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Vuosi 2021
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Vuosi 2021 on takana ja kovin erilaisena, kuin mitä toivoimme ja suunnittelimme. Pandemia ei päästänyt otteestaan, 
vaikka hetkellisesti saikin hieman “maskivapaammin” hengittää, ja tämä leimasi koko vuoden toimintaa.
Yhdistyksen toiminnasta iso osa perustuu kohtaamiseen ja yhdessä tekemiseen ja yhdessä oppimiseen, ja 
luonnollisesti monta perinteistä toimintatapaa jouduttiin muokkaamaan, jotta saimme toimintaa ylläpidettyä. 
Toiminnallinen sekä taloudellinen tulos on tarkemmin luettavissa tästä toimintakertomuksesta.
 
Kiitokseni kaikille yhdistyksen jäsenille, vapaaehtoisille toimijoille sekä työntekijöille jaksamisesta ja joustamisesta 
jatkuneissa poikkeusoloissa. Yhdessä olemme enemmän.

Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Hollmén



Vuosi 2021
Sateenkaari Koto ry:n vuoden 2021 teema oli terveellinen työelämä. Taaksepäin katsoessa olisi pitänyt olla terveellinen ja 

turvallinen työelämä. Henkilöstön muutosjoustavuus on ollut koetuksella jokaisella toimintayksiköllä ja yksittäisellä 

hanketyöntekijällä. Vuoden aikana kaikkiin toimintoihin on pitänyt tehdä suunnitelma ja varasuunnitelma. Hybriditapahtumat ja 

etätyö ovat tulleet tutuiksi ja tuoneet mahdollisuuksia monimuotoiseen osallistumiseen.

Pandemia tuli myös kalliiksi. Teimme tappiollisen tilinpäätöksen yhdistyksen omistamassa Sateenkaari Koto Oy:ssä ja sen vuoksi 

osinkoa ei saada tulevien hankkeiden omarahoitusosuudeksi eikä perustoiminnan kattamiseksi kuluvan vuoden kustannuksiin. 

Tulevaisuuden näkymät eivät ole turvalliset samalla, kun moninaisen osallistavan perhetyön tarve kasvaa.

Iloisena ja meitä kaikkia voimaannuttavana asiana saimme pitkän tauon jälkeen järjestettyä Perheen Päivän syksyllä Kavalton tilalla. 

Lähes sata aikuista ja lasta vietti seikkailullisen iltapäivän tutustuen melontaan, saappaanheittoon, tikkupullan paistoon ja muuhun 

yhdessä tekemiseen. Perheen Päivä on yhdistyksen tärkeä jäsentapahtuma, jota ei rajoitusten vuoksi ole vuosiin voitu järjestää.  

Vaikutukset näkyvät jäsentoiminnassa, jota lähdimme jo syksyllä vahvistamaan uusilla ideoilla.

Yhdistyksen kehittämishankkeista Multaa ja Mukuloita jäi elämään varhaiskasvatuksen ja Opetuskotien arkeen. Kupittaan 

siirtolapuutarhan oma mökki ja koko alue ovat päivittäisessä käytössä luonnon monimuotoisuuteen tutustumiseksi ja 

luontosuhteen vahvistamiseksi

Päiväkodin johtaja Anna Alanen ja varhaiskasvatuksen opettaja Janna Liikkanen saivat kutsun Linnan juhliin vuoden 

Opetus-palkinnosta, jonka OAJ heille myönsi keväällä 2021 lasten osallisuuden vahvistamiseksi tekemästä työstä. Olemme heistä 

ylpeitä samalla, kun palkinto kertoo koko varhaiskasvatuksen henkilökunnan tekemästä arvokkaasta työstä.

Toiminnanjohtaja Henna Junttila 4



Sateenkaari Koto ry
Yleistä

Vuonna 1998 perustettu Sateenkaari Koto ry on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhdistys. Sateenkaari Koto ry omistaa 

100%:sti osakeyhtiön Sateenkaari Koto Oy:n, joka tuottaa varhaiskasvatuspalveluja ja lapsiperheiden kotipalvelua. Yhdistyksen 

toimintaan kuuluu kotouttavaa työtä tukevat Opetuskodit, kuntouttavaa työtoimintaa ja kehittämishankkeita, joilla vahvistetaan 

mm. perheitä, kestävää kehitystä ja kotoutumista.

