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Vuosi 2018
Sateenkaari Koto ry vuokrasi tammikuussa 2018 toimitilan Perhetalo Heidekeniltä. Tämä
oli hyvä päätös. Tiivis yhteistyö Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n ja monien
sen jäsenjärjestöjen kanssa vahvistui entisestään.
JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi on varsinaissuomalaisten sote-järjestöjen
yhteinen hanke. Numeroilla 113 viitataan kolmannen sektorin hätänumeroon
sote-uudistuksen myllerryksessä: hankkeen tavoitteena on varmistaa, että järjestöt ovat
mukana muutosvalmistelussa ja että kansalaisjärjestötoiminnan edellytykset ovat
turvattuja peruskunta tasolla myös tulevaisuudessa. Vaikka itse sote kaatui, työ on
tärkeää.
Sote 113:n tehtävänä on lisätä järjestöjen yhteistyötä ja muutosvalmiutta. Hankkeen
etenemisen myötä sote-järjestöt toimivat entistäkin vahvemmin asiakkaiden äänenä,
asiakaskokemuksen esiin tuojina sekä asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja
osallisuuden mahdollistajina. Nämä tavoitteet istuvat hyvin Sateenkaari Koto ry:n omiksi
arjen toiminnan tavoitteiksi.
Järjestöt on the Road- hanke (2018-2020) on STEA:n rahoittama ja Varsinais-Suomen
Lastensuojelujärjestöt ry:n koordinoima hanke. Sateenkaari Koto ry on tiiviisti mukana
Perhelinjan toiminnassa Uudessakaupungissa, Turussa ja asiantuntijana myös
Kemiönsaarella ja Laitilassa.
Hankkeen kohderyhmänä ovat palvelubussipaikkakuntien lapset, nuoret ja perheet.
Erityisesti tavoitellaan ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen tarpeessa olevia perheitä, joilla
syrjäytymisriski on eri syistä johtuen kasvanut. Yksilöllisen ja räätälöidyn
palveluohjauksen, neuvonnan ja tuen avulla edistetään ja vahvistetaan toimijuutta ja
voimavaroja
sekä
tuetaan
vanhemmuutta.
Tällaisia
perheitä
ovat
mm.
maahanmuuttajaperheet, jotka Perhelinjalla ovat meidän erityiskohderyhmäämme.
Sateenkaari Koto ry.n omat hankkeet ovat kaikki kolme eläneet vahvaa toimintavuotta
2018. Syksyllä 2016 käynnistynyt ja heinäkuuhun 2019 jatkuvan Pikku-Mustikan tavoite on
Sosiaalisen
osallisuuden
ja
työllistymismahdollisuuksien
lisääminen
maahanmuuttajanaisilla Turun seutukunnassa.
Pikku-Mustikka noudattaa Suomen rakennerahaston ESR-hankkeen toimintalinjaa 5, joka
keskittyy sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen ja köyhyyden torjuntaan. Hanke vastaa
erityistavoitteeseen 10.1. kohdistuen työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn
parantamiseen.
Hankkeessa kehitettävällä Opetuskoti-mallilla tuetaan maahanmuutajaäitien toimintakykyä
ja työllistymismahdollisuuksia. Tavoitteena on lisätä koko perheen toimintakykyisyyttä
naisten voimaantumisen ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen vahvistumisen
myötä. Tämä on osa Euroopan Sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –
ohjelmaa.
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Stean rahoittama Pop up palveluohjaus on kehitetty Sateenkaari Koto ry:n
palveluohjaushankkeessa (STEA 2016 - 2018) yhteistyössä Opetuskoti Mustikan kanssa.
Pop up- hanke on maahanmuuttajataustaisille naisille - erityisesti työelämän ja
koulutuksen ulkopuolella oleville perheenäideille - kohdennettu jalkautuvan
palveluohjauksen malli. Tarkoituksena on maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän
perheidensä
osallisuuden
ja
toimijuuden
vahvistaminen
suomalaisessa
palvelujärjestelmässä ja yhteiskunnassa laajemmin. Palveluohjaus toteutuu pop up
-luonteisesti, jolloin alueellista palvelun tarvetta, muotoa ja sijaintia arvioidaan ja
tarvittaessa muokataan säännöllisesti. Pop up -luonteisuutensa takia palveluohjaus on
suunniteltu kiinnittyvän fyysisesti osaksi erilaisia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja tai
muita olemassa olevia palveluita. Asiakastyö on mm. neuvontaa suomenkielisten asioiden
hoidossa, pitkäjänteistä yksilöllistä ohjausta sekä ryhmämuotoista kotoutumista edistävää
toimintaa
OPH:n innovatiivisten kehittämishankkeiden rahoista rahoittama Multaa ja Mukuloita (
2017 - 2019 ) tuo kiertotalouskäsitettä varhaiskasvatuksen arkeen samalla, kun se
vahvistaa uuden Varhaiskasvatussuunnitelman mukaista ilmiöoppimista ja osallistavaa
havainnointia. Lisäksi hankkeessa huomioidaan soveltuvin osin YK:n kestävän kehityksen
tavoitteita (Agenda2030).
Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita niin
että sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan.
Varhaiskasvatus luo perustan ekososiaaliselle sivistykselle niin, että ihminen ymmärtää
ekologisen kestävyyden olevan edellytys sosiaaliselle kestävyydelle ja ihmisoikeuksien
toteutumiselle.
Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on muun muassa toteuttaa
lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista
pedagogista toimintaa. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen avulla ohjataan lapsen
toimimista vertaisryhmässä vastuullisesti ja kestävästi.
Hanke tehtiin yhteistyössä Valonian, LSJH, Natur och Miljö ja Arkean kanssa ja se
toteutettiin Sateenkaari Koto Oy:n päiväkodeissa yhdessä lasten, perheiden ja
henkilökunnan kanssa.

