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Hyvät Daisyt,

Kun koronavirus lähti vuoden 2020 alussa leviämään maailmalla ja Suomessa, ensimmäinen tunne 
oli suuri pelko ja epävarmuus tätä tuntematonta virusta kohtaan. 

Nyt korona-aikaa on takana jo melkein kaksi vuotta ja olemme tehneet DaisyLadies ry:ssä paljon 
työtä uutisten ja infomateriaalien kääntämisessä ja pyrkineet parhaamme mukaan oikomaan vääriä 
käsityksiä. Myös Turun kaupunki on levittänyt paljon tietoa koronaviruksesta ja rokotteista eri kielil-
lä. Suomi on kuitenkin hyvin kirjallinen maa, jossa oletetaan että kaikki osaavat lukea ja ymmärtää 
ohjeistukset. Osa vieraskielisestä asukkaista on kuitenkin lukutaidottomia ja se olisi tärkeää ottaa 
huomioon viestinnässä. 

Kuvat puhuttelevat enemmän kuin sanat. Jos ihmiset näkisivät kuvia siitä, mitä korona voi aiheuttaa 
ihmiselle, he ehkä heräisivät tilanteeseen. Eräs sairaanhoitaja kertoi, että ”Ota ämpäri ja täytä se 
vedellä, upota sitten pääsi veteen ja yritä hengittää!”. 

Olemme käyneet naistemme kanssa paljon keskustelua koronasta ja huomanneet että mielipiteet 
saattavat olla hyvin värikkäitä. Tälläkin hetkellä liikkuu paljon huhuja että koronarokotuksen jälkeen 
miehet voivat menettää miehuutensa ja naiset eivät enää pysty synnyttämään lapsia.

Olemmekin pyytäneet Turun kaupungilta asiantuntijoita järjestämään tiloissamme infotilaisuuden 
koronaviruksesta ja koronarokotteista ja kumoamaan vääriä tietoja.

Ellei korona jätä meitä rauhaan, yritetään oppia elämään sen kanssa!

Hülya Hissu Kytö
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STEAn Paikka auki -avustusohjelman tavoitteena on tarjota vaikeasti työl-
listyville alle 30-vuotiaille henkilöille työsuhde sosiaali- ja terveysalan jär-
jestössä sekä edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työelämävalmiuk-
sia ja jatkotyöllistymismahdollisuuksia. DaisyLadies ry on saanut Paikka 
auki  avustuksen vuosina 2019-2021.

PAIKKA AUKI -TYÖNTEKIJÄ

Hei olen Bahman!

Olen kurdilainen 25 vuotias mies. Olen syntynyt Kurdistanissa ja 
asunut siellä 4 vuotta lapsuudestani, jonka jälkeen muutimme per-
heeni kanssa Turkkiin. Kahden vuoden jälkeen muutimme Turkista 
Suomeen ja olen nyt asunut Suomessa 19 vuotta. 

Peruskoulun jälkeen vuonna 2014 hain yksityiseen kouluun oppiso-
pimuksella ja olin siellä vähän yli yksi vuotta. Olen sen jälkeen työs-
kennellyt mm. turvallisuusalalla. En ole vielä onnistunut löytämään 
oikeaa alaa, minne haluaisin kouluttautua ja missä työskennellä. 

Kuulin ensimmäisen kerran DaisyLadies ry:stä kaveriltani ja sen jäl-
keen näin Paikka auki - työpaikkailmoituksen DaisyLadiesin Face-
book-sivuilta. Kävin haastattelussa ja onnekseni minut valittiin tähän 
työhön. 

Aloitin työt 1.9. ja tähän mennessä olen mm. auttanut järjestämään 
koko perheen tapahtumaa, vetänyt itsepuolustuskurssia ja auttanut 
toimistotöissä. Olen myös tutustunut Paikka auki –hankkeeseen ja 
hankkeen henkilökuntaan. DaisyLadiesin kautta tutustuin myös nu-
risotoimintaa järjestävään Daisy Young Clubiin, jossa toimin nyt va-
paaehtoisena. 

Olen viihtynyt DaisyLadiesillä, täällä on ihanaa kun saa tavata uusia 
ihmisiä ja oppia uusia asioita toisiltamme. Tämä paikka on monikult-
tuurinen ja siitä syystä tykkään olla vielä enemmän täällä kun voi 
kasvaa paljon enemmän ihmisenä.
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TYÖNTEKIJÖIDEN ESITTELY

Inna Tauk

Tervehdys! Olen Inna Tauk, muuttanut Turkuun Virosta melkeinpä 30 vuotta 
sitten.  Työskentelen DaisyLadiesissa ATK-ohjaajana, opiskelemme mm. inter-
netin ja sähköpostin käyttöä, käymme läpi myös, miten haetaan töitä ja miten 
tehdään CV. Minulla on erityisryhmien kouluttajan tausta, hallitsen selkokielen. 
Ja tästä on paljon hyötyä monikulttuurisessa työympäristössä, kun kohderyh-
mänä on eri maista tulleita naisia. ATK:n lisäksi olen saanut tilaisuuden koulut-
taa kaikkea muutakin - puutarhanhoitoa (sydäntä lähellä oleva harrastukseni), 
mosaiikkitöitä, suomen kieltä. Eniten nautin siitä, että saan auttaa naisia, jotka 
ovat siinä tilanteessa, jossa olin itse joskus. En osannut lainkaan suomen kieltä, 
kun muutin Suomeen. Minun on helppoa asettautua heidän tilanteeseen, koska 
olen kokenut saman. 

