
  

Sateenkaari   Koto   ry:n   hankkeet   

2.2020-1.2021   (TEM)   
Tasa-arvoinen   arki   kotoutumisen   tukena   -hanke     
Sateenkaari   Koto   ry:n   tasa-arvotoiminta   mallinnettiin   osana   Tasa-arvoinen   arki   kotoutumisen   
tukena   -hanketta.   Tasa-arvotoiminnan   tavoitteena   on   edistää   maahan   muuttaneiden   naisten   
tasa-arvoista   kotoutumista   omalla   asuinalueella   sekä   lisätä   tietoa   suomalaisesta   arjesta.   Monien   
maahanmuuttajanaisten,   ja   erityisesti   maahanmuuttajaäitien,   kotoutumisprosessi   jää   vajaaksi,   
mikä   vaikeuttaa   yhteiskuntaan   osallistumista   ja   sopeutumista   sekä   kouluttautumista   ja   
myöhemmin   työelämään   siirtymistä.   Tämän   takia   tarvitaan   joustavia,   voimaannuttavia,   yksilöllisiä   
ja   sektorirajat   ylittäviä   palvelukokonaisuuksia.     

2.2016-12.2019   (STEA)   

POP-UP   palveluohjaus   
Pop   up   Mustikka   on   maahanmuuttajataustaisille   naisille   kohdennettu   jalkautuvan   

palveluohjauksen   malli.   Mallia   kehitetään   Sateenkaari   Koto   ry:n   Opetuskoti   Mustikan   pop   up   

-palveluohjaushankkeessa,   jonka   toiminta-alueena   on   Turun   seutu.   Toiminnan   tarkoituksena   on   

maahanmuuttajataustaisten   naisten   ja   heidän   perheidensä   osallisuuden   ja   toimijuuden   

vahvistaminen   suomalaisessa   palvelujärjestelmässä.   Palveluohjaus   toteutuu   pop   up   -luonteisesti,   

jolloin   alueellista   palvelun   tarvetta,   muotoa   ja   sijaintia   arvioidaan   säännöllisesti.Palveluohjaus   

tarjoaa   tukea   erilaisten   suomenkielisten   asioiden   hoidossa   ja   arkeen   liittyvissä   kysymyksissä.   

Autamme   esimerkiksi   lomakkeiden   täytössä,   koulutukseen   ja   työllistymiseen   liittyvissä   

kysymyksissä   sekä   elämän   erilaisissa   haastekohdissa.   Palveluohjauksen   tavoitteena   on   vahvistaa   

itsenäistä   elämänhallintaa   ja   ymmärrystä   suomalaisesta   yhteiskunnasta.   

8-11.2019   (Kulttuurirahasto)   

Avoin   taidefestivaali   ja   Halisten   Opetuskodin   työpajat   

Syksyllä   2019   Sateenkaari   Koto   ry   järjesti   maahanmuuttajanaisille   suunnatun   monitaiteellisen   

työpajasarjan.   Sarja   huipentui   kaikille   avoimeen   ja   ilmaiseen   taidefestivaaliin   Turun   Halisten   

lähiössä.   Työpajat   ja   festivaali   nivoutuvat   Halisissa   toimivan   Opetuskodin   toimintaan.   

Taidetyöpajoista   vastaasivat   taidekentän   toimijat   Aura   of   Puppets   (nukketeatteri),   Kirjan     talo     –    

 Bokens     hus     ry     (sanataide)   ja   Tanssiteatteri     ERI    (tanssi).   Festivaalin   tapahtumatuotannosta   vastasi   

teatteri-ilmaisun   ohjaaja   ja   tuottaja   Tiina   Puranen.   Kukin   organisaatio   toi   prosessiin   mukanaolonsa   

kautta   oman   taidelajinsa   osaamista   ja   nimittää   työpajoihin   oman   nimikkotaiteilijansa.   Lisäksi   

yhteistyökumppanien   ammattitaiteilijoita   osallistuu   yksittäisiin   työpajoihin   ja   festivaalin   

produktioon.   Hankkeen   on   tarkoitus   tukea   maahanmuuttajanaisten   henkilökohtaista   

kotoutumisprosessia   taiteen   keinoin.   Lisäksi   toiminta   edistää   kulttuurien   välistä   vuoropuhelua   niin   

itse   monikulttuurisessa   naisten   ryhmässä,   joka   osallistuu   työpajatoimintaa,   kuin   Halisten   

asuinalueella   laajemmin.     
  

