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Vuosi 2019 
 
Sateenkaari Koto ry:n uutena puheenjohtajana sain kunnian aloittaa toimintavuoden 2020 hienosti           
sujuneen vuoden 2019 jälkeen. Syyskokous vahvisti toimintasuunnitelmat sekä talousarviot tälle          
vuodelle, mutta eipä meistä kukaan osannut arvata, missä tilanteessa olemme neljä kuukautta            
myöhemmin. Kokemukseni keväästä 2020 vahvistavat näkemykseni yhdistyksen monipuolisesta ja         
ammattitaitoisesta henkilökunnasta sekä vapaaehtoisten joukosta. Yhteinen tavoite on ollut, ja on           
edelleen selkeä, ja kaikki ovat valmiina tekemään, toimimaan, joustamaan sekä kehittämään uutta            
radikaalisti muuttuneessa maailmassa ja toimintaympäristössä. Kiitän kaikkia yhdistyksen jäseniä,         
vapaaehtoisia, henkilökuntaa sekä yhteistyökumppaneita menneestä vuodesta 2019. Arki on ollut ja           
tulee olemaan myös tulevaisuudessakin täynnä pieniä ihmeitä - niin koko maailmassa kuin            
Sateenkari Koto ry:ssä.  

 - Kimmo Hollmén, puheenjohtaja  
 
 
 
Vuoden aikana tehty paljon kehittämistyötä. Multaa ja Mukuloita kaupunkipuutarhassa on kaikkien           
päiväkotien yhteinen ympäristöohjelma, joka alkoi kesäkuussa 2019. Sitä toteutetaan Kupittaan          
siirtolapuutarhassa ja Tiitiäisen kodan ymprärillä, päiväkodin ulkona ja sisällä. Se on jatkoa Multaa ja              
Mukuloita - ruuan ja ravinteiden kierto - hankkeelle, joka päättyi maaliskuussa 2019. Sateenkaari             
Kodon varhaiskasvatuksessa jokainen työntekijä tunnistaa elävän ympäristön merkityksen ja osaa          
ohjata eri ikäisiä lapsia ekososiaalisen kasvuun.  

Opetuskotitoiminta naisen sosiaalisen osallisuuden vahvistajana ja perheen kotoutumisen        
edistäjänä on merkittävä. Turun kaupunki avustaa vuosittain Turun Opetuskodin ylläpitämistä.          
Sateenkaari Koto ry ja sen omistama osakeyhtiö, Sateenkaari Koto Oy tukeavat toisiaan eri             
toiminnoissa ja vahvistamalla toistensa osaamispääomaa. 

Monikulttuurinen työ maahanmuuttajaperheiden kanssa on hanketoiminnan kautta vahvistunut        
entisestään. ESR:n rahoittama iso kotiäitien työelämäpolkujen rakentajana päättyi kesällä 2019 ja           
sen innoittamana aloitettiin välittömästi uusien hankkeiden suunnittelu ja hakuprosessit mm. ESR:n,           
Stea:n ja TEM:n kautta. Yhdessä asiakkaiden ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa ollaan löydetty            
uusia kehittämisen polkuja. Vapaaehtoistyön kehittäminen Mentorointiohjelman avulla, TEM:n        
tasa-arvoinen arki ja seksuaaliturvallisuus sekä Siivet työelämään saivat kaikki rahoituspäätöksen          
vielä ennen uuden toimintavuoden käynnistymistä.  

Alkuvuoden isot rekryt toivat taas lisää osaamista ja intoa tärkeään työhömme. Kiitos kuluneesta             
vuodesta kaikille tärkeille työntekijöille, yhteistyökumppaneille ja vapaaehtoisille toimijoille. 

 
- Henna Junttila, toiminnanjohtaja 
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Yhdistys 
Sateenkaari Koto ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Ekologisesti ja          
kulttuurisesti kestävä kehitys ohjaa toimintamme. Perhelähtöisyys, läheisyys ja kodinomaisuus ovat          
arjessa toteutuvia arvoja.  