Strategiatyö ja visioita tulevaisuuteen
Toiminnanjohtaja aloitti toukokuussa Elyn järjestämän koulutuksen, joka käynnisti
yhdistyksen strategisen suunnittelun ja visioinnin päivityksen.
Koulutukseen sisältyi kaksi Sateenkaari Koto ry:n hallituksen ja sidosryhmien
kehittämispäivää ( 28.6. ja 29.9. ) Tehtiin henkilöstökysely lokakuussa 2018, jossa
vastausprosentti on noin 50%. Näiden tuloksena päätettiin ottaa yhdistyksen oma ja
päiväkotien koko henkilökunta mukaan yhdistyksen arvojen kirkastamiseen ja vision
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tarkistamisen. Strategiatyössä syntyi henkilöstön perehdytysohjelma ja keskityttiin
johtamisen toimivuuden varmistamiseen. Työn jatkuu vuoden 2019 ajan.
Sateenkaari Koto ry:n toiminnan on mahdollista laajentua monipuolisemmin niille
paikkakunnille, joissa jo teemme varhaiskasvatustyötä. Monikulttuurisen perhetyön tarve
Turun seudulla ja Vakka-Suomessa on kasvanut ja meillä on kiinnostusta vastata tähän.
Lapsiperheköyhyys ja eriarvoistuminen ovat uhkia, jotka ovat nousseet edellisten vuosien
aikana vahvasti näkyviin. Vanhempien vakava sairaus, työttömyys tai eri syistä johtuva
osattomuus ja yhteisöllisyyden puute vaikuttaa suoraan lasten hyvinvointiin.
Työskentely
varhaiskasvatuksessa
perhekeskeisesti,
perheiden
palvelut
varhaiskasvatuksen rajapinnalla, palveluohjaus ja yhteisöllisyyttä lisäävät toimenpiteet
lieventävät näitä uhkia.
YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää vuonna 2019 30 vuotta. Suomessa sopimus on
ollut voimassa vuodesta 1991. Lapsen oikeuksien sopimuksella on ollut keskeinen
vaikutus siihen, että lapset nähdään paitsi erityisen suojelun kohteena myös aktiivisina
toimijoina ja oikeuksien haltijoina.
Lapsen identiteetin ja persoonallisuuden kehittymiselle yleisperiaatteiden toteutuminen on
olennaisen tärkeää. Varhaiskasvatussuunnitelma edellyttää näiden oikeuksien
toteutumista. Parhaiten lapsen oikeuksista pidetään huolta pitämällä huolta koko
perheestä ja siitä lähipiiristä, jossa lapsi elää.
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Yhdistys
Sateenkaari Koto ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Ekologisesti ja
kulttuurisesti kestävä kehitys ohjaa toimintamme. Perhelähtöisyys, läheisyys ja
kodinomaisuus ovat arjessa toteutuvia arvoja.
Yhdistyksen uudistuneet säännöt hyväksyttiin 18.3.2018 ja niiden mukaisesti toimittiin
vuoden 2019 hallitusta valittaessa. Tärkein muutos oli jakaa jäsenet varsinaisiin jäseniin ja
kannatusjäseniin. Tällä turvataan yhdistyksen toiminta nykyisten sääntöjen mukaisena ja
Sateenkaari Koto Oy:n säilyminen yleishyödyllisen yhdistyksen omistuksessa myös
jatkossa.
Luotettava, turvallinen ja osaava toimija
Sateenkaari Koto ry on vuonna 2020 ennaltaehkäisevän perhetyön- ja
varhaiskasvatuspalvelujen sekä monikulttuurisen osaamisen toteuttajana merkittävä
kolmannen sektorin kumppani Varsinais-Suomen alueen kunnille ja kaupungeille.
Sateenkaari Koto on kiinnostava ja vakaa työnantaja, joka tarjoaa työntekijöilleen
mahdollisuuden kehittyä omassa työssään ja kehittää edelleen uusia palveluja
vastaamaan monipuolisesti perheiden tarpeita.
Toimintaperiaatteet
Sateenkaari koto ry toimii lapsiperheiden yhteisöllisyyden vahvistajana ja tukee vanhempia
heidän kasvatustehtävässään
● Toimii lapsiperheiden yhteisöllisyyden vahvistajana ja tukee vanhempia heidän
kasvatustehtävässään
● Edistää Kestävän kehityksen mukaista toimintaa kaikessa toiminnassaan
● Tukee monikulttuuristen perheiden viihtymistä ja juurtumista suomalaiseen
kulttuuriin ja ympäristöön
● Kehittää ystävätoimintaa kansainvälisesti perheiden ja päiväkotien kanssa
● Tarjoaa vertaistukea, koulutusta ja perhetyötä taloudellisesti ja kulttuurisesti
kestävällä tavalla tasapuolisesti kaikille lapsiperheille
● Huolehtii vapaaehtoisista toimijoista perehdyttämällä, kouluttamalla ja työn
ohjaamalla
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Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
● Tekee tiivistä yhteistyötä Sateenkaari Koto Oy:n päiväkotien kanssa
● Järjestää harrastus-, virkistys-, kurssi- ja tukitoimintaa
● Toimii yhteistyössä muiden oman alansa toimijoiden kanssa
● Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
● Seuraa varhaiskasvatuksen ja perhetyön tutkimus- ja kehittämistyötä
Hallitus 2018
Sateenkaari Kodon puheenjohtaja Henna Junttila
Hallituksen jäsenet:
Martina Uotinen
Otto Elomäki
Emma Sainio (Halikolo)
Laura Back (Peikonpesä)
Satu Husso (Opetuskodit)
Varajäsenet:
Paula Sychold (VillaSukka),

