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Pääkirjoitus
Ensimmäinen DaisyNews –lehti ilmestyi vuonna 2005, jolloin lehden kustannuksesta vastasi
Turun Sanomat. Silloisen TS:n markkinointipäällikkö Lasse Aarnion mukaan ”Paikallinen sanomalehti on paras tapa tutustua oman kaupunkiin ja maan kulttuuriin.” Tänä vuonna DaisyLadies ry täyttää 20 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi päätimme jatkaa tauolla ollutta lehteä.
Lehden on tarkoitus ilmestyä neljä kertaa vuodessa.
Nyt kannattaa katsoa taaksepäin ja muistella hyvin aktiivista toimintaamme. DaisyNews lehden kautta on tarkoitus kertoa maahan muuttaneille heitä koskevista uutisista, lakiuudistuksista, tapahtumista, kursseista jne. Pidämme myös lukijamme ajan tasalla toiminnastamme.
Kirjoittajat ovat omien kulttuureidensa parhaita asiantuntijoita. Suomalaisille itsestäänselvät
käytännöt voivat maahan muuttaneille tuntua kummallisilta, jopa huvittavilta, ja päinvastoin.
DaisyLadies ry pyrkii lähentämään kulttuureja toisiinsa ja lisäämään yhteistyötä ja kanssakäymistä eri maista tulleiden naisten kesken. Aivan kuten päivänkakkara (daisy), olemme me
naiset sitkeitä ja vahvoja, pärjäten vaikeissakin olosuhteissa. Muistakaa mahdollisuus ja luottamus!
Hyviä lukuhetkiä,
Hülya ”Hissu” Kytö
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Hyvinvointi-ryhmä
Teksti: Heidi Laine

Hyvinvointiryhmässä käsittelemme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, mikä tarkoittaa että ryhmän tapaamisten aiheina ovat esimerkiksi ruokavalio, ihmissuhteet, harrastukset, terveys ja
rentoutuminen. Aloitimme keskustelemalla näistä aiheista ja jakamalla tietoa siitä, miten eri
maissa ihmisillä on tapana pitää huolta itsestä. Lisäksi tutustuimme suomalaiseen kulttuuriin
katsomalla humoristisia Very finnish problems –kuvia, jotka kertovat mm. suomalaisesta ruuasta, tavoista, säästä ja juhlista. Toisella kerralla meillä oli vierailija suun terveydenhuollosta
ja hän kertoi hampaiden hoidosta.
Kolmannella tapaamisella aiheena oli luonto ja sen vaikutus hyvinvointiin. Ihailimme erilaisia maisemia ja valokuvien kautta opittiin sanastoa suomalaisista kasveista sekä eläimistä.
Seuraavalla kerralla olikin mukavaa, sillä teimme hierontaharjoituksia sekä kokeilimme erilaisia apuvälineitä, kuten suomalaista kipukoukkua. Samalla opettelimme kehon osia suomeksi.
Hieronnan oli tarkoitus rentouttaa ja poistaa jännityksiä lihaksista. Hyvinvointiin kuuluu kohtuullinen nautiskelu, joten eräällä kerralla valmistimme sokeritonta raakasuklaata, joka oli
makeutettu hunajalla. Päälle ripottelimme kookoshiutaleita. Lopuksi tietysti söimme suklaata
ja lahjoitimme osan cafe Daisyn käyttöön.

