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Pääkirjoitus: Muistola ilman halauksia
Korona voi olla käännekohta jokapäiväiseen elämään. Ikäni on 72 eli olen kotiarestissa! Alussa
oli paniikki-olo, apua miten päivät kuluu, miten voin edes elää ilman minun Daisyjäni! Kuka
nyt kuuntelee heidän ongelmansa, mistä he nyt saavat neuvoa, tms. Elämme hyvin kiusallista
aikaa… Tämä elämäntyyli ei ollenkaan sovi minulle :-( Hyvin aktiivisesti jatkuneen työn jälkeen
nämä kiellot ja varsinkin halaus-kielto, se ettei voinut olla lähellä rakkaita, vei minulta paljon
voimia ja elämän iloa.... en ole onnellinen!
Kaiken lisäksi talossani on suuri remontti! Se maksaa koko taloyhtiöltä 17 miljoonaa ja minun
osuuteni on 76 tuhatta… Betonia porataan, hiekkapestään koko talo, ikkunat on suljettu ja
ollaan huputettu, ties kuinka kauan. Ensimmäiset pari päivää olin aika masentunut! Halusin
vain nukkua päivät pois. Mutta kuitenkin aloin seuramaan työmiehien touhuja… Pahuksen
raskasta työtä! Varmasti moni on työn perään tulleita ja kantasuomalaisia työntekijöitä… Olkoon mitä ja mistä tahansa! Minä makaan omassa kodissani ja hermoilen kaikenlaista, vaikka
huomisen elämäkin on turvattua. Laitoin oman elämäni heidän elämänsä tilalle ja häpesin.
Nyt jään kotiin hyvällä mielellä ja seuran työmiesten työtä ja ihailen heitä! En ole enää kiukkuinen enkä häiriintynyt mistään betonin porauksen äänestä, enkä tästä kamalasta pölystä,
enkä suljetuista ikkunoista. Tätä kaikkea kruunasi ihana tyttäreni iltaluku tuokio! Hän lukee
joka ilta minulle klo 18 – 19 kirjoja ja kuunnellaan yhdessä musiikkia. Tähän ihanaan yhdessäoloon liittyi videopuhelun avulla siskoni Istanbulista. Meillä on hauskaa… Kiitos Korona, ollaan
taas yhdessä perheeni ja kavereideni kanssa.
DaisyLadies on myös vuokrannut lisää tilaa, jossa kehitellään toimintaa ja yhdessäoloa nuorille ja iäkkäille sekä neuvontaa naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi; infoja, seminaareja,
asiantuntijoiden vierailuja....jne. Eräs juristi on myös lupautunut päivystämään ja antaa neuvoja sekä ohjaa naisia oikeisiin palveluihin ym.

Kesäisin terveisin Hissu
Toiminnanjohtaja DaisyLadies ry
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Tietoa yhdistyksestä
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aluksi, pitää muistaa välillä hengittää.. Omaperäinen sanastokin avautuu hiljalleen kun
perussanavarasto on hallussa. Joskus voi jopa
olla helpompi oppia puhumaan, jos ei puhujan kanssa ole muuta yhteistä kieltä. Selkokieli helpottaa kommunikaatiota huomattavasti.
Puhumista kannattaa rohkaista. Alku on kuitenkin haastavaa. Uuden kielen oppiminen
on suuri urakka.

Suomea suomea,
enemmän suomea
Teksti Birgit Naue

Näkökulmia kielen oppimiseen:
Olen opettanut suomea eri ryhmille, monen
vuoden ajan, lähinnä eri maahanmuuttajaryhmille Karjaan kurssikeskuksessa ja nyt Daisy Ladies ry:ssä. Parasta kielikoulua itselleni
onkin ollut kielen opettaminen. Vasta opettaessaan muunkielisiä, ymmärtää oman kielensä erikoispiirteitä. Kysymykset ja kysyvät
ilmeet pistävät miettimään miksi oikein sanommekaan niin kuin sanomme.