Kati Palonen
Johanna Räisänen (Pääskynpesä)
Annina Sychold (VillaSukka)
Päivi Aalto (Tiitiäinen )

Katja Ojala (VillaSukka)

Hallituksen kokouspäivät 2018
Hallitus kokoontui 5 kertaa vuoden aikana ja piti yhteyttä lisäksi puhelimitse ja
sähköpostilla.

Vuosikokoukset
Kevätkokous 25.4.2018
Syyskokous 27.11.2018
Yhdistyksen tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Soinio & Co Oy, vastuullisena
tilintarkastajana Jussi Viitanen

Tapahtumat ja vuosipäivät
Perheen päivät
Päiväkodit ulkoilivat ja nauttivat helmikuussa Talviperheenpäivästä pulkkamäessä
Impivaarassa ja vaikka märkää olikin, mäessä laski hienosti. Makkara ja mehu maistuivat.
Kaikkien yhteistä Perheen Päivää vietettiin toukokuussa 2018 Tuorlassa. Tapahtumaan
osallistui noin 65 lasta, vanhempaa ja henkilökunnan jäsentä. Suuri hitti oli ötökkäsafari,
jossa tutustuttiin syötäviin sirkkoihin ja muihin ötököihin. Ville- ja Salla - pöllöt olivat
matkassa tänäkin vuonna. Salla oli taas karkuteillä.
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Ystävänpäivän perinteinen poniratsastus toteutui tänä vuonna sekä Pääskynpesässä että
Lyckobossa.
Taidekalenteri
Yhdistys on vuosittain koonnut seuraavalle vuodelle yhteistyössä päiväkotien kanssa
taidekalenterin. Vuoden 2019 kalenterin teemana oli kiertotalous. Se toimi samalla Multaa
ja Mukuloita hankeeen väliraporttina. Kalenteri on tärkeä yhdistyksen toiminnasta,
tapahtumista ja huomioitavista päivämääristä kertova jäsentiedote. Sitä tilattiin 1000kpl ja
se jaettiin kaikille asiakasperheille, työntekijöille ja läheisille yhteistyökumppaneille joulun
alla.
Väliraportista saatiin myös idea oman työkalenterin tekemisestä toimintakaudelle
2019-2020 kaikille Sateenkaari Koto ry:n ja Sateenkaari Koto Oy:n työntekijöille