Osallistumme Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöjen, oppilaitosten ja kuntakumppaneiden verkosto-, koulutus- ja 

neuvottelupöytiin, joissa kehitetään asiakasprosesseja ja palvelumuotoillaan omaa toimintaa vastaamaan asiakasperheiltä nousseita 

tarpeita. Tavoitteemme on olla mielekäs osa perhepalveluiden kokonaisuutta nykyisillä toimintapaikkakunnilla.

Arvot

Sateenkaari Kodon arvot ovat perhelähtöisyys, läheisyys, kodinomaisuus, osallisuus ja kestävä kehitys. Toimimme arvojen mukaisesti 

perheiden kohtaamisessa, monien eri kulttuurientautaustaiten ihmisten kanssa tehtävässä työssä, yhteistyökumppaneiden ja 

työyhteisöjen välisessä vuorovaikutuksessa.

Kestävä kehitys

Kiertotalous ja kestävän kehityksen periaatteet on tärkeitä kaikessa toiminnassa, erityisesti niiden pitää olla varhaiskasvatuksen 

ytimessä. Jokaisen lapsen kasvua tuetaan tiedostaen että ymmärrys luonnon monimuotoisuudesta, ravinteiden kierrosta ja 

kiertotalouden mukaisesta resurssiviisaudesta on tärkeää vahvistaa lasten ja heidän perheidensä elämässä. Tämän ymmärryksen 

merkitys korostuu entisestään lasten kasvaessa ja muodostaessa maailmankuvaa.
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Sateenkaari Koto ry
Sateenkaari Koto ry:n toimintaperiaatteet

● toimii lapsiperheiden yhteisöllisyyden vahvistajana ja tukee vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

● edistää Kestävän kehityksen mukaista toimintaa kaikessa toiminnassaan.

● tukee monikulttuuristen perheiden viihtymistä ja juurtumista suomalaiseen kulttuuriin ja ympäristöön.

● kehittää ystävätoimintaa kansainvälisesti perheiden ja päiväkotien kanssa.

● tarjoaa vertaistukea, koulutusta ja perhetyötä taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla tasapuolisesti kaikille 

lapsiperheille.

● huolehtii vapaaehtoisista toimijoista perehdyttämällä, kouluttamalla ja työtä ohjaamalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

● tekee tiivistä yhteistyötä Sateenkaari Koto Oy:n päiväkotien ja kotipalvelun kanssa.

● järjestää harrastus-, virkistys-, kurssi- ja tukitoimintaa.

● toimii yhteistyössä muiden oman alansa toimijoiden kanssa. 

● harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

● seuraa varhaiskasvatuksen ja perhetyön tutkimus- ja kehittämistyötä.
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Hallitus 2021

Kimmo Hollmén, puheenjohtaja

Henri Liimula, varapuheenjohtaja

Henna Junttila, sihteeri

Martina Uotinen, Laura Hillgren, Johanna Räisänen ja Otto Elomäki. Ei varajäseniä.

Yhdistys omistaa 100 % Sateenkaari Koto Oy:n ja Kiinteistö Oy Tiiitiäisenpuiston osakkeista. Olemme Oy VASSO Ab järjestöjäsen ja 

Turun Uuden Teatterin kannatusjäsen. 

Hallituksen kokouspäivät 2021   

Hallitus kokousti kahdeksan kertaa vuoden aikana eri tavoilla, mm sähköpostikokous, etäkokouksia ja paikan päällä turvavälit 

huomioiden. Sen lisäksi hallitus piti yhteyttä puhelimitse ja käytti omaa sähköistä työhuonetta.

Vuosikokoukset     

Kevätkokous 22.4.2021

Syyskokous 16.11.2021

Yhdistyksen tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Soinio & Co Oy, vastuullisena tilintarkastajana Jussi Viitanen.
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Sateenkaari Koto ry
Viestintä

Yhdistyksen tiedottamisen päätehtävä oli jakaa tietoa palveluista ja toiminnasta asiakkaille, kohderyhmille, sidosryhmille ja 

verkostoille. Viestinnän pääkanavat olivat kotisivut, sosiaalinen media, Sateenkaari Kodon vuosikalenteri, kuukausikirjeet ja 

jäsenkirjeet. Vuonna 2021 perustettiin organisaatiolle myös LinkedIn-sivusto laajentamaan viestintää ja panostettiin sisältöön myös 

Youtube-kanavassa.