Kielitaitoa voi sitten kehittää edelleen monilla eri tavoilla; pelaten, laulaen, leikkien, työn
ohessa ja tietysti perinteisemmin opiskellen,
kuunnellen, kerraten, puhuen ja taas puhuen.
Apuneuvoja löytyy myös netistä. Kaikenlaiset
sanapelit, leikit, keskustelut, kuvastot, mainokset ja voimistelut ovat tosi hyviä kielen
oppimiseen.
Kielitaito kehittyy usein portaittain; välillä
saattaa tuntua siltä, että ei etene ollenkaan ja
sitten huomaakin ymmärtävänsä enemmän
kuin luuli. Vaan aina on lisää opittavaa! Siinä
kaiken oppimisen ihanuus ja kurjuus.

Mielestäni hauskinta on kun huomaa, että
opiskelijat edistyvät ja pystyvät keräämään
uusia tietoja ja taitoja omin avuin. Yhtäkkiä
Esimerkiksi “porkkana” (ei ole kanan ja pos- he osaavat jo esittää yllättäviä kysymyksiä ja
sun mutaatio) tai miksi “kengät jalkaan ja vastata niihin itse.
pipo päähän”( kun ilmiselvästi päinvastoin eli
jalka kenkään ja pää pipoon) Myös “parran Materiaaleja aikuisille on nykyisin paljon ja
ajaminen” tuottaa hilpeyttä.
helposti saatavilla niin kirjastosta kuin aivan
ilmaisena postiluukusta. Kaikkea kannatta
Suomen kielen ehdottomasti paras puoli on hyödyntää ja ottaa talteen; lehtiä, kortteja,
lukemisen suhteellinen helppous (moniin mainoksia, kuvastoja. Kaikki on kieliharjoimuihin kieliin verrattuna.) Siitä kiitos ystäväl- tusta. Ei kun mielikuvitus liikkeelle ja kielikyllemme Mikael Agricolalle. Ääntäminen vaatii pyyn!
kuitenkin oman aikansa. Pitkät sanat hankalia
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Mietityttääkö lapsenne kielenkehitys?
Teksti Neriman Al-take

Daisyladies aloitti vuosi sitten tekemään yhteistyötä Aivoliiton kanssa mielenkiintoisessa hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on tukea sekä auttaa perheitä, joiden lasten kielen- ja puheenkehityksessä on huolia. Daisy Ladies ry:n
osalta hankkeessa on mukana kaksi työntekijää, jotka toimivat oman kielisinä
ohjaajina Somalian ja Arabian kielisille perheille. Ryhmä on maksuton.
Hankkeen tarkoituksena on nimenomaan tukea lasten kielenkehitystä sekä antaa vertaistukea vanhemmille. Hankkeen aikana tavattiin perheet kuusi kertaa
21.11.2019- 30.1.2020 välillä Muistolassa. Joka kerta on tarkoitus kerrata vanhempien kanssa miten heille opetetut asiat toteutuvat heidän lastensa kanssa
ja viedä aina yhden asteen eteenpäin kehittääkseen lasten puheen tuottamista.
Vaikka lapset ovat keskenään eri ikäisiä, niin siitä huolimatta heillä on hyvin
paljon yhteistä. Lapset ovat hyvin iloisia sekä reippaan oloisia. He viihtyvät aikuisten seurassa ja ovat innokkaita puuhastelemaan. Kohteen lapset kuitenkin
puhuvat vähän ja epäselvästi. He viettävät aikaa mieluummin yksin tai aikuisen
seurassa, koska heitä ei välttämättä ymmärretä. Tämä aiheuttaa heissä turhautuneisuutta ja kiukuttelua. Siksi vanhemmat toivoisivat näiden istuntojen myötä löytävänsä ratkaisuja ja apukeinoja heidän lastensa suhteen.
Lisätietoja hankkeesta: www.aivoliitto.fi
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Preventing Violence
Against Women in Iceland
Iceland is recognized as peaceful country
where its inhabitants enjoy personal freedom
and security.  Despite being in the top 5 for
gender equality, there is still, unfortunately,
cases of gender violence in the country and
the numbers are rising.   There are various
sectors in society that are working hard to
combat this violence, but what are the authorities in particular doing about combating
gender violence in Iceland?
Apart from signing various UN agreements
and treaties over the years concerning equal
rights and violence against women,  the Icelandic government has passed a resolution of
its own, a plan of action to combat violence
and its consequences so that all citizens may
live in peace and freedom. This is a three-year
plan of action from 2019-2022i and is related
directly to Iceland’s obligation to uphold the
Istanbul Agreement of 2011.

