
Avaa uutiskirje selaimessa

Yhdistyksen jäsenkirje 1/2022

Yhdistyksen jäsenkirjeessä kerromme ajankohtaiset kuulumiset sekä tiedot lähiajan
tapahtumista ja kokouksista. Jäsenkirje ilmestyy 2-4 kertaa vuodessa ja lähetetään
ilmoitettuun sähköpostiin ja on myös kotisivuilla nähtävissä.

Arjen pieniä ihmeitä, Yhdessä - Tillsammans

Olet varmasti kuullut sanottavan, että ”Suomi on yhdistysten luvattu maa.”. Suomalaiset
ovat innokkaita liittymään vapaaehtoisesti yhteen edistääkseen itselle tärkeää asiaa.
Yhteistyössä on voimaa. 

Perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointi on Sateenkaari Kodolle tärkeää. Siitä on lähdetty,
kun Sateenkaari Koto on perustettu. Ja sitä pyritään tukemaan monipuolisen
yhdistystoiminnan kautta. Päiväkodeissa yhdistyksen toiminta näkyy koko perheelle
suunnattuina tapahtumina. Erilaiset hankkeet tuovat lisäsisältöä perustyöhön, ja niiden
kautta yhdistys tukee perheitä, läheisyyttä ja kodinomaisuutta, kestävää kehitystä sekä
osallisuutta. Arvoja, jotka ovat Sateenkaari Kodolle tärkeitä. 

Yhdistys toteuttaa opetuskotitoimintaa, kuntouttavaa työtoimintaa ja työvalmennusta
maahanmuuttajanaisille Halisissa ja Kaarinassa. Miesten ryhmä on niin ikään lähtenyt
käyntiin Kaarinassa. Vapaaehtoistyön kautta monet Sateenkaari Kodin toiminnassa
aktiivisesti mukana olevat voivat tuntea itsensä osalliseksi ja työnsä merkitykselliseksi.
Vapaaehtoistyön kautta on syntynyt ja syntyy ystävyyssuhteita, jotka kantavat parhaassa
tapauksessa läpi koko elämän. Sitä on yhdistystoimintaan anti parhaimmillaan. 

Lapset viettävät suuren, jopa suurimman, osan lapsuudestaan päiväkodissa. Kuinka paljon
sinä vanhempana olet valmis tukemaan tätä toimintaa? Olemalla yhdistyksen jäsen tuet
oman lapsesi hyvinvointia ja tasapainoista kasvua. 

Sateenkaari Koto ry:n toiminta on tarkoitettu sekä perheille, vanhemmille että muillekin
yhdistystoiminnasta kiinnostuneille. Yhdistyksen jäsenenä voit esimerkiksi osallistua
tapahtumiin ja tilaisuuksiin, ostaa Sateenkaari-tuotteita jäsenhintaan ja käyttää tilojamme
maksutta omiin perhetapahtumiisi. Ja ennen kaikkea olet mukana tukemassa
toimintaamme. Sateenkaari Koto on enemmän kuin päiväkodit. Ilman yhdistystä ei olisi
päiväkotejakaan. Osallistu sinäkin ja vaikuta - tule mukaan rakentamaan hyvää lapsuutta,
saamaan vertaistukea ja kehittämään perheitä tukevia palveluitamme Yhteistyössä on
voimaa!

Hyvää ystävänpäivää sinulle ja perheellesi!
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Toivottaa, 

Sateenkaari Koto ry:n hallitus jäsenet Laura Hillgren & Martina Uotinen

Ajankohtaiset
Jäsentapahtuma toimipisteissä 14.2.2022
Sateenkaari Koto tarjoaa kahvia ja lisätietoa jäsenyydestä ma 14.2.2022 kaikissa
toimipisteissä koko päivän. Tervetuloa mukaan! Helmikuussa meillä on jäsenkamppis! Nyt
kannattaa liittyä Sateenkaari Kodon kannatusjäseneksi! Helmikuun aikana jäseneksemme
liittyvät saavat lahjaksi tuubihuvin. Lue lisää myös meidän toiminnastamme ja
jäseneduista. #sateenkaarikoto #jäsenkamppis #liityjäseneksi

Kannatusjäsenmaksu 2022  
20 €/perheyksikkö tai 250 €/yhteisö. 
Viestinä tilisiirtoon: Oma nimi, kotikunta ja sähköpostiosoite 
Tili FI81 5710 0420 1237 47

Vapaaehtoisten ilta 7.3.2022
Lisätietoja lähempänä! 

Blogipostaus
Siivet-hankeblogi

Sä Osaat -hanke 
Hankkeen toiminta alkaa keväällä 2022 ja jatkuu vuoteen 2024 loppuun. Sä Osaat on
lähiötoimintaa Itä-Turun lapsiperheille monikulttuuristen vanhempien sosiaalista
osallisuutta vahvistamalla. Tavoitteena tukea 6-10v lasten osallistumismahdollisuuksia
lähialueen liikuntaan, taiteeseen ja hyvinvointiin liittyviin harrastetoimintoihin Itä-Turun
alueella Varissuon, Lausteen ja Halisten kaupunginosissa. Lisätietoja tulossa kotisivulle!

Hallituksen kokoonpano vuonna 2022
Kimmo Hollmén, pj 
Henri Liimula, vpj 
Henna Junttila 
Otto Elomäki 
Martina Uotinen 
Laura Hillgren

Voitte olla yhteydessä hallitukseen sähköpostilla ry@sateenkaarikoto.fi

Seuraavat kokoukset:
Hallitus kokoontuu 22.3.2022. 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 26.4.2022. Tiedotetaan järjestelyistä myöhemmin.

Yhdistyksen toiminta jatkuu turvajärjestelyin!

Seuraamme kaikessa toiminnassa viranomaisten COVID-19 -ohjeita ja pidämme huolta kaikkien

tulijoiden turvallisuudesta. Toimintaan tullaan vain täysin terveenä.
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Nettisivut Facebook Instagram Twitter

Täältä voit muuttaa yhteystietojasi tai peruuttaa jäsenkirjeen tilauksen.

Sateenkaari Koto ry

Toiminnanjohtaja Henna Junttila

040 747 5106 tai henna.junttila@sateenkaarikoto.�

© 2022 Sateenkaari Koto ry, All rights reserved.
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