Vuonna 2021 Sateenkaari Koto viesti ja vaikutti monikanavaisesti verkossa. Sosiaalisen median merkitys kasvoi kohdennetussa 

viestinnässä. Kuukausi- ja jäsenkirjeitä jaettiin sähköisesti vuoden 2021 aikana yhteensä 10 kappaletta. Vuoden aikana osallistuttiin 

moneen webinaarin esittelemällä toimintaa ja oltiin mukana erilaisissa messutapahtumissa.

Resurssit

Työntekijöinä on ollut keskimäärin 12 vuonna 2021. Yhdistyksellä on noin 60 aktiivista vapaaehtoista mukana erilaisissa 

toiminnoissa esimerkiksi mentoreina, vertaisasiantuntijoina ja päiväkotikummeina. Kannatusjäsenten määrä laski vuonna 2021, 

koska isot tapahtumat jäivät pois. Osaamispääomaa kasvatettiin organisaation erilaisilla koulutuspäivillä.

Talous

Varsinainen toiminta, joka tarkoittaa yhdistyksen ydintä, asiakastyötä, on -20 927,07€. Sen sijaan rahoitus ja sijoitustoiminta on 118 

272,89€. Rahoitus ja sijoitustoimintaa yhdistyksessä liittyy varhaiskasvatukseen, jonka nettotappio vuonna 2021 oli 39.000€ . 

Yhdistyksen tilikauden 1.1.–31.12.2021 tulos oli  98 155,82€. 
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Arvot arjessa vuonna 2021
Perhelähtöisyys

Lapsi- ja perhelähtöisyys on toiminnan perusta. Siksi olemme olemassa. Palvelujen monipuolisuus tuo perheille eväitä arkeen. Palveluja kehitetään yhdessä perheiden 

kanssa. Arvostukseen ja keskinäiseen luottamukseen perustuva yhteistyö perheiden kanssa muodostuu pienistä kohtaamisista ja perheiden kuulemisesta oikealla 

hetkellä. Perheen päivän tapahtuma Kavalton tilalla vahvisti yhteisöllisyyttä. Paikalla oli yli 40 perhekuntaa.

Läheisyys

Läheisyys on ihmisen perustarve. Vuonna 2021 mietimme, miten tätä tunnetta luodaan, vahvistetaan ja ylläpidetään asiakkaille ja henkilöstölle uudessa tilanteessa. 

Kohtaamisia ja läsnäoloa pystyttiin toteuttamaan eri tavalla vuoden aikana. Matalalla kynnyksellä toimivat palvelut ja toiminnot pidettiin lähelle asiakasta ja hänen 

lähiympäristöään.

Kodinomaisuus

Vuoden aikana kaikissa yksiköissä kiinnitettiin tilajärjestelyin ja toiminnan sisällöillä huomiota viihtyvyyteen, turvallisuuteen, ja toimivuuteen. Varhaiskasvatuksessa 

kodinomaisuutta päiviin tuovat esim. leppoisat leikit, ruokahetket omissa pienryhmissä, kasvimaiden ja pihapiirin hoitaminen yhdessä sekä retket lasten toiveiden 

mukaisiin lähikohteisiin.

Osallisuus

Osallisuutta on vahvistettu ja ylläpidetty asiakkaiden, vertaisryhmien, vapaaehtoisten ja henkilöstön kanssa etäaikana uusin keinoin ja järjestelyin. Olemme miettineet 

yhdessä toimintoja ja työtapoja, joilla voimme auttaa parhaiten tilanteessa, jossa kohtaamisia on rajoitettava. Yhteisöllisyyden tunnetta luotiin tarjoamalla helppoja  

etätapahtumia. Pieniä ihmeitä tapahtuu aina, kun lapsi voi hyvin, oppii uutta ja saa ihmetellä ilmiöitä omien vahvuuksiensa kautta. Kun kasvattaja huomioi herkästi 

lapsen pienetkin aloitteet ja kiinnostuksen kohteet ja ohjaa lapsen oppimisprosesseja hänen kokemusmaailmaansa ymmärtäen, lapsen osallisuus toteutuu kaikissa 

ikävaiheissa.

