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DaisyLadies ry	 julkaisee	säännöllisesti	omaa	 jäsenlehteä	nimellä	DaisyNews.	Haluamme	tiedottaa	 jäsenil-
lemme	hyödyllisiä	ja	ajankohtaisia	asioita.	Tässä	numerossa		keskitytään	tärkeään	yhteiskunnallisen	asiaan,	
eli kuntavaaleihin	ja		esitelleen	erilaisia	kuntavaaleihin	lähteviä	maahanmuuttajataustaisia	edustajia.

Jokaisella	Suomen	kansalaisilla	on	oikeudet ja myös velvollisuudet.

”Yhdenvertaisuus, uskonnonvapaus, sananvapaus ja monet muut oikeudet koskevat kaikkia, myös Suomes-
sa asuvia ulkomaalaisia”.
 
Oikeudet
• Kaikilla	on	oikeus	yhdenvertaiseen	kohteluun.	Ketään	ei	saa	kohdella	eri	tavoin	esimerkiksi	sukupuolen,	

iän,	uskonnon	tai	vamman	vuoksi.
• Jokainen	saa	vapaasti	sanoa	ja	kirjoittaa	mielipiteensä.
• Ihmiset	saavat	järjestää	kokouksia	ja	mielenosoituksia	ja	osallistua	niihin.	Mielenosoituksesta	pitää	

ilmoittaa	poliisille	etukäteen.
• Ketään	ei	saa	tuomita	kuolemaan	eikä	kiduttaa.
• Kaikki	voivat	valita	itse	asuinpaikkansa	ja	liikkua	Suomessa	vapaasti.
• Jokaisella	on	oikeus	yksityisyyden	suojaan.	Toisen	henkilön	kirjettä	ei	saa	lukea	eikä	toisen	puhelua	saa	

kuunnella.
• Jokainen	saa	valita	oman	uskontonsa	itse.	Jos	ei	halua,	ei	tarvitse	valita	mitään	uskontoa.

Ulkomaalaisilla, jotka asuvat Suomessa vakituisesti ja jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, on oikeus äänes-
tää kunnallisvaaleissa.

Ulkomaalaisilla, joilla on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa, on oikeus myös asettua ehdolle kunnallis-
vaaleissa.

EU-kansalaiset,	joilla	on	kotikunta	Suomessa	voivat	äänestää	Suomen	euro-
parlamenttivaaleissa,	jos	he	ovat	ilmoittautuneet	äänioikeusrekisteriin.

EU-maiden	kansalaiset,	jotka	ovat	äänioikeusrekisterissä	Suomessa,	voivat	
myös	asettua	ehdolle	Suomen	europarlamenttivaaleissa.
 
Velvollisuudet
• Kaikkien,	jotka	asuvat	tai	oleskelevat	Suomessa	täytyy	noudattaa	Suomen	

lakeja.
• Noin	7–17-vuotiailla	on	oppivelvollisuus	eli	velvollisuus	suorittaa	perus-

koulun	oppimäärä.
• Usein	niiden,	jotka	työskentelevät	Suomessa,	täytyy	maksaa	palkasta	

veroa	Suomeen.
• Kaikilla	on	velvollisuus	todistaa	oikeudessa,	jos	heidät	sinne	kutsutaan.
• Vanhemmilla	on	velvollisuus	huolehtia	lapsistaan.
• Kaikilla	on	velvollisuus	auttaa,	jos	sattuu	onnettomuus.

Kuntavaalit on mahdollisuus integroitua! Vaikuta äänestämällä!
 
Hülya	”Hissu”	Kytö
21.2.2021

Hyvät Daisyt,
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Puheenjohtaja
Anna-Maja Henriksson

Kansallinen Kokoomus (lyhyemmin	Kokoomus)	on	Suomen	kolmanneksi	suurin	puolue	kansanedusta-
jien	määrällä	mitattuna.	Puolue	perustettiin	vuonna	1918.	Puolueen	puheenjohtaja	on	Petteri Orpo,	
joka	on	myös	Suomen	entinen	valtiovarainministeri.	

Kokoomus	kuvailee	itseään	keskusta-oikeistolaisena	yleispuolueena,	jossa	yhdistäviä	asioita	ovat	va-
paus, sivistys, mahdollisuuksien tasa-arvo sekä demokratian ja avoimen yhteiskunnan puolusta-
minen.	Kokoomus	kannattaa	vahvaa	oikeusvaltiota	ja	puolueetonta	järjestysvaltaa.	Kokoomus	näkee	
kansainvälisen	yhteistyön	vahvistamisen	ja	läntiseen	arvoyhteisöön	sekä	sen	taloudellisiin,	sosiaalisiin,	
ympäristöllisiin	ja	turvallisuuspoliittisiin	instituutioihin	kuulumisen	Suomen	turvallisuutta	vahvistava-
na	valintana.	Kokoomuksen	kannattajien	keskuudessa	korostetaan	individualismia	eli	yksilön	vapautta	
ja	vastuuta.	Puolueen	pääkannatusaluetta	ovat	Etelä-Suomen	asutuskeskukset.	

PUOLUE-ESITTELYT

Kokoomus

Puheenjohtaja	
Petteri	Orpo

Suomen Keskusta	(yleiskielessä	Keskusta)	on	vuonna	1906	perustettu	puolue,	jonka	nimenä	oli	Maa-
laisliitto	lokakuuhun	1965	asti,	ja	sen	jälkeen	Keskustapuolue	vuoteen	1988	asti,	jolloin	otettiin	käyt-
töön	nykyinen	nimi.	Annika Saarikko	valittiin	Keskustan	puheenjohtajaksi	syyskuussa	2020.	Keskustalla	
on	eduskunnassa	31	kansanedustajaa	ja	Euroopan	parlamentissa	kaksi	europarlamentaarikkoa.	Puo-
lueella	on	yli	83	000	jäsentä,	eli	se	on	Suomen	ylivoimaisesti	suurin	puolue	jäsenmäärällä	mitattuna.	

Keskusta	 ilmoittaa	 arvoikseen	 vastuullisuuden ja vapauden, yhteisöllisyyden ja välittämisen, ta-
sa-arvon ja oikeudenmukaisuuden, sivistyksen, ylisukupolvisuuden ja kohtuullisuuden, kestävän 
luontosuhteen sekä paikallisuuden.	Keskustan	tavoitteena	on	hajautettu	yhteiskunta,	joka	perustuu	
markkinatalouteen,	 työhön	 kannustavaan	 sosiaaliturvaan	 ja	 mahdollisuuksien	 tasa-arvoon.	 Puolue	
tavoittelee	sivistyksen	ja	kulttuurin	voimalla	ihmisyyttä	ja	vastuullista	vapautta	sekä	yrittäjyyteen	pe-
rustuvaa	 ehyttä	 yhteiskuntaa.	 Korkeinta	 puolueen	 kannatus	 on	maaseutumaisissa	 suomenkielisissä	
kunnissa,	etenkin	Pohjanmaalla.

Keskusta

Puheenjohtaja	
Annika Saarikko

Vihreä liitto eli Vihreät,	on	suomalainen	puolue	 joka	näkee	juuriensa	olevan	1980-luvun	alun	alun	
vihreässä	liikehdinnässä,	jossa	oli	mukana	ympäristöaktivisteja,	feministejä,	vammaisjärjestöjen	edus-
tajia,	sekä	vaihtoehtokulttuurien	ihmisiä.	Vihreä	liitto	rekisteröitiin	yhdistykseksi	vuonna	1987	ja	puo-
lueeksi	1988.	Puolueen	puheenjohtaja	on	tällä	hetkellä	Maria Ohisalo.	Vihreillä	on	20	kansanedusta-
jaa,	joista	17	on	naisia	ja	3	miehiä.	

Periaateohjelmassa	vihreät	asettuu	kannattamaan	kohtuutaloutta, jossa huomioidaan ympäristö ja 
joka kestää sukupolvelta toiselle.	Vuosien	2010-2014	poliittisessa	ohjelmassaan	vihreät	ei	pidä	mo-
nikulttuurisuutta	ideologiana	vaan	tapahtuneena	tosiasiana.	Vihreät	korostavat	perustulon	tarvetta.	
Vuoden	2006	periaateohjelmassa	Vihreä	liitto	julistautui	feministiseksi	ja	monikulttuurisuutta	kannat-
tavaksi	puolueeksi.

Vihreä liitto

Puheenjohtaja
Maria	Ohisalo

    Suomen Ruotsalainen kansanpuolue
Suomen Ruotsalainen kansanpuolue	 (RKP)	 on	 Suomalainen	 liberaali	 puoplue,	 joka	 edustaa	 pää-
asiassa	maan	ruotsinkielistä	väestönosaa	eli	suomenruotsalaisia.	RKP:n	nykyinen	puheenjohtaja	on	
Anna-Maja Henriksson.	RKP	on	perinteisesti	kannattanut	vahvaa kaksikielisyyttä, pohjoismaalais-
tyyppistä sosiaaliturvaa, ympäristöasioiden huomioon ottamista ja ruotsinkielisen vähemmistön 
oikeuksien takaamista ylipäätään.	 RKP	 on	 Suomen	 ainoa	 alueellinen	 puolue.	 Eduskuntavaaleihin	
2007	RKP	osallistui	vain	kaksikielisissä	Helsingin,Uudenmaan,	Vaasan	 ja	Varsinais-Suomen	vaalipii-
reissä.	Eduskuntavaleissa	2011	puoluella	oli	ensimmäisen	kerran	ehdokkaita	Lapin	vaalipiirissä.	Ruot-
salaiseen	eduskuntaryhmään	kuuluu	perinteisesti	myös	Ahvenanmaan	vaalipiirinedustaja,	vaikka	hän	
ei	olisikaan	RKP:n	kansanedustaja.
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Perussuomalaiset	on	vuonna	1995	perustettu,	omien	sanojensa	mukaan	”isänmaallinen	ja	kristillis-
sosiaalinen	puolue,	joka	edistää	kansallista	etua”.	Puolueessa	halutaan	korostaa	tavallisten ihmisten 
ääntä ja roolia politiikassa, kulttuurissa ja historiassa.	Perussuomalaisten	”isänmaalliseen	ja	oikeu-
denmukaiseen”	politiikkaan	 kuuluu	 vähäosaisten	 ja	 syrjäytyneiden	 suomalaisten	 auttaminen.	Maa-
hanmuuttokriittisistä	kannoistaan	tunnettu	puolue	haluaa	tukea	apua	tarvitsevia	ensisijaisesti	oman	
maamme	sisällä.	