Perustoiminta
Jäsenkirje
Jäsenkirje on jaettu vuoden aikana 2 kertaa.
Vihreä lippu
Päiväkodit toimivat Vihreän Lipun kestävällä tasolla. Päiväkotien välistä yhteistyötä
kehitetään yhteistä vuosikelloa noudattamalla, yhteisen suunnitelman ja raportin
tekemisellä. Silti jokainen ryhmä ja päiväkoti toteuttaa teemoja lasten ideoiden pohjalta.
Kestävän kehityksen arvot ovat sisäistyneet päiväkotien arkeen yhä vahvemmin. Jo
neljässä päiväkodissamme hoidetaan kasvimaata. Kompostimadot muuttivat päiväkoteihin
Multaa ja Mukuloita hankkeen myötä.
Multaa ja Mukuloita
Hankkeen
ensimmäisenä
tavoitteena
oli
kiertotalouskäsitteen konkretisoiminen varhaiskasvatuksen
arkeen. Kiertotalouskäsitettä aukaistaan ruoan elinkaaren
pohjalta lisäämällä tietämystä sen eri vaiheista.
Painopisteenä
on ruoan arvostuksen lisääminen,
ruokahävikin pienentäminen ja kierrätykseen perustuvan
jätehuollon tekeminen tutuksi eri kulttuuritaustoista tuleville
lapsille ja perheille.
Toisena tavoitteena oli oppia ravinteiden kierrätyksen
merkitys uudelle kasvulle ruoan elinkaaren aikana.
Kierrätys ja kompostointi tulevat osaksi päiväkodin arkea.
Lapset tutustuvat ja keräävät yhteiseen tietopankkiin olemassa olevia hyviä kiertotalouteen
liittyviä Ipad sovelluksia, joita voi käyttää yhteisesti muissakin päiväkodeissa.
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Varhaiskasvatuksessa lapsia kannustetaan ja motivoidaan opettelemaan uusia asioita
sekä ohjataan käyttämään erilaisia oppimisen tapoja. Luodaan pohjaa lasten
laaja-alaiselle osaamiselle, jossa lapset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa ja
työtapoja yhdessä henkilöstön kanssa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää lasten
valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja harjoitella siinä toimimista.
Päiväkodeissa on seurattu lukuisten siementen
kasvua ruuaksi; on mm. viljelty niin tomaattia
kasvihuoneissa,
yrttejä
viherseinissä
kuin
osterivinokassieniä ämpäreissä. Päiväkoteihin
perustettujen matokompostorien avulla on
tutustuttu
matojen
tärkeään
rooliin
ruuantuotannossa ja ravinteiden kierrossa.
Lapset ovat käyttäneet matokompostorien
tuottamaa multaa omien istutusten ravinteena.
Natur och Miljön mato-, siira- ja mehiläisohjelmat
valottivat myös muiden ötököiden roolia
ekosysteemissä.
Lähiruokaan
ja
ruuan
alkuperään
tutustuttiin
Jaakolan
tilan
perunaretkellä. Kupittaan Siirtolapuutarhassa
lapset pääsivät keräämään omenoita ja
leipomaan omenapiirakkaa. Ruokahävikkiä lapset
pohtivat
Arkean
ruokapeukutuksen
ja
ruokahävikkimittausten myötä. Lounais-Suomen
Jätehuollon biojätepolun myötä harjoiteltiin
kierrätystä ja erityisesti biojätettä - mitä madot
syövät ja mikä jäte voi muuttua mullaksi.

Koulutukset ja juhlat
21.3. Multaa ja Mukuloita - seminaari
12.4 Blueberry Slush - seminaari
1.9 Hallitus osallistui Fight Back run - tapahtumaan
30.11. vietettiin henkilökunnan koulutus- ja joulujuhlapäivää Kakskerran Hirvilammella.
Paikalla oli 90 Sateenkaari Koto ry:n ja Sateenkaari Koto Oy:n työntekijää.