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoista arkea on edistetty asiakasryhmien ja työyhteisöjen kanssa. Oikea-aikainen saatavuus ja toimiva palveluohjaus 

perheiden palveluissa on sosiaalisesti kestävää. Olemme pienentäneet omaa hiilijalanjälkeä esim. lisäämällä kasvisruokia tai käyttämällä lähituotantoa aina 

mahdollisuuksien mukaan. Olemme tehostaneet asianmukaista kierrätystä ja uudelleen käyttämistä. Asiakkaiden kanssa olemme tutustuneet luontoon ja 

lähiympäristön ekosysteemiin. Käytämme joukkoliikennettä aina mahdollisuuksien mukaan, ja etäosallistumismahdollisuudet tilaisuuksiin ja palavereihin ovat 

vahvistuneet vuoden aikana. Huomioimme hankintojen elinkaaren ostoissa ja pyrimme  aina ensin korjaamaan ennen uuden hankintaa. Päiväkotitoimintaamme on 

jatkuvasti kehitetty ekologisuuden, taloudellisuuden sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden periaatteita noudattaen. Käytännössä nämä periaatteet näkyvät 

toiminnassamme mm. lasten luontosuhteen vahvistamisena, pyrkimyksenä säästeliäisyyteen veden- ja sähkönkulutuksessa, hyvinvoinnin, terveiden elämäntapojen ja 

tasa-arvoisuuden edistämisessä sekä erilaisten kulttuuriperinteiden ja tapojen vaalimisessa ja arvostamisessa.
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Toiminta 2021
Kuntouttava työtoiminta

Työtehtävien monipuolistaminen

Opetuskodeissa kuntouttavaa työtoimintaa on kehitetty ammatillisia valmiuksia vahvistavaan suuntaan. Työtoiminnassa otettu 

huomioon mm. ammatillisten tutkintojen käytännön tehtävät ja tarvittavat työelämätaidot. Näiden osaamisalueiden kehittäminen 

kuntouttavassa työtoiminnassa on vahvistanut asiakkaiden henkilökohtaisia tavoitteita ja jatkosuunnitelmien kartoittamista. 

Etätyöskentelymallien jatkokehittäminen

Hybridikuntoutus jatkui keväällä 2021. Työtehtävissä huomioitiin asiakkaiden tavoitteet, elämänhallinta- ja vuorovaikutustaidot sekä  

työ- ja toimintakyky sekä tuettiin haasteellisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden jaksamista. Toteutuksessa huomioitiin 

asiakkaiden yksilölliset erot digitaidoissa. Yksilöohjaukset toteutettiin puhelimitse, videoyhteyksillä tai tarvittaessa opetuskodissa 

lähikontaktina.  Syksyllä hybridin käyttö vakiintui osaksi arkea ja toimi hyvin.

Yhteistyöverkostojen vahvistaminen

Kaarinan kaupungin aloitteesta Hovirinnan Opetuskodissa aloitti miesten kuntouttavan työtoiminnan ryhmä keväällä 2021. Toiminta 

oli suosittua ja vakiintui syksyllä. Maahanmuuttajataustaisten miesten ryhmä sai hyvinvointi- ja työvalmennusta, teki retkiä ja laittoi 

ruokaa. Ryhmässä käynti tuki osallistujien käytännön suomen kielen taidon kehittymistä.

Osallistuimme v. 2021 kilpailutukseen Turku, Kaarina, Naantali, Raisio ja Akseli-kunnat kuntouttavan työtoiminnan palveluista, jotka 

hyväksyttiin vuodelle 2022. 
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Toiminta 2021
Opetuskotitoimintaa

Opetuskotitoiminta lisäsi sekä Turun Halisissa että Kaarinan Hovirinnassa alueen maahanmuuttajanaisen kulttuuri- ja 

kasvatustietoisuutta, joka vahvistaa seuraavan sukupolven integroitumista ja koko lapsiperheen hyvinvointia. Työtä tehtiin eri 

teemojen, työpajojen, kielikurssin ja retkien kautta. Opetuskodin avointa toimintaa oli haastavaa pitää auki rajoituksen takia. 

Palveluneuvontaa tarjottiin koko toimintavuoden aikana  sekä etäyhteydellä että paikan päällä  yksilöllisesti.