Seuraavaksi arvioimme omaa toimintakykyämme arjen tehtävissä sekä
pohdimme voimavaroja. Keräsimme
ylös asioita, joista saamme voimaa ja
jotka auttavat jaksamaan. Keskustelimme kiitollisuudenaiheista eli asioista, joista tulee hyvä mieli ja hyvä olo.
Koska myös koulutus ja työllistyminen
ovat tärkeitä aiheita DL:ssä, kävimme
läpi naisten haave-ammatteja ja suunnitelmia DL:n jälkeen. Näin jaoimme
ideoita ja opimme erilaisista vaihtoehdoista tulevaisuuden suhteen. Naisia
kiinnostivat esim. ompelijan, kokin,
kosmetologin ja sairaanhoitajan työt.
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Marraskuun lopussa oli lapsen oikeuksien päivä, jolloin pohdimme, millaista on hyvä lasten
hoito ja kasvatus. Puhuimme myös siitä, mitä kaikkea kivaa perheen kanssa voi tehdä ja esittelin MLL:n toimintaa sekä palveluja. Lisäksi marraskuussa vietetään väkivallan vastaista päivää,
jolloin pidin tietoiskun siitä, mistä saa apua jos kohtaa väkivaltaa. Naisten toiveesta kävimme
myös läpi erilaisia vitamiineja, sekä mistä ruuista niitä saa ja mihin ne vaikuttavat. Ennen joulua järjestin terveys-aiheisen tietovisan, jonka kysymykset koskivat mm. terveellisiä elintapoja
ja tavallisimpien sairauksien hoitoa (kuume, vatsatauti ym.)
Koska ulkomailta Suomeen muuttaneilla ihmisillä on erilaiset taustat, on tärkeä huomioida
mahdolliset traumaattiset kokemukset. Tämä takia pidän työskentelytapani teemoina turvallisuuden tunteen luomisen sekä rentouttavat kokemukset ryhmälle. Siksi teemme aina välillä
rentoutus- ja hengitysharjoituksia, jotka ovat hyväksi sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydelle. Harjoitukset rauhoittavat eli aktivoivat parasympaattista hermostoa ja oksitosiinin tuotantoa. Jaan tietoa siitä, miten rentoutuminen vaikuttaa myönteisesti myös verenpaineeseen,
sydämen toimintaan, unen laatuun, mieleen ym. Harjoitukset toimivat vastavoimana stressille, joka saattaa liittyä uuteen maahan muuttamiseen, töiden etsimiseen ym.
Japanilaisessa kulttuurissa tunnetaan sanat wabi ja sabi. Wabi tarkoittaa tyytyväisyyttä ja
iloitsemista elämästä sellaisena kuin se on. Sabi merkitsee mielenrauhaa ja tyyneyttä. Toivon
että hyvinvointiryhmä auttaa ihmisiä voimaan paremmin sekä löytämään iloa ja tyyneyttä!
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Käsityöryhmän ja ompelimon toimintaa
Teksti ja kuvat: Heidi Laine ja Päivikki Brunila

Käsityöryhmässä on mm. kudottu ahkerasti villasukkia ja pipoja, sekä valmistettu värikkäitä
koruja ja joulukoristeita. Ompelimossa on ommeltu myös kasseja, essuja ja pöllö-avaimenperiä. Lapsia varten on tehty pehmoleluja, joiden valikoimassa on koiria, kissoja, norsuja ja
suuria kirahveja.
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Syksyn pimeneviä iltoja varten askarreltiin lyhtyjä, joiden
helmet ja hiekka muistuttivat kesäisistä hetkistä rannalla.

Joulun lähestyessä tehtiin suojelusenkeleitä.

Ompelijoiden tekemiä tuotteita voi ostaa taikapuodista
ja joulun aikaan myyjäisistä!
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Nordic Ladies -projekti
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Turvallinen yhteiskunta –seminaarin ohjelma
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Kiitos osallistujille!
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Daisyt laivalla: Picnic-risteily
5.12.2019 Viking Grace
Ensin syötiin aamiaista ja Hissu avasi tapahtuman. Eija kertoi suomalaiseen jouluun liittyvistä
perinteistä ja ohjasi tutustumisleikin. Lisäksi Suad, Hsiau-Yin ja Eliza esittelivät omia maitaan
(Irak, Taiwan ja Ukraina) sanoin ja kuvin. Esitysten jälkeen oli vuorossa musiikkia ja tanssia.
Ahvenanmaalla vaihdoimme laivaa ja paluumatkalla nautimme lounaan laivan buffetissa. Lopuksi ravintolassa pidettiin hauskaa Mikko Alatalon tahdissa.
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Kiva perjantai Löydä Minut –ryhmässä
Tekijä: Eija Ketola ja Löydä minut -ryhmä

Joka perjantai lähden mielelläni Linnankadulle. Sillä silloin tapaan ystäväni Löydä Minut-ryhmässä. Muutaman tunnin ajan puuhailemme kaikenlaista. Pelaamme pelejä kuten bingoa,
muistipelejä ja korttipelejä. Aika kuluu nopeasti. Yhtäkkiä huomaamme, että on jo aika ruokailla. Syömme yhdessä Cafe Daisyn valmistamaa lounasta.

