Kasvatus- tai opetusalan ammattilainen,
kaipaatko vinkkejä sateenkaariperheteemojen
huomiointiin työssäsi?
Oletko kohdannut työssäsi sateenkaariperheitä? Sateenkaariperheet
ovat perheitä, joissa saattaa olla kaksi isää, kaksi äitiä tai vaikka
tuplat molempia. Olet saattanut törmätä myös
sukupuolenkorjauksen läpikäyneeseen vanhempaan.
Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan yhdenvertaisen toimintakulttuurin tärkeyttä.
Varhaiskasvatussuunnitelmassa korostetaan, että jokainen lapsi tulee kohdata yksilöllisten
tarpeidensa ja perhekulttuurinsa mukaisesti. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait kieltävät kaiken
yksilön ominaisuuksiin liittyvän syrjinnän. Mutta miten huomioida perheiden moninaisuus
kasvatus- ja opetustyön arjessa? Jokaisen lapsen tulee saada olla ylpeä perheestään. Miten voisi
tukea erilaisia perheidentiteettejä ja jokaista lasta kehityksessään? Miten päiväkodin, koulun tai
oppilaitoksen toimintakulttuuria voisi kehittää moninaisuudelle avoimemmaksi?
Sateenkaariperheet ry tarjoaa kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille maksutonta koulutusta
sateenkaariperheiden kohtaamisesta, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen
moninaisuudesta sekä aiheiden huomioimisesta kasvatus- ja opetustyössä. Koulutus on osa
opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta.
Tulemme sinne missä sinä olet. Tarvitsemme vain ajan, tilan ja koulutettavat ihmiset. Voimme
kouluttaa koko päivän tai jakaa ydinajatukset tunnissa. Räätälöimme koulutuksen juuri sinun
tarpeisiisi ja sinulle sopivaan muotoon.
Tulemme silloin kun sinulle sopii. Jos työyhteisössäsi on tiedossa esimerkiksi koulutuspäivä, jonka
osaksi koulutuksemme sopisi, ota yhteyttä! Tarjoamme tietoa, konkreettisia työkaluja ja ideoita eri
oppiaineiden opetukseen. Voimme tarjota
myös keskustelukumppanuutta
yhdenvertaisuussuunnitelmatyöhön.
Vi erbjuder utbildning även på svenska.
Lisätiedot ja koulutusvaraukset:
koulutussuunnittelija
koulutus@sateenkaariperheet.fi
puh. 050 410 6772

Sateenkaariperheet ry tarjoaa muitakin hyödyllisiä palveluja:


Tutkimustietoa sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista



Tarjoamme oppaita ja esitteitä maksutta käyttöönne. Kaikki esitteet löytyvät nettisivuiltamme
sähköisinä, mutta toimitamme niitä tilattaessa myös paperiversioina.

o Sateenkaariperheet päivähoidossa ja koulussa – Opas
kasvatus- ja hoitoalan ammattilaisille
o 10 askelta sateenkaariperheen kohtaamiseen – Opas lasten
ja perheiden kanssa työskenteleville
o Opas Sateenkaariperheen lapselle
o Sateenkaaren tällä puolen – Opas sateenkaariperheen
läheiselle
o Sateenkaariperheen ero-opas



Olemme toimittaneet myös oppikirjan Sateenkaariperheet ja hyvinvointi. Oppikirjaa voi
hyödyntää esimerkiksi opetus- ja kasvatustyössä eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa.



Vinkkejä muista kirjoista ja materiaaleista, joita voi hyödyntää työssä lasten, nuorten tai
sateenkaariperheiden parissa



Paljon vertaistoimintaa, neuvontaa ja muuta aiheeseen liittyvää toimintaa

Olethan meihin yhteydessä, jos kaipaat materiaalia, tietoa, ohjeita tai tukea
sateenkaariperheteemoihin liittyen. Autamme mielellämme.
Lisätietoja: www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