1-3- luokkalaisten perheet

Alueen lasten vanhemmat ovat saaneet ohjausta mm. Wilman päivittämisessä ja viestien kirjoittamisessa opettajalle. Huoltajilta 

on saatu myönteistä palautetta yhteistyöstä. Olemme myös viestineet Covid-19 pandemiasta, rokotuksista ja maailmantilanteista 

jotka voivat vaikuttaa lapsen hyvinvointiin ja näyttäytyä arjessa erilaisina haasteina esim. koulussa tai kotona. 

Koulunkäynnin tukeminen

Halisten Opetuskodin Läksykerhon toimintaa laajennettiin kolmeen arki-iltapäivään 1.-4. -luokkalaisille lapsille. Tiistai, keskiviikko ja 

torstai-iltapäivisin kokoontuu kolmeksi tunniksi 10 - 17 lasta tekemään läksynsä, valmistautumaan kokeisiin ja syömään ravitsevan 

välipalan. Läksykerhossa lapset saavat lisäksi turvalliset läsnäolevat aikuiset kerhotoiminnan ajaksi. 

Läksykerhon tärkeä tehtävä oli tukea lapsia, joilla suomen kieli oli toisena kielenä. Yhteistyö koululaisten opettajien kanssa on 

vahvistunut vuosien myötä. Kommunikointia vanhempien kanssa kehitettiin syksyn 2021 aikana mm.  ilmoittamalla huoltajille 

havainnoista ja haasteista.
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Toiminta 2021
Vapaaehtoistyö ja vertaistoiminta

Ammatillisen  ohjauksen  ja perehdytyksen merkitys on korostunut tilanteessa, jossa vapaaehtoisten väliset tapaamiset ja paljon 

toimintaa piti järjestää etäyhteyksin. 

Digitaalinen osaamismerkki laajentui vuoden aikana. Digitaalinen osaamismerkin käyttöä jatkettiin yhdistyksen 

vapaaehtoistoiminnan näkyväksi tekemiseksi. Digitaalisella osaamismerkillä voi kertoa vapaaehtoistyön kautta hankkimastaan 

osaamisesta esimerkiksi koululle, harjoittelupaikalle tai työnantajalle. Yhdistyksen osaamismerkkejä ovat Monikulttuurisen 

kohtaamispaikan ohjaaja ja Mentori-osaamismerkki. 

Säännölliset vapaaehtoisten tapaamiset toteutettiin vuoden aikana neljä kertaa. 

Vertaistoiminnassa järjestettiin vuoden Vertaisasiantuntija -koulutus. Koulutuksessa käsiteltiin vertaisasiantuntijana toimimista 

sekä erilaisioa teemoja, erityisesti seksuaalikasvatusta. Myös SoMe-kanava yhdistettiin vapaaehtoistoiminnan kanssa niin, että 

saatiin yhteinen foorumi keskustella ja jakaa tietoa.
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Toiminta 2021
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OPH: Multaa ja Mukuloita 2 -hanke

Kevään tutkimusteemana oli aurinko ja sen ilmiöt. Aurinkoa tutkittiin monesta eri näkökulmasta: tehtiin kasvukokeita 

valossa ja varjossa, tutustuttiin valon ja varjojen ominaisuuksiin, tehtiin sulatuskokeita ja tutustuttiin laajasti avaruuteen. 

Puutarhalla havainnoitiin konkreettisesti auringon aiheuttamaa haihtumista puista ja maaperästä. Keväällä testattiin 

koronapandemian estämien hanketyöntekijän vierailujen tilalla päiväkotien välistä lasten LuMa-tiedefoorumia. Foorumissa 

lapset pohtivat arjestaan nousevia kiinnostavia aiheita yhdessä toisen päiväkotiryhmän kanssa, esittäen vuorotellen 

kysymyksiä ja hankkien niihin kavereilta vastauksia.

Kevään jälkeen hanketyöntekijä keskittyi loppuseminaarin valmisteluihin ja raportin kirjoittamiseen, Pääskynpesän ryhmien 

jatkaessa päivittäisiä käyntejään puutarhalla. Loppuseminaari toteutettiin webinaarina kesäkuussa. Hanke päättyi kahden 

toimintavuoden jälkeen heinäkuussa 2021. Hankkeen kaikki hankeajan parhaimmat materiaalit ja oivallukset koottiin Multaa 

ja Mukuloita kaupunkipuutarhassa-toimintamalliin. Materiaalikokonaisuus on tarkoitettu puutarhaympäristössä toimimiseen 

ja tutkimiseen ja se koostuu neljästä eri vuodenaikoina käytettävästä kaupunkipuutarhabingosta sekä niihin sisältyvistä 

syventävistä lisämateriaaleista.