8.2016-7.2019   (ESR)   



  
“PIKKU-MUSTIKKA”   –   Sosiaalisen   osallisuuden   ja   työllistymismahdollisuuksien   lisääminen   
maahanmuuttajanaisilla   
Pikku-Mustikan-hankkeen   tavoitteena   on   lisätä   maahanmuuttajanaisten   osallisuuden   

mahdollisuuksia   sekä   tukea   yksilöllisesti   naisia   kotoutumisen,   sopeutumisen   ja   työllistymisen   

polulla   suomalaisessa   yhteiskunnassa.   Hankkeessa   keskitytään   kokonaisvaltaiseen   

lähestymistapaan,   jossa   äitiä   tukemalla   lisätään   koko   maahanmuuttajaperheen   toimintakykyä,   

hyvinvointia   ja   elämänhallintataitoja.   Tavoitteden   toteutumiseksi   kehitetään   Opetuskoti-   mallia,   

joka   pilotoidaan   kuntayhteistyönä.   Tärkeänä   lähtökohtana   hankkeessa   on   saada   aikaiseksi   näyttöön   

perustuvaa   tietoa   toimintamallin   kustannustehokkuudesta,   vaikuttavuudesta   ja   siirrettävyydestä.   

  
1.2018-6.2019   (OPH)   
Multaa   ja   mukuloita   –   ruoan   ja   ravinteiden   kierto   varhaiskasvatuksen   opetuksessa   
Hankkeen   tavoitteena   on   kasvien   pienimuotoisen   viljelyn   avulla   avata   ja   konkretisoida   

kiertotalouskäsite   sekä   päiväkotien   lapsille   että   työntekijöille.   Lisäksi   tavoitteena   on   ruoan   

arvostuksen   lisääminen,   ruokahävikin   pienentäminen   ja   kierrätykseen   perustuvan   jätehuollon   

tekeminen   tutuksi   eri   kulttuuritaustoista   tuleville   lapsille   ja   perheille.   

  

  
  

Yhteistyöhankkeet  

YOUME   -Mielenterveyden   lähettiläät   kotoutumisen   voimavarana   (AMIF)   

YOUME-hankkeen   (2019-2021)   tavoitteena   oli   tukea   maahanmuuttajien   kotoutumista   ja   
osallisuutta   edistämällä   mielenterveyttä   sekä   varhaista   hoitoon   hakeutumista   
mielenterveysongelmia   ilmaantuessa.   Luotiin   yhdessä   maahanmuuttajataustaisten   henkilöiden   ja   
asiantuntijaverkoston   kanssa   Mielenterveyden   lähettiläät   -malli.   

Perhelinja   –   apua   ja   tukea   lapsille,   nuorille   ja   lapsiperheille   (STEA)   

Perhelinja   tarjoaa   lapsille,   nuorille   ja   perheille   sekä   heidän   läheisilleen   järjestöjen   tuottamaa   
matalan   kynnyksen   neuvontaa,   ohjausta   ja   keskusteluapua   (2018-2021).   Hankkeen   tarkoituksena   
oli   tukea   ihmisten   arjen   selviytymistä,   hyvinvointia   ja   antaa   tietoa.   Perhelinjan   palveluita   tuottivat   
lasten,   nuorten   ja   perheiden   kanssa   työskentelevien   järjestöjen   ammattikoulutetut   työntekijät.   
Sateenkaari   Koto   oli   mukana   tarjoamassa   monikulttuurista   osaamista   palvelutarjontaan.     

WoHealth   –   hankeyhteistyö   (Centric   Baltic)   

Hanke   toteutettiin   (2019-2020)   yhteistyössä   Turun   AMK,   Kaarinan   kaupunki/neuvola,   Sateenkaari   
Koto   ry   ja   Flyktingmedicinskt   Center   Norrköping.   Hankkeen   rahoitti   Central   Baltic.   Suomessa   
hanketoimintaa   pilotoitiin   Kaarinassa   yhdessä   Opetuskoti   Mustikka   Hovirinnan   ja   Kaarina   äitiys-   ja   
lastenneuvolan   kanssa.   Hankkeessa   selvitettiin,   millaista   tukea   ja   tietoa   maahanmuuttajataustaiset   
äidit   tarvitsevat   liittyen   lapsen   hoitoon   ja   kasvatukseen   uudessa   kulttuurissa.   

  



  

JärjestöSotehanke   113   (STEA)   

JärjestöSotehanke   113,   Varsinais-Suomi   oli   varsinaissuomalaisten   sote-järjestöjen   yhteinen   hanke,   
jolla   vahvistettiin   järjestöjen   roolia   osana   tulevaa   sote-aluetta   ja   maakuntaa.   (2017-2020)   

  
MARJAT-hanke   (AMIF)   
Opetuskoti   Mustikka   on   mukana   myös   Turun   ammattikorkeakoulun   koordinoimassa   MARJAT-   
hankkeessa   (2017-2019).   Terveysneuvontaa,   palveluohjausta   ja   asiointiapua   
maahanmuuttajanaisille.   

  
Paikal-hanke   (ESR)   
Maahanmuuttajanaisille   suunnattu   työ-   ja   opiskelumahdollisuuksien   duunitori-jakso   keväällä   2019.     