Koen DaisyLadiesin monikulttuurisen työympäristön mielettömänä rikkautena, 
harvoin saa kokea tällaista, kun ihmisillä on niin erilainen tausta, historia ja ko-
kemukset, joista yleensä saa lukea vain kirjoista. Iso kiitos Hissu Kytölle siitä, 
että olen saanut olla mukana tässä kaikessa, että olen saanut tilaisuuden tutus-
tua niin moniin erilaisista maista tulleisiin naisiin, että olen saanut olla mukana 
tässä tarinassa. Kiitos myös kaikille DaisyLadiesin naisille, oppilailleni ja työka-
vereilleni, on ollut ilo tutustua teihin! Toivotan teille kaikille onnellisia ja antoisia 
elämänpolkuja!

Katri Alifrosti-Holmberg

Hei, olen Katri Alifrosti-Holmberg. Olen 39-vuotias ja suomalainen, mutta per-
heeni on kaksikielinen (suomi-ruotsi). Perheeseeni kuuluu mieheni ja 6-vuotias 
poikamme. Työskentelen Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry:ssä koordinaatto-
rina. Se koordinoi ympäri Turkua järjestettäviä Kaupunginosaviikkoja. Koronan 
vuoksi töitä on ollut vähemmän ja olen päässyt auttamaan DaisyLadies ry:tä, 
sillä toimimme saman katon alla. 

DaisyLadies ry. tekee hienoa työtä maahanmuuttajanaisten parissa ja olen iloi-
nen, että olen saanut mahdollisuuden työskennellä myös Daisyjen kanssa. Olen 
päässyt tekemään monipuolisia tehtäviä. Olen sijaistanut Daisyjen koordinaat-
toria, olen suunnitellut erilaisia tunteja ja tehnyt monenlaisia opetusmateriaaleja. 
Olen opettanut mm. suomen kieltä ja pitänyt erilaisia luentoja. Daisyjen parissa 
olen tutustunut moniin ihaniin naisiin eri puolilta maailmaa ja oppinut heidän 
kotimaista ja kulttuureista. Vanhat rakennukset, Daisylä ja Muistola, ovat ihanat 
ympäristöt työskennellä.

Leila Sheik

Olen 30-vuotias ja olen kotoisin Somaliasta. Tulin Suomeen 2005. Aloitin työt 
DaisyLadiesillä 2021 tammikuussa. DaisyLadiesillä työtehtäviini kuuluvat tulk-
kina toimiminen somalian ja suomen kielessä. Autan täällä maahanmuuttaja 
naisia hoitamaan heidän arjen jokapäiväisiä asioita. Pidän työskentelystä täällä 
todella paljon, tänne kaikki ovat tervetulleita ja täällä kaikki ovat ystävällisiä.
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KYSYMYKSIÄ KORONASTA
Millä tavoin korona on vaikuttanut arkeesi?

Latense 
Korona on vaikuttanut minuun kasvavalla yksinäisyyden tunteella. Ennen järjestin kotonani juhlia jossa ihmi-
set pääsivät tapaamaan toisiaan ja vaihtamaan kuulumisia mutta nykyään juhlia ei enää ole ollut. Yksinäisyy-
den lisäksi olen joutunut kantamaan jatkuvaa huolta läheisistäni kuten miehestäni joka kuuluu sairautensa 
takia riskiryhmään. Toisaalta minua myös harmittaa jatkuva koronasta puhuminen.

Rasha
Minun mieltäni vaivaa jatkuva epätietoisuus siitä että kuinka kauan korona tulee kestämään ja tuleeko tilanne 
mahdollisesti vielä pahenemaan. Arjessa tapahtumiin osallistuminen on minulle vaikeaa sillä pelkään mah-
dollista sairastumista koronaan. Jatkuvat negatiiviset uutiset koronasta myös ovat vaivanneet mieltäni. Olen 
oppinut muuttamaan ajattelutapaani ja nykyään oloni on helpottuneempi. Enää en stressaa etukäteen vaan 
pyrin positiiviseen ajatteluun ja luotan siihen että kaikki lopulta järjestyy.

Semara
Korona ja huoli sairastumisesta vaivaa mieltäni keskustassa liikkuessani. Suurissa kauppakeskuksissa ihmi-
set eivät aina noudata turvavälejä eivätkä käytä maskeja. Mielestäni olisi hyvä jos poliiseja ja vartioita olisi 
enemmän katsomassa että näitä ohjeistuksia noudatetaan. 

Nefeli
Mielestäni korona ei ole paljon vaikuttanut arkeeni sillä olen luonteeltani introvertti ja pidän siitä että saan 
viettää aikaani kotona. Korona on tuonut elämääni myös hyviä asioita. Mieheni on joutunut tekemään työtään 
kotona ja minusta se on ollut vain mukavaa että saamme viettää aikaa yhdessä. Arkeni on ollut samanlaista 
kuin ennenkin. Suomessa ei ole ollut sellaisia rajoituksia kuin esimerkiksi kotimaassani Kreikassa. Suomes-
sa on ollut paljon vapaampaa eikä ulkona liikkumista ei ole samalla tavalla rajoitettu. Olen saanut ulkoilla 
samalla tavalla kuin ennenkin. En ole oikeastaan huomannut koronasta aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia.