Syksyllä Pääskynpesän ryhmät jatkoivat itsenäisiä käyntejään puutarhalla. Ryhmillä oli viikottaiset vuorot ja aina perjantaisin 

heidän tukenaan oli puutarhuriksi opiskeleva puutarharyhmän varhaiskasvatuksen opettaja, näin hankkeen aikana saatu 

tieto-taito ja innostus puutarhatoiminnasta siirtyi luontevasti Pääskynpesän ryhmien arkeen.

https://www.sateenkaarikoto.fi/multaajamukuloita2/


Toiminta 2021
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STEA: Yhdessä oppien -hanke

Hankkeen toteuttama mentoritoiminta jatkui vakiintuneella toiminnalla vuonna 2021. Koulutuksia pidettiin kolme, joista 

mukaan saatiin 13 uutta mentoria. Mentorikoulutuksen sisältöä kehitettiin yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa lisäämällä 

osioita mentalisaatiosta ja vapaaehtoisten jaksamisesta. Vuoden aikana luotiin yhdessä vapaaehtoisten ja Siivet-hankkeen 

kanssa työelämämentorikoulutus, joka syventää mentorien osaamista työ-ja opiskeluasioihin liittyen. 

Työelämämentorikoulutus järjestettiin kerran syksyllä 2021. Olemassa olevien mentoreiden työtä tuettiin säännöllisillä 

verkko tapaamisilla, joka mahdollisti vertaistuen ja näin vahvisti mentoreiden jaksamista. Myös uusia mentoripareja 

yhdistettiin ja heidän yhteistyötään tuettiin yhteisten tapaamisten ja toiminnan ohjauksen avulla.

Hanke laajeni Turkuun loppuvuodesta 2021 ja aloitettiin työpajatoiminta hankkeen tiimoilta. Työpajojen teemat tukivat 

vanhemmuutta, oman elämän hallintaa, arjessa jaksamista ja voimavarojen vahvistamista, naiseutta ja oman paikan 

löytämistä vieraassa maassa. Hanke järjesti teemapäiviä, jotka pitivät sisällään mm. kokemusasiantuntijoiden 

puheenvuoroja. Teemapäivien aiheet olivat monikulttuurisia ja käsittelivät toimintaamme tukevia aiheita, kuten kasvua 

kahden kulttuurin välissä. Netti-Mustikka, monikulttuurinen kohtaamispaikka verkossa jatkoi toimintaansa koko vuoden.

https://www.sateenkaarikoto.fi/yhdessa-oppien/
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ESR: SIIVET -hanke

Siivet - Maahan muuttaneet naiset kohti työelämää sosiaalista osallisuutta vahvistamalla -hanke jatkoi toimintaansa vuonna 

2021 keskittyen jalkautuvan työvalmentajan toiminnan mallintamiseen ja osuuskuntatoiminnan perusteiden luomiseen. 

Hankkeen rahoittajina toimi Euroopan sosiaalirahasto (ESR) sekä Kaarinan ja Raision kaupungit. Hankkeessa tehtiin 

materiaalia työvalmennukseen ja työyhteisöihin liittyen ja mm. hankkeen vahvuuskortit sekä haastattelukortit valmistuivat. 

Jalkautuvan työvalmentajan toimintamallia käytettiin kohderyhmään kuuluvien naisten ohjaustyössä sekä yhteistyössä 

työnantajien kanssa. Maahanmuuttaneille naisille tarkoitettuja valmennusryhmiä järjestettiin keväällä verkossa ja 

syksypuolella myös lähivalmennuksena. Yksilövalmennuksia järjestettiin lähinnä lähivalmennuksina. 

Hankkeen asiakastavoitteet saatiin pääosin saavutettua, vaikka Covid-19 -pandemia haittasi toimintaa lähes koko vuoden. 

