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Dashing through the snow
On a one horse open sleigh

O`er the fields we go,
Laughing all the way
Bells on bob tail ring,
making spirits bright

What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight

Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

DaisyLadies kiittää kaikkia 
jäseniään ja lukijoitaan ja

toivottaa…

HAUSKAA JOULUA JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 
2022 KAIKILLEE...
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SOSIONOMIN TYÖHARJOITTELU
- FIILIKSIÄ JA KOKEMUKSIA

Artikkeli yhteiskunnallisen sosiaalityön työharjoittelusta Dai-
syLadies ry:llä

Hieman artikkelin tarkoituksesta

DaisyLadies ry:n toiminnanjohtaja, Hülya ”Hissu” Kytö, pyysi minut yhtenä päivänä toimistoonsa ja 
ehdotti, että olisi hienoa, jos voisin kirjoittaa Daisy Newsiin artikkelin työharjoittelustani sekä ennak-
koasenteistani ja ajatuksistani ennen harjoittelun alkua ja miten ne ovat ehkä muuttuneet näiden 
yhdeksän viikon aikana. Artikkeli voisi olla ensimmäinen, ja jatkossa kaikki sosionomiopiskelijat, jot-
ka tulevat työharjoitteluun DaisyLadiesille, voisivat kirjoittaa samanlaisen artikkelin omasta harjoit-
telustaan ja omista ajatuksistaan. Vastasin tietenkin, että tottakai kirjoitan artikkelin ajastani täällä, 
ja tässä sitä nyt istutaan tietokoneen ääressä kirjoittamassa.

Kuka minä olen?

Nimeni on Kaisa-Maria Pennanen ja opiskelen tällä hetkellä kolmatta vuotta sosionomiksi ammat-
tikorkeakoulu Noviassa, Turussa. Suurin mielenkiinnonkohteeni ovat työn saralla olleet lapset ja 
perheet sekä kehitysvammatyö, enkä ennen harjoitteluni alkua ajatellut, että maahanmuuttotyö voisi 
olla minun juttuni. Koen kuitenkin, että työharjoittelut ovat mahtava mahdollisuus ottaa jokin uusi 
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”Täällä eivät ihmisinä erotu ohjaajat ja ”asiakkaat”,
vaan olemme kaikki samalla tasolla”

aluevaltaus ja tutustua eri sosiaalialan alueisiin, ja siksi päätinkin valita maahanmuuttotyön tämän 
syksyn työharjoittelun alueeksi. Lisäksi harjoitteluohjaajani Novialla ehdotti DaisyLadies ry:tä, kos-
ka monet opiskelijat, jotka ovat olleet täällä harjoittelussa, ovat todella tykänneet ja viihtyneet olla. 
Niinpä päätin soittaa Hissulle ja kysyä paikkaa, ja Hissu sanoi heti, että tottakai se mahdollistetaan.

”Miten minä, joka olen lähes koko elämäni asunut Suomessa, osaan ohjata ihmisiä, jotka tulevat 
muualta?” Minulla ei tosiaan ollut aikaisempaa kokemusta maahanmuuttajatyöstä ennen harjoittelu-
ni alkua, enkä oikeastaan tiennyt siitä muuta, kuin mitä olin parilla monikulttuurisuuskurssilla ennen
harjoittelua oppinut. Toisaalta olin hyvin avoin tänne tullessani, sillä olen aina suhtautunut hyvin 
avoimesti eri taustoista tuleviin ihmisiin ja kiinnostunut siitä, mitä ihmisellä on kerrottavanaan, mut-
ta toisaalta minua jännitti kohdata ihmisiä, jotka tulevat kulttuureista, joita en entuudestaan tunne. 
Pohdin, osaanko kohdata nämä ihmiset oikealla tavalla ja osaanko osoittaa kunnioitukseni heitä 
ja heidän kulttuurejaan kohtaan. Entä jos käyttäydyn tavalla, joka loukkaa heitä, tai sanon jotain 
väärässä tilanteessa, väärään aikaan? Miten minä, 22- vuotias nuori, joka olen lähes koko elämäni 
asunut Suomessa ja kasvanut suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa, osaan ohjata ihmisiä, 
jotka tulevat muualta maailmasta?
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Rauhoittelin itseäni ajatuksella, joka minulla on ollut aina ennen harjoittelujen alkua: olen harjoitte-
lija eli tehtäväni on oppia uutta. Minun ei tarvitse olla täydellinen heti ja saan antaa itselleni aikaa 
tutustua työhön ja kasvaa tulevana ammattilaisena. Tämä asennoituminen auttoi jälleen tässäkin 
harjoittelussa. Olen kohdannut naiset avoimesti ja omana itsenäni, tarttunut rohkeasti minulle an-
nettuihin työtehtäviin ja kysynyt kaikesta, mistä olen ollut epävarma. Muut työntekijät ovat olleet tu-
kenani ja heitä on ollut helppo lähestyä. Melko nopeasti syntyi tunne, että täällä eivät ihmisinä erotu 
ohjaajat ja ”asiakkaat”, vaan olemme kaikki samalla tasolla, yhdenvertaisia, yksi ryhmä. Kukaan 
ei ole toisensa yläpuolella, ja vaikka ohjaajilla onkin ohjaajan rooli, kaikki kunnioittavat toisiaan. Ja 
itseasiassa täällä naiset ovat itsekin työharjoittelussa joko koulun tai TE-toimiston kautta tai sitten 
vapaaehtoisina. Suomen kielen oppimisen tukeminen tuntui luontevalta alusta asti. 