Perussuomalaiset	haluaa	edistää	työntekoa	ja	yrittämistä	ja	sillä	tavoin	maamme	talouden	vahvistu-
mista	ja	kilpailukykyä.	Puolueen	tavoitteena	on	myös	puolustaa	ja	lisätä	suomalaisten	omaa	päätäntä-
valtaa,	kansallista	itsemääräämisoikeutta.	Perussuomalaisten	puheenjohtajana	toimii	Jussi Halla-aho.

Perussuomalaiset

Puheenjohtaja
Jussi	Halla-aho

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue eli SDP	 tai	 Demarit	 on	 perustettu	 vuonna	 1899.	 Tuolloin	
puolue	kantoi	nimeä	Suomen	Työväenpuolue.	SDP:n	puheenjohtaja	on	 tällä	hetkellä	Sanna Marin. 
Vuoden	2019	eduskuntavaaleissa	SDP	sai	40	kansanedustajaa	ja	on	täten	eduskunnan	suurin	puolue.

Puolueen	tarkoituksena	on	koota	kansalaiset	yhteiseen	toimintaan	tavoitteena	ja	päämääränä	vapaus, 
tasa-arvo, solidaarinen yhteiskunta, yhteistyö ja rauha maailmassa, sekä puhdas ja turmeltumaton 
ympäristö.	Sosialidemokraattinen	puolue	näkee	sosiaalidemokratian	olevan	”sorretun	puolella	sorta-
jaa	vastaan,	vähäosaisen	puolella	vahvemman	valtaa	vastaan”.

SDP

Vasemmistoliitto	luotiin	vuonna	1990	Suomen	Kansan	Demokraattisen	Liiton	ja	Suomen	Kommunis-
tisen	Puolue	 pohjalle.	 Saman	 vuoden	 lopussa	myös	Demokraattisen	Vaihtoehdon	 kansanedustajat	
liittyivät	puolueeseen.	Puolueen	puheenjohtaja	on	tällä	hetkellä	Li Andersson.	Vuoden	2019	eduskun-
tavaaleissa	Vasemmistoliitto	sai	16	kansanedustajaa	ja	on	siten	Suomen	kuudenneksi	suurin	puolue.

Vasemmisto	 pyrkii	parantamaan yhteiskunnan hyvinvointia, ympäristön ja talouden kestävyyttä, 
ihmisten välistä taso-arvoa, vapautta ja mahdollisuutta työhön ja toimeentuloon.	Vasemmistoliiton	
talouspoliittisena	suuntauksena	on	julkisten	investointien	tukeminen.

Vasemmistoliitto

Puheenjohtaja
Li	Andersson

Puheenjohtaja
Sanna Marin

Suomen Kristillisdemokraatit (ruots.	Kristdemokraterna	i	Finland	r.p.),	lyhyemmin	KD	on	suomalainen	
keskusta-oikeistolainen	 ja	 kristillisdemokraattinen	 puolue.	 Puolueen	 puheenjohtajana	 on	 toiminut	
vuodesta	2015	lähtien	Sari Essayah.	Puolueella	on	viisi	kansanedustajaa	eduskunnassa.	KD	perustet-
tiin	6.	toukokuuta	1958	professori	Paavo	Päivänsalon	kotona.	Puolue	käytti	vuoteen	2001	asti	nimeä	
Suomen	Kristillinen	Liitto.

KD	kuvaa	itsensä	osana	kristillisdemokraattista	liikehdintää.	Puolue	haluaa	rakentaa	sosiaalisesti,	ta-
loudellisesti	ja	ekologisesti	kestävää	yhteiskuntaa,	joka	edistää	ihmisten	fyysistä	ja	henkistä	hyvinvoin-
tia.	Puolueen	arvot	rakentuvat	kristillisten	perusarvojen	mukaan,	joista	tärkeimpiä	ovat	ihmiselämän 
arvo kaikissa elämän vaiheissa, vapaus ja vastuu, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, rehellisyys, lä-
himmäisyys ja lähipäätösperiaate.	Kristillisdemokraattien	mukaan	yhteiskunnan	tulee	turvata	perus-
tarpeet	kaikille,	mutta	toisaalta	ihmisten	täytyy	myös	kantaa	vastuuta	omasta	elämästään.

Suomen kristillisdemokraatit

Puheenjohtaja
Sari	Essayah
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Petsi Mohammadi, Kokoomus

KUNTAVAALIT 2021

Margelis Laukkarinen, Kokoomus

Muutin	Iranista	Turkkiin	3-vuotiaana	ja	sieltä	Hankoon	2002.	Hangossa	eläminen	oli	outoa	lap-
selle,	 joka	oli	muuttanut	 isosta	kaupungista	8	000	 ihmisen	kaupunkiin.	Samalla	 se	oli	elämäni	
parhaimpia	hetkiä,	kun	vihdoin	olin	päässyt	paikkaan,	jossa	sain	jo	haaveilla	tulevaisuudesta	pel-
käämättä	uutta	muuttoa	toiseen	maahan.	Muutin	2004	Hangosta	Turkuun	ja	olen	tällä	hetkellä	2	
lapsen	perheenisä.	

Sanotaan	että	Suomi	on	mahdollisuuksien	maa,	ja	se	todellakin	pitää	paikkansa.	Tähän	päivään	
mennessä	olen	tehnyt	paljon	erilaisia	töitä	ja	käynyt	monia	koulutuksia.	Olen	sen	oppinut	elä-
mässä,	että	mitään	ei	saa	aikaiseksi,	 jos	et	 laita	kaikkea	osaamista	 ja	keskittymistä	peliin.	Tällä	
hetkellä	olen	töissä	DaisyLadies	ry:ssä	ohjaajana,	auttaen	iäkkäitä	arjen	asioissa.	Opetan	myös	
itsepuolustusta	 ja	 älylaitteiden	 käyttöä.	 Toimin	Daisy	 Young	 Club	 ry:n	 varapuheenjohtajana	 ja	
vastaan	Nuorten	neuvontapisteestä,	 jossa	autamme	nuoria	arjen	asioissa,	 työpaikan,	asunnon	
ja	opiskelupaikan	haussa.	Tärkeintä	minulle	onkin	auttaminen,	se	tuo	minulle	iloa	ja	mielihyvää.	
Lähdin	kuntavaaleihin,	jotta	voin	olla	vaikuttamassa	iäkkäille ja nuorille tärkeistä asioista.	Tur-
kuun	tarvitaan	päättäjiä,	ei	omien	etujen	ajajia.	Tarvitaan oikeita päätöksiä ja ratkaisuja, vain 
sillä tavalla voidaan tuntea olomme kotoisaksi.	Selvää	on,	että	kaikkia	ei	voi	miellyttää,	mutta	
kaikki	pitää	ottaa	huomioon	ja	katsoa	asioita	monesta	näkökulmasta.	#Petsiturvaatiesi

Muutin	Suomeen	noin	20	vuotta	sitten.	Perheeseeni	kuuluu	kaksi	 ihanaa	poikaa	ja	kilpikonna.	
Koulutukseltani	olen	tarjoilija.	Parasta	aikaa	opiskelen	matkailualalla.	Opiskelun	ohella	olen	mah-
dollisuuksien	mukaan	 tehnyt	aina	 töitä,	 silloin	 kun	 sitä	on	ollut	 tarjolla.	Harrastuksiini	 kuuluu	
lenkkeily,	kuntosali,	ruoanlaitto.	Vapaa-aikana	tapaan	ystäviä	ja	luen	paljon.	Kahdenkymmenen	
vuoden	aikana	monet	asiat	ovat	muuttuneet	parempaan	suuntaan.	Ulkomaalaisten	asema	on	
parantunut.	Pakko	on	kuitenkin	myöntää,	että	syrjäytymistä	on	edelleen.	Ulkomaalaisten	on	vai-
kea	työllistyä,	vaikka	osaisikin	kieltä.	

Tasa-arvo	on	minulle	tärkeää.	Haluan puolustaa naisten ja lasten asemaa Suomessa, jotta kaikil-
la olisi samat mahdollisuudet.	Mielestäni	naisilla	ja	miehillä	tulee	olla	yhtäläiset	mahdollisuudet	
työpaikoilla	ja	työelämässä.	Koulun	olisi	oltava	kaikille	lapsille	ja	nuorille	turvallinen	paikka.	Nai-
silla	tulisi	olla	mahdollisuuksia	edetä	urallaan	sekä	saada	työelämää	ja	perhe-elämää	paremmin	
yhteensovitettua.	Tärkeää on myös yli 50-vuotiaiden työllistymisen edistäminen ja ikäsyrjinnän 
ehkäiseminen. Mikä	on	ylikoulutettu	jos	ihminen	haluaa	ja	on	valmis	tekemään	töitä?	Miksi	työt	
evätään	sanaan	”ylikoulutettu”	vedoten?	Nämä	kaikki	ovat	minulle	lähellä	sydäntä	ja	toivon,	että	
saisin	edes	hieman	muutettua	parempaan	suuntaan	näitä	asioita.	

