
 

Jäsenkirje 1/2019 
 

Elinvoimaisilla juurilla ja vankalla 
kasvualustalla kestäväksi kasvamiseen = 

toimintakertomuksen 2018 otsikko 
 
 

 

Pyydä koko toimintakertomus luettavaksesi yhdistyksen toimihenkilöiltä Perhetalo 

Heidekeniltä, omasta päiväkodistasi, Opetuskoti Mustikasta Turusta tai Kaarinasta. 

 

Vuoden 2019 kevätkokous on 23.4. klo 18 - 19 Perhetalo Heidekenillä ja se on 

tarkoitettu kaikille jäsenille. 

 



 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2019  

Maria Koponen, puheenjohtaja  maria.koponen@sateenkaarikoto.fi  
Satu Husso, varapuheenjohtaja 
Martina Uotinen Kati Palonen 
Otto Elomäki Johanna Räisänen 
Henri Liimula Henna Junttila, sihteeri  
 
Yhteystiedot: 
Henna Junttila, henna.junttila@sateenkaarikoto.fi  p. 040 7475 106  
Sophia Rehn, sophia.rehn@sateenkaarikoto.fi p. 045 7877 5457 
 
 

Perheen päivä 15.5.2019 - Tanssiteatteri ERI 

Liisa Ihmemaassa - näytös 15.5.2019 klo 18.00-19.00 jäsenille (jäsenmaksu 2019, 20€/perhe). 
Juhlavuoden kunniaksi ERI tuo ohjelmistoon lasten ja koko perheen värikylläisen sadun. James McNamara 
toteuttaa englantilaisen lastenkirjallisuuden tunnetuimpiin klassikoihin kuuluvan Lewis Carrollin Liisa 
Ihmemaassa -sadun. Mielikuvituksellinen seikkailu saa tanssillisessa ja visuaalisessa toteutuksessaan 
runsaasti humoristisia sävyjä sadun ominta luonnetta kunnioittaen. Kesto: 1 h, ei väliaikaa. 
Ilmoittautuminen: https://forms.gle/FkkdjXNyEvEC26pz6 
 
Toivottavasti saamme innostettua teitä kaikkia jäseniä viettämään kanssamme erilainen Perheen päivä 
lastenkulttuurin merkeissä. Lippuja on vielä jäljellä ja ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 
Päiväkotien kuulumiset 
Multaa ja Mukuloita - hanke päättyi 
seminaariin maaliskuun lopussa.  
 
Kevään istutustyöt ovat kuitenkin täydessä 
käynnissä kaikissa päiväkodeissa. 
Matokomposteja hoidetaan ja ravinteikasta 
multaa siirretään isompien taimien ravinnoksi 
sekä pihapuutarhojen kasvulaatikoiden 
pohjaksi. 
 
Kevään peltotöitä päiväkoti Halikolon lapset 
olivat katsomassa ystävien tilalla, eivät 
sentään itse hevosvoimaisia istutuksia 
tehneet. 
Luma-toimintaa on harjoiteltu kaikissa 
päiväkodeissa ja henkilökuntaa kouluttautuu 
asiaan Ketunpesässä ja Pääskynpesässä 
lisää. 
Olemme jättäneet OPH:lle uuden 
hankehaun, vastausta odotetaan vielä 
huhtikuun aikana. 
Päiväkodeissa on seurattu, miten oikeat 
tiput kuoriutuvat munasta. Osa 

päiväkodeista saa seurata tätä ihmettä vasta pääsiäisen jälkeen. 
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Kotipalvelun kuulumiset 