Luotettava, turvallinen ja osaava toimija 

Vuonna 2019 olemme vahvasti työskennellyt kohti visiota että olemme vuonna 2020           
ennaltaehkäisevän perhetyön- ja varhaiskasvatuspalvelujen sekä monikulttuurisen osaamisen       
toteuttajana merkittävä kolmannen sektorin kumppani Varsinais-Suomen alueen kunnille ja         
kaupungeille. Tärkeää olisi myös että Sateenkaari Koto on kiinnostava ja vakaa työnantaja, joka             
tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden kehittyä omassa työssään ja kehittää edelleen uusia          
palveluja vastaamaan monipuolisesti perheiden tarpeita. Vuonna 2019 saimme luvan aloittaa          
kuntouttavan työtoiminnan Turussa. Olemme myös mukana monessa kehittämishankkeessa.  

Toimintaperiaatteet 

Sateenkaari koto ry toimii lapsiperheiden yhteisöllisyyden vahvistajana ja tukee vanhempia heidän 
kasvatustehtävässään 

● 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 työn 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 

Hallitus 2019 
Hallituksen jäsenet: 
Maria Koponen, puheenjohtaja 
Satu Husso, varapuheenjohtaja  
Martina Uotinen Kati Palonen 
Otto Elomäki Henri Liimula 
Johanna Räisänen Henna Junttila, sihteeri  
Ei varajäseniä 
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Omistamme Oy VASSO ab järjestöosakkeita ja Linnateatterin kannatusjäsenosakkeita. Yhdistys         
omistaa 100%  Sateenkaari Koto Oy:n ja Kiinteistö Oy Tiiitiäisenpuiston.  

Hallituksen kokouspäivät 2019  
Hallitus kokoontui 5 kertaa vuoden aikana sekä piti 3 sähköpostikokousta sen lisäksi hallitus piti              
yhteyttä puhelimitse ja sähköpostilla.  

Vuosikokoukset    
Kevätkokous 23.4.2019 
Syyskokous 14.11.2019 
 
Yhdistyksen tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Soinio & Co Oy, vastuullisena         
tilintarkastajana Jussi Viitanen.  

Perustoiminta 
Tapahtumat 
19.1 Sateenkaari Kodon henkilökunnan yhteinen koulutuspäivä 
14.2 Ystävänpäivän perinteinen poniratsastus toteutui tänä vuonna sekä Pääskynpesässä että Lyckobossa, mihin kaikki             
olivat tervetulleita. 
28.2 Päiväkodit ulkoilivat ja nauttivat helmikuussa Talviperheenpäivästä pulkkamäessä ja vaikka märkää olikin, mäessä             
laski hienosti. Makkara ja mehu maistuivat. 
18.4 Uudet kotisivut julkaistiin. 
15.5 Kaikkien yhteistä Perheen Päivää vietettiin toukokuussa 2019 Tanssiteatteri Erissä missä nähtiin esitys Liisa              
Ihmemaassa. Tapahtumaan osallistui noin 60 lasta, vanhempaa ja henkilökunnan jäsentä. 
24.5 Vapaaehtoisten yhteinen lounas ja yhteenveto lukukaudesta. 
11.6 Kesäteatteri Morsiamen ryöstö-näytelmä Piikkiössä. Yhteensä noin 20 henkilökunnan ja hallituksen jäsentä            
osallistui kesäteatteriin. 
7.9 FightBack run osallistuminen henkilökunnan kanssa. Yhteensä 11 osallistujaa kiersi Aurajoki lenkkiä.  
10.11 VALOA JA VARJOA - kaikille avoin ja ilmainen juhla Halisissa isänpäivänä 
22.11 Yhteinen joulujuhla Amelié-näytöksessä. Juhlatilaisuuteen osallistui noin 70 henkilökunnan ja hallituksen jäseniä.  
17.12 Vapaaehtoisten yhteinen lounas ja yhteenveto lukukaudesta. 