Aloitin itse reilut kaksi vuotta sitten opinnot ruotsinkielisessä ammattikorkeakoulussa halusta oppia 
ruotsia paremmin. Olin sitä ennen opiskellut ruotsia kirjasta, mutta oli aivan uusi maailma, kun ym-
pärillä olikin nyt vain ruotsinkielisiä ihmisiä ja piti pärjätä vieraalla kielellä. Alussa oli jännittävää ja 
jopa ahdistavaakin, kun esimerkiksi lounaalla en ymmärtänyt kaikkea, mitä muut opiskelijat puhuivat 
ja oli vaikea pysyä keskusteluissa mukana. Siksi ymmärrän hyvin, miltä suomenkielen puhuminen 
voi tuntua naisista, joilta Suomi ei täysin vielä luonnistu. Kaikille naisille, jotka ovat kertoneet, että 
Suomen puhuminen jännittää, ja että heitä pelottaa, jos sanookin jotain väärin, olen sanonut, että 
tärkeintä uuden kielen opettelussa on puhua, puhua ja puhua ja käyttää kieltä. Silloin oppii. Ei hait-
taa, vaikka menee väärin tai jos jokin sana on väärässä muodossa. Me autamme ja olemme tukena 
täällä DaisyLadiesissä. Minusta on aina hienoa, kun joku puhuu rohkeasti kieltä, mitä ei välttämättä 
ihan vielä osaa.

DaisyLadies todella on aurinkoinen paikka. Ymmärrän hyvin, miksi monet naisista kokevat, että 
tänne on ihana tulla, ja että porukka täällä on kuin toinen perhe. Olen ollut lähes joka päivä hyvällä 
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Parin viikon päästä harjoitteluni DaisyLadiesillä loppuu, 
ja se tuntuu oikeasti vähän haikealta. Olen niin kiitolli-
nen harjoittelustani kaikille naisille ja työkavereilleni, ja 
onnellinen siitä, että sain ja otin vastaan tämän mahdol-
lisuuden. Paljon on vielä opittavaa, mutta ainahan voi 
oppia uutta. Tästä on hyvä jatkaa, mutta ensin nauti-
taan joulusta. Ihanaa joululomaa kaikille.

tuulella lähtiessäni työpäivän jälkeen kotia kohti, ja se johtuu tästä porukasta; näistä naisista ja työ-
kavereista. Ja sen verran voin sanoa siitä, että tuntuuko maahanmuuttotyö ja monikulttuurinen työ 
sittenkin omalta jutulta, niin siitä kertoo ehkä se, että lähdin mukaan Daisy Young Clubin toimintaan 
ja minusta tulee sen hallituksen jäsen. Perhe- ja kehitysvammatyö ovat suuria sydämen palon koh-
teita edelleen, mutta uusi aluevaltaus toi uuden mielenkiinnonkohteen. En siis voi olla rohkaisematta 
muitakin opiskelijoita menemään työharjoitteluun sellaisiin paikkoihin, joissa ei ehkä ikinä kuvittelisi
tekevänsä töitä. Mieli voi muuttua, ja harjoittelut ovat niin hyvä mahdollisuus tutustua uuteen ja op-
pia uutta.

Harjoittelun aikana olen saanut mm. vetää selkouutisia aamuisin, olla auttamassa suomenkielen-
tunneilla, tehdä Powerpoint-esityksiä eri aiheista, pitää pelihetkiä sekä suunnitella ja pitää luentoja 
eri aiheista. Minulle mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi on aihe, joka on lähellä sydäntä, joten 
mieleenpainuvinta on ollut pitää luento kyseisestä aiheesta. Mahtavinta oli huomata, että aihe he-
rätti luennolla paljon keskustelua ja jopa väittelyäkin naisten keskuudessa, ja että moni nainen koki 
aiheen tärkeäksi ja ajankohtaiseksi. Lisäksi vedin osana harjoittelua naisten psyykkisiä voimavaroja 
tukevan hetken, jossa aiheena oli tulevaisuuden tavoitteet ja unelmat, joita käytiin läpi tulevaisuuden 
unelmakartan avulla. Siitä ohessa kuva.

Kiitos DaisyLadies ry
ja

Yrkeshögskolan Novia!
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Joulurauha

Joulurauha on Turun erityinen jouluperinne. Ennen joulurauha julistettiin myös muissa Pohjoismais-
sa, mutta ainoastaan Turussa tämä perinne on jatkunut.

Jouluaattoaamuna 24.12. Vanhalle Suurtorille kerääntyy tuhansia ihmisiä kuuntelemaan joulurau-
han julistusta. Joulurauha on julistettu Suomessa jo keskiajalla eli perinne on alkanut jo 1300-luvulla. 
1700-luvulla joulurauhan julistaminen oli erityisen suosittua. Joulurauhan julistus on jopa kuulunut 
Suomen lainsäädäntöön. Julistuksessa vieläkin uhkaillaan ”tavallista ankarimmilla rangaistuksilla” 
joulurauhan aikana tehdyistä rikkomuksista. Kuitenkaan joulurauhalla ei ole ollut vuoden 1889 jäl-
keen mitään oikeudellista merkitystä.