Sumita
Korona aikana minulle on ollut vaikeaa pysytellä kotona. Minua harmittaa että en voi mennä samalla tavalla 
julkisille paikoille kuten ennen. Maskin käyttö on ollut minulle myös hankalaa. Korona aikana olen jatkuvasti 
huolestunut sairastumisesta. Pelkään kipeäksi tuloa. Omaa oloaan joutuu tarkkailemaan enemmän kuin en-
nen ja jos jotain pientä flunssan tapaista ilmenee, mieleeni nousee aina ensimmäisenä mahdollinen korona 
tartunta. 

Sauly
Minua harmittaa rajoitukset ja koronan aiheuttama työttömyys. Eniten olen huolissani lasten puolesta, sillä 
lasten hyvinvoinnille olisi tärkeää käydä ulkona ja tavata ystäviä.
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KYSYMYKSIÄ KORONASTA
Millä tavoin korona on vaikuttanut arkeesi?

Olen introvertti, joka kärsii sosiaalisesta ahdistuksesta. Kun menen uusiin 
paikkoihin ja tapaan uusia ihmisiä minusta tuntuu aivan kauhistuttavalta, 
vaikka tiedän etukäteen, ettei tilanteessa ole mitään luonnostaan   pelot-
tavaa. Ensimmäistä kertaa kävellessäni DaisyLadiesiin käteni tärisivät ja 
sydämeni hakkasi niin nopeasti, että se saattaisi toimia tarantellan rum-
purytminä. Tässä on kohtaus: Olen paikalla 20 minuuttia liian aikaisin, 
joten minun täytyy kävellä rakennuksen ympäri muutaman kerran, jotta en 
vaikuta liian innokkaalta. Kävelen sisään ja ilmoitan ujosti läsnäolostani. 
Tiedottaja Sofia tulee ulos toimistostaan   tapaamaan minua ja johtamaan 
minut olohuoneeseen. 

Talo on vanha ja kaunis ja olen jatkuvasti huolissani siitä, että kaadan jotain tai istun jonnekin, mihin 
minun ei pitäisi. Minun on muistaa hengittää. Ajattelen sitä vitsiä, että myös suomalaiset ovat intro-
verttejä ja he pelkäävät sinua enemmän kuin sinä heitä. Se ei auta. Sofia ei näytä ollenkaan pelok-
kaalta, hän näyttää ystävälliseltä ja kiltiltä ja itsevarmalta. Keskustelemme siitä, mitä DaisyLadies 
on ja mitä se tarjoaa ja mitä voisin mahdollisesti tarjota vastineeksi. Keskustelemme suomeksi ja 
vaikka olen todella ahdistunut huomaan, että pieni osa itsestäni on ylpeä siitä, että osaan suomea 
riittävän hyvin jotta hän ymmärtää minua ja minä ymmärrän melkein kaiken siitä, mitä hän kertoo 
minulle. Sitten hän sanoo: “Näen, että olet melko musikaalinen, ehkä voisit opettaa vähän musiikkia 
täällä?” ja sydämeni melkein pysähtyy. Ainoa asia jota haluan tehdä on huutaa “Ei, se on kauhea 
idea!” ja piiloutua pöydän alle. Sen sijaan huudan hiljaa, vain minun pääni sisällä, ja mumisen: “Se 
on hyvä idea”, koska se varmasti on. Mahdollisuus ja luottamus, tästä DaisyLadies on kyse. Se 
antaa minulle mahdollisuuden jakaa ne muutamat asiat, jotka osaan, ja aion luottaa heihin ja ottaa 
sen mahdollisuuden vastaan.

Pari viikkoa myöhemmin seison salissa noin kymmesen naisen edessä. Pöydällä takanani on jouk-
ko ukuleleja ja piirrän sointuja taululle kädet täristen. “Ei hätää, ei hätää”, sanon hiljaa itselleni, “tun-
nen nämä naiset, olen puhunut heille joka päivä ja he ovat ihania ja ystävällisiä ja tukevat eivätkä 
tuomitse, jos tunti menee huonosti”. Mutta yllätyksekseni tunti menee hyvin. Onko se viihdyttävin 
ja jännittävin tunti musiikinopetuksen historiassa? Ei tietenkään. Mutta ei sen tarvitse olla. Me nau-
ramme ja soitamme ja laulamme ja opimme yhdessä. Seuraava viikko on helpompaa. Ja seuraava 
vielä helpompaa. Huoneessa on vanha piano, avaamme sen ja alamme soittamaan. Se on hieman 
falski, juuri niin, että siinä on luonne. Tulee mieleen yhtäkkiä, että minun ei tarvitse olla ammattimai-
nen opettaja voidakseni olla täällä. Koska en ole täällä antaakseni musiikkiteorian tutkintoja. Olen 
täällä näyttääkseni heille, että musiikin soittaminen ei ole niin hirveän vaikeaa kuin usein kuvataan, 
ja antaakseni heille mahdollisuuden päättää, pitävätkö he siitä tai eivät. Aivan kuten he ovat anta-
neet minulle mahdollisuuden päättää, pidänkö virkkaamisesta, tanssimisesta, maalaamisesta tai 
mosaiikkitaiteen tekemisestä. Ilman epäonnistumisen pelkoa.

