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Tervehdys,
”Joka on janon tuskat tuntenut, haluaa kaivaa kaivon muitten juotavaksi!” sanoi Khalil Gibran. Tästä ihanasta
ajatuksesta lähdin toteuttamaan elämäntyöni.
Kulttuuri on se inhimillinen ympäristö, joka voidaan kohdattaessa kokea tutuksi ja turvalliseksi, jota
pystymme hallitsemaan. Uudessa kulttuurissa kaikki ongelmat eivät ole hoidettavissa tuttuun tapaan. Tästä
syntyy epävarmuutta, huolta ja pelkoa, jotka helposti purkautuvat niitä aiheuttavaan kulttuuriympäristöön.
Sitä vaikeampaa, mitä erilaisempaan kulttuuriin muuttaa. Lisäksi; eri uskontojen eril aiset tavat, hyvät ja pahat käsitteet, kiellot, arvot, tabut jne.. Jokaisen oma kulttuuri ja kotimaa on paras maailmassa, olipa se missä
tahansa.
Se mitä ihminen kaipaa ovat omat nuoruusvuodet ja nämä yleensä liittyvät kotimaahan. On olemassa yksi
paikka, missä muutos tapahtuu lempeästi. SE ON KOTI! Siellä paikka, aika ja ”minä” muuttuu samanaikaisesti.
Ikään kuin muutosta ei tapahtuisikaan. Kaikki säilyy tuttuna ja turvallisena. Tämä tulisi olla jokaiselle ihmiskuntaan kuuluvalla ehdottomana perusoikeutena.
Yksilöiden käsitykset saattavat poiketa virallisista käsityksistä suurestikin, jopa niin, että hän saattaa haluta
jättää maan, jossa on viettänyt nuoruusvuotensa ja elää jossakin muualla, missä hänen näkemyksensä eivä ole
niin suuressa ristiriidassa yleisen näkemyksen kanssa. Näin tehdessään hän tekee suuren uhrauksen: jättää
kotinsa. MUTTA takoitus pyhittää keinot.
Kotoutuminen on aloittavaa heti kättelyssä. Sen on oltava omalla äidinkielellä ja sen voisi opettaa omanmaalainen henkilö, joka on jo integroitunut tähän yhteiskuntaan ja myös pystyy vertailemalla opettamaan/
ohjaamaan yhteiskuntamme tärkeät ja monimutkaiset asiat.

Yhteistyökumpanien tervehdyksiä
Tarja Wingren
Ritva Jansson
Kaisa Frost
Elli Heikkilä
Helinä Kokkarinen
Päivi Ruotsalainen
Rouva Haukio
Sirpa Pietikäinen
Luetaan yhdessä
Delta Kappa Gamma -yhdistys
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Liity jäseneksi

Kulttuurissa on kysymys sosiaalisesta, ei biologisesti perimästä; ihminen perii uskontonsa, kielensä ja käyttäytymistapansa eri tavalla kuin ihonvärinsä tai silmänsä muodon. On aina muistettava, että jokainen meistä on
yhtä tärkeä tässä yhteiskunnassa, olkoon minkälainen tausta, uskonto tai osaaminen hänellä tahansa.
Suomessa ollaan hyvin varovaisia kaikkia tuntemattomia kohtaa. Ennakkoluulot voivat olla hyvinkin vahvoja.
Varsin usein teot ja puheet eivät täsmää.
Näistä ajatuksista aloitin työni Suomen Turussa. Perustin kymmeniä yhdistyksiä, johdin peräti niitä. Tällä
hetkellä luotsaan elämäni työtä DaisyLadies yhdistyksen nimellä, jotta uudet ja enemmän rakentavat teot pääsisivät yhteiskuntaamme.
DaisyLadies täytti tänä vuonna 20 v., minä täytän pian 50 v. Suomalaisena.
Kiitän näistä kaikista vuosista ihania Daisynaisia ja yhteistyökumppaneita ja toivotan kaikille Hyvää Uutta
Vuotta 2021.

Toivon myös Joulupukilta, että
veisi pois ME ja TE käsityksen ja
toisi enemmän suvaitsevaisuutta!

GRAAFINEN SUUNNITTELU Eeva Hänninen

Hülya Hissu Kytö
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MIKSI DAISYLADIES RY PERUSTETTIIN?
Daisy Ladies ry perustettiin vuonna 2000, mutta rekisteröitiin vuonna 2002. Annoimme yhdistyksen nimeksi
DaisyLadies, koska olemme sitkeitä, vahvoja, osaavia naisia, aivan kuten päivänkakkarat (daisy, daisies), jotka
kasvavat ja pärjäävät kaikissa olosuhteissa, jos saavat tarpeeksi lämpöä ja ravintoa. Nyt yhdistyksessä on noin
500 jäsentä 20 maasta.
DaisyLadies ry:n tarkoituksena on toimia Turussa ja Turun seudulla asuvien maahanmuuttajanaisten henkisenä tukiverkkona ja mahdollistaa sosiaalinen kanssakäyminen etnisestä taustasta riippumatta. Se pyrkii
lähentämään kulttuureja toisiinsa ja tukemaan eri etnisten ryhmien omaa kulttuuri-identiteettiä. Yhdistyksen
päämääränä on tuoda julki maahanmuuttajanaisten ajatuksia ja asioita. DaisyLadies on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja pyrkii edistämään eri maista Suomeen tulleiden naisten keskinäistä yhteistyötä ja
mahdollisuuksia toimia.
Toinen keskeinen lähtökohta on rakentaa monipuolisia yhteistyöverkostoja suomalaisen yhteiskunnan eri
toimitahojen kanssa. Erityisesti haemme yhteistyötä suomalaisten naisjärjestöjen kanssa.
Siis hyväksytään toisemme sellaisina kuin olemme ja sen jälkeen yhdistetään voimamme, ideamme,
osaamisemme, ilomme ja surumme. Näin voisimme hyväksyä toisemme tasavertaisina, tasa-arvoisina ihmisinä. Annetaan arvoa erilaisuudelle. Ollaan yhtä voimaa ja puhalletaan yhteen hiileen, samaan hiileen. Ja se
on kansainvälinen, voimavarainen Suomi!

Annoimme yhdistyksen nimeksi
DaisyLadies, koska olemme sitkeitä,
vahvoja, osaavia naisia, aivan kuten
päivänkakkarat (daisy, daisies),
jotka kasvavat ja pärjäävät kaikissa olosuhteissa, jos saavat tarpeeksi
lämpöä ja ravintoa.

DaisyLadies:n tilat vuosien varrelta

Vuosina 2013-2017 DL sijaitsi
osoitteessa Uudenmaankatu
1, vanhan hienon kivitalon
toisessa kerroksessa.

DaisyLadies muutti nykyisiin
tiloihinsa Linnankadulle vuonna
2013. Vanhaa ja tunnelmallista
puutaloa kutsutaan Muistolaksi
ja sen värikkäiden seinien sisältä
löytyy 1600-luvun kellari.

DaisyLadies ry laajensi
toimintaansa syksyllä
2020 Sairashuoneenkatu
1:n (entinen Föritupa)
tiloihin.

Muistola sijaitsee kuvan yläreunassa
(alareunassa on Martin kirkon torni).
Kuva on otettu 1950-luvun puolivälissä.

DaisyLadies:n logoja

DaisyLadies ry:n ensimmäinen logo oli naisvartaloa muistuttava kukka. Toisessa logossa DL nimeä tuotiin
enemmän esille ja viimeisimmässä logossa lisättiin DL:n slogan: “Mahdollisuus ja Luottamus”
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KYSYMYKSIÄ
yhdistyksen nykyisille hallituslaisille ja puheenjohtajalle
Kuinka kauan olet ollut DaisyLadiesissä mukana ja
miksi toimintamme on mielestäsi tärkeä?

Puheenjohtaja Laura Bergvall
Olen ollut toiminnassa mukana kymmenen vuotta. Mielestäni DaisyLadies:ssä vallitseva naisenergia välittyy täällä aitona lämpönä ja välittämisenä. Eri kulttuureista tulevat
naiset pääsevät tapaamaan toisiaan. Täällä naiset voivat jakaa keskenään osaamisiaan
ja kokemuksiaan sekä antavat vertaistukea toisilleen samankaltaisten kokemusten
keskellä.

Galina Demidova
Olen ollut DaisyLadiesissä mukana noin kymmenen vuotta. Mielestäni toiminnan
johtaja “Hissu” on olennainen osa DaisyLadiesin ilmapiiriä. Tämä on hieno paikka
tutustua eri ihmisiin ja kulttuureihin. Täällä kaikki maahanmuuttajat ovat aina tervetulleita.

Sofia Henttunen
Olen 34 vuotias filosofian maisteri (FM) ja työskennellyt DaisyLadies ry:ssä tiedottajana vuodesta 2017 alkaen. Minut löytää yleensä aina Muistolan toimistosta tietokoneen
ääreltä. Vastaan mm. yhdistyksen sähköpostista sekä nettisivujen ja sosiaalisen median päivittämisestä. Työhöni kuuluu myös erilaiset toimistotyöt, hakemusten ja raporttien kirjoittaminen sekä mainosmateriaalien tuottaminen. DaisyLadies on työpaikkana ollut aivan erilainen aiempiin työpaikkoihin verrattuna, olen oppinut paljon eri
kulttuureista ja olen todella iloinen että olen saanut jatkaa työskentelyä täällä ihanien
daisyjen keskellä!