Joulurauhan julistuksen lukee Turun kaupungin kansliapäällikkö. Joulurauhanjulistuksen on voinut 
kuulla radiosta vuodesta 1935 lähtien ja katsella televisiosta vuodesta 1983 lähtien. Joulurauhanju-
listus ei ole tärkeä ainoastaan turkulaisille, vaan se on tärkeä kaikille suomalaisille. Tapahtuma on 
tärkeä myös ulkomailla asuville suomalaisille. Eräs rouva muistelee, että siellä käytiin aina, säällä 
kuin säällä, lasten kanssa. Joulurauhanjulistus oli joulutunnelman alku.

SUOMALAINEN JOULU

Joulurauhan julistuksen teksti:

Huomenna, jos Jumala suo, on meidän Herramme ja Vapahtajamme armorikas syntymäjuh-
la; ja julistetaan siis täten yleinen joulurauha kehoittamalla kaikkia sekä muutoin hiljaisesti 
ja rauhallisesti käyttäytymään, sillä se, joka tämän rauhan rikkoo ja joulujuhlaa jollakin lait-
tomalla taikka sopimattomalla käytöksellä häiritsee, on raskauttavien asianhaarain valitessa 
syypää siihen rangaistukseen, jonka laki ja asetukset kustakin rikoksesta ja rikkomuksesta 
erikseen säätävät. Lopuksi toivotetaan kaupungin kaikille asukkaille riemullista joulujuhlaa.
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Vasemmalla ylhäällä olkiin sonnustautunut nuuttipukki on vuodelta 1926. Alkujaan nuuttipukki oli 
pelottava. Pukilla oli sarvet ja tuohinaamari päässä. Nuuttipukit pitivät kovaa meteliä ja kiersivät 
talosta taloon olutta hakemassa.
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Joulupukki ja tontut

Ennen joulupukkia Suomessa liikkuivat sarvipäiset tapaninpukit, nuuttipukit ja monet muut kumma-
jaiset. Nimi ”pukki” periytyy hahmosta, joka kierteli maaseudulla pukinsarvet päässään ja naamari 
naamassa talosta taloon. Tämä pelottava pukki kerjäsi taloista syötävää ja juotavaa.

Tontut taas olivat kotia suojelevia haltijoita. Oli esimerkiksi kotitonttu, riihitonttu, saunatonttu ja myl-
lytonttu. Jouluisin näitä suojelevia tonttuja palkittiin hyvästä työstä ruualla.

Nykypäivälle tuttu joulupukki vieraili Suomessa aluksi kaupunkien säätyläiskodeissa. Tämä joulu-
pukki jakoi kilteille lapsille lahjoja, mutta tuhmille risuja. Joulutontut ovat nykyisin joulupukin apureita. 
Tontut auttavat joulupukkia lahjojen teossa, käyvät ikkunoiden takana tarkkailemassa ovatko lapset 
olleet kilttejä vai eivät ja matkustavat pukin mukana ympäri maailmaa. Vuonna 2006 noin 105 000 
joulumatkailijaa kävi kättelemässä aitoa joulupukkia Suomen Lapissa Korvatunturilla.

Joulupukki saa kirjeitä ympäri maailmaa, joissa lähetetään terveisiä pukille ja tontuille ja kerrotaan,
mitä toivotaan lahjaksi. Joulupukin Pääposti perustettiin Rovaniemen pohjoispuolelle, Napapiirille 
1980-luvulla. Joulupukki onkin saanut liki 12 miljoonaa kirjettä, korttia ja pakettia. Jouluna 2006 Jou-
lupukki sai 750 000 postilähetystä.

Lapset kirjoittavat Joulupukille omia kuulumisiaan, ovatko he olleet kilttejä ja mitä he toivovat joulu-
lahjaksi. On selvää, että Joulupukin on mahdotonta vastata kaikkiin saamiinsa kirjeisiin, toki ajatus 
olisi ihana! Pientä maksua vastaan on kyllä mahdollista saada postia Joulupukilta. Joulupukin kir-
jeen voi tilata mihin tahansa osoitteeseen maailmassa. Joulupukin kirje onkin mukava tapa muistaa 
Suomessa tai muualla asuvia ystäviä ja perhettä. Kirjeen lähettäjänä esiintyy Joulupukki. Kirjeitä 
saa usealla eri kielellä kirjoitettuna, ja kirjeen saa tilattua esimerkiksi Postista.
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Joissain suomalaisissa perheissä myös joulusukat ovat perinne. Kaisa muistelee, että heidän koto-
naan jokainen lapsi ripusti oman joulusukkansa esimerkiksi tuolin selkänojalle ja yönä ennen jou-
luaattoa tontut kävivät tuomassa sukkiin jotain pientä lahjaksi. Sukkiin sai kurkistaa aattoaamuna, 
kun heräsi. Sukasta löytyi esimerkiksi pörrösukat ja suklaata.

Jouluruoka

Jouluruoka ei ole muuttunut Suomessa, vaan edelleen tänä päivänä syödään lähestulkoon samoja
ruokia kuin ennenkin. Porkkana-, lanttu- ja perunalaatikot, kala, rosolli ja tietysti kinkku kuuluvat 
joulupöytään. Piparkakut eli piparit ovat perinteinen ja suosittu jouluherkku. Jouluaattoaamuna syö-
dään riisipuuroa, se on ollut pitkään perinne Suomessa. Puuron sekaan piilotetaan manteli, ja man-
teli tuo onnea sen löytäneelle. Glögi on perinteinen joulujuoma, ja sitä juodaan muinakin päivinä 
joulun alla. Esimerkiksi pikkujouluissa glögiä tarjotaan usein.