Olen	syntynyt	vuonna	1983	Bakun	kaupungissa	Azerbaidžanissa.	Opiskelen	tällä	hetkellä	kan-
sainvälisen	liiketoiminnan	tutkintoa	Turun	ammattikorkeakoulussa.	Koulutus	on	yksi	yhteiskun-
nan	rakentamisen	pääosista.	Meidän	on	tarjottava	kaikille	lapsille, nuorille ja aikuisille yhtäläi-
set mahdollisuudet ja turvallinen ympäristö korkea-asteen koulutuksen saamiseksi. Veroa ei 
pitäisi nostaa,	koska	veroaste	on	edelleen	korkea	Suomessa.	Monilapsiset	vanhemmat	voidaan	
vapauttaa	tuloverosta	 ja	saada	 lisäetuja.	Tämän	ja	muiden	strategioiden	avulla	voimme	myös	
lisätä	syntyvyyttä.	Syntyvyys	on	kuitenkin	yksi	suurimmista	huolenaiheista	Suomessa.	

Terveydenhuoltojärjestelmä on tarkoitettu kaikille yhteiskunnan jäsenille	riippumatta	sosiaali-
sesta	asemasta.	Ulkomaalaistaustaiset ihmiset on hyväksyttävä yhteiskuntaan. Ilmastonmuu-
toskysymykset, verot, byrokratia ja nepotismi, sukupuolten tasa-arvo, perheväkivalta, liiken-
neturvallisuus, syntyvyyden lasku, henkilöstöpula ja tulevat eläkeongelmat	ovat	tärkeimmät	
ratkaistavat	huolenaiheet.	Tämä	on	vain	pieni	osa	suunnitelmastani	Turun	kunnan	parannuksis-
ta.	Pian	minulla	on	oma	sivu	osoitteissa:	www.aytansamadova.com ja www.aytansamadova.fi

Aytan Samadova, SDP
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Olen	55	vuotias	yrittäjä	ja	olen	asunut	Suomessa	yli	30	vuotta.	Olen	Suomen	kansalainen	ja	mi-
nua kiinnostaa yrittäjien ja perheiden asiat.

Bilal Ates, Keskusta

Olen	49v	meksikolaissyntyinen	ja	sittemmin	turkulaistunut	arkkitehti	ja	Vihreiden	sitoutumaton	
kunnallisvaaliehdokas.	Luonteeltani	olen	ystävällinen,	rauhallinen	ja	rehellinen.	Arvostan	tark-
kuutta	ja	suosin	faktoja.	Mielipiteet	ovat	asia	erikseen.

Muutin	Suomeen	vuonna	2003	ja	sain	Suomen	kansalaisuuden	vuonna	2010.	Nykyisin	työsken-
telen	turkulaisessa	arkkitehtitoimistossa,	jossa	olen	ollut	töissä	vuodesta	2009	lähtien.	Minua	
kiinnostaa	 rakennussuunnittelun	 lisäksi kaupunkisuunnittelu ja sen kehitys, kaavoitusasiat 
sekä luonnon ja kaupungin vuorovaikutus.	Viihtyisät	kaupunginosat,	saavutettavat	lähipalvelut	
ja	vihreä	keskusta	tekevät	Turusta	ihmisten	kaupungin.	Arvostetaan	rakennettua	ympäristöäm-
me	ja	huolehditaan	siitä	-	korjataan	mieluummin	kun	puretaan.	Vetovoimaisen	ja	elävän	kau-
pungin	rakentaminen	on	Vihreiden	vaaliohjelman	oleellinen	tavoite.	Kulttuuri	on	myös	itselleni	
tärkeä	osa	elämästä	ja kulttuuri lisää kaupunkilaisten hyvinvointia, synnyttää luovaa taloutta 
ja elävöittää kaupunkia.

Kasvava	Turku	toivottaa	tervetulleeksi	kotimaiset	ja	ulkomaiset	muuttajat.	Maahanmuuttajana	
minulla	on	myös	ollut	etuoikeus	nähdä	“ulkopuolisen	silmin”	suomalaisen	yhteiskunnan	parhaat	
puolet.	Toimivia	julkisia	palveluita	ja	puhdasta	luontoa	ei	tule	ottaa	itsestäänselvyyksinä,	vaan	
niitä	tulee	vaalia	ja	ylläpitää.	Rakennetaan yhdessä kaikille avointa ja toimivaa Turkua!

Ulises Márquez, Vihreät
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Kuinka kauan olet ollut mukana DaisyLadies ry:n ohjausryhmässä?
Sain	kunnian	 liittyä	ohjausryhmään	nyt	alkuvuodesta	2021.	Olen	aiemmin	ollut	hiukan	mukana	
Nordic	Ladies	–hankkeessa,	ja	myös	yhteistyössä	DaisyLadiesin	kanssa	edistämässä	Maailmanpuu-
tarhan	syntymistä	Vasaramäelle.

Miksi koet DaisyLadies ry:n toiminnan ja ohjausryhmässä mukana olon tärkeäksi?
DaisyLadies	on	malliesimerkki	siitä,	miten	 luodaan	yhteyksiä	 ja	aktiivisuutta	erilaisten	 ihmisryh-
mien	välille	sekä	vaikutetaan	päätöksentekoon.	Toivon	saavani	uusia	näkemyksiä	ja	oppia	omaan	
työhöni	Turun	kaupunginvaltuutettuna.	Haluan	myös	olla	mukana	edistämässä	laadukasta	kotou-
tumista,	lisäämässä	Suomeen	muuttaneiden	äänen	kuulemista	ja	parantamassa	naisten	asemaa.

Mitä DaisyLadies ry on antanut sinulle? 
Haluan	nostaa	tässä	erityisesti	esiin	Maailmanpuutarhan	avajaiset,	joissa	olin	pitämässä	avajais-
puhetta	Turun	kaupunkiympäristölautakunnan	puheenjohtajana.	Se	oli	kokemus	vertaansa	vailla!	
DaisyLadiesin	aktiivisen	toiminnan	ansiosta	puutarha	toteutettiin,	ja	avajaisissa	oli	paikalla	ennä-
tysmäärä	ihmisiä.	Tunnelma	oli	mahtava,	ja	koko	projekti	oli	osoitus	yhdessä	tekemisen	voimasta.	
Maailmanpuutarhaan	juurtuvat	kasvit	symboloivat	sitä,	miten	ihminen	juurtuu	uuteen	paikkaan.	
Turku	on	ja	haluaa	olla	paikka,	jonne	on	hyvä	juurtua:	paikka,	joka	ottaa	vastaan,	tukee	ja	auttaa	
kasvamaan.

Mitä olet antanut/toivot antavasi DaisyLadies ry:lle?
Toivon	voivani	jakaa	kokemustani	ja	tietoani	Turun	päätöksenteosta	sekä	viedä	DaisyLadiesin	ta-
voitteita	eteenpäin	Turun	kaupungissa.	Toivon	myös	saavani	tutustua	Turkuun	muuttaneisiin	nai-
siin,	jotta	voimme	oppia	toisiltamme.

Saara Ilvessalo /  Turun kaupunginvaltuutettu, Vihreän valtuustoryhmän puheen-
johtaja, Kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja

DAISYLADIES RY:N OHJAUSRYHMÄN ESITTELY

Kuinka kauan olet ollut mukana DaisyLadies ry:n ohjausryhmässä?
En	muista	ihan	tarkkaan,	mutta	olen	ollut	mukana	jo	useita	vuosia.	DaisyLadies	toimi	silloin	vielä	
Suurtorin	tiloissa.	Tulin	silloin	TE-toimiston	edustajana	mukaan.

Miksi koet DaisyLadies ry:n toiminnan ja ohjausryhmässä mukana olon tärkeäksi? 
Ohjausryhmätyö	on	tärkeää	molemmin	puolin.	TE-toimisto	saa	tietoa	DaisyLadies	ry:n	toiminnois-
ta	ja	palveluista,	johon	asiakkaita	voi	ohjata	saamaan	tukea	ja	osallistumaan	toimintaan.	Toisaalta	
voin	antaa	DaisyLadiesin	väelle	ajankohtaista	tietoa	TE-toimiston	palveluista	ja	käytännöistä	sekä	
vaikkapa	koulutuksista,	johon	DaisyLaidies	voi	jatko-ohjata	toimintaan	osallistuvia	naisia.	Maahan	
muuttaneiden	naisten	oma	 tekeminen	 ja	 sitä	 kautta	 yhteiskunnan	osallisuus	 ovat	 tärkeitä	 koko	
yhteiskunnan	kannalta.

Mitä DaisyLadies ry on antanut sinulle?
DaisyLadies	ry	on	antanut	minulle	tietoa	maahan	muuttaneiden	naisten	arjesta	 ja	arvoista,	siitä	
mitä	naiset	haluavat	Suomessa	tehdä,	mitä	haasteita	naisten	elämässä	on.	DaisyLadies	ry	on	yksi	
tärkeä	kumppani	työssä	kotoutumisen	ja	myös	hyvien	väestösuhteiden	edistämisen	parissa	Turun	
seudulla.

Mitä olet antanut/toivot antavasi DaisyLadies ry:lle?
Toivon,	että	pystyn	tuomaan	DaisyLadies	ry:n	toimintaan	tukea	työhallinnosta	ja	tietoa	kotoutumi-
sen	palveluista	sekä	laajasta	kotoumistoimijoiden	verkostosta.

Päivi Ruotsala / Varsinais-Suomen TE-palvelut
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Vilppu Palmberg / Maahanmuuttoasiantuntija, ELY-keskus

Kuinka kauan olet ollut mukana DaisyLadies ry:n ohjausryhmässä?
Olen	ollut	mukana	kaksi	vuotta.