for those working within the justice system.
To get a clearer picture of the incidence of
violence, there will be improved injury registration in the Icelandic Accident Register. Another very important factor is empowerment
through collaboration with other organizations and institutions.   One example of this
kind of collaboration is Bjarkarhliðii  a family
justice center for survivors of violence.  Partnering with Bjarkarhlíð are: Reykjavík City,
Metropolitan Area Police, the Ministry of
Welfare, the Ministry of Justice and the Human Rights Center of Iceland as well as other
organizations involved with women’s rights
and equality.  

It is also considered that the perpetrator is of
vital importance when it comes to preventing violence.  In most cases of gender-based
violence the perpetrator is male.  In Iceland
there is an organization called Heimilisfríðuriii (Peace in the Home) which offers therapy to perpetrators to deal with their anger
issues and thus help to eradicate the violent
behaviour. This is funded by the Ministry of
Welfare. Convicted perpetrators are expected to join some of the anger management
The first step in prevention is to create an therapies offered by the Prison Services as
awareness on a national level, that any form part of their punishment.
of violence against women is unacceptable
and will not be tolerated. For this purpose, In a study of violence against women that the
education is used as a tool for prevention Research Institute for Child and Family Prothrough the dissemination of information tection conducted for the Ministry of Social
about violence to cross sections of society Affairs and Social Security in 2010iv , it is statso that everyone has the same information ed that more than 22% of women had experiand can therefore work according to the enced violence in close relationships at some
same standards and protocols when it comes time from the age of 16.
to combating violence against women. This
will take the form of workshops, handbooks, In Reykjavík on 12 January 2015, The Metposters and campaigns.
ropolitan Police Department and the City of
Reykjavík agreed on a collaborative campaign
Constructive judgement will be increased and against domestic violencev   The aim of this
there will be supported education on violence agreement is to increase awareness and im8

prove procedure in cases of domestic violence so as to ensure the right for all to be
safe in their own homes, to offer survivors
and perpetrators better service as well as improving the situation of children in cases of
domestic violence. A clear change in perception that  domestic violence is a “private affair” and also having a clear modus operandi
has helped the police and authorities to win
the trust of the survivors, making the handling of such cases easier on the whole.  

Lähteet:
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/acrobat-skjol/adgerdaaetlun.
pdf
https://www.bjarkarhlid.is
https://www.heimilisfridur.is
https://www.althingi.is/altext/149/s/1749.html?fbclid=IwAR1fn3jrbw75axw6Hrg1IIsyK8nqgN4c6cBN009Jr14-dBI0lcz31zpsQoQ

https://www.logreglan.is/saman-gegn-ofbeldi/?fbIn Iceland there are various services offer- clid=IwAR2Bn3oKlgfLnyI38jgBIwWr6tdt17i9QzFHVZing help and refuge to women experiencing To0W37sKL7fs2d_--uO4o

gender violence.  These include the women´s
shelter Kvennaathvarfvi, where women can
seek refuge and safety with their children in
cases of violence and domestic abuse, Stigamót, a centre for survivors of sexual abuse
and  Konukot, which is a refuge for homeless
women. The Emergency Center for victims of
sexual violence at the Landspitali in Fossvogur
is also available.   W.O.M.E.N IN ICELANDvii
is a grassroots organization   for women of
foreign origin living in Iceland.   They work
closely with the Human Rights Office and the
above-mentioned   services to improve the
lives of foreign women subjected to violence,
this being a very vulnerable group when it
comes to violence and abuse.