Messut ja seminaarit 
7.3 Osallisuuden merkitys - maahanmuuttajataustainen nainen suomalaisessa yhteiskunnassa. ESR-hankkeen 
päätösseminaari Kaarinassa 
15.8 Perheiden taiteiden yö Turussa. Toiminnallista askartelua. 
27.9 Vauvan päivän messut Raisiossa. Vieraat tykkäsivät pikakamerakuvista. 
25.10 Järjestömessut Kaarinan talossa.  
14.11 Lapsiperheiden kotipalvelun esittely Skappelin tiloissa Turussa. Pallohieronta. 
22.11 Monikulttuurinen palveluohjaus- Väärinymmärryksistä kohti kaksisuuntaista kotoutumista 
Stea-hankkeen päätösseminaari Turussa. 

Sateenkaari Kodon oma kalenteri 

Yhdistys on vuosittain koonnut seuraavalle vuodelle yhteistyössä päiväkotien kanssa kalenterin.          
Vuoden 2020 kalenterin teemana oli uuden Multaa ja Mukuloita hankkeen vuodenajat ja            
toimintatavat. Kalenterissa on tietoa yhdistyksen toiminnasta, tapahtumista ja huomioitavista         
päivämääristä kertova jäsentiedote. Sitä tilattiin 1000kpl ja se jaettiin kaikille asiakasperheille,           
työntekijöille ja läheisille yhteistyökumppaneille joulukuussa. 
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Jäsenkirje 

Jäsenkirjeitä ei ole jaettu vuoden 2019 aikana. Syksyllä hallitus on päättänyt että vuonna 2020              
toimintaa jatketaan ja jäsenkirjeitä jaetaan 1-4 kertaa. 

Vihreä lippu 

Päiväkodit toimivat Vihreän Lipun kestävällä tasolla. Päiväkotien välistä yhteistyötä kehitetään          
yhteistä vuosikelloa noudattamalla, yhteisen suunnitelman ja raportin tekemisessä. Jokainen ryhmä          
ja päiväkoti toteuttaa teemoja lasten ideoiden pohjalta. Kestävän kehityksen arvot ovat sisäistyneet            
päiväkotien arkeen yhä vahvemmin. Jo neljässä päiväkodissamme hoidetaan kasvimaata. 

Muut hankkeet 

Multaa ja Mukuloita-hankkeet 
OPH:n innovatiivisten kehittämishankkeiden rahoista rahoittama Multaa ja Mukuloita (2017 - 2019)           
toi kiertotalouskäsitettä varhaiskasvatuksen arkeen samalla, kun se vahvistaa uuden         
Varhaiskasvatussuunnitelman mukaista ilmiöoppimista ja osallistavaa havainnointia. Hanke loppui        
kesäkuussa 2019. OPH:n innovatiivisten kehittämishankkeiden avustus jatkoi ja heinäkuussa 2019          
alkoi Multaa ja Mukuloita - luontomerkityksiä ja ilmiöoppimista kaupunkipuutarhassa-hanke. Hanke          
sai hyvän alkuun kesällä Kupittaan siirtolapuutarhassa ja työtä kehitetty vuodenaikojen mukaan.           
Yhdistyksellä on vuokralla siirtolapuutarhamökki. Multaa ja Mukuloita-hanke haki kaudella         
2019-2020 mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan LUMA2020-hankeeseen.       
Hankkeen tarkoituksena on tukea lasten innostusta ja opiskelumotivaatiota matematiikkaa,         
luonnontieteitä ja teknologiaa kohtaan sekä kehittää näiden aineiden opetuksen ja oppimisen           
laatua aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. 

Soppaa ja Sympatiaa 
Sateenkaari Koto ry:n toimii MLL:n hankkeen yhteistyökumppanina. Toiminta tapahtuu osakeyhtiön          
päiväkodeissa Peikonpesä, VillaSukassa, Halikolossa ja Tiitiäisessä kerran kuukaudessa. Soppaa ja          
sympatiaa-hankkeessa tarjotaan päiväkoti-ikäisten lasten perheille ilmainen päivällinen ja mukavaa         
yhdessäoloa sekä tekemistä. Toiminta toteutetaan hoitopäivän jälkeen. Mukaan ovat tervetulleita          
päiväkotien asiakasperheiden kaikki perheenjäsenet. Soppaa ja sympatiaa -hankkeen tavoitteena on          
tukea turkulaisten perheiden vanhemmuutta ja vahvistaa heidän omia voimavarojaan. Tavoitteena          
on vähentää yksinäisyyden uhkaa, ja lisätä perheiden positiivisia ihmissuhteita sekä vertaistukea           
lähiympäristössä. 