Opetuskotitoiminta
Opetuskotitoiminta on ollut kärkijoukoissa kotoutumista edistävien palvelujen
tuottamisessa ja monikulttuurisen keskustelun ylläpitäjänä. Toivomme edelleen ja yhä
paremmin kykenevän tukemaan tässä työssä meille tärkeiksi tulleita asiakkaita ja tuomaan
esille vahvemmin kohderyhmämme merkitystä maahanmuuttajien ja monikulttuuristen
perheiden sopeutumisessa yli sukupolvien.
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Opetuskotitoimintaa järjestetään tällä hetkellä Turun Halisissa ja Kaarinan Hovirinnassa
Edistämme maahanmuuttajanaisten kotoutumista suomen kielen- kulttuurin ja arjen
taitojen ohjauksella, perhekohtaisella palveluohjauksella sekä työelämävalmiuksien
opettamisella. Kotona olevat maahanmuuttajanaiset tarvitsevat kohdennettua ja
erikoistunutta tukea vielä siinäkin vaiheessa kun virallinen kotoutumisaika on mennyt ohi.
Opetuskotitoiminnot vastaavat tähän tarpeeseen.
Opetuskoti tarjota matalalla kynnyksellä kotoutumista ja työllistymistä edistäviä palveluja
kaikille alueella oleville maahanmuuttajaäideille. Yksilöllisesti räätälöidyt palvelut
parantavat ja voimaannuttavat naisten toimintakykyjä. Opetuskoti on vastaamassa
tarpeeseen myös silloin kun
kotoutuminen on “myöhästynyt” esimerkiksi lasten
syntymisen vuoksi, kotoutumisvaiheen kielikoulutuksia ei ole enää saatavilla tai
perhetilanteen vuoksi niihin ei pääse osallistumaan. Opetuskotitoiminnan tiimissä
työskenteli kaksi opetuskotiohjaajaa, työvalmentaja, kaksi palveluohjaaja ja
kokemusasiantuntija.
Mitä hyötyä opetuskotitoiminnasta on asiakkaillemme
● Maahanmuuttajanaisen elämänhallintataidot ja toimintakyky vahvistuu
● Nainen mahdollisuudet löytää yksilöllisiä koulutus- ja työllistymispolkuja paranevat
● Maahanmuuttajanaisten oma- ja perheen terveys ja terveystietoisuus kasvaa.
● Kulttuuri- ja kasvatustietoisuus vahvistuu ja tukee seuraavan sukupolven
integroitumista
● Maahanmuuttajanaisten ja perheiden valmiudet ja toimintaedellytykset arjessa ja
kahden kulttuurin välissä selviytymiseen paranevat edesauttaen koko perheen
hyvinvointia
● Naisten hiljainen tieto ja osaaminen siirtyy kotouttamistyön kehittämiseen
Opetuskodeissa tapahtui vuonna
● Kehitettiin opetuskotien työvalmennusmalli. Työvalmentaja on ohjannut
opetuskotien asiakkaita koulutuskysymyksissä ja tukenut heidän
työelämävalmiuksiaan ryhmä- ja yksilömuotoisesti.
● Toimiminen matalan kynnyksen kohtaamispaikkana alueen naisille ja lapsille, jossa
toiminta vahvistaa suomen kielen käyttöä arjessa
● Suomen kielen opetuksesta vastasi Halisissa Turun Kristillinen opisto ja Peimarin
koulutuskuntayhtymä Hovirinnassa. Kurssilla opiskellaan kielen lisäksi arjen taitoja
ja kulttuuritietoutta. Suomen kielen kurssien lukukaudet 8.1.2018 - 24.5.2018 ja
27.8. - 13.12.2018.
● Työkokeilut yhteistyössä TE-toimiston kanssa.
● Ryhmämuotoiset vertaisryhmät, tietoa tarjoavat teemaryhmät ja tietoiskut ml.
yhteistyö Turun AMK Marjat - hankkeen kanssa
● Vapaaehtoisverkostot täydentävät kotoutumis- ja ohjaustyötä sekä kielen oppimista.
Akateemisten naisten Luetaan yhdessä - verkosto 20 hlö, Turun YK -yhdistys 5 hlö
,SPR Kaarinan osasto ja lisäksi yksittäisiä verkostoihin kuulumattomia
vapaaehtoisia 4 hlö
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● Ammatillisesti toteutettu matalan kynnyksen palveluohjaus, jota voidaan tarvittaessa
tehostaa kokemusasiantuntijoiden ja tulkin avulla.
● Tapahtumiin osallistuminen ja järjestäminen. Niiden kautta lisätään yhteisöllisyyttä,
tietoa kotouttamistyöstä sekä mahdollistetaan yhteydet kantasuomalaisiin.
● Läksykerhotoiminta Halisissa kaksi kertaa viikossa toteutettuna yhteistyössä
YK-yhdistyksen (vapaaehtoiset ohjaajat) ja alueen koulujen kanssa. Toiminta tukee
alakouluikäisten maahanmuuttajalasten suomen kielen käsitteiden ymmärtämistä,
koulunkäyntiä, opettaa läksyjentekokulttuuria ja lisää lapsien yhteistyötaitoja.
● Järjestettiin päiväleiri alakouluikäisille kesäkuun alussa Halisissa
● Tutkintoa suorittavien naisten työvalmennusryhmässä oli vuoden 2018 aikana 13
naista
● Te-toimiston kanssa tehdyn sopimuksen kautta suoritti työkokeilun keväällä 25 ja
syksyllä 20 työkokeilijaa eri pituisin työkokeilujaksoin, siivous-, lastenhoito-, keittiöja ohjausharjoittelun tehtävissä.
Vuonna 2018 ESR (Euroopan sosiaalirahasto) rahoittama hankkeemme Pikku-Mustikka
-alueellinen opetuskotimalli antoi mahdollisuuden opetuskotitoiminnan kehittämis- ja
mallinnustyölle. Hankkeen toimintavuosi sisälsi henkilöstövaihdoksia, jotka vaikuttivat
hankkeen hallinto- ja käytännön työhön, mutta niistä huolimatta pystyimme edistämään
hankesuunnitelman
mukaisesti
toimintaa.
Sosiaalisen
osallisuuden
ja
työllistymismahdollisuuksien lisääminen maahanmuuttajanaisille olivat pääteemana.
Hankkeen monialainen ohjausryhmä kokoontui sovitusti ja saimme hyviä opastuksia
hankkeen viimeiselle toimintakaudelle keväälle 2019. Verkosto- ja oppilaitosyhteistyötä
ylläpidettiin sekä kokous että käytännön toiminnan tasolla ml. opiskelijoiden käytännön
harjoittelupaikkana toimiminen.
Opetuskotien kävijätilasto
2018
Asiakkaita