Joinain kertoina emme ota lainkaan pelejä esille. Silloin teemme jotain käsillä, askartelemme,
neulomme… Saamme aikaiseksi koristeita, kortteja, heijastimia ja helminauhoja.
Valmistimme taatelikeksejä Fatenin opastuksella

Erityisen mukavaa oli, kun syksyllä saimme vieraita. Jyrkkälän Löydä Minut-ryhmä tuli Muistolaan meitä tapaamaan. Teimme yhdessä paperihelmiä.
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Koska kokoontumispaikkamme on Turun keskustassa, emme suinkaan vietä aina kokoontumishetkeä Muistolassa vaan vierailemme eri paikoissa. Olemme retkeilleet Partiomuseossa,
Ruissalossa, Turun Linnassa ja Apteekkimuseossa. Jopa kaksi kertaa olemme kulkeneet funikulaarilla Kakolanmäelle!

Partiomuseossa harjoiteltiin solmujen tekoa.

Jokke Jokijunassa matkustaminen oli niin mukavaa, että teimme kaksi kierrosta kaupunkijunalla.
Syksyllä olimme Aurajokirannassa Silakkamarkkinoilla.

Kun aika päättyy ja lähdemme kotiin, niin lopuksi sanomme toisillemme ”Ensi perjantaina
nähdään!” Olisi mukavaa, jos ryhmäämme liittyisi uusia jäseniä, joten tervetuloa!
Lisätietoa ryhmien kookontumispaikoista ja -ajoista löydät täältä: http://daisyladies.fi/fi/loyda-minut-ryhma/
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Oikeudellinen neuvontapalvelu
Muistolassa alkoi 6.2 maksuton oikeudellinen neuvontapalvelu. Neuvomassa on juristi, OTM
Ulla Pakarinen. Katso lisätietoja nettisivuiltamme! (Kohdasta ”Palvelut”. Ohjeet ovat siellä
myös arabiaksi.)
• Maksuton palvelu keskittyy selventämään, minkälaiset teot katsotaan väkivallaksi Suomessa ja Suomen lainsäädännössä
• Kysymykset voivat liittyä esimerkiksi yleisesti Suomen lainsäädäntöön väkivaltaa koskien,
työntekoa koskeviin säädöksiin, rikoksen uhrin oikeuksiin, tai voit tulla ihan vain juttelemaan
aiheesta, vaikkei sinulla kysyttävää olisikaan
• Neuvontapalvelussa keskitytään nimenomaan väkivallan eri muotoihin Suomen lainsäädännössä, emme kuitenkaan konkreettisesti kirjoita esimerkiksi kanteluita tai hakemuksia asiakkaan puolesta
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Maailman puutarhan
avajaiset
Teksti: Heidi Laine

Maailman puutarhan myötä mekin juurrumme Suomeen ja Turkuun, kiitos!

Erityiskiitos puutarhan toteuttamisesta
Lokakuisena keskiviikkona lähdimme naisten Turun kaupungille ja kaupungin ympäristöstä
kanssa Muistolasta Vasaramäkeen, jonne on vastaavalle Mari Helinille!
avattu uusi Maailman puutarha. Rauhallisessa puistossa on jokaiselle mantereelle oma
alue, jonne on istutettu puita ja pensaita. Täyteen loistoonsa paikka puhkeaa ensi keväänä,
jolloin erilaiset kukkaset tulevat silmiemme
iloksi esiin. Lisäksi asfalttiin painetaan värikkäitä kuvia, jolloin alue tarjoaa myös taidetta.
Puistossa on oma puu DaisyLadies ry:n toiminnanjohtajalle Hissulle, jonka aloitteesta
puistoa ruvettiin suunnittelemaan Turun kaupungin kanssa. Hissun puu on hevoskastanja
ja sen tunnistaa nimilaatasta.
Avajaisissa oli tarjolla kahvia, mehua ja sekä
suolaisia että makeita leivonnaisia. Vieraita
saapui noin pari sataa, mm. Vasaramäen päiväkodista ja alueen asukkaista. Ohjelmaan
kuului puheiden pitoa sekä musiikkiesitys.
Arabialaisen musiikin soidessa naiset innostuivat myös tanssimaan yhdessä! Turun
AMK:n sosiaali-alan opiskelijat ohjasivat ihmisiä asfaltin koristelussa. Väriliitujen avulla
maahan piirrettiin mm. kukkasia, eläimiä ja
erikielisiä tekstejä, joissa toivotettiin kävijät
tervetulleiksi. Sää suosi meitä, sillä ei satanut. Jokainen vieras sai rintaansa paperista
tehdyn kukkasen, joka loi yhteenkuuluvuutta
vieraiden kesken.
Ensi kesänä kannattaa mennä viettämään aurinkoista päivää Maailman puutarhaan perheen tai ystävien kanssa. Puutarhaan liittyy
myös ulkomailta Suomeen muuttaneille naisille tärkeä ajatus:
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Uusia kasvoja:
Elisa, Erasmus vaihto-oppilas Ukrainasta
This year, I had the wonderful opportunity to participate in the Erasmus + program.
This program enables students from all over
the world to gain experience. Fortunately,
my university has a long history of working
with the Finnish academic institution Novia
University of Applied Sciences, which has a
very useful organization and a wide selection
of useful subjects. Every student who wants
to learn and develop has every opportunity
to do so. It can be noted that to some extent
the process is based on student confidence,
there is no compulsion to study. Such things
can really encourage and make the learning
process as good as possible. This is definitely
a positive factor.