Miksi koet DaisyLadies ry:n toiminnan ja ohjausryhmässä mukana olon tärkeäksi?
DaisyLadies	tekee	ainutlaatuista	työtä	maahanmuuttajien	ja	erityisesti	maahanmuuttaja	naisten	
kotouttamisen,	kouluttamisen	sekä	hyvinvoinnin	eteen	Turussa.	Naisten	Pankin	edustajana	on	näi-
den	tavoitteiden	mahdollisimman	hyvä	saavuttaminen	minulle	itsestäänselvyys	myös	kotimaassa.

Mitä DaisyLadies ry on antanut sinulle?
Tapaamisia	unohtumattomien,	aikaansaavien	ja	energisten	naisten	kanssa.	Uutta	oppia	maahan-
muuttajien	tilanteesta	Suomessa.	Sekä	upeata	yhteistyötä	Naisten	Pankin	paikallisen	&	valtakun-
nallisen	toiminnan	kanssa.

Mitä olet antanut/toivot antavasi DaisyLadies ry:lle?
Toivon	antavani	omaa	osaamistani	Naisten	Pankin	kautta.	Sekä	erityisesti	omaa	erikoisosaamistani	
markkinoinnin,	sosiaalisen	median,	mainonnan,	tapahtumatuotannon	ja	videotuotannon	saralla.

Tarja Wingren / Naisten Pankki

Kuinka kauan olet ollut mukana DaisyLadies ry:n ohjausryhmässä? 
Vuodesta	2018	alkaen.

Miksi koet DaisyLadies ry:n toiminnan ja ohjausryhmässä mukana olon tärkeäksi?
	Mukana	olo	antaa	minulle	mahdollisuuden	syvemmin	perehtyä	maahanmuuttajien	elämään	Suo-
messa	ja	Daisy	Ladiesin	toimintaan	heidän	hyväkseen.	Vanhusneuvoston	edustajana	voin	toimia	
tiedonvälittäjänä	ja	yhteydenpitäjänä	kaupungin	päätöksentekoon.

Mitä DaisyLadies ry on antanut sinulle?
Daisy	Ladies	on	avannut	silmäni	näkemään	miten	eri	tavoin	syntymämaa	ja	-paikka	voivat	vaikut-
taa	ihmisten	elämään.

Mitä olet antanut/toivot antavasi DaisyLadies ry:lle?
Olemme	vanhusneuvostona	tukeneet	lausunnoillamme	Daisy	Ladiesin	hankkeita.	Itse	olen	toimi-
nut	lähinnä	yhteyshenkilönä	ja	tiedon	välittäjänä.	Toivon,	että	jatkossa	entistä	enemmän	omalla	
toiminnallani	lisään	Daisy	Ladiesin	tunnettuutta.

Soili Raitanen / Turun kaupungin vanhusneuvosto

Kuinka kauan olet ollut mukana DaisyLadies ry:n ohjausryhmässä? 
Noin	2,5	vuotta.

Miksi koet DaisyLadies ry:n toiminnan ja ohjausryhmässä mukana olon tärkeäksi?
DaisyLadies	tavoittaa	tärkeän	maahanmuuttajaryhmän	joka	on	tavanomaisin	viranomaispalveluin	
vaikea	tavoittaa.	

Mitä DaisyLadies ry on antanut sinulle?
Mahdollisuuden	nähdä	maahanmuuttajanaisten	maailmaa,	 joka	muuten	 jäisi	 näkemättä	 ja	 sitä	
suurta	potentiaali	joka	maahanmuuttajanaisissa	piilee.

Mitä olet antanut/toivot antavasi DaisyLadies ry:lle?
Olen	toivottavasti	antanut	DaisyLadies	ry:lle	tietoa,	näkyvyyttä	ja	yhteyksiä.
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Nimeni	on	Ilona	Koivunalho	ja	olen	itse	ollut	maahanmuuttaja	monissa	eri	maissa	puolet	elämäs-
täni.	Varsinkin	maissa	missä	naiset	eivät	ole	päättäjä-asemissa,	joka	heijastuu	koko	yhteiskunnan	
rakenteisiin.	Vaikka	Suomessa	naisen	asema	on	näennäisesti	hyvä,	on	meilläkin	vielä	paljon	teke-
mistä.	

Suomessa	sekä	itseasiassa	kaikissa	kulttuureissa	ei	riitä	että	on	paikallisia	ystäviä	ja	tuttavia,	vaan	
työelämän	kautta	vasta	pääsee	käsiksi	kulttuuriin	ja	yhteiskuntaan.	DaisyLadies	on	sopiva	ponnah-
duslauta	 tai	 ikkuna	 uuteen	 kulttuuriin,	 sen	 antamia	mahdollisuuksia	 kannattaa	 jokaisen	 naisen	
käyttää	hyväkseen!	

On	paljon	tutkittua	miten	naisen;	vaimon,	äidin,	siskon,	tyttären	kautta	koko	perheen	hyvinvointi	
kukoistaa,	varsinkin	uusissa	tilanteissa	ja	kulttuureissa.	Äidit	ovat	ne	jotka	pitävät	perheen	koossa	
ja	kasvattaa	lapset,	joka	onkin	suurin	palvelus	minkä	äiti	voi	tyttärilleen	tehdä:	opettaa	vastaanot-
tamaan	uusi	kulttuuri	missä	asuu.	

Meidän	kulttuurimme	Suomessa	voi	monille	maahanmuuttajille	olla	kova,	kylmä	sekä	eri	tavoilla	
kyseenalainen,	mutta	yksi	asia	meillä	on	hyvä:	koulutus!	Tyttäriemme	koulutus	on	tärkein	asia	meil-
le	kaikille.	Mitä	enemmän	ja	pidemmälle	tyttäremme	pääsevät	koulutuksessa	sitä	enemmän	heille	
aukeaa	ovia	ja	päätösvaltaa	omasta	elämästään.	Ja	tästä	pääsemme	yhteiskunnaliseen	päätöksen-
tekoon:	me	tarvitsemme	naisia,	kaikkia	naisia	päätöksentekoelimiin	jotta	meidän	yhteiskuntamme	
muuttuu	meille	naisille	hyväksi.	

On	tärkeää	että	naiset	ovat	mukana	muuttamassa	maailmaa,	esimerkkinä	teknologia:	se	tulee	oh-
jaamaan	suurilta	osin	tulevaisuuttamme,	mutta	jos	NYT	kun	sitä	luodaan	naiset	eivät	ole	mukana,	
on	 se	miesten	päätettävissä	 ja	 voi	 kostautua	naisille	monilla	uskomattomilla	 tavoilla.	Me	naiset	
luomme	 tulevaisuuden	 ja	 varsinkin	maahanmuuttajanaiset	 tuovat	 niin	 suuren	 rikkauden	muka-
naan	omista	kulttuureistaan,	mutta	se	tietotaito	pitää	jakaa.	

Yllytän	kaikkia	maahanmuuttajanaisia	tarraamaan	DaisyLadiesiin	kiinni	 ja	sitä	kautta	pääsemään	
kieleen,	työelämään	ja	yhteiskuntaan	kiinni.	Lähtemään	ehdolle	kunnallisvaaleihin	ja	äänestämään	
koska	muuten	yhteiskunta	ei	muutu	ellei	sitä	muuteta!	

Tarvitsemme teitä! Joten käyttäkää meitä! 

Ilona Koivunalho / V-S NYTKIS, Keskustanaiset

Kuinka kauan olet ollut mukana DaisyLadies ry:n ohjausryhmässä?
Olen	nyt	aloittamassa	uutena	ohjausryhmän	jäsenenä.	Tunnen	ennestään	yhdistyksen	toimintaa	
vain	pintapuolisesti.	Olen	toki	käynyt	muutaman	kerran	talossa	joissakin	tilaisuuksissa.	Minulle	on	
muodostunut	kuva	mukavasta	ilmapiiristä.

Miksi koet DaisyLadies ry:n toiminnan ja ohjausryhmässä mukana olon tärkeäksi? 
On	tärkeää,	että	kaikki	voimme	toimia	tasavertaisina	yhteiskunnassa	ja	elää	hyvää	elämää	lähtöti-
lanteesta	riippumatta.	Olen	mielelläni	edistämässä	kaikkien	osallisuutta	ja	hyvinvointia.

Mitä olet antanut/toivot antavasi DaisyLadies ry:lle?
Olen	 työelämässä	 ollessani	 toiminut	 sosiaalialan	 koulutus-	 ja	 kehittämistehtävissä.	 Sosiaalialan	
”hankemaailma”	ja	projektien	johtaminen	on	tullut	tutuksi.	Toivon,	että	tästä	kokemuksesta	sekä	
pitkäaikaisesta	toiminnasta	naisjärjestöissä	on	hyötyä	myös	DaisyLadies	ry:n	toiminnassa.

Eini Pihlajamäki / Turun Vasemmistoliitto
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Aloitin	ohjausryhmässä	2018.	DaisyLadiesin	työ	ja	toiminta	luo	yhtäältä	kotouttamisrakenteita	Tur-
kuun	ja	Varsinais-	Suomeen	maahanmuuttajille.	Toisaalta	Hissu	Kydön	uraa	uurtava	työ	kantaa	nyt	
jo	valtakunnallisenakin	mallina.

DaisyLadiesin	kampanjointi	naisiin	kohdistuvaa	väkivaltaa	vastaan	on	otettu	vastaan	muissa	Poh-
joismaissa	ja	tämä		naisten	ihmisoikeuksia	näkyväksi	tekevä	hanke	ei	voi	päättyä	koskaan!	DaisyLa-
dies	tuo	koko	maailman	kulttuurit	 ja	uskonnot	 lähelle	minua.	 Ihmisyys	on	moniäänistä	 ja	moni-	
ilmeistä,	mikä	on	tietenkin	kiehtovaa	elämässä.	Koen	olevani	 ikään	kuin	DaisyLadiesin	 reilun,	 ja	
elinvoimaisen	työn	viestin	viejä	omiin	verkostoihini.

