toimintamalleja,  mm. avoin
kohtaamispaikka,  vanhemmuuden tuen
työpajat ja  teemapäivät,  sekä pidetti in
yhteisöl l iset talkoot Hovirinnassa.
Mentoritoimintamall i  kehitetti in ja
jär jestetti in ensimmäinen koulutus,  josta
valmistui  11  vapaaehtoista mentoria.
Hankkeen toiminta tuki  vahvasti  Opetuskodin
vapaaehtois- ja vertaistoimintaa
Hovirinnassa.  Maahan muuttaneiden perheitä
toimintaan tavoitetti in Kaarinan alueelta eri
sidosryhmien ohjaamina,  opetuskodin
asiakkaiden ja puskaradion kautta.  Toiminnan
aikana perheiden elämänhall intaa tuetti in
etäohjauksella puhelimitse,  ja  a janvarauksella
tarjotti in palveluohjauksell ista apua
Opetuskodin ti loissa.

Multaa ja Mukuloita 2
Luontomerkityksiä ja i lmiöoppimista
kaupunkipuutarhassa.  Hankkeen toimintaa
mukautetti in virusti lanteen myötä -
hanketyönteki jä si irtyi  toimimaan vain
Pääskynpesän päiväkoti in ja muil le
Sateenkaari  Kodon kuudelle päiväkodil le
jaetti in digitaal ista materiaal ia hankkeen
nettisivujen ja kuukausikir jeiden avulla
itsenäisesti  toteutettavaksi .  Isoja tapahtumia
aikaisemman vuoden tapaan ei  jär jestetty
helmikuun jälkeen. Jotta LUMA- ja
tiedekasvatusta saataisi in hankkeella tuotua
lisää jokaiseen päiväkoti in,  perustetti in
päiväkotien väl i l le Lasten LUMA-
tiedefoorumipilotti .  Kesän 2020
puutarhakausi  toteutetti in akti ivisesti
Pääskynpesän lasten vierai luin.  Opetuskoti
Mustikoiden ja Pääskynpesän päiväkodin
lasten yhteisiä Mustikkamaanantaita
jär jestetti in kesä-syyskauden. Blogin löydät
täältä

KEHITTÄMISTOIMINTA

https://peda.net/sateenkaarikoto/mjmljik/207bc9a6c81c11eab40c509a4c62f386


Tasa - arvoinen arki kotoutumisen tukena
Työ- ja el inkeinoministeriön (TEM)
rahoittama hanke toimi vuoden aikana Turun
eri  kaupunginosissa.  Tavoitteena ol i  edistää
maahan muuttaneiden naisten tasa-arvoista
kotoutumista omalla asuinalueella sekä l isätä
tietoa suomalaisesta ar jesta.
Maahanmuuttajanaisten osal l isuutta
vahvistetti in jär jestämällä hankkeen
teemoihin l i ittyvää matalan kynnyksen
kohtaamispaikkatoimintaa kasvotusten ja
verkossa sekä teemaryhmiä Turun lähiöissä ja
Kaarinassa.  Lisäksi  koulutetti in vapaaehtoisia
vertaisasiantunti joita,  tuotetti in
menetelmäopas ja uusi  Voimaa & vapautta -
blogi  sekä toteutetti in somekampanja
videoklippeineen tasa-arvoon l i ittyen.
Hankkeen teemoja ol ivat suomalainen
yhteiskunta,  digitaidot,  voimaantuminen,
hyvinvointi ,  sukupuoleen ja seksuaalisuuteen
perustuvan väkival lan ehkäisy,  naisen
identiteetti  ja  kulttuurien yhteensovittaminen
arkeen. Hankkeen toiminta luoti in Energiaa
naisi l le -ryhmän ja avoimen kohtaamispaikan
toimintojen ympäri l le,  mutta
ryhmätoimintojen ol lessa tauolla toimintaa
toteutetti in sosiaal isen median kautta.
Hankkeen tavoitteena ol i  nostaa esi l le tasa-
arvoiseen arkeen l i ittyviä asioita sekä
keskustelun herätteinä että eri laisten
kohtaamisten avulla.  Hankkeen aikana
koulutetti in 17 vapaaehtoista
vertaisasiantunti jaa,  jotka jatkavat hankkeen
teemojen parissa jatkossakin.  Toiminta
tavoitti  koko vuoden aikana yhteensä 236
naista ja 84 lasta.  Blogin löydät täältä

SIIVET
Siivet-Maahanmuuttaneet naiset kohti
työelämää sosiaal ista osal l isuutta
vahvistamalla- hankkeen toiminta käynnistyi
helmikuussa hankekumppaneidemme
Kaarinan ja Raision alueil la .  Euroopan
sosiaal irahaston rahoittama (ESR)
hanketoiminta keskittyi  ja lkautuvan
työvalmentajan toimintamall in luomiseen ja
pilotointi in.  Työvalmennusryhmiä
käynnistetti in molemmilla alueil la sekä
sähköisesti  verkkovalmennuksena.
Työvalmennusmall ia kehitetti in yhdessä
maahan muuttaneiden, ammatti in
valmistuneiden naisten kanssa.  Sidosryhmien
kanssa työskentely ol i  t i ivistä ja tuotti  uusia
ideoita mm työyhteisöihin
perehdytysvaiheisi in.  Kulttuurisensiti ivisyys
oli  koko vuoden läpileikkaavana teemana
hankkeen toiminnassa.  Kulttuurit  kohtaavat
työyhteisössä -työseminaari  jär jestetti in
verkossa.  Hankkeen toiminnasta voi  lukea
lisää blogista.