and self-directed. In workshops, students are
given the opportunity to communicate with
each other on a given and studied topic under
the supervision of teachers, which allows you
to critically analyze information and create
your own vision of the problem. The course
concludes with a seminar, which is something
like an exam, where we have to present everything we have learned during this period
and personal opinion based on the facts before all students in the course.

I am very grateful to have the opportunity
to learn from the European education system and to travel to European countries. I
have had the opportunity to gain experience
in communication with students from completely different countries of the world, such
as Germany, Spain, Italy, Netherlands, France,
Greece, Poland, Japan, China, and even the
United Kingdom. All students are open to
It should be added that Finland and its uni- communication and also aim at an interculversities can boast a high level of develop- tural exchange of experience.
ment of social work and the social sphere in
general, as well as the training of highly qual- I am convinced that this exchange has brought
ified specialists. For example, one of my main many positive emotions and impressions.
subjects here is multicultural social work. More importantly, more knowledge and proThe training system consists of several theo- fessional experience which will help me reach
retical information lectures provided by the my potential as a future specialist, as well
teacher and workshops similar to seminars as influence the further development of my
in my country, but are more self-motivated country in the social sphere and social work.
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Heidi, ohjaaja
Olen Heidi Laine ja olen työskennellyt ohjaajana Daisy Ladies ry:ssä elokuusta 2019 alkaen. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK)
ja kiinnostunut kaikenlaisesta hyvinvointiin
liittyvästä. Täällä olen saanut pitää hyvinvointiryhmää kerran viikossa sekä hemmottelupäivän kerran kuussa. Lisäksi neuvon ja autan
viranomaisasioiden hoidossa, kuten kelan
papereiden täyttämisessä, ammattiliittoon
liittymisessä, työhakemusten teossa sekä
koulutukseen liittyvissä asioissa. Teen myös
jäsenlehteä ja apurahahakemuksia järjestön
hankkeita varten. Tällä hetkellä hankkeisiin
kuuluvat monikulttuurinen keittokirja ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen
keskittyvä pohjoismainen yhteistyö Nordic
Ladies.

Järjestämiimme hemmottelupäiviin on mahtunut monenlaista ohjelmaa. Syyskuussa lääkäri kertoi meille terveellisestä ravinnosta ja
teki kehonkoostumus-mittauksia. Valmistimme myös ruusuvettä, joka on hyväksi iholle.
Lokakuussa tutustuimme erilaisiin meikkeihin, parfyymeihin ja voiteisiin. Marraskuussa
suunnittelimme unelmakotimme sisustusta
ja koristelimme herkullisia muffinseja.
Syksy oli siis erittäin värikäs ja eräs lady totesikin “Edessä on pitkä ja pimeä talvi, joten
haluan käydä DaisyLadiessä, sillä se piristää!”.
Myös minä olen viihtynyt ja monipuolinen
järjestötyö on vienyt mukanaan. Vaikka en
matkustanut itse mihinkään, tuntui että maailma tuli minun luokseni. Muistolan tunnelma, hymyilevät naiset sekä eksoottiset ruuat
ja kankaat rikastivat arkeani tehden työstä
antoisaa.
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Yhteystiedot:
Puh: +358 (0)50 326 5064
E-mail: daisyladies.turku@gmail.com
Osoite: Linnankatu 41, 20100 TURKU
www.daisyladies.fi
Facebook: DaisyLadies ry