Eräs herra muisteli, että heillä syötiin jouluna lipeäkalaa. Nykyään harva on edes maistanut lipeä-
kalaa. Lipeäkala valmistetaan kuivasta turskasta. Kuivattua turskaa liotetaan vedessä, johon on 
sekoitettu koivupuun tuhkaa. Ennen vanhaan kaikki ruoat tehtiin itse ja ruokatarvikkeita sai jonottaa 
kaupoissa pitkään, isoja marketteja ei ollut eikä valmiita ruokia saanut ostettua kaupasta. Tavarat oli 
ostettava erikseen esimerkiksi lihakaupasta, maitokaupasta ja sekatavarakaupasta. Nykyään lähes 
kaikkea saa ostettua valmiina ja eri ruoka-aineisiin erikoistuneet kaupat ovat vähentyneet katuku-
vasta.
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Joulukoristeet

Joulukuusi koristeltiin ennen usein lippuketjuilla, joko Suomen lipuilla tai sitten maailman eri maiden 
lipuilla. Sen lisäksi kuusessa saattoi olla ihan oikeat kynttilät, nykyisin suositumpia ovat sähköiset 
kynttilät. Oikeat kynttilät kiinnitettiin kuuseen metallipidikkeillä. Kun metallipidikkeitä ei vielä ollut, 
sidottiin kynttilät narulla kiinni kuusen oksiin. Sodan aikana, kun kaikesta oli pulaa, kuusen koris-
teeksi tehtiin puupalakarkkeja eli karkkipaperin sisälle käärittiin pieni puupala. Joulukoristeet tehtiin 
usein itse. Nykyään käytetään myös paljon eri materiaaleista, kuten muovista tehtyjä koristeita, joita 
saa ostettua kaupasta. Kaupat ovat täynnä erilaisia ja eri värisiä joulukuusen koristeita ja muitakin 
joulukoristeita ja -valoja.

Joululahjat

Ennen vanhaan ei lahjoja saatu niin paljoa kuin nykyisin monet lapset saavat. Lahjat olivat pieniä ja
yksinkertaisia, kuten pieni puuhevonen, kirja tai kynttilä. Ehkä juuri siitä syystä lahjat jäivät hyvin 
mieleen. Eräskin rouva muisteli, että oikein kiva lahja oli taskulamppu. Yleensä joulupukki toi lahjat. 
Joulupukin vierailu oli jännittävä tapahtuma. Nykyään monet lapset saavat kasoittain lahjoja, jotka 
monessa perheessä odottavat joulukuusen alla aamulla, kun lapset heräävät. Tällöin tontut tai jou-
lupukki ovat yöllä käyneet hiljaa tuomassa lahjat.

Joulusiivous

Joulusiivous on suomalaisissa kodeissa ollut aina tärkeä osa joulun ja uuden vuoden tulon valmis-
telua. Ennen piti kaikki paikat siivota hyvin perusteelliseesti. Jopa messinkiset verhotangot nostet-
tiin alas ja kiillotettiin. Perusteellinen siivous tehtiin kodeissa kaksi kertaa vuodessa – ennen joulua 
ja ennen juhannusta.
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Joulukirkko

Eräs rouva muistelee, että ennen vanhaan joulupäivänä kyläily oli täysin kielletty. Joulukirkossa 
käytiin aina aikaisin joulupäivä aamuna. Sodan jälkeen alettiin käymään hautausmaalla viemässä 
haudoille kynttilöitä ja muistelemassa edesmenneitä sukulaisia ja ystäviä. Eräs rouva muisteli haus-
kasti lapsuuden jouluaan. Hänen pienessä kotikylässään oli vain kahdessa talossa radio. Jouluna 
kaikki naapurit kokoontuivat radion ääreen. Radiosta kuunneltiin joulujumalanpalvelusta. Radio oli 
niin kovalla, että naapurin lähes kuuro mummo kuuli lähetyksen. Radiota kuunnellessa ihasteltiin 
talon joulukuusta. Joulukuusi oli koristeltu kimaltelevilla koristeilla ja lapset ihmettelivät sitä. Lapset 
kuitenkin olivat sitä mieltä, että itsetehdyillä koristeilla koristeltu kuusi oli kuitenkin kauniimpi.

Miten joulun vietto on muuttunut Suomessa?