Hanke järjesti myös työseminaarin keväällä verkossa ja syksypuolella lähitilaisuutena Raisiossa. Hankerahoituksen jäätyä 

osittain käyttämättä vuosina 2020-2021 päätettiin yhteistyössä rahoittajien kanssa muutoshakemuksella, että hanke voi 

jatkua syyskuun 2022 asti.

https://www.sateenkaarikoto.fi/siivet/
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TEM:n rahoittama Tasa-arvoinen arki-hanketoiminta sai jatkoaikaa kevään 2021

Hankkeen toimenpiteet juurrutettiin kevään 2021 aikana osaksi yhdistyksen toimintaa. Hankkeen aikana laadittu 

menetelmäopas sekä vertaisasiantuntija -koulutusmateriaali jäivät yhdistykselle käyttöön. Näin yhdistyksen työntekijät ja 

vapaaehtoiset voivat hyödyntää hankkeen materiaaleja, järjestää teemaryhmiä sekä kouluttaa lisää vertaisasiantuntijoita. 

Hankkeen aikana koulutettuja vapaaehtoisia koordinoi yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit. Vapaaehtoisten 

tukena on myös heille luotu Facebook -verkosto, jossa he voivat jakaa kokemuksiaan ja jonne jaetaan koulutuksen 

materiaalia ja teemaan sopivia artikkeleita. Tavoitteena on jakaa vastuualueet, suunnitella tulevaa sekä lisätä tietoa 

toiminnan teemoista esimerkiksi ulkopuolisia puhujia hyödyntämällä. Poikkeustilan ja rajoitusten aikana on pyritty 

löytämään uudenlaisia keinoja tukea naisten tasa-arvoista osallistumista ja kotoutumista. Ohjaaja työskenteli työparina 

muiden Opetuskodissa työskentelevien työntekijöiden kanssa, mutta jalkautui itsenäisesti omalle alueelle.

Kevätkaudella 2021 hanketoimintaa toteutettiin hybridimallilla liittyen Varsinais-Suomen joskus nopeastikin muuttuvista 

rajoituksista. Monikulttuurisen kohtaamispaikka toimintaa viikoittain Halisissa jatkui vuonna 2021. Vuonna 2021 

toteutettiin palveluneuvontakertoja oli 100. Monikulttuurinen kohtaamispaikka kokoontui Halisissa 20 kertaa ja osallistujia 

60. Hiihtolomaviikolla järjestettiin yksi retki ja monikulttuurisia perheretkiä tehtiin kesäkuussa 5 kpl (Turun Ruissaloon, 

Kuralan Kylämäkeen,  Kurjenrahkan kansallispuistoon ja Liedon Zoolandiaan. Osallistujia retkissä oli yhteensä 205. 

Hanketoiminta tavoitti vuoden 2021 aikana yhteensä 246 naista ja 162 lasta erilaisissa toiminnoissa.
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Yhdistys hankekumppanina

VSLJ:n kanssa järjestettiin  yhdessä toimintaa Halisten alueella. Syksyllä Halisissa toteutettiin neljä eri ryhmää; naisten ryhmä, 

tyttökerho, monikulttuurinen naisten ryhmä  ja äiti-tyttö -kerho. Vertaistoiminnassa toteutetut ryhmät oli suunniteltu ja 

toteutettu alueen asukkaiden ja äitien sekä tyttöjen tarpeita miettien. Toiminnan sisällöistä tehtiin yhdessä osallistujien 

kanssa innostavaa. Työskentelyn ote oli vahvasti palveluohjauksellinen. Kerhoissa oli tarjolla välipalaa, yhteinen ruokailu tuo 

myös ihmiset yhteen. Vapaan keskustelun lisäksi järjestettiin ohjattua toimintaa esim. kädentaitoja, teemakeskusteluja. 

Tyttökerho suunnattiin alueen 8-12-vuotiaille tytöille. Tyttökerho oli iltapäivällä, joten tytöt pystyivät tulemaan sinne suoraan 

koulusta. Tyttökerhossa oli tarjolla välipalaa ja mukavaa yhdessä tekemistä. Osallistujia tavoitettiin Opetuskoti Mustikan, 

päiväkotien, perusopetuksen, nuorisotoimen, Turun 4H:n toiminnan ja muun vahvan verkostotyön kautta. 

Asukasbudjetti mahdollisti Halisfest tapahtumat Halisissa yhdessä Kirjantalon, Tanssiteatteri Erin ja Aura of Puppetsin kanssa.  