Perhelinja 
Sateenkaari Koto ry toimi hankekumppanina jalkautuen Perhelinjan toimialueille kohdaten         
maahanmuuttaneita naisia ja perheitä Uudessakaupungissa, Kemiönsaaressa ja Turun Runosmäessä.         
Lisäksi osallistuimme Perhelinjan kehittämistyöhön työryhmissä tuoden yhdistyksen osaamista        
maahanmuuttajaperheiden kohtaamisesta ja palveluohjauksesta yhteiseen verkostoon. Perhelinjan       
Uudenkaupungin syksyn Avoin kohtaamispaikka - pilotin koordinointivastuu oli yhdistyksellä         
yhdessä MLL:n Varsinais-Suomen piirin kanssa. 

Sote113 
Sateenkaari Koto ry toimi hankekumppanina JärjestöSotehanke 113- hankkeessa, joka on          
varsinaissuomalaisten sote-järjestöjen yhteinen hanke, jolla vahvistettiin järjestöjen roolia osana         
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tulevaa sote-aluetta ja maakuntaa. Hankkeen avulla lisättiin järjestöjen yhteistyötä ja          
muutosvalmiutta. Lisäksi hankkeen etenemisen myötä sote-järjestöt toimivat entistäkin vahvemmin         
asiakkaiden äänenä, asiakaskokemuksen esiin tuojina sekä asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja         
osallisuuden mahdollistajina. Vuoden aikana osallistuimme ohjausryhmän, eri työryhmien ja         
tilaisuuksien työskentelyyn. 

 

Opetuskotitoiminta 
Opetuskotitoiminta toimii kotoutumista edistävien palvelujen tuottamisessa ja monikulttuurisen 
keskustelun ylläpitäjänä sekä maahanmuuttajien ja monikulttuuristen perheiden sopeutumisen 
tukena. Toimintaa järjestettiin Turun Halisissa ja Kaarinan Hovirinnassa. Säännölliseen 
viikko-ohjelmaan kuului maahanmuuttajanaisten kotoutumista suomen kielen-, kulttuurin ja arjen 
taitojen ohjaus, perhekohtainen palveluohjaus sekä työelämävalmiuksien kartoitus ja opastus. 
Kotona olevat maahanmuuttajanaiset tarvitsevat kohdennettua ja erikoistunutta tukea vielä siinäkin 
vaiheessa kun virallinen kotoutumisaika on mennyt ohi, toimintamme vastasi tähän tarpeeseen. 
Toiminnassa oli mukana viikoittain 20 naista (ka)/paikka. 
 
Opetuskodeissa tapahtui 

● Avoin kohtaamispaikka alueen naisille ja lapsille, jossa toiminta vahvistaa suomen kielen 
käyttöä arjessa 

● Opetuskodeissa järjestettiin suomen kielen opetusta 15 h/vko. Opetuksesta vastasi Turun 
Kristillisen opiston S2 opettajat räätälöidyn opetussuunnitelman mukaisesti. 

● Te-toimiston kanssa tehdyn sopimuksen kautta suoritti työkokeilun 44 työkokeilijaa  eri 
pituisin työkokeilujaksoin, siivous-, lastenhoito-, keittiö- ja ohjausharjoittelun tehtävissä. 

● Ryhmämuotoiset vertaisryhmät, tietoa tarjoavat teemaryhmät ja tietoiskut ml. yhteistyö 
Turun AMK:n  Marjat-, YOUME - ja WoHealth- hankkeiden kanssa. Paikal-hanke toteutettiin 
myös yhteistyönä opetuskodeissa. 