Anays Piirainen
Nimeni on Anays Piirainen. Olen toiminut DaisyLadies ry:n koordinaattorina vuodesta 2018. Olen syntynyt ja kasvanut Venetsuelassa. Muutin Suomeen vuonna 2000
avioiduttuani suomalaisen miehen kanssa. DaisyLadie:ssä minulla on ollut mahdollisuus työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä. Koen työni hyvin palkitsevana monin tavoin sillä tehtävänäni on auttaa ulkomaalaisia naisia sopeutumaan
suomalaiseen yhteiskuntaan sekä saattaa heidät osaksi työelämää.

Marianna Sunnari

Janni Korander

Olen ollut DL.ssä mukana lähes kaksikymmentä vuotta. Pidän tärkeänä sitä, että täällä
maahanmuuttajat pääsevät kotoutumaan Suomeen. Naisille tarjottu opastus kuten
suomenkielen opettaminen on tärkeää, jotta he eivät jää yhteiskunnan ulkopuolelle.

Nimeni on Janni ja olen kolmannen vuoden sosionomiopiskelija. Olen ollut DaisyLadiesissä työharjoittelussa ja saanut seurata DaisyLadiesin toimintaa, jonka tavoite on
edistää maahanmuuttaja naisten asemaa ja kotoutumista Suomessa. DaisyLadies on
paikka missä kaikki ovat tervetulleita ja olen viihtynyt erittäin hyvin täällä. Olen oppinut paljon, varsinkin muista kulttuureista ja että vaikka ihmisillä on erinäköinen
tausta ja kulttuuri, niin olemme kaikki ihmisiä ja yhtä arvokkaita. Kaikilla on jotain
annettavaa ja kaikki voivat oppia joitain toisistaan.

Anne-Marie Salonen
Olen ollut toiminnassa mukana lähes kaksikymmentä vuotta. Mielestäni suomenkielen oppiminen on avain tulla osaksi yhteiskuntaa. Suomenkielen opetuksessa
keskitymme rohkaisemaan naisia puhumaan ja käyttämään jo olemassa olevaa suomen
kielen taitoaan.

Vadim Bessonoff
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HAASTATTELUJA
Nykyiset työntekijät kertovat

Olen ollut aktiivisesti hallituksen jäsenenä vuodesta 2018. Näen DaisyLadies ry:n
toiminnan erittäin tärkeänä. Sitä ei voi kuvata muutamalla lauseella. Sanon vain sen
että yhdistyksemme tekee sellaista arvotyötä mitä muut valitettavasti eivät pysty tekemään. Olemme aktiivinen kansalaisyhdistys, joka tekee mittaamattoman arvokasta
työtä kotoutumisessa, työllistymisessä sekä yksinäisyyden ja syrjinnän ehkäisemisessä.

Silvia Santiago Martin
Nimeni on Silvia. Olen Espanjasta kotoisin ja olen asunut suomessa noin 10 vuotta.
DaisyLadiesissä olen työskennellyt ohjaajana ja opettanut muun muassa maalausta,
ompelua, musiikkia, tanssia ja liikuntaa. Olen myös avustanut opettajia. Suomen kieleni on myös kehittynyt koko ajan eteenpäin DaisyLadiesissä. Joka päivä oppii uuden
sanan. Ennen kuin tulin DaisyLadiesiin tunsin itseni erittäin yksinäiseksi. DaisyLadiesissä olen viihtynyt niin hyvin koska olen tavannut monta ihanaa ihmistä ja saanut sitä
kautta oman tukiverkoston suomessa. DaisyLadiesissä minua kunnioitetaan ja tunnen itseni arvostetuksi. Pidän suomalaisesta kulttuurista, kuten ruoasta ja luonnosta
ja totta kai ihmisistä, mutta jos voisin tuoda jotain omasta kulttuuristani, se olisi, että
ihmiset olisivat enemmän sosiaalisia ja että he uskaltaisivat puhua toisilleen, vaikka ei
tunne. Minä haluaisin tuoda tänne enemmän iloa ja valoa.
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IHMISIÄ JA AKTIVITEETTEJA

Laivalla: Joulukuun alussa
Daisyillä on tapana käydä
picnic-risteilyllä. Laivalla
syödään, tanssitaan ja pidetään esityksiä eri maiden
kulttuureista.

Tapahtumia 20 vuoden varrelta

Aamupalaveri: Jokainen päivä alkaa aamupalaverilla,
jossa käydään läpi läsnäolijat, päivän ohjelma ja muut
yhteiset asiat.
Joulujuhlat:
DL:n jokavuotisissa pikkujouluissa
vierailee Joulupukki ilostuttamassa
lapsia.
Joulumyyjäiset:
DL osallistuu aktiivisesti joulumyyjäisiin mm. VPK:n talolla
ja torilla. Kojussa on myynnissä
Taikapuodin tuotteita.
Enkelipuisto 2017: Naiset
vierailivat syksyllä 2017
Pöytyän enkelipuistossa,
jossa oli erikoisia patsaita ja
taideteoksia luonnon keskellä.
Naiset ovat saunoneet ja
vesijumpanneet. DL:llä on
oma vuoro Ruusukorttelin
uima-altaalla, jossa eläkeläiset
voivat uida kerran viikossa.
Suomen kielen tunti:
Naisille opetetaan suomen kieltä
useana päivänä viikossa, kiitos
vapaaehtoisten opettajien!
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Naiset myös taiteilevat ja maalaavat. Yllä olevassa
kuvassa tehdään mosaiikkia.

DaisyFootball ja Jalkapallo: DL järjestää
vuosittain
koko perheen liikuntatapahtuman, jonka
päälajina on jalkapallo. Lapsille on myös
kasvomaalausta ja
muuta ohjelmaa.
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TANSSIA

Naisten pankin tapahtuma: Naisten Pankin
“Kävele Naiselle Ammatti” -tapahtuma 2017
Aurajoen varrella.

Mahdollisuuksien tori 2017: DaisyLadies ry on
osallistunut Mahdollisuuksien torille mm. vuonna 2017 (Daisyt tunnistaa keltaisista huiveista).

Laidyillä on tapana tanssia juhlissa ja pukeutua eri
maiden asuihin. Tanssiopettajana ja liikunnanohjaajana toimii Annika Hakala.
Kuvissa mm. napatanssia ja
ryhmätanssia ulkona.

Kuvassa Bilssm ja Ritva. Bilssm työskentelee Cafe
Daisyssä ja Ritva on yksi yhdistyksemme vapaaehtoisista. Hän pitää Kaisan kanssa elämäntarina-ryhmää ja tekee aiheesta myös kirjaa.

HISSUN 70V
SYNTYMÄPÄIVÄT

Vieraita Hissun 70-vuotis juhlissa, jotka pidettiin
Muistolassa.

Jenni Haukio lähetti juhlavat onnittelut
Hissulle ja yhdistykselle.
10

Hissun 70-vuotis juhlissa laulettiin päivänsankarille.

Myös ETNO lähetti syntymäpäivä-terveiset.

Hissun juhlissa kaikilla
oli hauskaa.
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SUOMI 100V JUHLAT
Muistolassa pidettiin Suomi 100 vuotta -juhlat, jonka vieraat nauttivat Suomi-kakuista.

Turun keskustan
suunnittelukilpailu
DaisyLadies ry voitti Turkulaisen
järjestämän Turun keskustan suunnittelukilpailun 2012. Palkinnon jako oli
juhlallinen tilaisuus, jossa kukin käytti
oman maan kansallispukua. Tilaisuudessa
tarjosimme eri maiden herkkuja.

KIITOKSET
Haluamme kiittää Turun kaupungin Suomi100 -ohjelmaa hienon tapahtumamme rahoituksesta, ja sillä tavoin tapahtuman mahdollistamisesta.
Haluamme kiittää myös äitiyhdistystämme, DaisyLadies ry:tä, josta saimme
kaiken avun ja tilat, jotta tilaisuus oli mahdollista järjestää. Ilman Hissu
Kytöä ja hänen kannustustaan, tapahtuma olisi jäänyt järjestämättä. Kiitos
myös Shahla, kaikesta avusta.
Haluamme kiittää myös Mikaelin seurakuntaa yhteistyöstä. Erityisesti
haluamme kiittää Kirsi Koivukoskea, ja Teitä “hänen” veteraanejaan, ketkä
pääsitte paikalle. Oli ihanaa tavata Teidät ja kuulla tarinoita menneistä,
sekä nykyisistä tapahtumista. Toivomme Teille rauhaisaa joulun odotusta
sekä hyvää Suomen 100 -vuotissyntymäpäivää. Toivomme että tapaamme
näin hyvissä merkeissä uudestaankin.
Kiittäen
Daisy Young Club ry
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SAAVUTUKSET
Siirtolaisuusinstituutin John
Morton -palkinto myönnettiin
19.5.2015 pidetyssä juhlaseminaarissa Hülya Kydölle.