Yhteisöt menestyvät, kun ihmiset auttavat toisiaan. DaisyLadies ymmärtää sen. Kenelläkään ei ole 
koskaan kaikkia vastauksia tai kaikkia taitoja ja meillä kaikilla on kyky oppia toisiltamme kunhan 
meillä on mahdollisuus ja olemme avoimia ja halukkaita. DaisyLadies antaa meille tämän mahdolli-
suuden joka ikinen päivä. Meidän on vain ojennettava kätemme ja tartuttava se.

Nefeli Vidali
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MINUN MAANI PERU  ja  ITALIA

Denisse Delgado

Olen Denisse, 28-vuotias perulais-italialainen nainen. Olen kasvanut Perun pääkaupungissa, Li-
massa, mutta muutin perheeni kanssa Italiaan ollessani 15-vuotias. Perulaisen minusta tekee se, 
että olen syntynyt siellä, mutta samalla olen aina tiennyt olevani myös italialainen. Molemmilla van-
hemmillani on italialaisia sukujuuria, kuulin italiaa paljon jo silloin kun olin pieni, ja meillä kotona 
syötiin usein myös italialaista ruokaa. Isäni teki pizzaa sekä perinteisiä italialaisia leivoksia, kuten 
”torta pasqualina”a. Äiti taas valmisti usein esimerkiksi pestoa ja polentaa. Äitini piti tärkeänä, että 
me lapset ymmärrämme juuriamme ja tutustumme myös italialaiseen kulttuuriin, ja se tuli yhä tär-
keämmäksi, kun isä kuoli ollessani 8-vuotias. Päädyimmekin lopulta muuttamaan Italiaan; asuimme 
ensin jonkin aikaa Milanossa ja asetuimme sitten pysyvämmin Roomaan. Rooma on minulle toinen 
koti; siellä minulla on ystäviä ja tuttuja, jotka ovat minulle kuin perheenjäseniä. Valmistuin peruskou-
lusta Italiassa, ja opiskelin sen jälkeen siellä vielä turismialan ammattikoulututkinnon.

Perun ja Italian välillä ei ole kovin suuria kulttuurieroja, joten sopeutuminen uuteen maahan oli help-
poa Osasyynä voi tietysti olla se, että kolmannen polven italialaisena olen aina kokenut italialaisen 
kulttuurin olevan vahvasti osa minua. Kieli oli tietysti uusi, mutta sekin oli helppo ottaa haltuun no-
peasti. Vuodenajat sen sijaan olivat erilaiset; kun Italiassa on kesä, Limassa on talvi. Suomeen tulin 
vuonna 2014 valmistuttuani ammattikoulusta. Halusin kokeilla jotain uutta ja nähdä maailmaa. Myös 
äitini ja minulle läheinen, tärkeäksi tullut opettaja ammattikoulusta kannustivat minua kokeilemaan 
siipiäni Italian ulkopuolella. Uskon, että tuo opettaja osasi nähdä minussa jotain sellaista, mitä en 
itse vielä silloin havainnut. Samalla kun hän kehotti minua hankkimaan kansainvälistä kokemusta, 
hän myös muistutti, että voin aina myöhemmin palata Italiaan ja olla auttamassa kotimaatani muu-
toksessa kohti parempaa. Olen viihtynyt hyvin Turussa, missä asun edelleen puolisoni ja koiramme 
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kanssa. Kotimaistani ikävöin eniten luontoa; Valtameren vahvaa tuoksua ja voimakasta pauhua. 
Olen aina kokenut suurta rauhan tunnetta ollessani valtavan ja voimakkaan meren äärellä. Se on 
yksi rakkaimmista muistoistani kun ajattelen Limaa.

Rakastan ja kaipaan myös vuoristoista maisemaa, jota löytyy niin Limasta kuin Italiastakin. Sellai-
sessa paikassa, jossa toisella puolella voi nähdä vuoret, toisella meren aallot, on mielestäni ääret-
tömän miellyttävää olla. Pelkästään kauas horisonttiin katselu tuo turvaa ja rauhoittaa mieltä. Luon-
non lisäksi ikävöin tietysti myös kavereita ja perhettäni. Rakastan myös suomalaista luontoa, mutta 
tuntuu hassulta, että Suomessa luonto näyttää melko samalta joka paikassa. Italiassa ja Perussa 
ei tarvitse tehdä pitkääkään matkaa, kun luonnonmaisemat jo muuttuvat toisenlaisiksi. Useimmiten 
ilmasto ja sääkin muuttuvat suurten korkeusvaihteluiden myötä nopeasti. Perussa syödään paljon 
lihaa joka aterialla. Vegaanina en ikävöi liharuokia, mutta causa vegana - perunaruoka sekä monet 
tuliset - chiliä, limeä ja korianteria sisältävät - ruuat ovat minusta parasta maan ruokakulttuurissa. 
Peruna on myös meille todella tärkeä raaka-aine - Perusta löytyy jopa 3500 erilaista perunatyyppiä! 
Myös erilaiset trooppiset hedelmät ovat maininnan arvoisia. Omia suosikkejani ovat esimerkiksi 
papaija, chirimoya, guanavana ja granadilla (passiohedelmän tyyppinen, mutta makeampi, kivelli-
nen hedelmä). Suomessa olen huomannut monien vihannesten ja hedelmien maistuvan erilaisilta 
kuin Perussa tai Italiassa; maku ja tuoksu ovat paljon miedompia, kun hedelmät eivät ole saaneet 
kypsyä auringossa.
 