120

Asiakaskäynnit

4530

Työkokeilijat

ESR - hanke, 2018

52

Halinen

Kaarina

työkokeilijaa / kk

22

4-6

kielikurssilaista / pvä (osa
työkokeilijoita)

20

20

vapaaehtoista / vko

14

11

palveluohjausasiakasta / vko

17

5-8

lasta hoidossa kielikurssin
aikana / pvä

3-4

3-4

Läksykerholaisia / vko

18

0
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Palveluohjaus
Opetuskoti Mustikan pop up -palveluohjaushanke (STEA 2016-2018) jatkoi toimintaansa
vuonna 2018. Joulukuussa saimme STEAlta tiedon jatkorahoituksesta myös vuodelle
2019.
Vuoden 2018 alussa säännöllistä, maahanmuuttajanaisille kohdennettua palveluohjausta
annettiin viidessä eri Turun seudun toimipisteessä: Sateenkaari Koto oy:n Päiväkoti
Halikolossa, Pääskynpesässä ja Villasukassa sekä Raision Perhekeskus Satelliitissa ja
Pansion Me-talolla. Vuoden aikana säännöllisistä palveluohjaajan päivystysajoista
luovuttiin Halikolon ja Villasukan osalta. Näiden päiväkotien kanssa kehitettiin uusia
yhteistyömuotoja (mm. teemakohtaiset palveluohjaajan vierailut, selkokieliset ohjeistukset
vanhemmille, palveluohjaajan tapaaminen ajanvarauksella).
Asiakaskäyntien määrä Mustikan pop up -palveluohjauspisteissä kasvoi koko
kolmivuotishankekauden. Vuonna 2018 aikuisten asiakaskäyntejä kertyi 279 kappaletta.
Luku kasvoi siitäkin huolimatta, että vuonna 2018 toimintakertoja vähennettiin edellisestä
vuodesta (2017: 148 toimintakertaa; 2018: 112 kertaa) ja tietyissä toimipisteessä
säännöllisistä palveluohjauksen vastaanottoajoista luovuttiin vuoden aikana kokonaan.
Vuonna 2018 toiminta tavoitti 93 yksittäistä maahanmuuttajataustaista aikuisasiakasta.
Näistä 69 henkilöä kävi yksilöohjauksessa ja 45 osallistui ryhmämuotoiseen toimintaan.
Hanke tavoitti hyvin määritellyn kohderyhmän asiakkaita. Vuoden 2018 yksittäisistä
asiakkaista 85% oli maahanmuuttajataustaisia naisia ja arviolta 88%:n perheeseen kuului
vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi.
Palveluohjaukseen hakeuduttiin tyypillisimmin seuraaviin asioihin liittyen: aikuisen oma
opinto- ja työllistymispolku, perheen lapsen päiväkoti- ja kouluasiat sekä nk. muut asiat
(mm. vapaa-aika, asuminen). Lisäksi apua annettiin liittyen mm. muuhun
viranomaisasiointiin ja erilaisiin etuuksia koskeviin kysymyksiin.
Vuonna 2018 hankkeen ryhmämuotoisen toimintaan panostamista jatkettiin. Pansiossa
pyöri sekä kevät- että syyskaudella kohderyhmän sosiaalista kuntoutusta, osallisuutta ja
toimijuutta tukeva naisten ryhmä. Syyskaudella hanke oli mukana yhteiskuntaorientaatiota
tukevassa info- ja keskusteluryhmässä, joka tuotettiin Raision aikuissosiaalityön,
Perhekeskus Satelliitin ja palveluohjaushankkeen välisenä yhteistyönä. Ryhmätoiminnan
kautta saatiin uusia asiakaskontakteja ja pystyttiin rakentamaan luottamussuhteita
maahanmuuttajataustaisiin perheisiin. Koska palveluohjaus on tapahtunut fyysisesti
hankkeen yhteistyötahojen tiloissa ja toiminnallisesti alueellisten kumppanuuksien kautta,
ovat yhteistyökumppanit olleet korvaamattoman tärkeä osa hankkeen toimintaa ja sen
onnistumisia.
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Kansainvälinen yhteistyö
Lyckobon Sandra Pada oli opintomatkalla Reykjavikissa Islannissa. Ja yhteistyö Igloo
Kidsin kanssa jatkui Intialaisen päiväkodin johtohenkilöstön vierailulla Lyckobossa.
Yili Wang’n väitöskirjatyö etenee. Hän palaa töihin päiväkotiin kesän 2019 aikana.
Yhteydenpito Viron Haapsalun päiväkodin kanssa jatkui kirjein ja ääniviestein Sateenkaari
Kodon Villasukan ja Peikonpesän kesken.
WoHealth - hankeyhteistyö. Yhteistyöprosessi alkoi vuonna 2018 ja hankkeen toiminta
käynnistyy vuonna 2019 Kaarinassa. Sateenkaari Koto osuus on kohderyhmä ja paikka
hankkeelle. Mukana on kumppaneita Suomesta ja Ruotsista.
“The aim of the project is to promote the integration of immigrants and their health and
wellbeing, develop the know-how of the third sector and the professionals working in the
field (also future professionals). The project develops the co-operation between all actors
to enhance the services of immigrants.”