DEMOKRATIAPALKINTO 2017
Oikeusministeriön Demokratiapalkinnon 2017 saivat kolme kumppanuutta edistänyttä toimijaa tai toimintatapaa: DaisyLadies ry ja sen muistojen koti, Oulun kumppanuuskeskus sekä Yhteistyökumppanuus ikääntyneitä
opastavien tietotekniikkatoimijoiden välillä -toimintamalli. Lisäksi kunniamaininnan sai Oulun omaishoidon
kehittämisen vuorovaikutteinen toimintatapa sekä Arts Equal -hanke. Palkinto jaettiin Suomi 100-demokratiaviikkojen juhlaseminaarissa 30.3.2017 Helsingissä.
Daisy Ladies ry ja Muistola
Valitsija: näyttelijä, professori Elina Knihtilä
DaisyLadies ry:n tavoitteena on parantaa Suomeen muuttaneiden naisten asemaa sekä lisätä heidän osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa yhdessä syntysuomalaisten naisten kanssa. Yhteistyötä tehdään muun
muassa Turun kaupungin, Varsinais-Suomen TE-toimiston, Suomen Pakolaisavun ja Suomen Punaisen Ristin
sekä eri oppilaitosten kanssa. Turussa sijaitsevalla Muistola –toimitalolla on keskeinen rooli kohtaamispaikkana ja hankkeiden käynnistäjänä. Toimintakyvyn ylläpitäminen, aktivointi, osallisuus ja osallistuminen
yhteiskunnassa ovat toiminnan kantava ajatus.

JOHN MORTON -PALKINTO 2015
SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN VUODEN 2015 JOHN MORTON -PALKINTO (suuruudeltaan 2.000 euroa) on myönnetty turkulaiselle toiminnanjohtajalle Hülya “Hissu” Kydölle hänen uraauurtavasta ja monipuolisesta työstään Suomeen muuttaneiden sopeutumisen ja kotoutumisen edistämisestä. Kytö on mm. perustanut
Suomeen muuttaneille tarkoitetun DaisyLadies-yhdistyksen, samoin hän on tehnyt aloitteen valtakunnallisen
kansalaistamisjuhlan saamiseksi (toteutettu menestyksellisesti Turussa). Palkinto luovutettiin 19.5.2015 Turun
kaupungintalolla “Siirtolaisuus ajassa” -juhlaseminaarin yhteydessä.

Valitsijan perustelut:
Maahanmuuttajataustaisten ja syntysuomalaisten naisten kohtauspaikassa vältetään yksinäisyyttä, tuetaan hyvinvointia, lisätään tietoa, osallisuutta ja omanarvontuntoa. Dialogisuus ja aidot kohtaamiset, joissa opitaan toinen toisiltamme, ovat tavoitteita, joita me
kaikki tarvitsemme ajassamme, perustelee Elina Knihtilä DaisyLadies ry:n palkitsemista
Demokratiapalkinnolla.
30.3.2017 / Eduskunta / Helsinki

Hissu Kytö on myös ollut käynnistävä voima, kun eri kaupunkeihin on perustettu kansainvälisiä kohtaamispaikkoja (mm. Caisa Helsingissä). Hänen aloitteestaan on perustettu muslimeille tarkoitettuja rukouspaikkoja
ja hautausmaita. Hän on myös kansainvälisen “Nations United” -jalkapalloseuran perustajajäsen ja ensimmäinen sihteeri. Lisäksi Hissu Kytö on voimakkaasti edistänyt Suomeen muuttaneille tarkoitettua tiedottamista ja kielikoulutusta.
Voidaan perustellusti sanoa, että Hissu Kydön uraan liittyy läheisesti Suomen muuttuminen siirtolaisia vastaanottavaksi, monikulttuuriseksi yhteiskunnaksi. Hän on aina ollut pyyteettömästi käytettävissä, kun uusia
aloitteita ja uudistuksia tarvitaan Suomeen muuttaneiden asioiden edistämiseksi.
“Tieto on valtaa ja kieli on avain – Suomeen muuttajalta puuttuvat nämä kaksi asiaa. Voiko silloin olla
tasavertainen?” kysyy Hissu Kytö. “Muuttajille on heti alusta lähtien tehtävä selväksi oma kulttuurimme,
arkipäivämme, elämämme, arvomme, tabumme. Vain siten on mahdollisuus lähestyä toisiamme ja saada luottamusta”. “Meidän olisi kannustettava muuttaneita toimimaan vertaistukena omasta maastaan tuleville – asiat menisivät paljon paremmin perille, jos omasta kulttuurista oleva henkilö kertoisi tulokkaalle Suomesta ja
elämänmuodostamme” sanoo Hissu Kytö.
Johtaja Ismo Söderlingin mukaan ilman Hissu Kydön aktiivisuutta moni maahanmuuttoon liittyvä uudistus olisi jäänyt tekemättä. Söderlingin mukaan “on tärkeää, että Kydön aloite valtakunnallisen kansalaistamispäivän saamiseksi vihdoinkin toteutuisi. Suomi on tässä asiassa selvästi jälkijunassa”.
Nimensä Siirtolaisuusinstituutin tunnustuspalkinto on saanut pennsylvanialaiselta poliitikolta John Mortonilta, jonka kerrotaan olleen ratkaisevassa asemassa, kun USA:n itsenäistymistä vuonna 1776 toteutettiin.
Mortonin isovanhempien oletetaan olevan suomalaisia Marttisia. Hänen oletettu isoisoisänsä, Rautalammilta
kotoisin ollut Martti Marttinen muutti ison veden taakse vuonna 1654.
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JULKAISTUT KIRJAT
DaisyLadies ry:tä käsittelevät teokset
Flikat maailman Turuilta

Kirja kertoo perheessä oppimisesta. Kirjaan on haastateltu parikymmentä
naista eri kulttuureista ja uskonnoista. Kirja on mukana eurooppalaisessa
ENIL (The European Network for Intregenerational learning) -verkostossa edistämässä sukupolvien välistä oppimista, joka on tärkeä osa elinikäistä
oppimista. Kirja liittyy myös Uskot ilman rajoja ry:n projektiin Oppia ikä
kaikkia. Projekti on saanut tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

MAAILMANPUUTARHA
Hissu Kydön aloitteesta
Vasaramäkeen, Marjamaanpuistoon
perustettiin 2018 Maailmanpuutarha,
joka symboloi monikulttuurista Suomea, juurtumista uuteen maahan ja
kulttuuriin sekä on myös kunnianosoitus 100-vuotiaalle Suomelle.

Toimitus: Rautiomaa, Heidi; Kytö, Hissu
Kohtauspaikasta Muistojen Kotiin

Maailmanpuutarhan avajaisia vietettiin 9.10.2019.

DaisyLadies 10 vuotta Turussa – Kirja on julkaistu joulukuussa 2012.
Kohtauspaikasta Muistojen kotiin kertoo yhdistyksen 10-vuotisesta historiasta. Teos käsittelee myös aikaa ennen DaisyLadies ry:n perustamista,
jolloin Hissu Kydön perustama Kansainvälinen kohtauspaikka toimi. Teoksessa käydään läpi myös Hissu Kydön elämäntyötä maahan muuttaneiden
parissa joka on alkanut 70 – luvulta asti ja jatkuu näihin päivin saakka.

Toimitus: Kytö, Hissu; Mömmö, Sari; Tuomisto, Anja; Suomalainen
Elina; Kantola, Sibel
Makuja Muistolasta – monen kulttuurin keittiöstä

Kirja on julkaistu 2020. Kirjassa 34 naista 23 eri maasta esittelee Sinulle
oman ruokaohjeensa ja lisäksi jakaa siihen liittyviä muistoja ja kokemuksia.
Siten voit ajatella tätä teosta kuin yhteisenä pöytänä, jonka ääressä nautitaan
hyvästä ruuasta ja jaetaan tarinoita elämästä. Joten – ole hyvä ja käy pöytään!
Hyvää ruokahalua! Ruokaohjeita ja -reseptejä on kirjoina hyllykilometreittäin ja netissä klikattavissa loputtomasti. Miksi taas uusi? saatat kysyä tästä
kirjasta. Turussa Muistolassa, DaisyLadies ry:n toimipaikassa kokoontuu
päivittäin monia eri kansallisuuksia edustavia maahanmuuttajanaisia. Talo
on täynnä eri kulttuureja, tapoja ja kieliä. Mutta yksi varma tekijä yhdistää
siellä – kuten koko maailmassa – nimittäin ruoka ja yhteinen ruokahetki.

Puun päivänä 27.9.2018 Maailmanpuutarhan perustamisen ja Hissu Kydön elämäntyön kunniaksi Marjamaanpuistoon istutettiin hevoskastanja.