● Vapaaehtoisverkostot täydensivät kotoutumis- ja ohjaustyötä sekä kielen oppimista mm. 
Akateemisten naisten Luetaan yhdessä - verkosto 20 hlö, Turun YK -yhdistys, SPR Kaarinan 
osasto. 

● Ammatillisesti toteutettu matalan kynnyksen palveluohjaus, jota tarvittaessa tehostettiin 
kokemusasiantuntijoiden avulla. 

● Alueellisiin tapahtumiin osallistuminen. Niiden kautta yhteisöllisyyttä, tietoa 
kotouttamistyöstä sekä mahdollistettiin yhteyksiä kantasuomalaisiin. 

● Läksykerhotoiminta Halisissa kaksi kertaa viikossa toteutettiin yhteistyössä YK-yhdistyksen 
(vapaaehtoiset ohjaajat) ja alueen koulujen kanssa. Toiminta tuki alakouluikäisten 
maahanmuuttajalasten suomen kielen käsitteiden ymmärtämistä, koulunkäyntiä, opettaa 
läksyjentekokulttuuria ja lisäsi lapsien yhteistyötaitoja. 

● Järjestettiin päiväleiri alakouluikäisille kesäkuun alussa Halisissa ja Hovirinnassa 
● Järjestettiin tutkintoa suorittavien naisten työvalmennusryhmä 

 
Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke Pikku-Mustikka-alueellinen opetuskotimalli päättyi 
31.7.2019. Hankkeen viimeinen toimintavuosi sisälsi päättämiseen liittyvät työt. Sosiaalisen 
osallisuuden ja työllistymismahdollisuuksien lisääminen maahanmuuttajanaisille olivat pääteemana. 
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Hankkeen aikana kohdattiin 173 maahanmuuttajataustaisat naista eri toiminnoissa. Uutena 
kokeiluna pilotoitiin Avoin kohtaamispaikkatoiminta Hovirinnassa. Osallistujamäärät toimintapäiviin 
267 maahanmuuttajanaisia ja 341 lasta. Kokeilusta saadut positiiviset palautteet kannustavat 
toiminnan jatkamista tulevaisuudessa koulujen loma-aikoina. Palveluohjauksen saatavuus kesän 
ajan oli tärkeä ja palveluohjausta toteutettiin 152 eri asiakastilanteeseen. Kaikki vastaajat kokivat, 
että toiminnasta on ollut hyötyä aikuisille mm. palveluohjaus ja avun saaminen sekä toimintaa 
arkeen. “Kun ei matkustanut kotimaahan Pikku-Mustikka oli kuin toinen perhe, kaikki tekivät yhdessä.” 
“Toimistot monesti kiinni, hyvä että Mustikka ollut auki.” 
Erityisesti äidit kokivat että toiminnasta on ollut hyötyä perheen lapsille, jotka pääsivät mukaan 
toimintaan ja tutustuivat paikkaan jossa äidit ovat käyneet yksinään. Opetuskotitoiminta jatkui 
Kaarinassa hankkeen jälkeen Kaarinan kaupungin myöntämän määräaikaisen 
kumppanuussopimuksen avulla vuoden loppuun. 
 
Palveluohjaus on opetuskotien tärkeä toimintamuoto. Asiakkaat ovat oppineet hakemaan apua 
päivittäisiin asioihin.  
Matalan kynnyksen palveluohjaus maahanmuuttajanaisille osana kotoutumis-, 
kuntoutumis- ja työllistymispolkua -palveluohjaushanke (STEA 2016-2019) päättyi vuonna 2019. 
Hankkeen aikana tuotettu materiaalit kerättiin opasmuotoon ja ne (3 kpl) ovat ladattavissa 
Sateenkaari Koto ry kotisivujen materiaalipankista. Säännöllistä, maahanmuuttajanaisille 
kohdennettua palveluohjausta annettiin viidessä eri Turun seudun toimipisteessä: Opetuskodeissa, 
Raision Avoin kohtaamispaikka Satelliitissa, Päiväkoti Pääskynpesä ja Pansion Me-talolla. Lisäksi 
olimme palveluohjauksen teemalla mukana VSLJ:n Perhelinjan toiminnassa Uudessakaupungissa, 
Kemiönsaaressa ja Turun Runosmäessä. Palveluohjaukseen hakeuduttiin tyypillisimmin seuraaviin 
asioihin liittyen: aikuisen oma opinto- ja työllistymispolku, perheen lapsen päiväkoti- ja kouluasiat 
sekä nk. muut asiat (mm. vapaa-aika, asuminen). Lisäksi apua annettiin liittyen mm. muuhun 
viranomaisasiointiin ja erilaisiin etuuksia koskeviin kysymyksiin. 
 