Iina Antinluoma / Turun kokoomusnaiset

Kuinka kauan olet ollut mukana DaisyLadies ry:n ohjausryhmässä?
Liityin	 DaisyLadies	 ry:n	 ohjausryhmään	 viime	 syksynä	 kun	 Hanna	 Siren	 Turun	 ammattikorkea-
koulusta	joutui	jättäytymään	pois	tehtävästä	ja	minua	pyydettiin	mukaan	toimintaan.	Valitettavasti	
pandemia	tilanne	on	tuonut	paljon	muutoksia	moniin	asioihin	ja	minun	osaltani	ohjausryhmätyös-
kentely	ei	ole	päässyt	vielä	alkua	pidemmälle.

Miksi koet DaisyLadies ry:n toiminnan ja ohjausryhmässä mukana olon tärkeäksi? 
Omassa	 työssäni	 toimintaterapeuttina	 ja	 viimeisen	 11	 vuoden	 aikana	 toimintaterapeutti	 koulu-
tuksen	lehtorina	olen	saanut	olla	mukana	monenlaisissa	toiminnoissa	ja	tapahtumisissa	sekä	ke-
hittämiseen	liittyvissä	hankkeissa.	Olen	saanut	työskennellä	eri-	ikäisten	ja	eri	kulttuuritaustoista	
tulevien	 ihmisten	kanssa.	 	Opiskelijoiden	kanssa	meillä	on	ollut	mahdollisuus	monenlaiseen	yh-
teistyöhön	DaisyLadies	 ry:n	kanssa	 ja	olemme	esimerkiksi	 saaneet	kehittää	 ja	 toteuttaa	erilaisia	
ryhmämuotoisia	 toimintoja.	 Olemme	 saaneet	myös	 olla	 tukemassa	 yksin,	 alaikäisenä	 tulleiden	
nuorten	kotoutumista	erilaisissa	hankkeissa.	Turussa	niin	kuin	koko	Suomessa	ihmisten	tasaarvon,	
hyvinvoinnin	 ja	terveyden	lisääminen		 ja	toimintojen	kehittäminen	vaatii	 jatkuvaa	moniammatil-
lista	sitkeää	työskentelyä	ja	erilaisten	verkostojen	luomista	asioiden	eteenpäin	viemiseksi.	Haluan	
olla	omalta	osaltani	edistämässä	näitä	asioita	työssäni	ja	olla	osana	verkostoa.	DaisyLadies	ry	ja	sen	
toiminta	on	osoitus	määrätietoisesta	toiminnassa	ja	onnistumisista.

Mitä DaisyLadies ry on antanut sinulle?
DaisyLadies	ry	henkilökunta	ja	asiakkaat	ja	Turun	ammattikorkeakoulun	eri	koulutusalat,	opettajat	
ja	opiskelijat	ovat	t	yhteistyössä	saaneet	paljon	aikaiseksi,	on	ollut	erilaisia	tapahtumia	ja	toimin-
taa.	Tätä	kautta	olen	saanut	olla	mukana	monissa	mielenkiintoisissa	kohtaamisissa	ja	olen	oppinut	
valtavasti	uutta.	Ideoimme	jatkuvasti	erilaisia	hankkeita,	tälläkin	hetkellä	mietimme	miten	tuettai-
siin	eri	kulttuuritaustaisten	nuorten	tyttöjen	hyvinvointia	ja	terveyttä	liikunnan	avulla.

Mitä olet antanut/toivot antavasi DaisyLadies ry:lle?
Toivon,	että	löydämme	yhteistyössä	innovatiivisia	uusia	ratkaisuja	ja	saamme	kaikki	olla	oppimas-
sa	 uutta	niin	 itsestämme	 kuin	 toisistamme.	 Toivon,	 että	 saisin	 edelleen	 olla	 yksi	 yhteistyölinkki	
DaisyLadies	 ry:n	 ja	 Turun	 ammattikorkeakoulun	 koulutusten	 välillä	 ja	 omalla	 panoksellani	 olisin	
edistämissä	ihmisten	osallisuutta.

Anu Kuikkaniemi, Turun ammattikorkeakoulu
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Olen	Mira	 Jyläskoski,	 tänä	vuonna	36	vuotias	pienen	tytön	äiti.	DaisyLadiesilla	 toimin	
suomen	kielen	ohjaajana	ja	autan	mielelläni	kaikissa	kieleen	liittyvissä	ongelmissa.	Kou-
lutukseltani	olen	toimittaja,	mutta	tulevaisuudessa	toimin	mieluummin	ihmisläheisessä,	
oikeasti	merkityksellisessä		työssä.	Vapaalla	luen	paljon	kirjoja,	toimin	aktiivisesti	vasem-
mistopolitiikassa	 ja	retkeilen	 luonnossa	tyttäreni	kanssa.	Haaveilen	omasta	koirasta	 ja	
olenkin	erittäin	eläinrakas.

Olen	turkulainen	kasvatustieteiden	maisteri	(KM),	ja	aloitin	työt	DaisyLadiesillä	helmi-
kuun	alussa.	Aiemmin	olen	työskennellyt	muun	muassa	tutkimuksen	parissa	yliopistol-
la	sekä	opetus-	ja	projektitehtävissä	aikuiskoulutus-	ja	järjestösektorilla.	DailyLadiesillä	
pääasiallinen	työtehtäväni	on	suomen	kielen	ohjaajana	toimiminen.	Lisäksi	tulen	ole-
maan	mukana	erilaisissa	projekteissa	 ja	 tekemään	muun	muassa	englannin	opetusta	
ja	käännöstöitä.	Mielestäni	DaisyLadiesin	toiminnan	perusajatus	on	hieno	ja	järjestön	
tekemä	työ	tärkeää	ja	arvokasta.	On	ollut	mukava	päästä	mukaan	tähän	monikulttuuri-
seen	ja	eläväiseen	porukkaan	ja	työyhteisöön,	jossa	jokainen	päivä	on	varmasti	oman-
laisensa.	Työltä	täällä	odotan	mielenkiintoisia	arjen	kohtaamisia	ja	monipuolisesti	inspi-
roivia	työtehtäviä.

Olen	Anna	Paavilainen,	36	vuotias	ja	kotoisin	Pietarista.	Suomeen	olen	muuttanut	van-
hempieni	kanssa	6	elokuuta	1996.	Asuin	Tampereella	11	vuotta	jossa	kävin	peruskou-
lun	sekä	ammattikoulun.	Ammattikoulussa	valmistuin	ompelijaksi.	Tampereelta	muutin	
Kouvolaan	jossa	asuin	8	vuotta.	Kouvolassa	työskentelin	Nuorten	pajalla	jonka	ansios-
ta	pääsin	opiskelemaan	verhoilijaksi	oppisopimuksella.	Vuonna	2015	muutin	Vantaalle	
missä	tutustuin	mieheeni.	Seuraavana	vuonna	poikamme	syntyi.	Viime	vuonna	muu-
timme	Turkuun	mieheni	työn	perässä.	Tällä	hetkellä	työskentelen	DaisyLadiesissä	om-
pelijana.

Eeva Hänninen

Laura Englund

Mira Jyläskoski

Anna Paavilainen

Olen	turkulainen	ja	koulutukseltani	medianomi.	Aloitin	viime	syyskuussa	työt	DaisyLa-
diessä	 jossa	toimin	viestintäassistenttina.	Työtehtäviini	kuuluvat	mm.	graafinen	suun-
nittelu,	valokuvaaminen	sekä	videoiden	teko.	Täällä	jokainen	päivä	on	erilainen	ja	työ-
tehtävät	ovat	monipuolisia.	DL	tekee	mielestäni	tärkeää	työtä	maahanmuuttajanaisten	
hyväksi.	Lisäksi	koen	hienona	asiana	täällä	vallitsevan	ilmapiirin	jossa	kannustetaan	jo-
kaista	omaan	yksilölliseen	ilmaisuunsa.	Graafisena	suunnittelijana	tämä	on	hieno	mah-
dollisuus	päästä	tekemään	työtä	luovassa	ilmapiirissä.

UUSIEN TYÖNTEKIJÖIDEN ESITTELY
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DIGITUKIPISTE

DaisyLadies	 on	 saanut	 Turun	 kaupungin	 idea-
kilpailussa	2020	 rahoituksen	DigiDaisy -moni-
kielinen digitukitoiminta senioreille ja nuoril-
le 2020-2021	 -hankkeelle.	 Hanke	 rahoitetaan	
Turun	 kaupungille	 luovutettujen	 kuolinpesien	
ja	sosiaalirahaston	tuotoista.	

DaisyLadies	ry:n	tiloihin	(Sairashuoneenkatu	1)	
perustettiin	syyskuussa	2020	digitukipiste,	joka	
tarjoaa	 senioreille	 erikielistä	 neuvontaa	 digi-
laitteiden	 käytössä.	 Digitukipisteelle	 palkattiin	
osa-aikaiseksi	digitutoriksi	Petsi Mohammadi,	
joka	 päivystää	 pisteellä	 sen	 aukioloaikoina	 ja	
antaa	tukea	ja	apua	digilaitteiden	käytössä	kas-
votusten,	puhelimitse	ja	sähköpostitse.	

Asiakkaita	on	autettu	tietokoneen,	puhelimen,	tabletin	ja	somen	käytössä	ja	asennuksessa.	Digitukipisteellä	
on	myös	järjestetty	koulutus-	ja	infotilaisuuksia	pienryhmille	mm.	seuraavista	aiheista:	verkkopankin	käyttö,	
työnhaku	verkossa,	Some-kanavien	käyttö,	kelan	sivujen	käyttö.	

