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YHDISTYKSEN JÄSENKIRJE,
jossa kerromme ajankohtaiset kuulumiset sekä tiedot lähiajan
tapahtumista ja kokouksista. Jäsenkirje ilmestyy noin neljä
kertaa vuodessa.

VUONNA 2020
Terveellinen

ja

Sateenkaari

Koto

kestävä

elämäntapa

on

Arvoisat Sateenkaari Koto ry:n jäsenet! Minulla on

ry:n,

päiväkotien

ja

ilo ja kunnia päästä esittäytymään yhdistyksen

lapsiperheen kotipalvelun teema vuodelle 2020.

uutena

Kestävä elämäntapa on prosessi, jossa meidän

tiedustelun,

kaikkien - pienestä suurimpaan - osallistuminen

kehittämässä

on tärkeää ja jossa osaaminen kasvaa tekemällä.

yhdistystä, ja pitkään ei tarvinnut pohtia tätä

Voimme kokea onnistumisen iloa

mahdollisuutta.

tekemisen

riemua.

itseämme

ja

Voimme

kannustaa

synnytämme

ja yhdessä

kokonaisvaltaista

hyvä

ravinto.

Se

on

elämän

kehitys

lisäämistä

tarkoittaa
ja

mm.

materiaalisen

myös kulujen hillintää ja sitä kautta säästöjen
syntymistä yhdessä tekemiseen. Kunnioitamme
kierrättämään

eteenpäin

tätä

Onneksi

rekrytointia

tehneet

Olen

40

vuotias

perheenisä

Kaarinasta.

Uusperheessämme on yhteensä viisi lasta, joten

kulutuksen vähentämistä. Käytännössä tämä on

luonnon

viemässä

kirjoitan ensimmäistä kertaa jäsentiedotteeseen.

arvostavaa

luottamusta

kestävä

ja

Samalla

ja pulmat ratkaistaan yhdessä. Taloudellisesti ja
ekotehokkuuden

olla

toisiamme.

moninaisuuteen, jossa ihmiset ja asiat kohdataan
ekologisesti

kiinnostaisi

henkilöt olivat kanssani samaa mieltä ja nyt

Terveellinen elämäntapa on paljon muutakin kuin
tai

sain

minua

haastaa

yhteisöllisyyttä,

uni

Syksyllä

josko

myös

toistemme kohtaamista.

riittävä

puheenjohtajana.

monimuotoisuutta,
mahdollisimman

pyrimme
paljon

vähentämään energian ja veden kulutusta.

sekä

arkemme koostuu päivähoito- sekä koulujutuista
sekä tietenkin omista ja lasten harrastuksista
työpäivien päätteeksi. Itse olen monessa mukana
niin työn kuin myös harrastusten osalta, ja nyt
myös

Sateenkaari

Koton

matkassa

viemässä

yhdistyksen toimintaa eteenpäin.
Kannustan
yhdistyksen

teitä

kaikkia

tapahtumiin

ideoitanne

esittämään

yhdistyksen

monipuolistamiseksi,
mielestänne

osallistumaan
ja

jos

puuttuu.

jotain

toiminnan
tällä

Aktiivisella

hetkellä

yhteistyöllä

saamme hienoja tuloksia aikaan. Toivottavasti
tapaamme

ainakin

perhepäivässä

muussa yhdistyksen tapahtumassa!
-Kimmo Hollmén
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tai

jossain
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Kuntouttava työtoiminta, Sateenkaari Koto ry tarjoaa kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaista
palvelua. Tavoitteena on ehkäistä työttömyyden kielteisiä vaikutuksia ja parantaa toimintakykyä
vahvistamalla asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Yhdistys toimii
palveluntuottajana Turun, Kaarinan, Sauvon ja Akseli-kuntien alueella.
Opetuskotien

toimintakaudet

vertaisryhmät

sekä

ovat

ammattillisesti

käynnistyneet.
ohjatut

Viikko-ohjelmaamme

teemaryhmät.

kuuluvat

Kielikurssin

osalta

erilaiset

jatkamme

yhteistyötä Turun Kristillisen opiston ja Akateemisten naisten Luetaan yhdessä-verkoston kanssa.
Tutustu monipuoliseen toimintaan toimintakalentereistamme, jotka löydät kotisivulta.
Läksykerhotoimintaa järjestetään molemmissa toimipisteissä ja niissä toimivat ohjaajien kanssa
yhteistyökumppaneidemme vapaaehtoiset. Haluaisitko sinä tulla mukaan läksykerhon ohjaajaksi?
Jos niin ole yhteydessä Jenniin ja Anniinaan.
Oppilaitosyhteistyön kautta vahvistamme osaamispääomaamme esim. YouMe- ja WoHealthhankkeiden

kautta.

Lisäksi

tarjoamme

käytännön

harjoittelupaikkoja

monipuolisesti

eri

oppilaitosten opiskelijoille, jotka tuovat arjen toimintamme tuoreita ja ajankohtaisia näkökulmia.
Vuonna

2020

käynnistämme

kolme

uutta

kehittämishanketta

jotka

kaikki

liittyvät

maahanmuuttaneiden naisten ja monikulttuuristen perheiden tukemiseen. Hankkeet toimivat
Turun seudulla ja niistä lisää ensi kirjeessä. Jokainen hanke löytyy kotisivultamme johon myös
päivitetään ajankohtaisia asioita ja voit seurata hankkeiden toiminnan etenemistä sieltä.

Hallituksen kokoonpano
vuonna 2020:
Kimmo Hollmén, pj
Laura Hillgren
Johanna Räisänen
Martina Uotinen
Otto Elomäki
Kati Palonen
Henri Liimula, vpj
Henna Junttila, sihteeri
Seuraavat kokoukset:
Hallitus kokoontuu
maanantaina 10.2 ja
keskiviikkona 25.3.
Yhdistyksen vuosikokous
23.4.2020

Tulevat tapahtumat:
25.2 Perheiden Talvirieha
7.3 Varhaiskasvatusmessut Turussa
14.5 Perheen Päivä + kevätjuhla Turussa
15.5 Perheen Päivä + kevätjuhla Uudessakaupungissa
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