Tärkeää ja näkyvää osaa Perun ruokakulttuurissa näyttelevät suuret kauppahallit - jokaisella alueel-
la on omansa. Kauppahalleissa on aina tarjolla tuoreita tuotteita, jotka usein ovat parempilaatuisia 
ja edullisempia kuin kaupoissa. Liman kauppahalleihin tuotteita saapuu joka puolelta Perua, ja hal-
lista voikin halutessaan löytää esim. Amazonilta peräisin olevia hedelmiä tai vihanneksia. Vaikka 
Peru on kolmannen maailman maa, tuntuu siltä kuin olisimme rikkaita, sillä maassamme kasvaa 
kaikenlaisia hedelmiä ja kasveja, joita ruuanvalmistuksen lisäksi käytetään myös lääkkeinä. Useat 
perinteiset perulaiset kasvit ovatkin nyttemmin saaneet ”superfoodin” statuksen ja ovat suosittuja 
ympäri maailmaa.
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Italiassa puolestaan suositaan katukauppa-
halleja ja kaduille pystytetään usein vihan-
nesständejä, joista voi ohi kulkiessaan napa-
ta mukaan vihanneksia. Mielestäni hedelmiä 
ja vihanneksia on kuitenkin mukavampi os-
taa kauppahalleista, jotka ovat aina täyn-
nä ihania tuoksuja. Halliin astuttuani laitan 
usein silmät kiinni ja annan mieleni inspiroi-
tua tuoksuista, jotka tuovat veden kielelle ja 
antavat ideoita ruuanvalmistukseen. Italialai-
sessa keittiössä ehdoton suosikkini on sikuri! 
Sitä syödään Italiassa lisäkeruokana esim. 
lihan kyljessä, mutta sen voi valmistaa myös 
pannulla oliiviöljyssä valkosipulin ja chilin 
kanssa ja nauttia pagnotta-leivän päällisenä 
(tyypillinen italialainen paksu maalaisleipä). 
Rakastan oliiviöljyä! Sitä käytettiin meillä ko-
tona aina paljon, ja olenkin yrittänyt löytää 
hyvää, oikein vihreää oliiviöljyä myös Suo-
mesta. Rakastan myös italialaisia vegaani-
sia juustoja – Italiassa on mahdollista löytää 
lähes mistä tahansa juustosta vegaaninen 
versio ja ne maistuvat äärettömän hyviltä. 
Yksi asia, jota kaipaan Perusta ja Italiasta 
todella paljon, on mahdollisuus käydä ulko-
na syömässä vaikka joka viikko. Hinnat ovat 

huikean paljon Suomen hintoja edullisempia ja 
ruoka on hyvää. Myös katuruoka on mielestäni 
parempaa, ja sitä löytyy varsinkin Italiassa joka 
makuun; makeaa ja suolaista. Tykkään myös 
mennä rannalle, ottaa aurinkoa ja lukea vaikka 
hyvää kirjaa. Lisäksi kaipaan Italian mahtavaa 
kulttuuritarjontaa; museoita, gallerioita, kon-
sertteja ja teattereita. Monet italialaiset artistit 
– niin uudet kuin vanhemmatkin - ovat inspi-
roineet minua ja saaneet tuntemaan ylpeyttä 
italialaisuudestani. Rooman kaduilla on aina 
paljon elämää, keskustassa kävellessään voi 
hyvin törmätä vaikka isoihin filmitähtiin kuvaa-
massa elokuvaa jossakin kaupungin historialli-
sessa miljöössä!

Tällä hetkellä en osaa sanoa, haluaisinko pala-
ta Peruun tai Italiaan, ehkä joskus. En kuiten-
kaan enää haluaisi asua Roomassa tai Limas-
sa, vaan jossain pienemmässä kaupungissa. 
Olen ehkä muuttunut hyvällä tavalla asuessani 
Suomessa. Enää en esimerkiksi arvioi ihmisiä 
niin paljon ulkonäön perusteella. Sekä Italiassa 
että Perussa kiinnitetään paljon huomiota ul-
konäköön, ja on todella tärkeää olla huoliteltu 
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ja pukeutua aina siististi. Aiemmin en olisi voinut kuvitellakaan meneväni edes ruokakauppaan niin 
rennoissa vaatteissa ja asusteissa kuin minulle nykyään on normaalia.

Yksi positiivisimmista puolista kotimaideni kulttuurissa on se, miten helppoa on ottaa kontaktia ja 
jutella ihmisten kanssa. Jostain syystä latinalaisissa kulttuureissa kaikki näyttää ulospäin paljon iloi-
semmalta. Toisaalta taas keskustelut voivat välillä olla aika pinnallisia ja small talk -henkisiä, eivätkä 
ihmiset aina mieti, mitä puhuvat, kun jokaisella on kiire olla koko ajan äänessä. Välillä on mukava 
miettiä, miten paljon olen muuttunut Suomessa vietettyjen vuosien aikana ja mitä kaikkea olen op-
pinut Suomessa; en ole lainkaan sama ihminen kuin Turkuun tullessani. Monet ystäväni Italiassa ja 
Perussa sanovat, että olen hieman ”suomalaistunut”, tullut rauhallisemmaksi, mutta itse koen, että 
kun menen käymään Roomassa tai Limassa, olen muutaman päivän sisällä taas oma itseni. Välillä 
huomaan ikävöiväni kotimaistani asioita, joita en koskaan kuvitellut ikävöiväni. Kun elän kaukana 
molemmista maista, esimerkiksi niiden poliittisen elämän ja sosioekonomisen tilanteen kehityksen 
seuraaminen on alkanut kiinnostaa minua. Yritän olla jatkuvasti aktiivinen ja pohtia keinoja, joil-
la voisin auttaa kotimaitani. Minulle on todella tärkeää olla omalta osaltani vaikuttamassa siihen, 