Toimitus: Lehtinen, Ilona; DaisyLadies ry -työryhmä

Ensimmäinen suomen kansalaisuuden saaneiden juhla
Turun kaupungintalolla 2006.
27.11.2019 Maailmanpuutarhaan istutettiin Turun kaupungin ympäristötoimialan toimesta toinen
hevoskastanja DaisyLadies ry:n ja NordicLadies-Pohjoismaisen yhteistyön kunniaksi. Puun istuttivat Hissu Kytö yhdessä Islannista ja Tanskasta tulleiden yhteistyökumppaniemme Angelique Kelleyn, Shelagh Smithin ja Medina Parmachin kanssa.
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YHTEISTYÖKUMPPANIEN TERVEHDYKSIÄ
DAISYT JA NAISTENPÄIVÄT 2020

Ritva Jansson

Vapaaehtoistyöntekijän ajatuksia Elämäntarinahankkeen tiimoilta
Nimeni on Ritva Jansson. Olen eläkeläinen ja paluumuuttaja Ruotsista jo toistakymmentä vuotta, koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja. Takaisin lapsuudenkaupunkiini Turkuun muutin jäätyäni leskeksi. Poikani
asui jo silloin Ahvenanmaalla.

Daisy-kokouksessa Naisten
Päivän kunniaksi MBakeryn
Naisten Pankki leivoksia.

Tarja Wingren
Olen Tarja Wingren ja työskentelen sosiaalisen median ja tapahtumien tuottamisen parissa. Daisyihin tutustuin
ensimmäisen kerran paremmin 5.8.2015, kun Naisten Pankki ja Daisy Ladies pitivät yhdessä Ravintolapäivän
kahvilaa Muistolan pihalla hyvällä menestyksellä.
Siitä sitten Daisyjen ja Naisten Pankin edelleen jatkuva yhteistyö alkoi. Yhdessä on vuosien varrella mm. Kävelty
Naisille Ammatteja, osallistuttu toistemme muihin tapahtumiin ja seminaareihin. Daisyjen toiminnanjohtja
Hissu Kytö oli pitämässä Naisten Pankin Varsinais-Suomen 10-vuotisjuhlaseminaarissa juhlapuheen keväällä
2019 yhdessä mm. europarlamentaarikko Henna Virkkusen ja Ulkoministeriön Anna Gebraymedhin kanssa.
Koska Naisten Pankin keskiössä on Naiset, niin on helppoa ja antoisaa olla mukana Daisyjen työssä tukemassa maahanmuuttaja naisia Suomessa. Naisten Pankki toivottaa Daisy Ladies organisaatiolle onnea ja jatkuvaa
hyvää yhteistyötä.
Terveisin
Tarja
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Työssäni Tukholmassa olin tutustunut maahanmuuttajien ja pakolaisten erilaisiin elämänvaiheisiin. Itsekin
maahanmuuttajana oli helppo samaistua toiseen kulttuuriin asettumisen haasteisiin ja pohdiskella kotoutumisprosesseja. Pakolaisten vaiheissa tutuiksi tulivat myös traumaattiset kokemukset, jotka olivat yleisiä, samoin
kuin se, että ne vaikuttivat käsittelemättöminä nykyhetkeen. Työkokemustaustani sekä suuri halu tutustua erilaisiin kulttuureihin olivat kimmokkeeni hakeutuessani Muistolaan. Aloitin siellä vapaaehtoisena työntekijänä
syksyllä 2016. Osallistuin viikottain erilaisiin ryhmätoimintoihin, retkiin, allasjumpan tai lauluhetkien vetämiseen, tarvittaessa olin suomenkielen opetuksessa tukiopettajana. Viikottaisena vierailijana oli yllättävänkin
helppoa löytää paikka tässä yhteisössä, jonka ilmapiiri oli ystävällinen, vieraanvarainen ja avoin.
Syksyllä 2017 käynnistimme Muistolassa Elämäntarina- projektin, jossa otin tehtäväkseni haastatella yhteisön
naisia, pyytäen heitä kertomaan elämäntarinansa lähtien lapsuudesta tai nuoruudesta Suomeen tuloon ja viimeiseksi vielä nykyhetkestä. Tarinan kertomisella sinänsä, oman tarinansa kokoamisella, mutta myös sen jakamisella vertaisryhmässä, on nähdäkseni merkityksellinen tehtävä Muistolan naisille, joiden elämä on olosuhteiden pakosta pirstoutunut ja katkeillut. Kertomisen kielelliset haasteet Muistolassa olivat tietysti hankalat,
mutta oltiinhan siellä niihin jo totuttukin. Kännykät nousivat tuon tuosta esiin, milloin sanakirjana, milloin
kuvaesittelynä. Ja naiset toimivat toistensa tulkkina.
Aloitimme haastattelut joulukuussa 2017 ja alkuun niitä kerääntyi viikoittain. Haastattelujen rinnalla oli käynnistynyt myös Elämäntarinaryhmä, joka alkoi ottaa muotoa syksyn 2018 aikana Kaisa Frostin tultua toiseksi
ryhmänvetäjäksi.
Haastatteluja olen tehnyt vielä harvakseltaan viime keväänäkin ja niitä on nyt 30. Tämän hetken ajatus on, että
tarinat julkaistaan e-kirjana lähitulevaisuudessa. Haastateltavat eivät esiinny omilla nimillään, kuten olemme
sopineet. Toivomukseni on, että tarinoiden julkaiseminen antaa niille sen lisämerkityksen, jonka ne ansaitsevat
ja kerrottuina ja painettuina voimaannuttavat “leidejä” ja muita kanssasisaria. Sillä onhan kaiken sen surun
ja menetyksen läpi kulkeminen, joka niin monen osaksi on tullut, samalla kertomus siitä, miten elämä ja halumme sen suojelemiseen jatkuu. Niinpä nämä kertomukset ovat myös kertomuksia naisten uskomattomasta
voimasta ja sinnikkyydestä. Samalla kun ne ovat koskettaneet syvästi (usein itkettäneet), ovat ne herättäneet
ihailua ja kunnioitusta.
Jokainen haastattelu on myös ollut minulle pieni matka, joka on avannut ovia uusiin maailmoihin innostaen
minua hakemaan lisää tietoa maiden kulttuureista ja lähihistoriasta. Kaikesta tästä ja saamastani luottamuksesta haluan nyt vielä kerran kiittää!
Ritva Jansson
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Kaisa Frost

Elli Heikkilä						

Asuin pitkään Dubaissa (15 vuotta) ja Britanniassa, ja äitini sairastuttua palasin Suomeen. Olin tavannut Hissun
1986, ja luotin siihen että hänellä olisi jotakin mielenkiintoista ja tärkeää tekemistä, niin kuin aina. Muistolassa
oli silloin menossa a Elämäntarinaryhmä Ritva Janssonin vetämänä. Muistan elävästi ensimmäisen tapaamiseni ryhmän kanssa. Tuntui ihanan kotoisalta, kun oli naisia ympäri maailmaa kuten Dubaissa, ja aika hurjalta,
koska meillä kaikilla ei ollut yhteistä kieltä. Olen taustaltani englanninopettaja, ja sen takia lähtökohtani oli
erilainen kuin Ritvan, jonka tausta on paljon syvällisempi.

Olen Siirtolaisuusinstituutin tutkimusjohtaja, dosentti Elli Heikkilä ja tässä ominaisuudessa ja myös harrastustoiminnan kautta olen ollut monin tavoin yhteistyössä DaisyLadies ry:n kanssa. Toiminnanjohtaja Hülya
“Hissu” Kytö esitelmöi yhdistyksen toiminnasta Muuttoliikkeen ja etnisyystutkimuksen (MEV) -seminaarissamme jo 2000-luvun alussa, kun instituuttimme toimi vielä Piispankadulla. Kun sitten muutimme vuonna 2002 Turun kaupungin osoittamiin tiloihin Linnankadulle, samassa yhteydessä tiloistamme annettiin yksi
huone DaisyLadies’ien käyttöön. Kun DaisyLadies oli toiminut liki kymmenen vuotta, kutsuimme Hissu Kydön uudelleen esitelmöimään seminaarissamme. Yhdistyksen toiminta oli laajentunut ja monipuolistunut sekä
jäsenmäärä kasvanut.