”Digitukipisteellä	pyrimme	opettamaan	uusille	asiakkaille	heti	sähköpostin	käyttöä,	jotta	voivat	ottaa	yhteyt-
tä	meihin	sähköpostitse	ongelmatilanteissa,	näin	he	saavat	myös	harjoittelua	kotiin.	Välillä	vaihtelemme	kuu-
lumisia	asiakkaidemme	kanssa	sähköpostitse”,	Petsi	kertoo.	

”Koronavirustilanteesta	huolimatta	Digitukipisteellä	 on	 riittänyt	 hyvin	 asiakkaita	 ja	 palaute	on	ollut	 100%	
positiivista.	Meillä	on	ollut	myös	haastavia	 tapauksia,	 joista	olemme	selvinneet	hyvin.	Meille	 tuli	 asiakas,	
jolla	oli	vanha	kannettava	tietokone,	jota	ei	saanut	päälle	ja	oli	menettänyt	kaikki	tiedot.	Tietokone	liikkees-
sä	oli	sanottu,	että	tiedostot	on	menetetty,	eikä	niitä	saada	enää	takaisin.	Saimme	kaikki	tiedot	palautettua	
asiakkaalle	ja	siirrettyä	muistitikulle.	Asiakas	oli	todella	tyyty-
väinen.	Toisella	asiakkaalla	oli	 Ipad,	 jossa	ei	 toiminut	wifi	 ja	
oli	yrittänyt	apple-tuesta	saada	apua	ongelmaan	tuloksetta.	
Digitukipisteellä	 saimme	asiaa	 korjattua	helposti	 ja	nopeas-
ti.	Asiakkaan	 Ipadissä	oli	 F-secure	 joka	esti	wifin	päälle	kyt-
kennän.	Asiakas	tuli	seuraavan	päivänä	ja	kiitokseksi	hän	oli	
tuonut	 suklaarasian”,	 Petsi	 muistelee	 onnistuneita	 asiakas-
kohtaamisia.

Digitukipiste on auki ma, ke ja pe klo 10-13 ja to ja pe 
klo 12-15. Näin korona-aikana suosittelemme ajanvara-
usta puh. 050 573 9759 tai digitukipiste@gmail.com.

#turkutekeehyvää
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Hei	olen	Denisse!

Olen	italialainen	ja	perulainen	28-vuotias	nainen.	Olen	syntynyt	Perussa	ja	asunut	siellä	koko	lapsuuden	ja	
ollessani	15-vuotias,	muutimme	perheeni	kanssa	Italiaan,	Roomaan.	Valmistuin	Matkailu/Turismi	alalle	am-
mattikoulusta.	Muutin	Suomeen	2014	ja	olen	ahkerasti	opiskellut	suomea,	jotta	saisin	helpommin	sopivan	
työpaikan	ja	pääsisin	opiskelemaan	korkeakouluun.	

Kuulin	DaisyLadies	ry:stä	ensimmäisen	kerran	kaverilta	ja	sen	jälkeen	näin	Paikka	auki	-työpaikkailmoituksen	
DaisyLadiesin	omilta	Facebook	sivuilta.

DaisyLadiesillä	olen	tehnyt	paljon	erilaisia	töitä	niin	kuin	toimistotyöt,	inventaario,	järjestely	ja	kehittänyt	uu-
sia	ideoita	muiden	ohjaajien	kanssa.	Olen	pitänyt	paljon	erilaisia	luentoja	eri	aiheista,	esimerkiksi:	Työnhaku	
netissä	ja	pankkiasiat.	Hoidan	ja	päivitän	DaisyLadiesin	Instagram-sivuja.	Mielestäni	on	kiva	ottaa	kuvia,	kun	
on	aktiviteetti	meneillään.	Minun	vastuullani	ovat	hyvinvointi-	ja	taidehistorialuennot,	otan	myös	vastuuta	
asiakaspalvelusta	 Cafedaisyn	 puolella	 ja	 ohjaan	
kahvilan	 työntekijöitä	 siinä	miten	 tehdä	esimer-
kiksi	inventaariota	ja	raportointia.	

Olen	viihtynyt	DaisyLadiesillä,	on	kiva	tavata	uu-
sia	 ihmisiä	 ja	 ymmärtää	 toisia.	 Tämä	 työpaikka	
(minun	 mielestäni	 on	 enemmän,	 kuin	 työ)	 on	
haastanut	 kykyni	 ja	 osaamiseni	 hyvällä	 tavalla.	
Opin	 joka	viikko	 jotain	uutta.	Täällä	on	kyse	an-
tamisesta	ja	saamisesta.	Päivän	päätteeksi	kotiin	
tultaessa	on	tyydyttynyt	ja	täyttynyt	olo	kaikesta,	
mitä	on	täällä	tehnyt.

STEAn Paikka auki -avustusohjelman tavoitteena on tarjota vai-
keasti työllistyville alle 30-vuotiaille henkilöille työsuhde sosiaali- ja 
terveysalan järjestössä sekä edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden 
työelämävalmiuksia ja jatkotyöllistymismahdollisuuksia. DaisyLa-
dies ry on saanut Paikka auki  avustuksen vuosina 2019-2021.

PAIKKA AUKI -TYÖNTEKIJÄ
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DaisyLadiesin	kevättä	värittävät	kaksi	 isoa	kulttuuriprojektia,	 joilla	 tuetaan	maahanmuuttajien	kotoutumista	arjessa	
sekä	pidemmällä	aikavälillä	ylisukupolvisesti.	My Voice -musiikkiprojektissa	maahanmuuttajien	kanssa	perehdytään	
heidän	kotikulttuuriensa	musiikki-	ja	lauluperinteisiin.	Projektin	ensimmäisessä	osassa	luodaan	uutta	musiikkia	yhdis-
tellen	maailman	musiikkiperinteitä	länsimaiseen	musiikkiin.

-	Eri	muusiikkikulttuurien	yhdistäminen	on	oiva	tapa	luoda	yhteyksiä	maahanmuuttajien	ja	kantasuomalaisten	välille.	
Toisaalta	eri	kulttuurien	kohdatessa	syntyy	valtavasti	uusia	luovia	tulokulmia	ja	mahdollisuuksia,	kertoo	DaisyLadiesin	
kulttuuriprojekteista	vastaava	ohjaaja	Ville Tomminen.

Projektin	yhtenä	tavoitteena	on	esitellä	vieraiden	kulttuurien	musiikkia	suomalaisille	ja	toisaalta	luoda	arjessa	kannat-
televaa	toimintaa	maahanmuuttajille.	Musiikkiin	liittyvät	aktiviteetit	ovat	jo	aiemmin	olleet	DaisyLadiesin	toiminnassa	
arvossaan	ja	niiden	positiiviset	vaikutukset	on	pantu	merkille	maahanmuuttajanaisten	keskuudessa.

-	Meitä	kaikkia	yhdistää	ruoka,	musiikki	ja	tanssi!	Näiden	kautta	henkilö	tuntee	olonsa	hyväksytyksi,	kotoisaksi	ja	turval-
liseksi.	Nämä	asiat	avaavat	ovea	kaikille	kulttuureille,	sanoo	DaisyLadiesin	toiminnanjohtaja	Hissu Kytö.

My	Voice	sisältää	myös	podcast	-sarjan,	jossa	pureudutaan	jokaisessa	jaksossa	yhden	maan	musiikkikulttuuriin.	-	Pod-
cast	-sarjassa	päästään	sukeltamaan	hieman	syvemmälle	aina	kulloinkin	vuorossa	olevan	maan	musiikkiperinteeseen.	
Tässä	podcstissa	emme	lähesty	musiikkia	niinkään	teoreettisen	analyysin	kautta	vaan	pikemminkin	ihmisten	arjen	ja	
juhlan	rytmittäjänä,	valottaa	Tomminen.

My	Voice	-projektia	päästään	toteuttamaan	Sairashuoneenkadun	tiloissa	uusilla	soittimilla	ja	äänitysvälineillä.	Projek-
tin	toteutuksen	mahdollistaa	Turun	kaupungin	tuki.

LAULUT JA TARINAT KOTOUTUMISEN TUKENA
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Toinen	kevään	kulttuurihankkeista	on	Tarinoiden tutuksi.	Tässä	hankkeessa	maahanmuuttajanaisilta	kerätään	heidän	
kotikulttuuriensa	lastentarinoita	ja	loruja.	Näistä	tarinoista	toimitetaan	kirja,	jossa	sekä	suomeksi	että	alkuperäiskielillä	
kerrottuja	tarinoita	tukee	kaunis	kuvitus.	Lisäksi	tarinat	luetaan	satutallenteeksi,	jossa	tarinoiden	mukana	kulkee	ääni-
tettä	varten	sävelletty	musiikki.	Hankkeen	tavoitteena	on	tuoda	maahanmuuttajalasten	kulttuuria	tutuksi	Suomessa	ja	
toisaalta	vahvistaa	sekä	ensimmäisen	että	toisen	polven	maahanmuuttajien	omaa	kulttuurista	identiteettiä.	Kolmante-
na	tärkeänä	tavoitteena	on	innostaa	kaikkia	lapsia	lukemisen	pariin.

-	Kun	otetaan	huomioon	lukutaidon	jatkuvasti	kasvava	merkitys	nykymaailmassa	ihan	kaikille	ihmisille,	maahanmuut-
tajista	puhumattakaan,	on	tämän	projektin	tärkeyttä	mahdotonta	sivuuttaa.	Pohja	monipuoliselle	lukutaidolle	ja	sitä	
myöten	koulumestykselle	luodaan	ehdottomasti	jo	varhaislapsuudessa,	sanoo	hanketta	vetävä	Tomminen.