että asiat muuttuisivat tulevaisuudessa paremmiksi. 
Jatkossa haluaisin opiskella ammattikorkeassa tai 
yliopistossa, mutta en ota kouluun pääsystä stres-
siä – minulla ei ole kova kiire valmistua. Haluan 
myös tehdä töitä, kehittyä ammatillisesti ja saada 
säästöön rahaa, jotta olisi hieman pesämunaa opis-
keluajalle sekä tietenkin myös matkustelua varten. 
Tiedän, että Italiassa korkeakoulujen ovet olisivat 
auenneet minulle helpommin, mutta pidän haasteis-
ta enkä ole koskaan halunnut ”mennä siitä, mistä 
aita on matalin”. On mukava tunne ylittää haasteet 
ja päästä elämässä eteenpäin!
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ESPANJAMINUN MAANI

Silvia Santiago Martín

Nimeni on Silvia, olen 57-vuotias ja kotoisin Ceutasta (Espanjalle kuuluva autonominen kaupunki 
Pohjois-Afrikassa). Olen kuitenkin kasvanut ja elänyt suuren osan elämääni Andalusian provins-
sissa Etelä-Espanjassa. Luonnehtisin itseäni avoimeksi, sosiaaliseksi, iloiseksi ja hyvin sopeutu-
vaiseksi. Nautin tanssimisesta ja musiikin kuuntelusta sekä uusien ihmisten tapaamisesta ja ajan 
vietosta ystävieni seurassa. Perheeseeni kuuluu viisi aikuista Espanjassa asuvaa lasta ja viisi las-
tenlasta. Turussa asun puolisoni ja adoptoidun koiramme Clean kanssa. Molemmat vanhempani ja 
isoisäni olivat tunnettuja flamenco-artisteja. Erityisesti isoisäni, ”Niño Ricardo” oli hyvin kuuluisa, ja 
esiintyi muun muassa yli sadassa elokuvassa. Myös isäni oli flamenco-kitaristi, mutta hän meneh-
tyi hyvin nuorena. Kasvoin Cádizissa nunnaluostarissa, mistä muutin pois 17-vuotiaana. Tutustuin 
tulevaan aviomieheeni hyvin nuorena ja avioiduimme jo vajaan puolen vuoden tuntemisen jälkeen. 

Andalusiassa sijaitseva Cádiz on kaunis rantakaupunki.
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Saimme viisi lasta, ja elin onnellista perhe-elämää Fuengirolan kaupungissa, kunnes mieheni kuoli 
vuonna 2001. Tuolloin elämässäni tapahtui 180 asteen käännös. Surusta selvittyäni aloin opiskella 
vanhustenhoitoa erityisalanani Alzheimer-hoito ja työskentelin jonkin aikaa vanhustenhoitajana, sen 
jälkeen kampaamossa ja kauneudenhoitoalalla. Näinä vuosina sain oppia paljon kampaamon rans-
kalaiselta omistajalta, joka edusti alansa ehdotonta ammatillista huippua. Sisälläni oli kuitenkin halu 
muuttaa elämääni, nähdä ja kokea jotain muuta. 

Minulla oli jo vuosia ollut asunto Fuengirolan Paseo Marítimo –kadulla aivan merenrannan tuntu-
massa, missä eräänä päivänä saikin alkunsa merkittäväksi muodostunut ihmissuhde, kun tutustuin 
suomalaiseen mieheen, joka lomaili muutamien viikkojen ajan aivan kotini läheisyydessä. Meistä 
tuli nopeasti hyvät ystävät ja jatkoimme yhteydenpitoa myös lomamatkan jälkeen. Lopulta päädyin 
muuttamaan Suomeen 10 vuotta sitten samaisen ystävän kannustamana ja tukemana. Muutin en-
sin Itä-Suomeen, Lappeenrantaan, missä ystäväni tutustutti minua uusiin maisemiin ja kulttuuriin. 
Elin Lappeenrannassa seitsemän vuoden ajan ja olin elämääni hyvin tyytyväinen.  Työskentelin 
muun muassa kansalaisopistossa opettajana ja opiskelin koko ajan ahkerasti suomen kieltä, jopa 
seitsemän tuntia päivässä. Opinkin noiden vuosien aikana todella paljon suomea. Lappeenrannasta 
muutin Turkuun neljä vuotta sitten. Näinä vuosina olen muun muassa opettanut sevillalaista flamen-
coa Työväenopistossa, ja tällä hetkellä toimin DaisyLadiesillä liikunnan, mosaiikki- ja käsitöiden 
ohjaajana. 