On ollut todella antoisaa vetää ryhmää Ritvan kanssa, koska hän on aivan erinomainen kuuntelija. Ritva
oli syvähaastatellut tulkin kanssa melkein kaikki ryhmän jäsenet ennen tapaamisia, joten hän pystyi tukemaan jokaisen itseilmaisua, vaikka sanoja ei välttämättä ollut paljon. Ryhmän tuki jäsenilleen oli tärkeä osa
toivomaamme tarinankertomisen ja jakamisen eheyttävää vaikutusta.
Koska ryhmässä oli toisinaan naisia, joiden äidinkieltä ei puhunut kukaan muu, ja lisäksi tulkeilla oli usein
muita kiireitä ryhmätapaamisiemme aikaan, päätimme koettaa, pääsisimmekö eteenpäin elämäntarinoiden
jakamisessa piirtämällä kuvia. Kuvat alkoivat toimia hyvin, kun naiset tottuivat värikynillä piirtämiseen itseilmaisun välineenä. Jotkut ryhmän naiset olivat myös tehneet selväksi, että he eivät halua muistella synkkiä
asioita. Ritva ja minä pyrimme rakentamaan kuvien aiheiden valinnoilla samaa elämäntarinan kaarta kuin
olisimme tehneet vain tarinoiden sanallisen kerronnan avulla.
Piirtämisestä tuli tärkeä muistelun väline, ja kohta kaikki pitivät aivan normaalina sitä, että viikottaiset
tapaamiset aloitettiin piirtämällä kuva jostain tietystä aiheesta. Suosittuja ryhmien aloituskuvia olivat esimerkiksi ”Paikka jossa leikit lapsena” tai ”Vaate joka oli sinulle tärkeä”. Jokainen piirsi kuvan, jonka sitten
esitteli ryhmälle. Naiset kyselivät toistensa kuvista, ja jakoivat ajatuksia keskenään. Lapsuuden vaatteisiin sekä
ruokaan ja ruuanlaittoon liittyvät aiheet olivat aina suosittuja, ja oli antoisaa huomata, miten me kaikki rakensimme siltoja muihin kulttuureihin ja omaan nykyhetkeemme ja menneisyyteemme.
Naisten halu jakaa tarinoitaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään on ollut Elämäntarinaryhmän kantava voima, ja
kun siihen lisätään Ritvan kyky kuunnella ja voimaannuttaa naisia kertomaan omista, tärkeistä kokemuksistaan, ryhmä on ollut hyvin tärkeä kokemus monille meistä.
Kaisa Frost
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Yhteistyötä DaisyLadies’ien kanssa kaksi vuosikymmentä

Yhteistyömme on jatkunut ja kävimme henkilökuntamme kanssa tutustumassa Muistojen kotiin kesäkuussa
2015. Muistan myös, kuinka 2015/2016 pakolaiskriisin aikana Hissu Kytö kävi instituutissamme Eerikinkadulla ja keskustelimme tästä akuutista tilanteesta ja miten yhdistys on lähtenyt avustamaan konkreettisesti turvapaikanhakijoita. DaisyLadies’in ja Siirtolaisuusinstituutin välisissä keskusteluissa myös tuli esille, että Hissu
Kytö oli halukas lahjoittamaan laajan arkistonsa instituuttimme arkistoon ja näin tapahtui, mistä olemme kiitollisia hänelle.
DaisyLadies’in toiminta Suomen ensimmäisenä maahanmuuttajataustaisten naisten asioihin keskittyvänä yhdistyksenä on osoittanut paikkansa monipuolisena toimijana Turussa ja sen toiminta on ollut samalla innoittajana myös muille alueille Suomessa. Hyvä kantaa kauas, kuten sanotaan, ja DaisyLadies’in innovatiivinen
toiminta on pantu merkille laajasti.
Hissu Kydön johdolla DaisyLadies on ollut aktiivinen myös kansainvälisesti. Yhdistys oli muun muassa järjestäjätahona Women’s power in the Nordic region – How can we claim it? Second conference, joka pidettiin
17–20.9.2009 Turussa. Olin kutsuttuna esitelmänpitäjänä tapahtumassa.
2020-luvulle tultaessa yhteistyömme jatkuu ja olen jäsenenä Siirtolaisuusinstituutista DaisyLadies 20-juhlavuoden suunnitteluryhmässä.
Onnea 20-vuotiaalle DaisyLadies ry:lle ja sen toiminnanjohtajalle Hissu Kydölle arvokkaasta toiminnasta maahanmuuttajanaisten hyväksi.
Menestystä alkaneelle uudelle vuosikymmenelle!
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Helinä Kokkarinen

Turku teki ensimmäisenä pääkaupunkiseudun ulkopuolisena kuntana päätöksen vastaanottaa pakolaisia
vuonna 1987. Ennen vietnamilaisten pakolaisten saapumista kaupunkiin oli jo aiemmin sijoittunut chileläisiä
pakolaisia.
Itse toimin tuolloin Malmilla sijaitsevan pakolaiskeskuksen johtajana. Myöhemmin samana vuonna minut
vedettiin erikoissuunnittelijaksi silloiseen sosiaalihallitukseen tehtävänäni pakolaisten kuntiin sijoittaminen
ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroiminen. Turun kaupungin viranomaisten kanssa oli hyvä neuvotella ja
sopia asioista, kaupungilla oli yhteinen tahtotila vastaanotosta ja mukana oli aivan loistavia työntekijöitä
valmistelemassa vastaanottoa.
Olin mukana valintadelegaatiossa, joka valitsi Kaakkois-Aasian pakolaisleireiltä pakolaisryhmän myös
Turkuun. Valinnoissa pidimme huolen siitä, että Turkuun sijoittuisi myös resurssihenkilöitä kuten kotikielen
opettajia tai muutoin hyvin koulutettuja. Kun Turun ryhmä saapui Suomeen, seurasin heitä aina Turkuun
saakka.
Ja yhdellä vuoden 1987 Turun reissuistani tapasin Hülya “Hissu” Kydön. Hänen ajatuksensa jo tuolloin olivat
tulevaisuuteen suuntautuneita; hänen lämmin kykynsä havainnoida ihmisen omat resurssin ja toiveet, arvioida
tarpeelliset toimenpiteet ja varsinkin toimia näiden pohjalta. Hissun ajatukset ja toimintatapa loivat pohjaa
maahanmuuttajien kotoutumiselle, esimerkkinä Turkuun perustamansa kansainvälisen kohtauspaikan laajentuminen pääkaupunkiseudulle.
Oma urapolkuni vei minut siviilikriisinhallintatehtäviin Balkanille, Brysseliin ja myöhemmin Ukrainaan. Mutta Hissun polkua seurasin kauempaakin. Itse ulkomailla asuessani pystyin tunnistamaan ne toiveet ja tarpeet,
mitä jokaisella maahanmuuttajanaisella on. DaisyLadies yhdistyksen perustaminen oli juuri sitä, mitä kotoutumisessa tarvitaan. Naisten rooli on mitä merkittävin niin kriisiolosuhteissa kuin jälleenrakentamisessa, onpa
kyse yksilöstä, perheestä, yhteisöstä tai laajemmin yhteiskunnasta. Omalta osaltani myöhemmin ministeriössä
työskennellessäni pyrin aktiivisesti tiedottamaan kollegoitani siitä, mitä yhdistyksessä tehdään. Oli kuin ilosanomaa olisi levittänyt.
Hissu on joskus todennut, että hän ”haluaa löytää aarteen jokaisen ihmisen sisältä, ja uskoo jokaisen sisältä
sellaisen löytyvän”. Itse löysin jo 33 vuotta sitten aarteen Hissun sisältä, ja tuo aarre on kehittänyt Turkuun timantin kaltaisen yhdistyksen, Daisy Ladies!
Helinä Kokkarinen
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Päivi Ruotsalainen

Olen valtakunnallisen Kotona Suomessa -hankkeen (ESR) Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluekoordinaattori
Päivi Ruotsala ja työskentelen ELY-keskuksessa Turussa. Olen tullut DaisyLadies ry:n ohjausryhmän jäseneksi
jo muutamia vuosia sitten, kun toimin Varsinais-Suomen TE-toimiston kotouttamispalveluissa asiantuntijana.
Toki jo sitä ennen yhdistys oli tuttu ja olimme tehneet työni kautta yhteistyötä pitkään. Ohjausryhmän viranomaistoimijaa edustavana jäsenenä tehtävänäni on kertoa viranomaisten, lähinnä työhallinnon, ajankohtaisista
asioista yhdistykselle ja toisaalta viranomaisten toiveista ja tarpeista kotoutumista edistävää työtä tekevälle
yhdistykselle. Nykyisessä aluekoordinaattorin työssäni mm. välitän laajasti ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kotoutumistyöstä verkostossani ja siinä työssä välitän tietoa DaisyLadies ry:n toiminnasta muille Varsinais-Suomen toimijoille ja valtakunnallisestikin.
DaisyLadies ry on järjestänyt monia erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia; esimerkiksi muutamana vuonna laajan
turvallisuusaiheisen seminaarin. Olen parina vuonna saanut olla mukana tukemassa seminaarin järjestelyjä,
ja minulla on ollut myös pieni puheenvuoro seminaareissa. Erityisesti nämä maahanmuuttajanaisten turvallisuuteen ja erilaisten väkivallan muotojen tunnistamiseen sekä väkivallan ehkäisyyn liittyvät tilaisuudet ovat
olleet ja ovat tärkeitä nostamaan esiin vaikeitakin asioita. On keskeistä tuoda esiin naisten omia näkemyksiä,
kokemuksia ja ratkaisuehdotuksia.
Kotoutuminen on meidän kaikkien asia. Järjestöjen kotouttava työ on erittäin tärkeää ja täydentää monilta osin
viranomaisten lainsäädäntöön perustuvaa työtä. Kotoutumista edistävä työ on aina monialaista yhteistyötä ja
Turun seudulla DaisyLadies ry on keskeinen toimija. DaisyLadies ry tuo maahan muuttaneiden naisten omia
näkemyksiä esiin ei ainoastaan kokemusasiantuntijoina vaan myös kotoutumisen asiantuntijoina. Yhdistyksen
pitkäjänteinen matalan kynnyksen toiminta naisille tukee heidän omaa osallisuuttaan ja auttanut naisia myös
työelämään. Monimuotoisen yhdistyksen rikkaus on, että toiminnassa on mukana eri taustoista ja elämäntilanteista olevia naisia, niin tänne muualta muuttaneita kuin kantasuomalaisiakin. Näen, että DaisyLadies ry:llä
on monta eri roolia yksittäisten naisten kannalta sekä laajemmin kotoutumisen edistämisessä, palvelujen tuottajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Olen iloinen, että viranomaisena saan toimia näköalapaikalla ohjausryhmän jäsenenä. DaisyLadies ry on
tärkeä kumppani kotoutumista edistävässä työssä alueellani. Toivotan lämpimät onnittelut 20-vuotialle DaisyLadies-yhdistykselle! Organisaatiomme ja omasta puolestani toivon yhteistyömme jatkuvan edelleen.
aluekoordinaattori Päivi Ruotsala,
Uudenmaan ELY-keskus, Kotona Suomessa -hanke (ESR),
toimialueet Varsinais-Suomi ja Satakunta
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Jenni Haukio

Luetaan yhdessä / DaisyLadies ryhmä

Tervehdimme lämpimästi 20-vuotiasta DaisyLadies -yhdistystä, me maanlaajuisen ”Luetaan yhdessä” – verkoston ryhmä turkulaistoimijoita.