Jos	projekti	toteutuu	suunnitelmien	mukaan	ja	pandemiatilanne	on	hellittänyt,	päästään	Sairashuoneenkadun	tiloissa	
syksyllä	2021	toteuttamaan	tarinoiden	pohjalta	dramatisoitua	lukuesitystä.	Esitys	on	suunnattu	päiväkoti-	ja	kouluryh-
mille	ja	sen	myötä	maahanmuuttajalasten	kuulemat	tarinat	ja	lorut	tulevat	eläviksi	myös	suomalaislapsille.
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VAPAAEHTOISET LAKINEUVOJAMME

Olemme	neljä	oikeustieteen	opiskelijaa	Turun	yliopistosta	 ja	aloitamme	nyt	keväällä	DaisyLadiesin	uusina	
vapaaehtoisina.	Meitä	kaikkia	yhdistää	halu	auttaa	ja	hyödyntää	oikeudellista	osaamistamme	tasa-arvoisem-
man	maailman	rakentamiseksi.	Olemmekin	todella	innoissamme	tästä	tilaisuudesta	päästä	kertomaan	teille	
Suomen	oikeusjärjestelmästä	ja	oikeuksista,	jotka	meille	kaikille	kuuluvat.	

Meitä	voitte	lähestyä	matalalla	kynnyksellä	ja	luottamuksellisesti	omia	oikeuksia	koskevissa	kysymyksissä	-	
tavoitteenamme	on	neuvoa	 teitä	mahdollisimman	moneen	oikeudenalaan	 liittyen.	Olemme	suunnitelleet	
kertovamme	erityisesti	perhe-	ja	avioliitto-oikeudesta	sekä	taloudellisista	asioista,	mutta	kuulemme	mielel-
lämme	myös	toiveita	luentojen	aiheista.	Lakineuvontaa	tullaan	järjestämään	joka	toinen	viikko.

Aurinkoista kevättä kaikille, nähdään pian!

Moi!	Olen	Anna ja	opiskelen	viimeistä	vuotta	oikiksessa.	Opiskelen	juristiksi,	
sillä	haluan	ammatillani	auttaa	muita	ihmisiä,	ja	juristin	työ	on	tähän	loista-
va	keino.	Suosikkiharrastuksiani	ovat	esteratsastus	ja	lukeminen,	tosin	viime	
aikoina	olen	keskittynyt	lähinnä	graduni	kirjoittamiseen.	Erikoistun	opinnois-
sani	vero-oikeuteen,	joten	autan	mielelläni	erityisesti	verotukseen	liittyvissä	
pulmissa.	

Heippa,	Mä	olen	Jessica	 ja	olen	opiskellut	oikeustiedettä	pian	neljä	vuotta.	
Suurimpia	mielenkiinnonkohteitani	 ovat	 sosiaali-	 ja	 valtiosääntöoikeus,	 eri-
tyisesti	perusoikeuksiin	 sekä	 sosiaaliturvaan	 liittyvät	 kysymykset.	Myös	mi-
nun	syyni	opiskella	oikeustiedettä	on	se,	että	minulla	on	ollut	aina	suuri	halu	
tehdä	merkityksellistä	työtä	ja	auttaa	niitä,	jotka	apua	ovat	vailla.	Vapaa-aika-
ni	kuluu	pitkälti	musiikin	parissa	–	harrastan	tanssia	sekä	pianonsoittoa.	

Hei!	Olen	Emma	ja	opiskelen	myös	neljättä	vuotta	oikiksessa.	Oikeustieteen	
opiskelussa	minua	kiinnostaa	ongelmanratkaisu	juridiikan	lähtökohdista	ja	tu-
levaisuudessa	haluan	työskennellä	ihmisläheisten	aiheiden,	kuten	työoikeu-
den	parissa.	Olen	kulttuurifani,	ja	vapaa-ajallani	teen	mielelläni	kaikenlaista	
teatteriin	ja	kuvataiteeseen	liittyvää.

Moikka!	Olen Kamilla ja	opiskelen	viidettä	vuotta	oikeustiedettä.	Oikiksessa	
on	ollut	parasta	päästä	oppimaan,	millaisten	lakien	varaan	yhteiskuntamme	
rakentuu	ja	mitä	oikeuksia	ja	velvollisuuksia	meillä	kaikilla	on.	Opintojen	ta-
sapainoksi	 vapaa-ajallani	 harrastan	partiota	 ja	 rentoudun	 viettämällä	 aikaa	
luonnossa. 
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Tässä	on	menossa	vanhat	juhlat,	joiden	nimi	on	Rasken Ozks.	Se	on	joka	kolmas	vuosi	ja	siellä	valitaan	joku	kansan	
johtajaksi.	Mordvan	kansalliseen	ruokaan	kuuluu	erilaisia	leivonnaisia:	hiivalliset	ohukaiset,	erilaisia	piirakoita	(suosittu	
on	perunan	ja	kalan	kanssa).	Liharuoasta	tunnetuin	on	«karhun	käpälä».	Tämä	on	vain	nimi,	se	ei	ole	karhun	lihasta.

MINUN MAANI

MORDVAN TASAVALTA

Tämä	 on	Mordvan	maakunta.	Mordvan	 pääkaupunki	
on Saransk.	Venäjällä	se	on	pieni	kaupunki,	vaikka	siel-
lä	asuu	300	000	ihmistä.
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Daria Zolotova

Nimeni	on	Daria.	Olen	27-vuotias	 ja	kotoisin	Venäjältä,	Saranskin	 kaupungista	Mordvasta. 
Olen	asunut	Suomessa	vuoden	ja	kolme	kuukautta.	Perheeseeni	kuuluu	mies	sekä	5-vuotias	
tytär.	Mieheni	opiskelee	tällä	hetkellä	suomen	kieltä,	tytär	on	päiväkodissa.	Ammatiltani	olen	
lääkäri,	mutta	nyt	opiskelen	suomen	kieltä	kristillisellä	opistolla.		

Vapaa-ajallani	tykkään	piirtää,	ja	olen	myös	kiinnostunut	keskiajan	historiasta.	Luen	paljon	ja	
pidän	eri	 instrumenttien	soittamisesta;	soitan	vähän	pianoa	ja	nokkahuilua.	Mordvassa	soi-
tin	myös	huuliharppua.	Pidän	kovasti	metsäkävelyistä	sekä	sienten	ja	marjojen	poimimisesta.	
Vietän	paljon	aikaa	perheen	kanssa	metsässä	kävellen,	mutta	tykkään	oleilla	metsässä	myös	

yksin.	Mielestäni	siellä	on	meditatiivista	kuunnella	musiikkia	tai	vain	istua	tekemättä	mitään	erityistä.		

Äidinkieleni	on	venäjä,	jota	on	aina	puhuttu	omassa	perheessäni.	Lisäksi	puhun	vähän	ersaa,	joka	on	toinen	suurem-
mista	Mordvassa	puhuttavista	kielistä.	Saranskissa	ei	asu	paljonkaan	hyvää	mordvaa	puhuvia	ihmisiä,	sillä	koulussa	ei	
opeteta	kieltä	tai	sen	opetusta	on	todella	vähän.	

Venäjä	on	iso	ja	kaunis	maa,	mutta	siellä	on	myös	todella	paljon	ongelmia.	Ihmiset	eivät	useinkaan	auta	toisiaan	eivätkä	
huolehdi	ympäristöstä,	mikä	on	mielestäni	sääli.	Suomessa	olen	ymmärtänyt,	kuinka	ihanaa	on	kun	ihmiset	ovat	ystä-
vällisiä	toisilleen	ja	kunnioittavat	luontoa	ja	elinympäristöä.		

Tulevaisuudenhaaveenani	on	jatkaa	opiskelua	-	ehkä	opiskella	sairaanhoitajaksi,	ellen	voi	tehdä	lääkärin	töitä	Suomes-
sa.	Haluan	ehdottomasti	päästä	töihin	niin	pian	kuin	mahdollista.		Olen	onnellinen	siitä,	että	asun	Suomessa,	sillä	täällä	
on	mukavaa,	turvallista	ja	rauhallista	elää.	Asun	jatkossakin	mielelläni	Suomessa.	Mieheni	kanssa	haaveilemme	siitä,	
että	voisimme	muuttaa	Pohjanmaalle	tai	Pohjois-Suomeen,	ehkä	Ouluun	tai	Rovaniemelle.	Ajattelen,	että	Suomi	on	
maa,	jolta	muut	maat	voisivat	oppia	paljon	hyvästä	elämästä.
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GHANA

MINUN MAANI

Cape Coastin linna,	yksi	noin	neljästäkymmenestä	kaupankäyntitarkoituksiin	rakennetuista	linnoituksista	Ghanassa.

Runsaan	kahden	miljoonan	asukkaan	pääkaupunki	Accra.
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Salomey Sey

Nimeni	on	Salomey,	olen	29-vuotias	ja	kotoisin	Ghanasta.	Kotikaupunkini	Cape Coast,	kes-
kuskaupunki,	joka	sijaitsee	maan	eteläosassa.	Äidinkieleni	on	akan,	mutta	kaikki	ghanalaiset	
puhuvat	myös	englantia.

Tulin	Suomeen	noin	vuosi	sitten.	Nyt	opiskelen	kristillisellä	opistolla	suomen	kieltä.	Perhee-
seeni	kuuluu	mies	ja	1-vuotias	tytär.	Mieheni	on	asunut	Suomessa	jo	12	vuotta.	

Ghanassa	on	kaksi	 vuodenaikaa,	huhtikuussa	alkava	sadekausi	 (kesto	noin	3	kk)	 ja	heinä-
kuusta	eteenpäin	ulottuva	kuiva	kausi.	Syyskuussakin	saattaa	sataa	jonkin	verran,	mutta	sa-

demäärä	jää	usein	pieneksi.	Ghanassa	on	useimmiten	lämmin	ilma,	maan	pohjoisosissa	lämpimintä.	