Osakeyhtiö
Tiitiäisen rakennusprojekti
Uudenkaupungin Tiitiäisen laajennusprojekti saatiin päätökseen vuoden aikana. Kaikkeen
alkuun oli Tiitiäisen pihaan rakennettu Kota. Alkuvuosi kului Teijo-Talojen kanssa
kiinteistöstä neuvotellen. Teijo-Talojen toiminta oli joustavaa ja se mukautui nopeasti
meidän muuttuviin tarpeisiin. Lopulliset materiaalivalinnat tehtiin erityisesti sisäilman
turvallisuus ja materiaalien ekologisuus huomioiden. Teimme päätöksen oman liittymän
rakentamisesta, jotta koko hankkeessa päästiin eteenpäin. Elokuussa moduulit saapuivat
hyvin rakennetulle pohjalle ja talo tuli valmiiksi kahdessa päivässä. Vastaanottotarkastus
oli 6.9. ja lokakuussa pidimme tupaantuliaiset.
LuMa - toiminta Ketunpesän ja Tiitiäisen arjessa
Vuonna 2018 Ketunpesä painottui LUMA -päiväkodiksi. Matematiikan opetuksen
toiminnalliset sisällöt ovat rakentuneet jo vuodesta 2015 yhteistyössä Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen apulaisprofessori Minna Hannula-Sormusen kanssa.
Matematiikan oppimiskokonaisuudet eheytyvät eri tieto- ja taito kokonaisuuksiin lasten
toiminnallisessa ympäristössä. Keskiössä on tietotekniikan hyödyntäminen. Ketunpesän
matematiikan
opetusta
kehitetään
jatkuvasti
yhteistyössä
Turun
yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen kanssa. 3-4- sekä 5 -vuotiaiden ryhmän varhaiskasvatuksen
opettajat kouluttautuvat yliopiston verkkokurssilla varhaiskasvatuksen toiminnalliseen
matematiikkaan ja esiopettaja Anna Alanen on mukana laitoksella varhaiskasvatuksen
erityisasiantuntijana. Ketunpesän arjessa käyvät opettajaksi opiskelevia toteuttamassa
toiminnallisia matemaattisia hetkiä.
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Anna on kouluttanut omien päiväkotien henkilökuntaa toiminnallisen matematiikan
menetelmistä. Luma-toiminta lisääntyi myös päiväkoti Tiitiäisessä. Uusi kota innosti sekä
lapsia että henkilökuntaa kehittämään toimintaa uudesta näkökulmasta.
Lapsiperheiden kotipalvelut
Sateenkaari Koto Oy tuottaa lapsiperheiden kotipalveluja Turussa ja Raisiossa.
Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteet ovat vuonna 2018 toteutuneet toivotusti
asiakastyössä. Suullinen palaute asiakasperheiltä ja yhteistyökumppaneilta on ollut
myönteistä. Emme ole vastaanottaneet palautetta virheellisesti työstä tai muita
reklamaatioita asiakasperheiltä tai yhteistyökumppaneilta. Tärkeä osa työtä on ollut
kehittää turvallisuusaspektia kotipalvelun asiakastyössä ja laajentaaa kotipalvelun
toimintaa uusille mahdollisuuksille.
Lapsiperheiden ennaltaehkäisevä kotipalvelu työllistivät keväällä 2018 yhden työntekijän
40%:sesti. Alkaen syksyllä 2018 kotipalvelua työllisti viikoittain 1 kokoaikaisen työntekijän,
80%:in työntekijän ja tuntityöntekijöitä muutamia. Syksyllä palkattiin lisää tuntityöntekijöitä
laajentamaan kotipalvelua ja haettiin koordinaattoria vetämään tiimiä. Palvelu alkoi
kasvamaan syksyllä ja nyt näemme vuoden 2019 puolelle miten talous rakentuu. Vuonna
2018 lapsiperheiden kotipalvelussa on yhteensä ollut 21 perhettä. Asiakkuudet ovat olleet
sekä pitkäaikaisia että lyhytaikaisia riippuen asiakkaan tarpeesta ja tilanteesta.
Soppaa ja Sympatiaa
Sateenkaari Koto ry:n toimii MLL:n hankkeen yhteistyökumppanina. Toiminta tapahtuu
osakeyhtiön päiväkodeissa Peikonpesä, VillaSukassa, Halikolossa ja Tiitiäisessä kerran
kuukaudessa. Soppaa ja sympatiaa -hankkeessa tarjotaan päiväkoti-ikäisten lasten
perheille ilmainen päivällinen ja mukavaa yhdessäoloa sekä tekemistä. Toiminta
toteutetaan hoitopäivän jälkeen. Mukaan ovat tervetulleita päiväkotien asiakasperheiden
kaikki perheenjäsenet. Soppaa ja sympatiaa -hankkeen tavoitteena on tukea turkulaisten
perheiden vanhemmuutta ja vahvistaa heidän omia voimavarojaan. Tavoitteena on
vähentää yksinäisyyden uhkaa, ja lisätä perheiden positiivisia ihmissuhteita sekä
vertaistukea lähiympäristössä.
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Yhteistyötahot ja näkyvyys
Messuja ja seminaareja
30.3. Kaksi sukupolvea yhdessä kotoutumisen polulla - seminaari Kristillisellä opistolla
28.5. JärjestöSotehanke 113:n ja VSSHP:n messut sairaanhoitopiirin henkilökunnalle
21.11. Järjestömessut Heidekenillä - messuesittelyt ja tietoisku