Meillä on DaisyLadiesin kanssa yhteistä historiaa pitkälti toistakymmentä vuotta. Se alkoi, kun useat suomalaiset naisjärjestöt, mm. Zonta-järjestö, Unifem ja Akateemiset Naiset, organisoivat projektin, jonka tarkoituksena oli auttaa Suomeen muuttaneita naisia oppimaan suomen kieltä ja edesauttaa kotoutumisessa. Vetovastuu projektista lankesi myöhemmin Akateemiset Naiset -järjestölle, joskin DaisyLadiesin kanssa läheisessä
yhteistyössä oli nimenomaan Unifem ja sen työtä sittemmin jatkanut Un Women -järjestö. Vaikka naisjärjestöt
panivat alulle ”Luetaan yhdessä” -projektin, ei järjestöjen jäsenyys ollut edellytyksenä toimintaan osallistumiselle, vaan mukaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

Rouva Haukio pyysi välittämään parhaat terveisensä ja toivottamaan
20-vuotiaalle yhdistyksellenne paljon onnea!

Mitä me siis teemme? Me kokoonnumme yhteen keskiviikkoaamupäivisin ja me luemme, puhumme ja kirjoitamme suomen kieltä. Joskus opimme asioita laulun ja tanssin säestyksellä yhdessä DaisyLadiesin asiakkaiden
kanssa. Pyrimme myös lisäämään naisten tietoutta suomalaisesta yhteiskunnasta, sen nykytodellisuudesta ja
historiasta.
Ja nyt toivotamme Daiseille paljon onnea ja menestystä tulevinakin vuosina!

Ystävällisin terveisin

Luetaan yhdessä/DaisyLadies -ryhmä

Laura Natunen
Hallinnollinen avustaja
Tasavallan presidentin puolison sihteeri
Tasavallan presidentin kanslia

Sirpa Pietikäinen, Europarlamentaarikko
Lämmin onnitteluni 20 vuotta tärkeiden asioiden puolesta toimineelle DaisyLadies´ille. Kulttuurinen monimuotoisuus ja ihmisten taustojen erilaisuus Suomessa kasvaa; siksi tausta- ja kulttuurisensitiivisten palveluiden tarve myös lisääntyy. Sen vuoksi
on tärkeää, että eri taustoista olevat ihmiset itse ovat suunnittelemassa ja tekemässä näitä palveluita. On hienoa, että on aktiivisia
yhteistyötahoja, jotka saavat aikaan, kun toimeen ryhtyvät.
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Suomen Delta Kappa Gamma -yhdistyksen
Gamma-jaosto Daisy Ladies r.y.:n
yhteistyökumppanina

Turussa toimiva Gamma-jaosto, joka kuuluu Suomen Delta Kappa Gamma -yhdistykseen, on tehnyt yhteistyötä
DaisyLadies r.y.:n kanssa sen toiminnan alusta lähtien. DKG Suomi puolestaan kuuluu Yhdysvalloissa vuonna
1929 perustettuun Delta Kappa Gamma International -järjestöön, jonka jäsenet pyrkivät vaikuttamaan etenkin naisten koulutukseen ja kasvatukseen maailmanlaajuisesti. Sekä DKG International -järjestön että DKG
Suomen Gamma-jaoston toiminnan yhtenä tavoitteena on tukea ja edistää kansainvälistä yhteistyötä ja monikulttuurista yhteiskuntaa. Tältä pohjalta on ollut luontevaa hakeutua vapaehtoistoimijaksi yhdistyksessä, jonka
toiminta keskittyy Suomeen muuttaneiden naisten aseman parantemiseen.
Yhteistyömme alkoi jo 1990-luvun alkupuolella, kun aktiivinen perustajajäsenemme Liisa Peltomaa tutustui
Hissu Kytöön ja Kansainvälisen kohtauspaikan toimintaan. Liisan ehdotuksesta ryhmä Gamma-jaoston jäseniä
ryhtyi suunnittelemaan maahanmuuttajanaisille tarkoitettua suomen kielen ohjausta, joka käynnistyi syksyllä
2006. Ryhmämme on siis kokoontunut jo 14 vuoden ajan tiistaisin klo 10 - 11.30, kesäkausia lukuunottamatta,
aluksi Uudenmaankadulla ja nykyisin Linnankadun Muistolassa. Suomen ryhmän opettajina on vuosien varrella ollut parikymmentä Gamma-jaoston jäsentä. Tällä hetkellä tiistain ryhmän ohjauksen jakaa vuoroviikoin
viisi jäsentämme, joista Anne-Marie Salonen on ollut mukana alusta asti.
Koska ryhmän ohjattavien suomen kielen taito on vaihtelee vasta-alkajasta jo hyvinkin taitavaan kielenkäyttöön, keskeisenä tavoitteenamme on rohkaista ja aktivoida oppijoita puhumaan omalla tasollaan ryhmässä
ja kartuttamaan suomen sanavarastoa. Kullakin tapaamiskerralla keskitytään johonkin rajattuun aihealueeseen, jonka kautta opitaan myös siitä, millaisia Turku ja Suomi ovat asuinpaikkana ja kotimaana. Aktivoinnissa
hyödynnetään kuvia, sanaperheitä, tehtävämonisteita ja musiikkia.
Liisa Peltomaa haki ja sai toimintaan avustusta DKG Internationalin koulutussäätiötä (Educational Foundation)
vuosille 2012-2015. Suomen kielen ryhmämme toiminnan katsottiin sopivan säätiön visioon, jonka mukaan
opetusta ja koulutusta halutaan tarjota koko maailmalle, ”Giving to Educate the World”. Anne-Marie Salonen
sai vielä jatkorahoitusta vuosille 2015-2016. Toiminta-avustuksella olemme hankkineet opetusmateriaaleja
ja pystyneet järjestämään ryhmälle yhteisitä yhteisiä retkiä opetuskauden päätteeksi. Vierailulla on tutustuttu oppilaitoksiin, joissa opiskelee maahanmuuttajia. Olemme käyneet mm. Turun aikuiskoulutuskekukessa,
Talouskoulussa, Aninkaisten ammatti-instituutissa ja Tuorlan Liviassa. Keväällä on retkeilty Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa
Liisa Peltomaa ja Anne-Marie Salonen ovat esitelleet opetusprojektia ja DaisyLadies -yhteistyötämme laajemminkin, mm. DKG:n kansainvälisissä konferensseissa (Oslo 2009, Baden-Baden 2011, Amsterdam 2013, Borås
2015). Kuulijat ovat ottaneet innostuneesti vastaan toiminta-ajatuksen “Tieto on valtaa, johon kieli antaa avaimen”. Tietääksemme ainakin Norjan DKG:ssa on kehitelty vastaavanlaista työskentelyä.
Yhteistyömme DaisyLadiesin kanssa on antanut Gamma-jaostolle paljon muutakin: Jaosto on voinut kokoontua Muistolan tiloissa sekä saanut aika ajoin kuulla uusista DaisyLadies -hankkeista ja niiden tuloksista. Muistiin on jäänyt myös muutaman vuoden takainen pikkujoulu, johon DaisyLadies -pitopalvelu valmisti juhla-aterian. Yhdistystemme välistä yhteyttä vahvistaa lisäksi Gamma-jaoston edustus DaisyLadies ry:n hallituksessa.
Kaiken kaikkiaan yhteistyömme on ollut antoisaa ja palkitsevaa. Onnittelemme 20-vuotiasta DaisyLadies ry:tä
ja toivomme, että olemme pystyneet osaltamme avaamaan suomen ryhmän jäsenille ja muillekin DaisyLadies
ry:n toimintaan osallistuville uusia näkökulmia, joiden kautta Suomeen muuttaneiden osallisuus yhteiskuntaamme vahvistuu ja kotoutuminen edistyy niin, että naisten oma ääni voimistuu ja kantaa eteenpäin.