Tapahtumat järjestettiin Halisissa yhteistyössä hankkeen verkoston kanssa Nuoriostila Huudin ympäristössä ja jokirannassa 

Koroisten alueella. Elokuussa ja marraskuussa tapahtumat keräsivät uusia osallistujia tapahtumapäivinä mukaan toimintaan ja 

nautttimaan päivän esityksistä. 

Maahanmuuttajayhdistysten koronatoimenpiteiden tukeminen - Turun Kaupunki

Tavoitettiin päiväkodin ja opetuskotitoimintamme kautta maahan muuttaneita perheitä säännöllisesti viikoittaisen toiminnan 

kautta tai erilaisia kanavia käyttäen. Kielimuuria madalleettiin henkilökohtaisilla ohjauksella. Huolen puheeksi ottaminen oli 

tärkeää ja henkinen tuki, sillä perheillä suuri huoli omasta terveydestä sekä muiden kotimaissa olevien sukulaisista.
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Sateenkaari Koto Oy - Päiväkodit

Sateenkaari Kodon päiväkodit tuottavat perhelähtöistä ja kodinomaista palvelua Turun ja Uudenkaupungin alueilla. 

Tarjoamme varhaiskasvatuksen päivähoitoa, esiopetusta, vuorohoitoa, kielikylpyryhmiä sekä ruotsinkielistä päivähoitoa. 

Toiminnassa oli vuoden 2021 aikana mukana keskimäärin 375 perhettä. 

Vuosi 2021 oli tapahtumarikas toimintavuosi päiväkodeissa, kaikki ovat oppineet uutta ja kehittyneet yhdessä. 

Kokonaisuudessa pedagogista sisältöä on vahvistettu ja sisäiset pedagogiset materiaalit koskien LuMa, kieli ja leikki on 

avattu henkilökunnalle sekä kehitetty yhdessä. Terveelliseen työelämään ja työhyvinvointiin sekä arjen käytäntöihin on 

panostettu vuoden aikana erilaisin tavoin sekä pienissä ja isommissa ryhmissä. 

Arjessa pieniä ihmeitä ovat olleet ihanat asiakaspalautteet lapsilta ja perheiltä sekä omista työyhteisöistä. Vuosi oli myös 

Covid-19 haasteista selviytymistä, ja siinä perheiden ja henkilökunnan ymmärrys sekä joustavuus muuttuvissa tilanteissa 

on ollut arvokasta. Henkilökunta on taas loistanut arjen muutostilanteessa. Perustyö lasten kanssa on ollut tärkeintä.
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Sateenkaari Koto Oy - Lapsiperheiden kotipalvelut

Osakeyhtiö tuottaa lapsiperheiden kotipalvelua Turussa ja Raisiossa. Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteet ovat vuonna 

2021 toteutuneet toivotusti asiakastyössä, vaikka pandemian haasteet ovat näkyvissä arjessa. Suullinen palaute 

asiakasperheiltä ja yhteistyökumppaneilta on ollut myönteistä. Teimme asiakastyytyväisyyskyselyn loppuvuodesta ja 

olemme iloisia tuloksista, joista ilmenee työn laatu, asiakasnäkökulma edellä ja ammattilaisuus. Ihanaa saada kiitosta 

helposti lähestyttävyydestä ja lämpimästä kohtaamisesta. Emme ole vastaanottaneet palautetta virheellisestä työstä tai 

muita reklamaatioita.  Yhdestä asiakaskäynnistä annettiin pyydettäessä kirjallinen selvitys. 

Tärkeä osa työtä on ollut kehittää kotipalvelun uusia toimintatapoja, asiakastyön turvallisuutta ja asiakaskokemusta. 

Terveellinen työelämä -teema on myös ollut oleellinen osa henkilöstön palavereissa ja koulutuksissa. Lapsiperheiden 

ennaltaehkäisevä kotipalvelu työllisti vuonna 2021 sekä kokoaikaisia että tuntityöntekijöitä. Vuoden lopussa kotipalvelussa 

oli kuusi kokoaikaista työntekijää. Vuoden aikana lapsiperheiden kotipalvelussa on ollut 65 perhettä. Asiakkuudet ovat 

olleet sekä pitkäaikaisia että lyhytaikaisia, riippuen asiakkaan tarpeesta ja tilanteesta. 
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