Kotimaakunnassani Andalusiassa ihmiset ovat yleensä spontaaneja, iloisia ja hauskoja, jopa ku-
jeilevia. Andalusiassa järjestetään paljon erilaisia juhlia ja karnevaaleja. Kaikkein tärkein näistä 
on varmasti pääsiäisen ajan hiljainen viikko, semana santa, jolloin upeat, hartaat pääsiäiskulku-
eet valtaavat kaupunkien kadut. Pääsiäisaikaan Espanjassa syödään ”torrijas:eja”, köyhiä ritareita 
muistuttavia, maidossa ja kananmunassa kastettuja leipäpaloja, jotka paistetaan pannulla voissa 
ja koristellaan hunajalla ja kanelilla. Toinen tyypillinen andalusialainen pääsiäisruoka on nimeltään 
”garbanzos con chocos”. Se on kikherneistä ja seepiasta valmistettu pataruoka, joka nautitaan pe-
runoiden kera ja koristellaan kovaksikeitetyillä kananmunilla.

Huppupäiset katumuksentekijät ottavat osaa pääsiäisen ajan hiljaisen viikon kulkueeseen.
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Toinen merkittävä Andalusiassa järjestettävä festi-
vaali on Sevillan ”Feria de Abril”. Muutama viikko 
pääsiäisen jälkeen Sevillan kaupungin kadut täyt-
tyvät laulavista ja tanssivista ihmisistä ja karnevaa-
lihumusta 10 päivän ajaksi: Flamenco-yhtyeet soit-
tavat musiikkia, perinteisiin pukuihin pukeutuneet 
naiset tanssivat sevillanas-tansseja ja värikkäästi 
koristellut hevosvaljakot muodostavat upeita kul-
kueita.

Myös kotikaupunkini Ceutan feria-festivaali on to-
della upea kokemus – ei ehkä yhtä ylellinen kuin 
Sevillan vastaava juhla, mutta monien ihmisten 
kokemuksissa paljon ihmisläheisempi ja sympaat-
tisempi. Sen aikana järjestettäviin spektaakkelei-
hin osallistuminen on lisäksi täysin maksutonta! 
Espanjassa ruokakulttuuri vaihtelee paljon maan 
eri puolilla jokaisella maakunnalla on omat kulinaa-
riset erikoisuutensa. Kotikaupungissani Ceutassa 
tyypillisiä ruokalajeja ovat muun muassa makril-
li tomaattikastikkeessa, merenelävä-paella sekä 
monet muut kalaruuat. Koska kaupunki sijaitsee 
meren rannalla, kala on aina tuoretta ja hyvää, 

kalastajia ja kalansaalista on paljon. Yksi espanjalaisen keittiön tunnetuimpia ja parhaita ruokia 
on yksinkertainen perunatortilla (tortilla de patatas), joka valmistetaan yksinkertaisimmillaan vain 
perunasta, kananmunista ja oliiviöljystä. Toki munakkaaseen voi lisätä myös esimerkiksi sipulia, 
kinkkua tai paprikaa – oikeastaan melkein mitä vain. Andalusiassa kasvaa valtava määrä erilaisia 
oliiveja – mustia, vihreitä, punaisia ja sinipunaisia. Erilaisia lajikkeita saadaan eri puolilta provins-
sia. Andalusialaisessa keittiössä mainitsemisen arvoisia ovat myös hyvä punaviini, jota on mukava 
nauttia jamón serrano –kinkun ja hyvän kypsytetyn juuston (queso curado) kanssa sekä kesäinen 
juoma sangria, joka valmistetaan punaviinistä, sitruunalimonadista, hedelmistä, sokerista ja tilkasta 
likööriä.

18



Espanjassa pidän eniten auringosta, Välimeren ilmastosta ja rannoista. Toivoisin ihmisten kuitenkin 
tietävän, että Espanja ei ole vain aurinkorantoja! Pohjois-Espanjassa on ihastuttavia maakuntia 
täynnä upeita pikkukyliä ja toinen toistaan kauniimpia maisemia. Olisi hienoa, jos ulkomaiset turistit 
oppisivat tuntemaan myös Pohjois-Espanjan maakuntien, esimerkiksi Galician, Asturiasin ja Navar-
ran, kaupunkeja. Suomessa parasta on mielestäni yhteiskunnallisten järjestelmien toimivuus, niin 
hallinnon kuin myös esimerkiksi terveydenhuollon alalla. Olen aina saanut hyvää ohjausta, hoitoa ja 
kohtelua asioidessani erilaisissa yhteiskunnan tarjoamissa palveluissa. Suomi on myös hyvin turval-
linen maa. Vaikka kaipaan kotimaastani monia asioita, en haluaisi enää palata pysyvästi Espanjaan 
asumaan. Välillä haaveilen kuitenkin mahdollisuudesta vielä joskus hankkia iso talo, jossa voisin 
asua yhdessä lasteni ja lastenlasteni kanssa.

Sevillan katedraali on maailman suurin katolinen katedraali. Se rakennettiin almohadien moskeijan 
paikalle 1400-luvun alkuvuosina. Katedraali toimi vuosisatojen ajan maailman politiikan ja talouden 
keskuksena. Kirkon sisäpuoli on täynnä arkkitehtuurisia ja taiteellisia yksityiskohtia.
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MINUN MAANI VIRO

Inna Tauk

Nimeni on Inna, ja olen kotoisin Tarton kaupungista, Virosta. Tällä hetkellä työskentelen DaisyLa-
dies:illä ATK-ohjaajana. Tulin Suomeen lokakuussa 1991, lähes 30 vuotta sitten. Teimme nopean 
päätöksen muutosta tilanteessa, jossa Neuvostoliiton tankit olivat miehittäneet Tallinnan ja sodan 
uhka leijui ilmassa. Emme tienneet, miten tilanteessa tulisi käymään, joten inkerinsuomalainen äitini 
sanoi, että lähdetään Suomeen, ja muutimme tänne koko perheen kanssa. Olin silloin iältäni reilu 
parikymppinen, mutta olin jo naimisissa ja minulla oli kaksi lasta. Ydinperheeni lisäksi myös van-
hempani ja koko veljeni perhe muuttivat tuolloin Suomeen.