Marianna Sunnari
Gamma-jaoston puheenjohtaja 2019 -2020
Suomen Delta Kappa Gamma -yhdistys
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HAASTATTELUJA

DaisyLadies ry:n työharjoittelijat kertovat
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Janitha

Halimo

Nimeni on Janitha, olen Intiasta kotoisin. Olen asunut suomessa 1 vuosi ja
3 kuukautta. Olen ollut työharjoittelussa DaisyLadiesissä 5 viikkoa ja täällä
olen osallistunut eri toimintaan, kuten liikunta, tanssi, käsityö, leivonta,
itsepuolustus ja tietysti suomen kieli. Olen viihtynyt erittäin hyvin ja minusta on hyvä, kun on joka päivä erilaisia aktiviteettejä. Ulkomaalaisena
on vaikeaa tutustua uusiin ihmisiin, varsinkin jos ei osaa puhua suomea, ja
DaisyLadiesissä olen tavannut ja saanut monta uutta ystävää. Suomalaiset
ovat mielestäni tosi ystävällisiä ja kärsivällisiä. Suomalaiset ovat tarkkoja ja
täsmällisiä ihmisiä. Rakastan suomen luontoa ja täällä pidetään siitä huolta.
Mutta en pidä siitä, että syksyllä ja talvella täällä on niin kylmää ja pimeää.
Jos voisin tuoda jotain omasta kulttuuristani suomen kulttuuriin, se olisi,
että ihmiset olisivat enemmän sosiaalisia keskenään. Suomessa ei tunneta
omaa naapuriakaan.

Nimeni on Halimo. Olen kotoisin Somaliasta ja olen asunut suomessa 9
vuotta. Olen ollut työharjoittelussa DaisyLadiesissä ja täällä olen opiskellut
suomen kieltä, ATK-taitoja, liikuntaa, tanssia, ompelua ja maalausta, sekä
mosaiikkia. Olen tykännyt olla DaisyLadiesissä. Kaikki ovat olleet niin mukavia DaisyLadiesissä ja täältä olen saanut paljon uusia ystäviä. On hauskaa
tulla tänne joka aamu. Suomessa on hyvä asua, täällä saa apua kaikkeen.
Täällä voi elää rauhallista elämää.

Rasha

Semara

Nimeni on Rasha, olen syntynyt Irakissa ja muuttanut lapsena Suomeen.
Suomessa olen asunut 15 vuotta. Olen ollut DaisyLadiesillä 6 kuukautta
työharjoittelussa ja olen DaisyLadiesillä osallistunut suomenkielenkurssiin,
ATK-kurssiin ja liikuntatunneille. Olen myös saanut tutustua käsityöhön,
ompeluun, mosaiikkiin ja ruuanlaittoon. Olen viihtynyt tosi hyvin DaisyLadiesissä. Olen iloinen, että olen tavannut monta ihania uusia ystäviä. Olen
erittäin kiinnostunut Suomen historiasta ja kulttuurista, mutta minulla on
ikävä Irakin lämmintä ilmastoa ja Irakilaista kulttuuria.

Nimeni on Semara, olen Irakista kotoisin ja olen asunut Suomessa 15 vuotta.
Viihdyn tosi paljon DaisyLadiesissä ja olen ollut täällä 6 kuukautta. DaisyLadiesissä olen opiskellut suomen kieltä, käsityötä, ATK:ta ja paljon muuta. Eniten pidän mosaiikkista ja suomen kielestä. DaisyLaidiesin kautta olen
saanut rauhan tunteen ja oppinut paljon uutta itsestäni. Suomen kulttuuri
on hyvin erilainen omasta kulttuuristani, ja se voi joskus pelottaa, mutta
pidän erittäin paljon suomen luonnosta ja historiasta. Jos voisin tuoda jotain
Irakilaisesta kulttuurista suomeen, se olisi irakilaista ruokaa ja että molemmat kulttuurit voisivat ”kävellä käsi kädessä”.

Lataense

Shamso Nur

Minun nimeni on Lataense. Olen Eritreasta kotoisin ja olen asunut Suomessa 14 vuotta. DaisyLadiesissä olen opiskellut suomen kieltä, atk-taitoja,
käsityötä, ja paljon muuta. Olen oppinut paremmin suomea DaisyLadiesissä.
Viihdyn tosi hyvin täällä suomessa, ja DaisyLadies on erittäin tärkeä paikka minulle. Tunnen itseni arvostetuksi täällä ja olen saanut paljon ystäviä.
Suomessa ihmiset ovat ehkä vähän ujoja, mutta kun oppii tuntemaan heitä,
he ovat erittäin ystävällisiä. Suomessa on hyvä olla ja tunnen että täällä on
turvallista asua. Pidän suomen kulttuurista ja suomen luonnosta, mutta en
pidä siitä, kun on niin pimeää ja kylmää talvella. Omassa kulttuurissani koko
suku asuu lähellä toisiaan ja viettää paljon aikaa yhdessä, ja niin toivoisin,
että suomessakin olisi.

Nimeni on Shamso Nur. Minä olen kotoisin Somaliasta ja olen asunut
Suomessa viisi vuotta. Olen ollut DaisyLadiesissa kahdeksan viikkoa työharjoittelussa. Olen viihtynyt täällä tosi hyvin. Osallistun lukujärjestyksen
mukaisesti erilaisille tunneille, joissa tehdään monenlaisia juttuja. Pidän
erityisen paljon jumpasta, jota meillä onkin ollut melko usein. Harrastan
musiikkia ja suomen kielen tunneille olen oppinut paljon suomalaisia lauluja. Suomessa on hyvä asua ja pidän siitä, että täällä voi kuulla eri maiden uutisia. Somaliassa syödään paljon hedelmiä ja niitä löytyy paljon myös
täältä Suomesta. Pidän varsinkin mangosta ja persimonista (tunnetaan myös
nimellä kaki). Somaliassa ei kasva perunoita, mutta tykkään perunaruoista. Suomessa kaipaan eniten oman maani kulttuuria, varsinkin vaatetusta ja
ruokaa. DaisyLadiesistä olen saanut paljon uusia ystäviä. Täällä kaikki ovat
mukavia ja ystävällisiä ja haluaisin tulla tänne takaisin. Haluaisinkin kiittää
kovasti kaikkia!
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DAISYKODIN AVAJAISET

Tunnelmia avajaisista.

DAISYKODIN REMPPAA
DaisyLadies ry laajensi toimintaansa syksyllä 2020 Sairashuoneenkatu 1:n (entinen Föritupa) tiloihin.
Uusi tila on vuokrattu Turun kaupungilta ja sen nimeksi tuli DaisyKoti. Tilan koko on n. 300 m2 ja se
sisältää 10 huonetta ja keittiön. Tila oli vuokraushetkellä erittäin huonossa kunnossa, joten Daisyt aloittivat mittavan kunnostusprojektin, joka kesti kolme kuukautta. Näiden kolmen kuukauden aikana naiset
siivosivat omin voimin tilat lattiasta kattoon, kunnostivat ja maalasivat seinät, tapetoivat ja sisustivat.
Uuden tilan avajaisia vietettiin 7.10.2020. Meillä ei ollut juurikaan aiempaa kokemusta remonttitöistä,
mutta projektin aikana opimme paljon ja lopputulos on upea!

DaisyLadies ry kiittää erityisesti seuraavia tahoja sponsoroinnista ja
avusta uuden tilan kunnostusprojektin aikana:
Elomatic Oy, Bauhaus, Tarja Wingren, Turun kaupunki,
Pirkko Kunnari, Kaikki mukana olleet vapaaehtoiset!
Avajaisiin saatiin myös presidentti Tarja Halosen
onnittelut kukkalähetyksen muodossa.
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TOIMITALOT

DAISYKOTI

DaisyLadies ry:llä on syksystä 2020 alkaen kaksi toimitaloa:

DaisyKodissa järjestetään taas hyvinvointia tukevaa ja syrjäytymisestä ehkäisevää monikulttuurista
ryhmätoimintaa (ompelu, käsityöt, ruuanlaitto, liikunta, hyvinvointiluennot, keskustelupiirit jne.) kaikille
kiinnostuneille. Erityisenä kohderyhmänä ovat iäkkäät ja nuoret. DaisyKodissa toimii myös opetuskahvila
CafeDaisy, opetusompelimo ja Taikapuoti. DaisyKoti toimii myös NordicLadies-hankkeen ja Pohjoismaisista
naisjärjestöistä koostuvan verkoston keskuksena ja siellä palvelee neuvontapiste, missä tullaan järjestämään
mm. oikeudellista neuvontaa mm. rikoksen uhrin oikeuksiin ja väkivaltaa koskevaan lainsäädäntöön liittyen.
DaisyKodissa järjestetään myös erilaisia info- ja keskustelutilaisuuksia sekä luentoja ja seminaareja.

Muistola (Linnnankatu 41, 20100 Turku) ja DaisyKoti (Sairashuoneenkatu 1, 20100 Turku).

DaisyLadies ry:n toiminnan kohderyhmä kattaa nyt kokonaisvaltaisesti nuoret, työikäiset ja iäkkäät. Kummassakin toimitalossamme voi suorittaa työkokeiluja ja opintoihin kuuluvia harjoittelujaksoja.