Keväiset terveiset lapsiperheiden kotipalvelusta!  
Sain ilokseni liittyä Sateenkaari Kodon joukkoihin helmikuussa. Vastaan Lapsiperheille tarkoitetun 
kotipalvelun organisoinnista ja olen päässyt tutustumaan uusiin upeisiin työtovereihin sekä ihaniin 
asiakasperheisiin. Hienoa, että Turun kaupunki on ottanut asiakseen panostaa lapsiperheiden hyvinvointiin 
ja tarjoaa perheille apua jo ennen kuin arjen haasteet käyvät liian isoiksi. Sateenkaari Kodon kotipalvelu on 
yksi Turun seudun kotipalvelun tuottajista. Haluamme vastata ja panostaa lapsiperheiden tarpeisiin ja 
tuotammekin palveluja vain ja ainoastaan lapsiperheille. Perheet ovat kaikki ainutlaatuisia ja perheen 
saama tuki suunnitellaan yhdessä. Kotipalvelun asiakasmäärää on tarkoitus kasvattaa hallitusti, jotta 
voimme taata jatkossakin laadukasta palvelua. Tällä hetkellä haemme sitoutuneita “keikka”työntekijöitä. 
Haluamme tarjota perheille mahdollisuuksien mukaan oman työntekijän. Jos sinulla on verkoistoissasi 
hyviä ja ammattitaitoisia arjen sankareita, niin vinkatkaa heille meistä. Linkki te-toimiston sivulle: 
työpaikkailmoitus 
Terveisin Sari Varin, vastaava ohjaaja, Lapsiperheiden kotipalvelu  
 

Opetuskotien kuulumiset 

Opetuskotien arki on täydessä toiminnassa. Maahanmuuttajataustaiset naiset osallistuvat kielikurssille 
oppien suomen kieltä ja digitaitoja. Lisäksi olemme saaneet verkostojemme kautta paljon naisten arkea 
vahvistavaa toimintaa mm. ravitsemustietoa, terveystietoa ja liikuntaa.  
Opetuskodit ovat avoinna kesällä 2019 seuraavasti:  

● Hovirinta koko kesän kts. kotisivultamme erillinen kesäohjelma, joka sisältää paljon erilaista 
päivittäin vaihtuvaa ohjelmaa.  

● Halinen: Kesäkuussa palveluohjausta ajanvarauksella. 
 
Perinteinen lasten kesäleiriviikko järjestetään tänä kesänä sekä Halisissa 3.-6.6. klo 10-14 että 
Hovirinnassa 10.-13.6. klo 10-14. Leirit ovat maksuttomia ja niihin voi ilmoittautua suoraa 
opetuskotiohjaajillemme. Tarkempi ohjelma tulee kotisivullemme. 
Palveluohjaus on jalkautunut kevään aikana Turun lisäksi myös Raisioon. Olemme osallistuneet myös 
VSLJ Perhelinja toimintaa erityisesti Uudessakaupungissa ja Kemiönsaaressa. 
Ajankohtaista tietoa ja aikatauluja saatavilla opetuskotien uutiskirjeestä, nettisivuiltamme ja 
facebookista.  

 
 

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/9926363?searchPhrase=sateenkaari%20koto&&&announced=0&leasing=0&&&&english=false&sort=1


 

 

LIITY KANNATUSJÄSENEKSI, jäsenmaksulomake 2019: 

 

Viestinä tilisiirtoon: Oma nimi, kotikunta ja sähköpostiosoite 
 
Jäsenetuja:  

● Mahdollisuus osallistua Sateenkaari Koto ry:n yhdistyksen toimintaan 
● Mahdollisuus osallistua Mustikan tarjoamiin palveluihin 
● Mahdollisuus osallistua yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin jäsenhinnoin:  mm. Perheenpäivät 

sekä kulttuuritarjonta 
● Tilojen käyttö tilapäistarkoituksessa toimintakauden aikana.  
● Sateenkaari Kodon vuosikalenteri  
● Jäsentuotteita edulliseen hintaan. Jäsenenä voit ehdottaa uusia jäsentuotteita. 

 
 

Osallistu ja vaikuta - tule mukaan rakentamaan hyvää lapsuutta, saamaan vertaistukea ja 
kehittämään perheitä tukevia palvelujamme.  

 
 

 
 
Löydät meidät myös nettisivuilta ja sosiaalisesta mediasta:  
www.sateenkaarikoto.fi 

sateenkaarikoto sateenkaarikoto sateenkaarikoto 
 

opetuskotimustikka opetuskotimustikka    pikku_mustikka 

 
 

http://www.sateenkaarikoto.fi/opetuskoti-mustikka