Mitä hyötyä opetuskotitoiminnasta oli asiakkaillemme 

● Maahanmuuttajanaisen elämänhallintataidot  ja toimintakyky vahvistui 
● Autettiin naisia löytämään yksilöllisiä koulutus- ja työllistymispolkuja  
● Maahanmuuttajanaisten oma- ja perheen terveys ja terveystietoisuus kasvoi 

ryhmätoiminnan ja neuvontatoiminnan kautta.  
● Kulttuuri- ja kasvatustietoisuus vahvistui ja tukee jatkossa seuraavan sukupolven 

integroitumista 
● Maahanmuuttajanaisten ja perheiden valmiudet ja toimintaedellytykset arjessa ja kahden 

kulttuurin välissä selviytymiseen paranivat naisten oman voimaantumisen kautta ja 
edesauttoi koko perheen hyvinvointia 

● Naisten hiljainen tieto ja osaaminen siirtyi kotouttamistyön kehittämiseen osallisuuden 
mahdollisuuksien avulla esim. kehittämishankkeiden kautta 
 
 

Kuntouttava työtoiminta 
Yhdistyksen kuntouttava työtoiminta jatkui Kaarina alueella vuoden loppuun. Uusi kilpailutus          
toteutettiin syksyllä ja Sateenkaari Koto ry valittiin Kaarinan ja Akseli-kuntien palvelutuottajaksi           
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vuosille 2020-2021. Lisäksi toiminta käynnistettiin Turussa 1.8.2019 lähtien. Kuntouttava         
työtoiminta on lakisääteistä toimintaa. Toiminnassa noudatetaan Turun kaupungin sääntökirjaa ja          
Kaarinassa kilpailutuksen päätöksen mukaista ohjeistusta.  

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 1-4 päivää viikossa (ma-to) 4-6h/päivä. Toiminta tapahtuu          
molempien opetuskotien tiloissa. Työtehtävinä mm. siivous- ja pyykkihuoltoon, keittö- ja          
ruokahuoltoon, lastenhoidollisia ja kädentaitoihin liittyviä tehtäviä. Jokaisen asiakkaan kanssa         
tehdään henkilökohtainen toimintasuunnitelma tukemaan jakson tavoitteita. Lähiohjaaja antaa        
tukea ja apua kuntouttavan työtoiminnan aikana sekä auttaa tulevaisuuden suunnittelussa          
koulutukseen ja työnhakuun liittyvissä asioissa. 

 

Sateenkaari Koto Oy 
Päiväkodit 

Sateenkaari Kodon päiväkodit tarjoavat perhelähtöistä ja kodinomaista päivähoitopalvelua Turun ja          
Uudenkaupungin alueilla. Tarjoamme varhaiskasvatuksen palveluja; päivähoitoa, esiopetusta,       
vuorohoitoa, kielikylpyryhmiä sekä ruotsin kielisen päiväkodin. Vuonna 2019 oli tapahtumarikas          
toimintavuosi päiväkodeissa, retkeltiin paljon, käytiin kulttuuritapahtumissa, oltiin mukana monessa         
yhteistyöhankkeissa ja paljon muuta päiväkodin arkielämään kuuluvaa tapahtumaa. Multaa ja          
Mukuloita-hanke toi kesällä myös mahdollisuuden vierailla ja pitää toimintaa siirtolapuutarhassa. 