https://www.kvennaathvarf.is/
http://www.womeniniceland.is

So while Iceland ranks high in the equality
field, there is still a lot of work to be done to
create a national psyche whereby violence is
seen as intolerable and totally unacceptable.
Our wish is that in order to do even better,
Iceland should provide more sustainable
and lasting support to the grassroots organizations which have direct contact with the
women affected by gender-based violence.
Written by Shelagh Smith, board member
of W.O.M.E.N IN ICELAND.
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Makuja Muistolasta,
monen kulttuurin keittiöstä
Idea Muistolan cookbookista eli keittokirjasta pohjautuu ruoan ja ravinnon kaikkia ihmisiä koskettavaan ja ruokahetkien yhdistävään
merkitykseen. Kirjaan on koottu DaisyLadies
ry:n toimintaan osallistuvilta naisilta heidän
itsensä valitsemia ruokaohjeita ja ruokaan
liittyviä omakohtaisia kokemuksia ja muistoja. Näin kirjan anti on monitasoinen, sillä ensinnäkin se tarjoaa konkreettisia ruokaohjeita ja on ikkuna erilaisiin ruokakulttuureihin.
Lisäksi sen keskiössä on naisten persoonallinen suhde ruokaan ja heidän henkilökohtaiset kokemukset ja muistot liittyen ruokalajiin
tai -hetkiin. Kirja esittelee eri maiden ja kansallisuuksien ruokia, mutta samalla se antaa
lukijoille mahdollisuuden tutustua maahanmuuttajanaisten ajatuksiin ravinnon monista
merkityksistä selviytymisen ja sosiaalisuuden
näkökulmista. Kirja on siis itsessään kuin ruokahetki: se jakaa lukijoilleen naisten kertomat
reseptit ja heidän persoonalliset tarinansa.
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Kirja sopii myös hyvin Turkuun, jossa DaisyLadies ry on tehnyt pioneerityötä maahanmuuttajanaisten keskuudessa jo lähes kaksikymmentä vuotta. Nytkin erittäin ajankohtainen
siirtolaisuusaihe saa Muistolan keittokirjasta
positiivisen mausteen, mikä luo osaltaan yhteisyyttä turkulaiseen kulttuuriin ja samalla
vahvistaa maahanmuuttajanaisten tunnetta
osallisuudestaan uudessa kotikaupungissaan.
Kirjaa varten on haastateltu 34 eri naista, jotka edustavat 23 eri kansallisuutta. Haastateltavat ovat Muistolan kävijöitä ja työntekijöitä.
Jokainen haastateltava kertoi itse valitsemansa ruokaohjeen ja siihen liittyviä muistoja.
Haastateltavilta pyydettiin myös lyhyt esittely itsestään ja taustastaan. Kirjan kuvituksen
tuottivat vapaaehtoisina kaksi piirtäjää. Kuva-aiheiden teemoina ovat kansallisuus, naiseus ja ruoka. Myös kirjan taitto toteutettiin
vapaaehtoistyönä.
Kirja on ilmestynyt painosta ja se on saatavilla
Muistolasta.

(Kuvat Neriman Al-Take)
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Sofia Japanissa
Tekijä Sofia Henttunen

DaisyLadies ry:n tiedottaja Sofia vietti
2 viikkoa Japanissa tutustuen paikalliseen kulttuuriin. Tässä kuvia hänen
matkansa varrelta:

Totoroa moikkaamassa Ghibli-museossa.

Öinen Akihabara loisti jokaisessa värissä.

Vastaan tuli myös hyvin tutulla kielellä
nimetty kauppa! (Ehkä söpö)
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Shinjuku-gyoen puistossa oli
kauniiden japanilaisten puutarhojen tunnelmaa.

