Osallistamalla osaksi yhteiskuntaa ja vahvempaa minuutta

"Mustikka on
kuin koti"

"Mustikka antaa
toivoa ja tönäisyn
eteenpäin elämässä"

"Kaikki on tosi hyvä ja
opin uusia asia"

"Kaikki help you ja
tasa-arvo ja everybody
is together."

"Toimistonaiset aina
autta, jos on vaikea
asia, he aina autta minä"

"Kiitos"

Opetuskotitoiminta
✦ Kaikille maahanmuuttajanaisille avoin palvelukokonaisuus
✦ Kotoutumista ja osallisuutta lisäävää toimintaa
✦ Elämänhallinnan ja arjen taitojen vahvistamista uudessa
kulttuurissa
✦ Työelämätaitojen kehittyminen työkokeilujen ja kuntouttavan
työtoiminnan avulla
✦ Suomen kielen ja -kulttuurin tuntemuksen syventyminen
✦ Ymmärrys myös muita kulttuureja kohtaan lisääntyy
✦ Yksilöllistä tukea haasteellisissakin elämäntilanteissa
✦ Vertaistukea ja avoin kohtaamispaikka
"Yhdessäoloa ja ystävyyttä,
ihana paikka"

Opetuskodit kotoutumisen tukena
✦ Opetuskotitoimintaa Turussa ja Kaarinassa ma-to 09:00-15:00
✦ Oppilaitosyhteistyössä ja vapaaehtoisten kanssa yhdessä
toteutettu kielenopetus 15h/vko
✦ Lastenhoito järjestetty kielikurssin ajaksi
✦ Suomalaisen yhteiskunta- ja kulttuuritietämyksen lisääminen
työpajojen, neuvonnan, retkien ja liikunnan avulla
✦ Asiointiapua ja -opastusta
✦ Matalan kynnyksen työkokeiluja ja kuntouttavaa työtoimintaa
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Työelämäpolun tukeminen
✦ Apua ammatinvalinnassa ja kouluun hakeutumisessa
✦ Tukea opiskelussa
✦ Apuna työnhaussa ja siirtymisessä työelämään
✦ Ryhmä- ja yksilöohjausta
✦ Tukena haasteellisissa tilanteissa

Jalkautuva palveluohjaus
✦ Kohdennettua palveluohjausta
✦ Tukea suomen kielisten asioiden hoitamisessa esim. lomakkeiden
täyttö, kolutukseen ja työllistymiseen liittyvät kysymykset
ja erilaiset arjen haasteet.

"Auttavat ja tasa-arvoa ja
kuule meitä"

Läksykerho Halisissa
✦ Alakoululaisille
✦ Tiistaisin ja torstaisin Mustikan kerhotilassa klo 14-16
✦ Vapaaehtoiset avustavat lapsia läksyjen teossa
✦ Ilmainen välipala
✦ Kun läksyt on tehty ohjattua toimintaa, pelejä ja leikkejä
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Opetuskoti
MustikanMUSTIKAN
toimipisteet
OPETUSKOTI

TOIMIPISTEET

Opetuskoti Mustikka, Halinen
p. 040 543 5347
Kardinaalinkatu 3 P 151, 20540 Turku
halinen@sateenkaarikoto.fi
Opetuskoti Mustikka, Hovirinta
p. 040 543 5347
Pehtorinkatu 2 F 26, 20780 Kaarina
hovirinta@sateenkaarikoto.fi

Uuden työntekijän tarkistuslista:

Sateenkaari Koto ry on perhelähtöinen yhdistys, joka tuottaa
kestävään kehitykseen painottuvaa varhaiskasvatusta,
lapsiperheiden kotipalveluja erilaisiin elämäntilanteisiin ja
kotouttavaa maahanmuuttotyötä naisten parissa.

www.sateenkaarikoto.fi
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