Joulu saapuu joka vuosi. Kaupunkien keskustoihin sytytetään jouluvalot ja kodeissa valaisevat jou-
luvalot ja kynttilät. Kauppakeskuksissa soivat jouluvalot ja niissä saattaa nähdä joulupukin. Kaup-
patorille ilmestyy joulukuusen myyjiä, ja kaupat täyttyvät tavarasta ja kiireisistä ihmisistä. Onko jou-
lunvietto Suomessa muuttunut? Monet sanoivat ensin, että joulua vietetään ihan samalla tavalla 
nyt kuin ennenkin. Hetken miettimisen jälkeen löytyi kuitenkin paljon eroja. On paljon asioita, joita 
tehdään nykyään eri tavalla. Jouluruuat ovat periaatteessa samoja. Niitä ei kuitenkaan monikaan 
valmista enää itse. Yhä useammat ostavat jouluruoat kaupasta. Ennen kaikki tehtiin alusta loppuun 
itse ja vain raaka-aineet ostettiin kaupasta. On sääli, että nuorempi sukupolvi ei osaa enää itse 
valmistaa perinteisiä ruokia. Usein sanotaan, ettei ole aikaa, koska joulun alla aika kuluu kaupoissa 
joululahjoja ostaessa. Joulurauhakin on nykyään uhattuna, kun kaupat saavat jouluaattona olla auki 
vielä joulurauhan julistamisen jälkeenkin. Kaupat pursuvat joulutavaraa. Kai kialla sanotaan: Osta! 
Osta! Ennen lahjoja sai vähän, mutta ne olivat arvostetumpia. Mitä opimme joulunvieton muuttumi-
sesta? Joulu on ilon ja rauhan juhla, mikä nykypäivänä unohtuu helposti. On asioita, joita voisimme 
ottaa opiksemme entisajan joulunvietosta. Mutta kuitenkin: joulu on aina joulu ja se on vuoden tär-
kein juhla monille suomalaisille.

Helga ja Leena / POIJU
Kaisa Pennanen
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Iranin uusi vuosi
Persialainen uusi vuosi, Nowruz, on perinnejuh-
la, jota on Iranissa juhlittu jo yli 3000 vuoden ajan. 
Sana ”Nowruz” tarkoittaa ”uutta päivää”, ja sitä juh-
litaan kevään ensimmäisenä päivänä eli 21. maa-
liskuuta. Juhla alkaa perinteisestä seitsemän sym-
bolin asetelmasta, jota kutsutaan nimellä ”Haft-sin”, 
tai ”Sofreh Haft-sin”, kun viitataan perinteikkäisiin 
kankaisiin eli ”sofreh:hin”, joiden päälle symbolit 
on tapana asettaa. Kaikkia symboleita yhdistää se, 
että niiden nimissä on kirjain ’s’. Esimerkkejä näis-
tä seitsemästä symbolista ovat omena ja vanukas. 
Haft-sin on esillä kolmentoista päivän ajan.

Farzana kertoo, että ennen uutta vuotta koti pes-
tään ja siivotaan huolella. Kolmentoista vapaapäi-
vän aikana kotona kasvatetaan kukkia ja kolmante-
natoista vapaapäivänä kaikki menevät ulos ja kukat 
heitetään jokeen samalla jotain toivoen. Kukaan 
ei tänä päivänä jää kotiin, vaan kaikki kerääntyvät 
puistoon, joka on koristeltu ja jossa tehdään ja nau-
titaan yhdessä hyvää ruokaa.

Yksi perinteinen persialainen uuden vuoden ruoka 
on ”samanu”. Se valmistetaan imeyttämällä vehnän 
jyvistä, vedestä ja ruusuvedestä. Toinen perinne-
herkku on ”jalebi”, ja sitä syödään muissakin juhlis-
sa myös Intiassa.

Hyvää uutta vuotta! Farzana Ahmadi

Chicagossa iranian amerikkalaisia tanssijoita 
nowruzin festivaalilla.

JOULUN JA UUDEN VUODEN VIETTO MAAILMALLA!
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Jalebin resepti

Tarvitset:
Taikina:
2 kuppia jauhoja
½ tl leivinjauhetta
1 kuppia jogurttia
Siirappi:
1 kuppi sokeria
ruusuvettä
1 tl puristettua sitruunamehua
3 säikeistä sahramia (valinnainen)
¼ tl kardemummaa
2 tippaa oranssia elintarvikeväriä öljyä

Tee näin:
1. Valmista taikina. Sekoita jauhot, leivinjauhe ja jogurtti keskenään. Pidä sivussa 24 tunnin ajan.
2. Kaada taikina pulloon, josta sen voi puristaa ulos nauhana, esim. tyhjä ketshup-pullo.
3. Valmista siirappi. Kiehuta sokerista ja vedestä kattilassa siirappi. Lisää sitruunamehu, sahrami ja
kardemumma. Tarkista ottamalla vähän siirappia kahden sormen väliin. Kun venytät siirappia
sormien välissä ja siihen muodostuu yksi säie, on siirappi valmista. Siirrä sivuun ja lisää
elintarvikeväri.
4. Kuumenna öljyä kattilassa. Testaa öljyn kuumuus tiputtamalla sinne vähän taikinaa. Jos taikina
poreilee ja nousee pintaan, on öljy tarpeeksi kuumaa.
5. Purista taikinasta öljyyn kierteen muotoisia jalebeja ja paista, kunnes kauniin värisiä. Nosta suo-
raan kattilasta siirappiin. Anna liota n. 2 min ja tarjoa heti.
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Afganistanissa uutta vuotta vietetään islamilaisen kalenterin mukaan maaliskuussa. Tapana on os-
taa tulevaksi vuodeksi uusia tavaroita ja vaatteita. Uutena vuotena päälle puetaan uudet juhlavaat-
teet ja uudesta vuodesta iloitaan yhdessä, ihmiset käyvät sukulaisten ja tuttujen luona kylässä. 
Kylässä syödään riisiä, lihaa, kalaa ja jotain makeaa. Uuden vuoden erikoisherkku on ”Haft Mewa”. 
Se on tehty seitsemästä eri kuivasta hedelmästä ja pähkinästä, jotka ovat rusina, pistaasi, hassel-
pähkinä, luumu, aprikoosi, idänhopeapensaan hedelmä ja saksanpähkinä. Lapsille annetaanlahjo-
ja; vanhemmilta saa yleensä jonkun pienen tavaran ja vierailta saa rahaa.