Sensō-jin buddhalainen temppeli.

Tosho-gu -pyhäkön portti Uenon puistossa.
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Asakusan katuja koristivat kauniit
perinteiset maalaukset.

_______________________________________________________________________________________

Oikeudellinen neuvontapalvelu
Muistolassa alkoi 6.2 viikoittainen maksuton oikeudellinen neuvontapalvelu. Neuvomassa on
juristi, OTM Ulla Pakarinen. Koronan aikana katso netistä lisätietoja palvelun ajoista!
• 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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Tienhaara –hanke

toutuminen on vasta alussa tai keskeytynyt
esimerkiksi lasten saamisen ja kotiin jäämisen
myötä. Vertaisryhmien ohjaajina/mentoreina
Kohderyhmä: Somalin ja Arabian kieliset toimivat kotoutumisprosessissa jo pidemmälnaiset
lä olevat maahanmuuttajataustaiset naiset.
Mentorit auttavat seuraavissa asioissa: Tulkkaus/käännös, viranomaisasiat, jatkopolku,
Cv:n tekeminen, koulun tai työn hakeminen
sekä Suomen kulttuuriin ja yhteiskuntaan tutustuminen mm. retkien kautta

Vertaisryhmien tavoitteena on maahanmuuttajanaisten mm. kielitaidon paraneminen ja
sosiaalisen verkoston kasvaminen. Tavoitteena on myös että naiset voivat itse jatkossa
toimia mentoreina lähiyhteisössään. Matalan kynnyksen toiminta toteutetaan viikoitHanke sisältää ryhmämuotoista, omankielis- tain DaisyLadies ry:n toimitalossa Muistolastä sekä kotoutumista edistävää mentori- ja sa. Ryhmät ovat avoimia kaikenikäisille eikä
vertaistukitoimintaa. Ryhmät tarjoavat te- niihin ole sitoutumispakkoa.
hostettua tukea ja ohjausta naisille, joilla ko-
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DaisyLadies ry:n toiminta korona-kriisin aikana
Teksti Heidi Laine ja Sofia Henttunen

Keväällä 2020 maailma kohtasi uuden haasteen, kun korona-niminen sairaus levisi maasta
toiseen. Myös Suomessa julistettiin poikkeusolot, jotka vaikuttivat yhdistyksen toimintaan.
Ehdimme aloittaa toiminnan normaalisti vuoden alussa ja viettää mm. ystävänpäivää ja
naistenpäivää, mutta maaliskuussa tilanne muuttui. Emme voineet kokoontua Muistolassa,
halata toisiamme tai tehdä asiakastyötä suoraan kasvokkain. Ompelimo jouduttiin tilapäisesti sulkemaan ja ryhmätoiminta perumaan.
Emme kuitenkaan lopettaneet toimintaamme kokonaan, vaan siirryimme suositusten mukaisiin etätöihin. Jatkoimme tehtäviämme verkossa ja kotoa käsin pidimme videopalavereita. Keksimme myös monenlaisia tapoja tukea ihmisiä tietokoneiden ja eri medioiden avulla!
Voikin sanoa, että sopeutimme toimintamme vallitsevaan tilanteeseen ja pärjäsimme kuin
päivänkakkara (daisy), joka selviytyy myös poikkeusoloissa.