Ennen Suomeen tuloa olin opiskellut Tarton yliopistossa taloustieteitä. Opinnot kuitenkin keskey-
tyivät Suomeen muutettaessa, enkä Suomessa enää jatkanut opiskelua, sillä en luonnollisesti heti 
osannut kieltä riittävän hyvin. Myöhemmin perheeseen syntyi vielä kolmas lapsi ja hankimme oma-
kotitalon. Kun lapset olivat pieniä, halusin elää vain perheelleni; siinä elämänvaiheessa lapset oli-
vat tärkeintä, mitä minulla oli. Perheen toimeentulon kannalta olikin järkevintä mennä töihin. Aluksi 
olin muutaman vuoden töissä elektroniikkatehtaalla, sen jälkeen olen työskennellyt IT-alalla, muun 
muassa Turun kaupungilla ja SITRA:lla. Lasten kasvettua vähän isommiksi innostuin taas myös 
opiskelusta, ja olen ehtinyt opiskella suomen kielen lisäksi muun muassa elektroniikka- ja toimisto-
alaa, ATK:ta ja kouluttamista. Ekonomin ura ei enää aikuisena tuntunut houkuttelevalta vaihtoeh-
dolta, olin ikään kuin kasvanut ulos siitä ajatuksesta. Kouluttajan työ on oikeastaan se, mitä halusin 
tehdä jo pienenä; olin aina lapsenakin neuvomassa ja auttamassa muita ja muistan halunneeni 
opettajaksi.

Kotikaupunkini Tarto on Viron toiseksi suurin kaupunki ja yliopistokaupunkina merkittävä. Se muis-
tuttaa Turkua monella tavoin; myös Tarttossa virtaa joki keskellä kaupunkia ja siellä on myös vanha 
yliopisto. Pääkaupunki Tallinna on mielestäni aika erilainen kuin muut Viron kaupungit. Isossa ja 
harmaassa pääkaupungissamme asuu todella paljon venäläisiä ja se näkyy selkeästi kaupunkiku-
vassa. Tartto on hyvin toisenlainen paikka; Viron sydämessä sijaitseva keskiaikainen ja hyvinsäilyn-
yt kaupunki, jonka keskustan vanhoja, kauniita rakennuksia edelleen reunustavat mukulakivikadut. 
Kesäisin Virossa järjestetään paljon erilaisia festivaaleja ja juhlia. Musiikki on virolaisille tärkeää, ja 
musiikkitapahtumia on paljon enemmän kuin Suomessa, vaikka kyseessä on pienempi maa. Eräs 
tärkeimmistä kansanmusiikkifestivaaleista, Laulupidu, järjestetään vuosittain Tallinnassa, ja sinne 
kokoontuu valtava määrä kuoroja ja kansantanssiryhmiä niin Virosta kuin muualtakin maailmas-
ta. Festivaalilla on pitkät perinteet; ensimmäiset laulujuhlat järjestettiin Tartossa jo vuonna 1869. 
Virolainen ruokakulttuuri ei eroa merkittävästi suomalaisesta, vaikka eri alueilla toki on omia erikoi-
suuksia. Itse pidän kovasti muun muassa virolaisista juustoista ja rukiisesta perinneleivästä, ”eesti 
leib”:istä. Makeista herkuista puolestaan suosikkejani ovat Kohuke (maitorahkasta valmistettu, suk-
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laalla tai toffeella kuorrutettu välipalapatukka), Limonaad (perinteinen virolainen omenalimonadi) 
sekä tietysti Kalev:in sokolaad (suklaa). Parasta Virossa on se, että olen syntynyt ja saanut kasvaa 
siellä, loputtomien peltojen ja metsien keskellä. Rakastan myös vanhaa Viroa, esimerkiksi Tallinnan 
vanhaa kaupunkia – riittää, kun saa vain oleskella siellä, hengittää ja nauttia ilmapiiristä! Virolaisista 
kahviloista pidän myös kovasti.

Tulevaisuudessakin haaveenani on jatkaa kouluttamista. Toivon myös omalta osaltani voivani aut-
taa naisia, jotka tulevat työharjoitteluun DaisyLadies:ille. Tällä hetkellä olen hyvin tyytyväinen elä-
määni Suomessa; minulla on täällä koti ja neljä hienoa poikaa, joista olen hyvin ylpeä – kaikki hyvän 
elämän ainekset. Viroon minulla ei enää ole merkittäviä siteitä, sillä myös kaikki lähisukulaiseni 
asuvat Suomessa. Tuntuu, että näiden 30 vuoden aikana Virossa on lähes kaikki muuttunut samal-
la kun ollaan tultu Neuvosto-Virosta nykyiseen moderniin, eurooppalaiseen valtioon. Lomailemme 
kuitenkin kotimaassani muutaman vuoden välein.
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In memoriam

Manijeh Faghri
3.8.1947-13.10.2021

Muistaen, DaisyLadies ry
Yhdistyksemme pitkäaikainen 
jäsen on nukkunut pois.
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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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