Mazarin kaupungissa pidetään uutena vuotena iso festivaali, jossa monet afganistanilaiset käyvät. 
Uuden vuoden kunniaksi moskeijassa nostetaan salkoon uskonnollinen lippu. Tämä lippu nostetaan 
salkoon vain kerran vuodessa. Pohjois-Afganistanissa ja Kabulissa on myös tapana pitää afganista-
nilainen hevospeli, ”bozkashi”- turnaus.

Ghulam Reza ja Alimi Mukhtar Ahmad
Farzana Ahmadi

Uusi vuosi Afganistanissa
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Syyriassa vietetään joulua hyvää ruokaa syöden ja musiikkia kuunnellen. Joulupöytä koostuu her-
kuista, kuten kakuista, sekä upeista hedelmäkoristelmista. Perinteinen keksi, bitifur, kuuluu joulu-
pöytään. Pääruuaksi grillataan lammasta ja nautaa.

Musiikki on keskeisessä osassa joulun viettoa, ja kello 00:00 jälkeen lauletaan “Happy birthday” 
Jeesuksen syntymän kunniaksi. Yön juhlataivasta värittävät ilotulitteet.

Lida kertoo, ettei hänen lapsuudessaan vietetty joulua, mutta täällä Suomessa hänen lapsensa vie-
vät ja saavat koulusta lahjoja. Hänestä on mukavaa, että lapset saavat viettää koulussa kivaa joulu-
juhlaa toisten lasten kanssa. Tytär pukeutuu kuulemma silloin prinsessaksi. Turku on Lidan mielestä 
joulun aikaan kaunis kaupunki kaikkine valoineen, ja hän tykkää silloin käydä kävelyllä jokirannassa 
ihastelemassa valoja.

Syyrian joulu
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Bulgarialainen koleda eli joulu

Budni-ilta

Bulgariassa vietetään 24. joulukuuta Budni-iltaa, eli jouluaattoa. Perheet ovat silloin kotona ja juh-
livat yhdessä Budni-iltaa. Sinä iltana tehdään ”erikoisleipää”, jossa on sisällä rahaa ja onnea tuovia 
lappuja, joissa lukee hyviä ennustuksia seuraavalle vuodelle. Nimi ”budni” tulee päärynäpuusta, 
jonka nuori mies on sahannut ja tuonut kotiin. Tämä puu tuo lämpöä ja tulta koko yöksi. Nykyään 
Budni-puu on korvattu kuusella. Ensimmäistä kerta joulukuusi oli käytössä vuonna 1879 keisarin 
linnassa.

Joulu-ilta

25. joulukuuta juhlitaan Bulgariassa Kristuksen syntymää. Perheet kerääntyvät yhteen ja liharuoka
on sallittua. Vahvasti uskonnolliset ihmiset käyvät kirkossa katsomassa kirkko-ohjelmia. Vanhan 
kulttuurin mukaan kylissä tapetaan sika kinkuksi, mutta kaupungeissa vietetään nykyään pyhäpäi-
vää ystävien ja läheisten kanssa syöden ja juoden.

Koleduvane

Koledarit ja survakarit ovat joulun ja uuden vuoden tärkeitä rituaaleita. Koleduvane tarkoittaa jou-
lulaulujen laulamista. Tämä on rituaali, joka alkaa jouluaattona puolenyön jälkeen, kun miesten 
joukkue, koledarit, valitsevat itselleen ”johtajan” ja lähtevät ”jakamaan onnea” ihmisille. He käyvät 
ihmisten kodeissa toivottamassa terveyttä ja menestystä. Palkkiokseen he saavat kodeissa valmis-
tettua ruokaa. Puvut ja koristeet vaihtelevat paikkakunnittain. Kädessä koledarit pitävät koledarkaa 

eli runsain puuleikkauksiin koristeltua pitkää 
tammisauvaa. Tällä tavalle on ominaista erit-
täin värikäs kansanperinne, joka sisältää lau-
luja, siunauksia ja tansseja.

Survakarit

Survakarit on miesten joukkue, joka lähtee 
keskiyöllä uuden vuoden aattona kiertämään 
talosta taloon laulamassa ja toivottamassa ih-
misille onnellista uutta vuotta. Käsissään he 
pitävät hedelmillä ja pähkinöillä koristeltuja 
puun oksia, joita kutsutaan nimellä survash-
ka. Survashkalla he taputtavat jokaista tapaa-
maansa henkilöä selkään toivottaen samalla 
terveyttä, pitkää ikää ja menestystä. Nykyään 
myös lapset tekevät tätä. Survakareille anne-
taan vastalahjaksi karkkia, rahaa sekä kuivat-
tuja ja tuoreita hedelmiä.

Yllä mainittujen tapojen välinen ero on seu-
raava: koledarit esiintyvät jouluaattona, kun 
taas survakarit uuden vuoden aattona. Tämä 
juontuu juliaanisen ja gregoriaanisen kalente-
rin eroista.