KEHITTÄMISTOIMINTA

https://sateenkaarikoto.blogspot.com/
https://siivethanke.blogspot.com/


Yhdistys hankekumppanina
Turun kristi l l isen opiston kiel i- ja  digikurssi
Opetuskodeissa.  (2020-2021 OPH) Kielen
opetusta jär jestetti in molemmissa
Opetuskodeissa maahan muuttaneil le naisi l le .
Uutena toimintana kiel ikurssi in l isätti in
digitaitojen opettelua osana kurssia.
Hankkeen aikana tar jotti in t ietokoneet
opiskeli joiden käyttöön.

Perhelinja Varsinais-Suomen
Lastensuojelujär jestöt (2018-2020 STEA).
Vuoden aikana ol imme mukana
Uudenkaupungin ja Laiti lan avoimien
monikulttuuristen kohtaamispaikkojen
toiminnassa.

WoHealth - Maahanmuuttajanaisten
voimaantumisen tukeminen -hanke (2019-
2020 Central  Baltic)  toimintaa toteutetti in
Kaarinassa yhteistyössä Turun AMK, Kaarinan
kaupungin mm neuvolan ja Flyktingmedicinskt
Centrum Norrköping kanssa.  Työpajoissa
mall innetti in yhdessä opetuskodin naisten
kanssa koulutusmateriaal ia vanhemmuuteen,
kasvatukseen ja terveyteen l i ittyvistä
teemoista.  Lisäksi  koulutetti in vapaaehtoisia
tukihenkilöitä maahan muuttaneiden naisten
tueksi .  

YOUME - Mielenterveyden lähetti läät
kotoutumisen voimavarana -hankkeessa
(2019-1/2021 AMIF) tehti in menetelmäopas
Mielen hyvinvoinnin lähetti läät kotoutumisen
tukena -toimintaan.  Lisäksi  vahvistetti in
opetuskotien toiminnassa mukana olevien
naisten voimavaroja hyödyntämällä hankkeen
materiaaleja ja  si itä saatua osaamista.  

Jär jestöSotehanke 113 -toimintaan
osall istuimme kumppanuusjär jestönä.

MLL Varsinais-Suomen piiri  ry:n Soppaa ja
Sympatia -hanke toimi perhetyön
vahvistajana Sateenkaari  Kodon päiväkodeissa
keräten perheitä kuukausittain yhteen
Halisissa,  Lausteella ja  Härkämäessä.

KEHITTÄMISTOIMINTA



Päiväkodit
Sateenkaari  Kodon päiväkodit tuottavat
perhelähtöistä ja kodinomaista palvelua
Turun ja Uudenkaupungin alueil la .  Tarjoamme
varhaiskasvatuksen palveluja:  päivähoitoa,
esiopetusta,  vuorohoitoa,  kiel ikylpyryhmiä
sekä ruotsinkiel istä päivähoitoa.  Toiminnassa
oli  vuoden 2020 aikana mukana keskimäärin
380 perhettä.  
Vuosi  2020 oli  tapahtumarikas toimintavuosi
päiväkodeissa,  kaikki  ovat oppineet uutta ja
kehittyneet muutoksien mukana.  Pedagogista
sisältöä on vahvistettu,  työhyvinvointi in ja
ar jen käytäntöihin on panostettu.  Arjessa
pieniä ihmeitä ovat ol leet Covid-19 haasteista
selviytyminen, perheiden ymmärrys ja
joustavuus muuttuvissa t i lanteissa.
Henkilöstö on loistanut luovuudellaan ja
kärsiväl l isyydellään muutosti lanteessa,  vaikka
perustyö lasten kanssa on ol lut entistä
tärkeämpää uudessa ar jessa.

Lapsiperheiden kotipalvelu
Osakeyhtiö tuottaa lapsiperheiden
kotipalveluja Turussa ja Raisiossa.
Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteet ovat
vuonna 2020 toteutuneet toivotusti
asiakastyössä,  ja  kehitys on ol lut myönteinen,
vaikka pandemian alku aiheutti  ensin huolta.
Suull inen palaute asiakasperheiltä ja
yhteistyökumppaneilta on ol lut myönteistä.
Emme ole vastaanottaneet palautetta
virheell isestä työstä tai  muita reklamaatioita.
Tärkeä osa työtä on ol lut kehittää
kotipalvelun uusia toimintatapoja,
asiakastyön turval l isuutta ja
asiakaskokemusta.  Työhyvinvointi  ja
jaksaminen -teema on myös ol lut oleel l inen
osa henkilöstön palavereissa ja koulutuksissa.
Lapsiperheiden ennaltaehkäisevä kotipalvelu
työll isti  vuonna 2020 sekä kokoaikaisia että
tuntityönteki jöitä.  Vuoden lopussa
kotipalvelussa ol i  vi isi  kokoaikaista
työnteki jää.  Vuoden aikana lapsiperheiden
kotipalvelussa on ol lut keskimäärin 50
perhettä.  Asiakkuudet ovat ol leet sekä
pitkäaikaisia että lyhytaikaisia,  r i ippuen
asiakkaan tarpeesta ja t i lanteesta.

SATEENKAARI KOTO OY