CAFEDAISY
Vaihtuva valikoima eri maiden herkkuja!
CafeDaisy on auki arkipäivisin (ma-pe) klo 10-15. Lounas klo 11.30-14.
•
•
•

Lounas jäsenille 4 €, muille 6 € (sis. kahvi/tee & jälkiruoka)
Kahvi/tee/talon mehu + suolainen tai makea leivonnainen 3 €
Kahvi/tee 1 €

Maksuvälineenä käy käteinen tai maksukortti.
Viikon lounasmenu löytyy nettisivuiltamme sekä facebook-sivuiltamme.
Meiltä voit tilata myös pitopalvelua pieniin ja suuriin juhliin!

DaisyKoti (Sairashuoneenkatu 1)

Muistola (Linnankatu 41)

DaisyKoti on avoinna ma-pe klo 10-15.

Muistola on avoinna ma-pe klo 9-15.

MUISTOLA (Linnankatu 41)
Muistojen Kodin eli Muistolan toiminta keskittyy työikäisten maahanmuuttajataustaisten naisten aktivointiin,
työelämätaitojen kasvattamiseen, kurssitoimintaan ja uraohjaukseen. Muistolan ohjaajat antavat neuvontaa ja
yksilöohjausta mm. erilaisissa työllistymiseen, kela-asioihin, hakemuksiin ja lomakkeisiin liittyen.
Muistolan kurssimuotoisen toiminnan aiheina ovat mm. suomen kieli, ATK, asiakaspalvelu ja yhteiskunnalliset taidot. Muistolassa panostetaan yksilöohjaukseen ja uraohjaukseen ja jokaiselle naiselle laaditaan yksilöllinen jatkopolkusuunnitelma.
Muistolan ohjaajat antavat neuvontaa/ohjausta mm:
Kela (lomakkeet, oma-asiointi)
Pankkiasiat (laskut, verkkopankki)
Te-toimisto (ilmoitukset, oma-asiointi, työnhaku)
Pankkiasiat (laskut, verkkopankki)
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Te-toimisto (ilmoitukset, oma-asiointi, työnhaku)
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DIGITUKIPISTE
Avoinna: ma, ke ja pe klo 10-13, ti ja to klo 12-15
Monikielistä maksutonta digiopastusta senioreille!
•
•
•
•
•
•

tietokoneen asennus ja käyttö
älypuhelimen/tabletin asennus ja käyttö
internet, sähköposti, some
verkkoasiointi
sovellukset
infotilaisuuksia

Voit tuoda omat laitteet mukanasi tai käyttää digitukipisteen laitteita.
DaisyKodissa tulossa myös:
•
•
•
•

OMPELIMO

Teemme korjausompelua pientä korvausta vastaan.
Ompelija on tavattavissa ma-pe klo 10-15, tervetuloa!

HUOM!

Taidegalleria
Seminaarit/infotilaisuudet
Tapahtumat (mm. Hemmottelupäivät, tanssit)
Ryhmätoiminta:
o ruokakurssit
o käsityö-/ompeluopetus
o askartelu-/taidepajat
o liikuntatunnit (jumppa, venyttely, itsepuolustus)
o hyvinvointiryhmä (luennot, työpajat)
o keskustelupiirit
o peli- ja elokuvahetket

Muistolan ja DaisyKodin ajankohtainen viikko-ohjelma julkaistaan viikoittain nettisivuilla:
http://daisyladies.fi/fi/avoin-toiminta/

Tuo vaatteet/verhot meille pestyinä ja siistissä kunnossa. Jos kyseessä on vetoketjun vaihto, tuo uusi vetoketju
mukanasi. Jos haluat meidän ompelevan alusta alkaen esimerkiksi essun/verhot, tuo kangas mukanasi.

TAIKAPUOTI
Taikapuoti on auki ma-pe klo 10-15 ja siellä on myynnissä Suomeen muuttaneiden naisten tekemiä käsityötuotteita mm. kasseja, pehmoleluja, patalappuja ja tyynyjä. Myös kangasmaskeja! Tule tekemään löytöjä!
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Daisykodin uusi kaunis sali.
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Liity jäseneksi
My Voice - Musiikki kotoutumisen tukena
Harmaa joulukuinen keskiviikko tarjoaa tihkua taivaalta ja koleita tuulia Aurajoen rannoilla, mutta DaisyLadies ry:n tiloissa Sairashuoneenkadulla raikuu iloinen nauru. Naura kantautuu maahanmuuttajanaisten
harrastusryhmästä, joka tutustuu ukuleleen musiikkitoiminnan ohjaaja Ville Tommisen johdolla. Viikottaiset
musiikkitunnit ovat osa DaisyLadiesin ja Daisy Young Clubin yhteistyössä toteuttamaa ja Turun kaupungin rahoituksellaan mahdollistavaa My Voice -hanketta, jossa musiikki on valjastettu kulttuuri- ja sukupolvirajojen
ylittämiseen. Projektin tavoitteena on koota eri ikäisiä ihmisiä eri kulttuureista jakamaan omaa musiikkiperinnettään ja lopulta tekemään yhdessä uutta musiikkia jaettujen kokemusten pohjalta.

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”.

Jo DaisyLadiesin aiemmin toteuttamien musiikkiryhmien kohdalla on huomattu, että kokoontuminen yhdessä musiikin äärelle tuo ihmisiä konkreettisesti lähemmäs toisiaan ja vähentää ennakkoluuloja vieraista
kulttuureista. Uudessa My Voice -hankkeessa kynnystä uusien asioiden kokeilemiseen lasketaan entisestään
juuri ukuleletuntien kaltaisilla kaikille avoimilla työpajoilla. Musiikkitoiminta onkin saanut harrasteryhmässä
lämpimän vastaanoton. -Jakaminen eri kulttuurien ihmisten kanssa universaalilla kielellä aktivoi onnellisia
muistoja vanhasta ajasta, kertoo somalialainen Halimo.
Musiikkiryhmissä kuten muissakin DaisyLadiesin toiminnassa on avainasemassa uusien ihmisten
kohtaaminen ja sosiaalinen kanssakäyminen. Ryhmät luovat päiviin rakennetta, tuovat uusia sosiaalisia kontakteja ja luovat merkityksen tunnetta. -Aktiviteetin aikana jakamalla musiikin nautinnon ja ystävyyden,
unohdin stressin ja ongelmani, toteaa Liettuasta Suomeen muuttanut Dali.
Musiikkitoiminnan ohjaaja Ville Tomminen kertoo My Voice -hankkeen olevan monine tavoitteineen ensimmäinen laatuaan Suomessa. -Musiikilla tiedetään tutkimusten mukaan olevan kaikissa ikäryhmissä paljon
positiivisia vaikutuksia. Tässä hankkeessa saamme pienoiskoossa paljon käytännön kokemusta siitä, miten
tehokkaasti voimme hyödyttää sekä nuorten että iäkkäiden hyvinvointia ja toisaalta edistää sosiaalista yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttajien integroitumista, Tomminen tiivistää hankkeen tavoitteita. Hyvinvointiin
ja sosiaalisiin hyötyihin tähtäävien tavoitteiden lisäksi musiikkitoiminnalla on myös kulttuurisia tavoitteita.
-Suoranaisen hyvinvoinnin lisäämisen ohessa hankkeen lopputulemana olisi tarkoitus tuottaa uutta musiikkia,
jossa soisi eri musiikkiperinteitä rinta rinnan, Tomminen kertoo.
Vaikka Turku muuttuu koko ajan monikulttuurisemmaksi, ei työ kulttuurien yhteensovittamiseksi silti ole
vielä valmis. DaisyLadiesin toiminnanjohtaja Hülya “Hissu” Kytö avaa maanläheistä näkemystään aiheesta:
“Meitä kaikkia yhdistää ruoka, musiikki ja tanssi! Näiden kautta henkilö tuntee olonsa hyväksytyksi, kotoisaksi ja turvalliseksi. Nämä asiat avaavat ovea kaikille kulttuureille.” My Voice -hankkeessa juuri musiikki tuo
ihmisiä yhteen jakamaan omaa kulttuuriaan ja parhaimmillaan nämä kohtaamiset ovat kuten musiikkitunti
ukulelen parissa - täynnä naurua ja uusia kokemuksia.

MY VOICE FAKTAT
•
•
•
•
•
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Hankkeen toteuttavat DaisyLadies ja Daisy Young Club
Musiikkitoimintaa on tarjolla ikäihmisille ja nuorille sekä yhdessä että erikseen
Toiminnassa tutustutaan eri soittimiin, musiikin tekemiseen ja eri musiikkikulttuureihin
Tarjolla on myös ukulelen ja kitaransoiton opetusta lapsille ja nuorille
Toiminta on kaikille avointa ja ilmaista
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YHTEYSTIEDOT
Puh: +358 (0)50 326 5064
E-mail: daisyladies.turku@gmail.com

Muistola, Linnankatu 41, 20100 TURKU
DaisyKoti, Sairashuoneenkatu 1, 20100 TURKU
www.daisyladies.fi
Facebook: DaisyLadies ry
Instagram: daisyladiesturku

Yhteystiedot:
Puh: +358 (0)50 326 5064
E-mail: daisyladies.turku@gmail.com
Osoite: Linnankatu 41, 20100 TURKU
www.daisyladies.fi
Facebook: DaisyLadies ry