Jenia Narendra
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Jouluyönä koledarit kulkevat levittämässä sanomaa Kristuksesta ja toivottavat ihmisille rauhaa, ter-
veyttä ja onnellisuutta.

Uuden vuoden aattona survakarit kiertävät talosta taloon laulamassa ja toivottamassa ihmisille on-
nellista uutta vuotta.
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Bolivialainen joulu
Bolivialainen Alberto Condori muistelee joulun viettoa kotimaassaan. Tapa, miten joulua vietetään
Boliviassa, on hyvin erilainen maaseudulla ja kaupungissa.

Joulu on ilon aikaa, sillä jouluna alkaa uusi satokausi. Pellot kukkivat ja ensimmäiset hedelmät kyp-
syvät. Jouluna juhlistetaan Jeesuksen syntymää, mutta myös uutta satokautta. Joulunvietto aloite-
taan jouluaattona ja juhliminen kestää monta päivää.

Jouluna kirkkoon rakennetaan joulupuu. Siihen tulee erivärisiä neliskulmaisia lippuja. Lippujen värit 
ja niiden merkitys ovat peräisin intiaanien uskomuksista. Jokainen saa joulupuusta lipun uutena 
vuotena.

Vuoristoalue Almarassa syödään jouluna Khalaparipuuroa. Puuro valmistetaan maissijauhoista, 
vedestä, suolasta ja mausteista. Puuro kypsennetään laittamalla puuron joukkoon tulikuumia kiviä.
Kun kivet ovat jäähtyneet, ne poistetaan, ja puuro on valmis syötäväksi. Jouluna juodaan perinteistä 
”chicha” -juomaa, joka valmistetaan maissista.

Joulun ensimmäisenä päivänä kaupunkien kaduilla kulkee kulkueita, joiden soittajat, laulajat ja tans-
sijat kilpailevat keskenään taidoillaan. Joulun kulkuetta varten harjoitellaan monta kuukautta. Soit-
tajat vierailevat kodeissa, joissa heille tarjoitaan syötävää ja ”chicha” -juomaa. Heille jaetaan myös 
linnun muotoisia pipareita, joita jokainen on kotonaan valmistanut. Alberto itse muistelee, miten hän 
oli pienenä mukana kulkueessa huilunsoittajana. Joulun viimeinen päivä on jäähyväispäivä, jolloin 
juhlien järjestäjä tekee perinteisiä ruokia ja kaikki syövät yhdessä.

Suomalainen joulu on Alberton mielestä ihan kiva, mutta hän kokee, että Suomessa joulu on pako-
nomainen ja liian aineellinen. Joulu ei ole monelle onnellinen juhla, koska ihmiset stressaavat liikaa, 
kun on kiire tai jos ei ole varaa lahjoihin.

Alberto Condori
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Joulu Japanissa
Joulu ei ole Japanissa tärkeä juhla, eikä sitä viete-
tä kansallisena juhlapäivänä. 23. päivä joulukuuta 
on kyllä kansallinen juhla- ja vapaapäivää, mutta 
eri syistä. Silloin vietetään keisarin syntymäpäi-
vää, japaniksi ”Tenno tanjobia”.

Joulu on Japanissa kaupallinen ilmiö. Hyvän jou-
lun toivotuskin on lainattu muualta ja se kuuluu: 
”Merry Christmas”. Ihmiset kuitenkin viettävät jou-
lua yhä enemmän Japanissa. Moni koristelee jou-
lukuusen ja syö joulukakkuja, ja perheen ja ystä-
vien kesken jaetaan lahjoja. Uusi vuosi, japaniksi 
”Oshogatsu”, on Japanin suurin vuotuinen juhla. 
Sen kunniaksi vietetään useita vapaapäiviä.

Uuteen vuoteen valmistaudutaan Japanissa sa-
malla tavalla kuin Suomessa jouluun. Kaupoissa 
on kiireistä – lahjoja ei osteta, mutta ihmiset teke-
vät ruokaostoksia. Ennen vuoden loppua ihmiset 
valmistautuvat uuteen vuoteen kodin perusteel-
lisella siivouksella - uusi vuosi otetaan vastaan 
puhtaalla kodilla.

Uutena vuotena sukulaiset kokoontuvat juhlimaan yhdessä. Silloin syödään perinteisesti pitkiä nuu-
deleita ja toivotetaan onnea ja terveyttä tulevalle vuodelle koko perheelle. Kaikkialla kuulee sanot-
tavan ”omedetoo”, se tarkoittaa ”onnea”. Myöhään aattoiltana Buddha-temppelit aloittavat kellojen 
soiton. Soitto jatkuu uudenvuodenpäivän alkutunneille. Uudenvuodenpäivänä vieraillaan temppe-
leissä.

Yasuko Katayama
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Joulu Unkarissa
Unkarissa joulu on perhejuhla. Kuten Suomessakin, aattoa juhlitaan kotona perheen parissa. Joulu-
päivänä lähisukulaiset tulevat vierailulle.

Aattona perheen isä hakee perinteisesti joulukuusen torilta, ja lapset koristelevat kuusen. Perheen 
äiti valmistelee keittiössä jouluruokia. Tyypillisiä unkarilaisia jouluruokia ovat mm. punainen, unka-
rilaisen paprikan kera valmistettu kalakeitto, paprikajauheen kanssa paneerattu tai paistettu kala, 
täytetty kana sekä kermaviilin kanssa syötävä kaalikääryle. Jälkiruuaksi syödään joulurullaa. Joulu-
rulla on makea, unikonsiemenillä täytetty leivonnainen.