Millaista tukea tarjosimme verkossa poikkeusolojen aikana:
    • DaisyLadies on perustanut kaikille avoimen DaisyInfo-nimisen facebook-ryhmän: Ryhmän tarkoituksena on koota uutisia, ohjeita ja tietoa siitä miten suojella itseään ja läheisiään koronavirukselta ja miten menetellä jos epäilee sairastuneensa koronavirukseen. Päivitämme ryhmään  säännöllisesti uusimmat uutiset ja ohjeistukset koronavirukseen liittyen
ja käännämme tietoja mm. englanniksi, arabiaksi, somaliaksi, persiaksi, dariksi, kurdiksi,
turkiksi ja espanjaksi. Koska joudumme kaikki olemaan nyt paljon kotona, lisäämme ryhmään myös ideoita siitä mitä kaikkea kotona voi harrastaa ja miten saada aika kulumaan.
    • DaisyInfossa julkaistaan myös kerran viikossa podcast-lähetyksiä eri kielillä liittyen ajankohtaisiin uutisiin. Lähetykset sisältävät mm. ohjeita julkisen liikenteen käytöstä koskien
hygieniaa ym. Nettisivuiltamme löytyy nyt myös selkokielinen infopaketti koronavirukselta
suojautumisesta (sisältää myös linkkejä erikielisiin koronavirus-materiaaleihin).
     • DaisyLadies ry aloitti livelähetykset Facebookissa arabiaksi: Autamme suorassa lähetyksessä kaikenlaisissa ongelmissa liittyen esimerkiksi etäkouluun, te-toimiston tai kelan
kanssa asiointiin liittyen jne. Livelähetykseen voi osallistua lähettämällä kysymyksiä ennakkoon sähköpostilla tai kirjoittamalla viestejä kommenttikenttään lähetyksen aikana.
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Kuvassa ruokapalvelun kokit Shahla ja Shadi

• DaisyLadies ry on laatinut mm. youtube-kanavalleen ohjevideoita eri kielillä siitä miten
voit suojata itseäsi ja läheisiäsi koronavirukselta. Videot ovat saatavilla arabiaksi, somaliaksi, persiaksi, kurdiksi, espanjaksi ja paštuksi. Hyödynnämme erikielisiä videoita ja pyrimme
levittämään niitä mahdollisimman laajasti, jotta saisimme tavoitettua ne joille suomenkielinen viestintä tuottaa haasteita.
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Puhelinpäiyvystyksemme toimii poikkeusolojen aikana normaalisti. Myös mm. toimistotöitä (tilastoja, raportteja ym.), jäsenlehteä, 20 v. juhlakirjaa ja tulevan toiminnan suunnittelua oli mahdollista tehdä kotoakin. Soitimme myös työkokeilija-naisille sekä iäkkäille
jäsenillemme ja kyselimme heidän avun tarpeistaan. Kriisin aikana meitä piristi erityisesti
presidentti Tarja Halosen palaute yhdistyksellemme:
				

”Hienoa työtä jälleen kerran!” -Tarja Halonen

Ruokapalvelu:
DaisyLadies ry ja Kaupunginosaviikot aloittivat yhteistyössä ruokapalvelun. Ruuan valmistaa DaisyLadies ry:n ylläpitämä CafeDaisy, josta voi tilata arkisin lämpimän aterian edulliseen hintaan. Jokaiselle päivälle on erilainen makuelämys!  
Kahden viikon valmiin ruokalistan löydät osoitteesta: www.daisyladies.fi/fi/cafedaisy. Ateriat ovat päiväkohtaisia ja valmistetaan vain tilauksesta. Tilaukset on tehtävä viimeistään
edellisenä päivänä klo 12 mennessä: daisyladies.turku@gmail.com tai puhelimella. Voit
tilata ateriat kotiin tai noutaa tilauksesi klo 11.00-13.00. Aterian hinta on 4 € (sis. lämmin
ruoka, salaatti, tuore leipä ja yllätys jälkiruoka). Kotiinkuljetusmaksu on 3 € (toimitus ovelle).
Lue lisää palvelusta ja tilaamisesta: www.daisyladies.fi/fi/cafedaisy

Kuvassa ruokapalvelun lähetti Petsi
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Liity jäseneksi

Voit palauttaa lomakkeen sähköpostilla, kirjeenä tai tuoda sen Muistolaan (osoitteet ovat
sivun yläreunassa). Jäsenmaksun voi maksaa
toimistoomme käteisellä tai tilille. Jos käytät
tiliä, kirjoita viestikenttään ”jäsenmaksu”.
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