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

VUONNA 2020
Suomi aukeaa vähä vähältä. Rajoituksia puretaan

Tämän hetkisessä poikkeustilanteessa Halisten ja

turvallisuutta korostaen. Me Sateenkaari Kodossa

Kaarinan

olemme tästä iloisia. Toimipaikoissa on ikävä

opetuskotitoiminta

lapsia, perheitä, työkavereita ja arkea. Odotamme

Hanketyö

teitä

etänä

takasin

palveluihin.

Lapsiperheiden

kuntouttava
ja

ovat

työtoiminta
molemmat

tauolla.

kuitenkin

jatkuvat

palvelut

listattu

palveluohjaus

toistaiseksi.

sekä

Kaikki

kotipalvelu on perheiden käytettävissä kuten se

seuraavalla

on ollut koko pandemian ajan. Noudatamme

Seuraa myös meitä sosiaalisessa mediassa missä

edelleen

tiedotamme muutoksista.

suurta

huolellisuutta

hygieniassa

ja

sivulla

sekä

meidän

kotisivuilla.

korostamme käsien pesua sekä toimipaikoissa ja
kotiin tullessa, että näistä lähtiessä. Toimimme

Mustikan naiset Facebookissa!

pienryhmissä ja mahdollisimman väljästi kaikissa

Olemme perustaneet uuden Facebook-ryhmän

tilanteissa.

nautimme

kaikille Opetuskoti Mustikan naisille! Ryhmään

ulkoilusta ja luonnossa touhuamisesta. Ulkoilu on

ovat tervetulleita kaikki Mustikan Halisten ja

terveellistä!

Hovirinnan toiminnassa mukana olevat ja siitä

Kevääksi

Onneksi

suunniteltu

on

kevät,

yhteinen

Perheen

Päivä

Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan miljöössä ja
päiväkoti

Tiitiäisen

peruuntuivat.

Perheen

kodan
päivä

siirtyy

ympärillä
syksyyn.

Suunnitteilla on luontosuunnistusrata Ruissalon
kasvitieteellisen puutarhan ympäristössä. Soppaa
ja Sympatiaa-hanke tarjoaa meille soppaa illan

kiinnostuneet

naiset.

Mustikan

naiset-ryhmä:

www.facebook.com/groups/2562965137251058/
Ryhmässä jutellaan Mustikan yhteisistä asioista ja
kaikesta

muustakin,

tutustutaan

ja

jaetaan

vinkkejä! Ryhmä on suljettu, eivätkä sen julkaisut
näy ulkopuolisille. Liity ryhmään ja kutsu mukaan
myös tutut Mustikkalaiset!

päätteeksi. Toivottavasti näemme teidät kaikki
silloin yhdessä!

WWW.SATEENKAARIKOTO.FI
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Läksykerho netissä
Läksykerho järjestetään toukokuussa joka viikko, tiistaina ja torstaina klo 13-13.40. Läksykerhoon voi osallistua
kotoa ZOOM-linkin kautta. Lisätietoa antaa Ronja puh. 044 240 3175.
Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hanke
Poikkeustilanteen myötä hankkeen toiminta on siirtynyt verkkoon. Kaikki ZOOM-linkit löytyy kotisivuilta.
Turun Netti-Mustikka: Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11-13.
Uusi Energiaa naisille-ryhmä: Ilmoittaudu mukaan suljettuun Facebook -ryhmään, Ronja puh. 044 240 3175.
Jutellaan ja liikutaan yhdessä!-ryhmä: Torstaina 7.5. ja 14.5. klo 14-14.35, ilmoittaudu Ronja puh. 044 240 3175.
SIIVET-hanke
Toukokuussa 4-20.5 järjestetään työvalmennus verkossa, ilmoittaudu mukaan linkistä: bit.ly/siivetverkossa.
Työvalmennus on maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14:30-15:30.
Monikulttuurisen kohtaamispaikan ohjaaja-koulutus 27.5. klo 9-13.
Ilmoittaudu koulutukseen: https://bit.ly/osaamismerkki2705
Yhdessä oppien-hanke
Jatkamme hanektoimintaa etänä. Uusien vapaaehtoisten rekrytointi käynnistetään toukokuun aikana.
Kaarinan Netti-Mustikka on suomenkielinen ryhmäkeskustelu, jossa voi tavata muita alueen naisia ja vaihtaa
kuulumisia! Maanantaisin ja torstaisin kello 11.00–13.00. Kaikki ZOOM-linkit löytyy kotisivuilta.
Palveluohjaus
Asiakkaat voivat nyt varata henkilökohtaisen tapaamisajan Kiran tai Julian kanssa Hovirinnan Opetuskoti
Mustikassa. Asiakkaita tavataan yksi kerrallaan keskiviikkoisin kello 9–11 ja 12–14 ainakin 20.5. asti. Aika
varataan etukäteen soittamalla Kiralle 044 231 7296 tai Julialle 045 7833 1822.

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 kevään
aikana tarpeen mukaan.
Hallituksen seuraava kokous on
kalenterissa 31.8.2020.

Tulevat tapahtumat:
Kaikki tapahtumat hoidetaan tällä hetkellä etänä tai
tapahtumat ovat siirretty syksyyn. Tiedotamme
muutoksista sosiaalisessa mediassa ja kotisivuilla.
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