Yhteistyötahoja
Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri
ESR-hankkeet: Omasi, Baana, PPMM ja Alkukiri
Väestöliitto
Suomen Vanhempainliitto ry
Fee Suomi (ent. Sykse - Suomen ympäristökasvatuksen seura ry)
Fingeroos säätiö/ Me-talo
Kaarinan kaupunki
Koroisten Puutarhamummot
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Raision kaupunki
Turun Akateemiset naiset ry
Turun kaupunki
Turun kristillinen opisto
Turun seudun yksityiset päiväkodit ry
Turun YK-yhdistys ry
Turun Yliopiston opettajankoulutuslaitos
Uudenkaupungin seurakunta
Uusikaupunki
Valonia
Varsinais-Suomen Marttaliitto
Omistamme Oy VASSO ab järjestöosakkeita ja Linnateatterin kannatusjäsenosakkeita
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Sateenkaari Koto Oy:n päiväkodit
Käyttötilasto 31.12.2018
Lapset
/aikuiset

yli 3v /
alle 3v
lapsia

aikuisia

lto/sosio.

lh/ph

lait.ap

avustaja

Halikolo

35/10

10

3

5

1

1

Peikonpesä

26/20

11

4

5

1

1

Pääskynpesä

73/33

27

8

15

3

0

Tiitiäinen

33/8

9

2

5

1

1

Ketunpesä

36/6

8

3

4

1

Lyckobo

22/9

7

4

3

1

VillaSukka

30/14

11

5

5

1
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