Lapsiperheiden kotipalvelut 

Osakeyhtiö tuottaa lapsiperheiden kotipalveluja Turussa ja Raisiossa. Lapsiperheiden kotipalvelun         
tavoitteet ovat vuonna 2019 toteutuneet toivotusti asiakastyössä ja kehitys on ollut myönteinen.            
Liikevaihto kasvoi 297%. Suullinen palaute asiakasperheiltä ja yhteistyökumppaneilta on ollut          
myönteistä. Emme ole vastaanottaneet palautetta virheellisesti työstä tai muita reklamaatioita          
asiakasperheiltä tai yhteistyökumppaneilta. Tärkeä osa työtä on ollut kehittää turvallisuusaspektia          
kotipalvelun asiakastyössä ja laajentaaa kotipalvelun toimintaa.  

Lapsiperheiden ennaltaehkäisevä kotipalvelu työllistivät vuonna 2019 monta työntekijää sekä         
kokoaikaisia ja tuntityöntekijöitä. Vuoden lopussa kotipalvelussa oli neljä kokoaikaista työntekijää.          
Vuonna 2019 lapsiperheiden kotipalvelussa on ollut 48 perhettä. Asiakkuudet ovat olleet sekä            
pitkäaikaisia että lyhytaikaisia riippuen asiakkaan tarpeesta ja tilanteesta. 

Luma 

Ketunpesän päiväkoti haki kaudella 2019-2020 mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön         
rahoittamaan LUMA2020 -hankeeseen. Hankkeen tarkoituksena on tukea lasten innostusta ja          
opiskelumotivaatiota matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa kohtaan sekä kehittää näiden         
aineiden opetuksen ja oppimisen laatua aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Käytännössä         
ohjelmaan osallistuminen viimeisteli Ketunpesän päiväkodin erikoistumisen kyseisiin aineisiin.        
Oppimisen jatkumo on Raunistulan koulussa, jossa lapsi voi hakea matematiikkaluokalle. 

Ketunpesän arjessa tämä ns. erikoistuminen on menneellä kaudella näkynyt mm. yhteistyönä Turun            
yliopiston kanssa. Pikkueskarit ja eskarit ovat päässeet tutkimaan luonnontieteitä niin päiväkodissa           
kuin yliopiston tiloissa ammattikemistien ja -fyysikkojen kanssa. He ovat mm. rakennelleet           
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tulivuoria, banaaneista pianoja ja legoista robotteja. Yhteistyön on tarkoitus jatkua myös kaudella            
2020-2021 ja laajentua koskemaan myös 3-4 -vuotiaiden lasten ryhmää. 

Väitöskirja 

Vuoden 2019 lopulla saimme osallistua Sateenkaari Kodon historian omaan ensimmäiseen          
väitöstilaisuuteen, kun tohtoriopiskelijamme Yili Wang valmistui. Hänen tutkimuksessaan        
tarkasteltiin lasten vertaissuhteita ja sosiaalis-emotionaalista vuorovaikutusta. Aineistonsa Wang        
kokosi yhdessä päiväkodeistamme yhden lukukauden aikana.  

Tutkimukseen osallistui yhteensä 16 lasta, joiden käyttäytymistä havainnoitiin ja videoitiin          
tablettien äärellä tapahtuvissa pienryhmätilanteissa. Lapsia myös haastateltiin toistuvasti, jotta         
saatiin sosiometristä nimeämistietoa. Näiden kaikkien aineistojen analyysien perusteella lasten         
sukupuoli vaikuttaa vertaissuhteiden syntymiseen enemmän kuin heidän ikä. Itse kasvattajan          
tekemät päivittäiset pedagogiset järjestelyt pienryhmien kokoonpanoissa vaikuttivat vain vähän.         
Hieman yllättävästi havaittiin myös positiivinen korrelaatio lasten toverimieltymysten ja         
ongelmakäyttäytymisen välillä. Merkittävää oli, että sosiaalisesti aktiiviset lapset saivat kavereita -           
hyvä käytös ei välttämättä ollut avuksi. 

Tutkimuksen aikana kehitettiin myös käytännöllinen lasten vuorovaikutuksen havainnoinnintyökalu        
(PIOT), jota voidaan hyödyntää lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen oppimisen apuna. 
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