Ghana	koostuu	60	erilaisesta	alueesta.	Maassa	on	erilaisia	heimoja,	 joista	jokaisella	omia	perinneruokia.	Näitä	ovat	
esimerkiksi	fufu,	banku,	waakue,	kenkey	ja	erilaiset	keitot.	Jokaisella	alueella	on	myös	vuosittain	oma	festivaali,	jonka	
ideana	on	esitellä	alueen	kulttuuria.	

Cape	Coast:in	alueella	järjestetään	Fety-festivaali.	Lisäksi	alueella	on	paljon	mielenkiintoisia	vierailukohteita,	esimer-
kiksi	Cape	Coast:in	ja	Elminan	linnat,	eläintarha	ja	Kakumin	kansallispuisto,	jossa	voi	tehdä	muun	muassa	vaelluksia	ja	
luontoretkiä	tai	bongailla	lintuja.

Kaikki	ghanalaiset	pitävät	musiikista	 ja	 tanssista,	 joten	kulttuuriin	kuuluu	paljon	erilaisia	 tansseja	 ja	musiikkityylejä,	
esimerkiksi	dance	hall	 ja	high	 life.	Gospel-musiikki	on	myös	suosittua.	Tanssia	 ja	 laulua	säestää	tapahtumissa	usein	
livebändi.

Kotimaassani	olin	ammatiltani	kätilö.	Kun	olen	oppinut	suomen	kielen	hyvin,	haluaisin	opiskella	täällä	lähihoitajaksi	tai	
sairaanhoitajaksi	ja	sen	jälkeen	mennä	töihin.

Ghanan	länsirannikolla	sijaitsevan	pienen	Butren	kalastajakylän	rantaviivaa.
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MINUN MAANI

KIRGISIA

kirgisian	pääkaupunki	Bishkek.

Vuoristoisessa	Kirgisiassa	voi	edelleen	nähdä	perinteisiä	paimentolaisten	asumuksia, jurttia,	 jotka	on	helppo	saada	
eristämään	lämpöä	talvella	ja	pysymään	viileinä	kesäkuumalla.
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Mirzat  Chynarbek

Nimeni	on	Mirzat.	Olen	30-vuotias.	Olen	kotoisin	Kirgisiasta,	pienestä	Aralin	kylästä,	 joka	
sijaitsee	 lähellä	Narenin	 kaupunkia.	 Kirgisiassa	on	6	miljoonaa	asukasta,	mutta	kotikyläni	
Aral	on	todella	pieni	paikka.	

Suomeen	muutin	neljä	vuotta	sitten.	Ennen	sitä	asuin	Venäjällä,	missä	tein	siivoustyötä.	Ha-
lusin	muuttaa	elämäni	ja	nähdä	maailmaa,	joten	aloin	opiskella	englantia.	Englannin	opinto-
jen	osana	tulin	Suomeen	kieliharjoitteluun	tekemään	työtä	au	pair:ina.	Työskentelin	vuoden	
au	pair:ina	Laitilassa	ja	jatkoin	sen	jälkeen	vielä	taloudenhoitajana	samassa	perheessä.	Sit-
ten	muutin	Turkuun	opiskelemaan	siivousalaa	ammattikoulussa	ja	pääsin	pian	töihin	hotel-

liin.	Tällä	hetkellä	opiskelen	suomen	kieltä	kristillisellä	opistolla	ja	teen	työharjoittelua	Daisy	Ladies:illä.	

Asun	Naantalissa.	Pidän	kovasti	siitä,	että	kotikaupungissani	on	kaunista	ja	rauhallista.	Iltaisin	on	mukava	kävellä	kau-
niissa	ympäristössä.	Arvostan	sitä	erityisesti	nyt,	kun	koronan	takia	kaikki	harrastukset	ovat	tauolla.

Kirgisia	on	todella	kaunis	maa,	jossa	on	paljon	vuoristoja,	metsää	ja	vesialueita	sekä	yli	80	luonnonsuojelualuetta.	Kesät	
ovat	kuumia	ja	talvet	todella	kylmiä.	Oma	äidinkieleni	on	kirgiisi	ja	maan	toinen	virallinen	kieli	venäjä.	Koulussa	opete-
taan	molempia	kieliä.	Pääkaupunki	Biskek:issä	puhutaan	lähinnä	vain	venäjää,	pienemmissä	kaupungeissa	yleisemmin	
kirgiisiä. 

Lapsuudenperheeni	elää	maanviljelyksellä,	joka	on	Kirgisiassa	edelleen	yleinen	elinkeino.	Kasvatamme	eläimiä	ja	ke-
säisin	perheeni	viljelee	vihanneksia.	Olemme	hyvin	omavaraisia.	Äitini	ja	isäni	asuvat	yhdessä	veljeni	perheen	kanssa	ja	
auttavat	lastenhoidossa.	Veljeni	tekee	pääosan	maatilan	töistä,	isä	auttaa	häntä	tarvittaessa.

Olen	opiskellut	suomea	nyt	vuoden	ajan.	Tulevaisuudessa	haluaisin	opiskella	lähihoitajaksi.	Olen	päättänyt	yrittää	ha-
kea	ammattikouluun	jo	ensi	syksynä,	mutta	jos	en	pääse	sisään,	jatkan	suomen	opiskelua	kristillisellä	opistolla	ja	haen	
myöhemmin	uudelleen.	Haluan	itselleni	ammatin,	jotta	voin	tehdä	töitä	Suomessa.	Aiemmin	ajattelin	haluavani	nähdä	
maailmaa	enemmänkin,	mutta	nyt	olen	päättänyt,	että	haluan	jäädä	Suomeen.		

Kirgisian	upeita	vuoristomaisemia.
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LÖYDÄ MINUT -RYHMÄT

DaisyKodin ryhmä
 
Kokoonnumme	DaisyKodissa	(Sairashuoneenkatu	1,	Turku)	maanantaisin klo 10.30.-13.30.

Toiminta	suunnitellaan	yhdessä	ryhmäläisten	kanssa.	Esimerkiksi	leivomme,	askartelemme,	käymme	retkillä,	
pelaamme.	Tervetuloa mukaan!

Ohjaajat:

Carmen Gijón

Olen	ollut	Löydä	Minut	-ryhmäs-
sä	vuodesta	2019.	Minulle	tärkeä	
on	 yhdessäolo.	 Ollaan	 läsnä	 ja	
avoimia	 muille.	 Jaetaan	 ja	 teh-
dään	 asioita	 yhdessä	 ryhmänä,	
niin	kuin	pieni	perhe.

Eija Ketola

Olen	 ollut	 Löydä	 Minut	 -ryhmäs-
sä	vuodesta	2017.	Aluksi	olin	yksi	
ryhmäläisistä,	nyt	ryhmänohjaaja-
na.	 Mielestäni	 ryhmätoiminnassa	
on	 tärkeää	 yhdessä	 oleminen	 ja	
tekeminen.	 Opimme	 toisiltamme	
kaiken	aikaa,	kuulumme	yhteen.

DaisyLadies	ry:n	Iäkkäille	suunnattu	Löydä minut -ryhmätoiminta	alkoi	vuonna	2017	ja	on	jatkunut	
siitä	asti	tärkeänä	osana	yhdistyksen	toimintaa.	Ryhmät	ovat	vuosien	aikana	kokoontuneet	DaisyLa-
dies	ry:n	tilojen	lisäksi	myös	muissa	Turun	kaupunginosissa,	mm.	Runosmäessä,	Jyrkkälässä,	Laustella	
ja	Varissuolla.	Tällä	hetkellä	ryhmät	kokoontuvat	säännöllisesti	Jyrkkälässä	ja	DaisyKodissa.	Löydä	mi-
nut	-ryhmien	tarkoitus	on	järjestää	iäkkäille	hyvinvointia	kehittäviä	matalankynnyksen	aktiviteetteja	ja	
vähentää	iäkkäiden	yksinäisyyttä.	Ryhmiin	ei	ole	sitoutumispakkoa	vaan	kaikki	saavat	rohkeasti	tulla	
tutustumaan	ja	viihtymään.	Ryhmät	ovat	monikulttuurisia	ja	monikielisiä.	
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Jyrkkälän ryhmä

Kokoonnumme	Jyrkkälässä	(Jyrkkälänkatu	4	B,	Berttan	olkkari,	Turku)	keskiviikkoisin kello 16.30-19.30. 

Toiminta	suunnitellaan	yhdessä	 ryhmäläisten	kanssa.	Esimerkiksi	opetellaan	ompelemaan,	askartelemme,	
pelaamme,	käymme	retkillä	ja	pidetään	kerran	kuussa	ruokakurssi.	Tervetuloa mukaan!

Ohjaajat:

Zuhol Muomin

Olen	 ollut	 Löydä	Minut	 -ryhmäs-
sä	 vuodesta	 2017.	 Olen	 saanut	
paljon	 erilaisia	 kokemuksia	 työn	
aikana.	Tykkään	erilaisista	kulttuu-
reista.

Koronatilanteesta johtuen ryhmien kokoontumisaikoihin voi tulla muutoksia. Tiedotamme muutoksista  netti-
sivuillamme: www.daisyladies.fi/fi/loyda-minut-ryhma

Chafia Hmami

Olen	ollut	Löydä	Minut	-ryhmäs-
sä	 vuodesta	 2017.	 Olen	 kiitolli-
nen,	että	pääsin	ohjaajaksi,	koska	
yhdessäolo	on	tärkeää.
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8.3.1940 - 12.2.2021

Yhdistyksemme 
pitkäaikainen jäsen 
on nukkunut pois.

In memoriam

ELLI		NECHAEVA

Muistaen,
DaisyLadies ry
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Liity jäseneksi

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