Jouluperinteet ovat muuttuneet myös Unkarissa. Joulukorttien lähettäminen ei ole yhtä suosittua 
kuin ennen, sillä nykyään lähetetään kortteja paljon internetin kautta. Perinteisesti jouluna lapset 
ovat kiertäneet ovelta ovelle esittämässä Jeesuksen syntymätarinan pukeutuneena kolmeksi itä-
maan tietäjäksi. Tämä perinne elää yhä pienissä kylissä ja maaseudulla, mutta ei isoissa kaupun-
geissa. Ennen lapset saivat esityksestä palkkioksi jotain pientä, kuten suklaata, mutta nykyään palk-
kioksi annetaan rahaa.

Joulukuun 6. päivä vietetään Unkarissa Pyhän Nikolauksen päivää. Tuolloin annetaan lahjaksi 
esimerkiksi suklaata. Jouluaattona lahjat ovat isompia ja silloin joululahjoja tuovat Jeesus-vauva ja 
enkelit. Edina muistelee omia lapsuutensa jouluja lämmöllä: Illallisen jälkeen lapset menivät omaan 
huoneeseen odottamaan. Kun Jeesus-vauva ja enkelit olivat käyneet tuomassa lahjat kuusen alle, 
kuului pienen kilikellon ääni. ”Nykyään tiedän, että äiti soitti kelloa, mutta lapsena olin varma, että 
kyseessä oli enkeli”, Edina kertoo. Kellon kilinä tarkoitti, että Jeesus-vauva ja enkelit olivat käyneet 
olohuoneessa ja tuoneet lahjat kuusen alle.

Edinan mielestä lapsuuden jouluissa tärkeintä olivat juuri joululahjat. Nykyisin joulu tuntuu enem-
män perhejuhlalta, erityisesti nyt, kun asuu kaukana muista perheenjäsenistä. On ihanaa nähdä 
perhettä, sukulaisia ja ystäviä pitkästä aikaa. Jouluna on rauhallista, on aikaa puhua perheen ja 
ystävien kanssa. Suomalainen joulu on siis jäänyt Edinalta kokematta, sillä hän matkustaa perheen 
luo Unkariin.
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Tee näin:
Lämmitä puolet maidosta kädenlämpöiseksi ja lisää hiiva sekä yksi kahvilusikallinen sokeria ja anna
seoksen seistä 5 minuuttia. Nypi jauhot ja voi keskenään. Lisää loput sokerit, loppu maito, suola, 
munat ja hiiva-maitoseos taikinaan. Vaivaa taikina tasaiseksi. Anna taikinan nousta lämpimässä 
paikassa noin 30 minuuttia.

Lisää mantelit ja raastettu sitruunan kuori ja sekoita kunnes taikina on sileää. Nostata taikinaa läm-
pimässä paikassa vielä uudet 30 minuuttia.

Valmista täyte: Sekoita unikonsiemenet, mantelit, sokeri, maito ja kerma keskenään ja kuumenna 
kiehuvaksi.

Tee taikinasta noin 1cm paksu levy kaulitsemalla jauhotetulla alustalla. Levitä täyte tasaisesti taiki-
naan päällä. Rullaa levy tiiviiksi rullaksi. Aloita rullaus levyn lyhyemmästä sivusta. Nosta valmis rulla 
voidellulle uunivuoalle, peitä astiapyyhkeellä ja nostata vielä puoli tuntia.

Voitele pinta huolellisesti munanvalkuaisella.

Paista rullaa 200-asteisen uunin alimmalla tasolla noin 50 minuuttia, kunnes pinta on kauniin ruskea.

Unkarilainen joulurulla

taikina:
1,5 dl maitoa
40g hiivaa
80g sokeria
500g jauhoja
130g voita
2 munaa
50g manteleita
1 sitruunan raastettu kuori

unikonsiementäyte:
150g jauhettuja unikonsiemeniä
100g manteleita
100g ruskeaa sokeria
2,5 dl maitoa
2,5 dl kermaa
50g mannaryynejä
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Joulu Venäjällä
Regina Närväinen on kotoisin Pietarista. Hän toteaa, että uusivuosi on Venäjällä paljon joulua suu-
rempi juhla. Kun Suomessa vietetään joulua, ei Venäjällä juhlita. Muuten juhlaa kyllä riittää. Juh-
lapäivät saavatkin helposti pään pyörälle. Uuttavuotta nimittäin vietetään Venäjällä ennen joulua. 
Eikä siinä vielä kaikki – joulun jälkeen tulee toinen uusivuosi. Tämä yhtälö selittyy Ortodoksikir-
kon käyttämällä vanhalla juliaanisella kalenterilla. Eli siis – uuttavuotta vietetään varsinaisesti silloin 
kun Suomessakin eli 31. joulukuuta. Joulua vietetään juliaanisen kalenterin mukaan 7. tammikuuta. 
”Vanha” uusivuosi on juliaanisen kalenterin mukaan viikko joulun jälkeen eli 14. tammikuuta. Joulua 
ei juurikaan juhlita, ja vanhaa uuttavuottakin juhlitaan vain hillitysti. Todelliset juhlat ovat vuoden 
vaihtuessa joulukuun lopussa, varsinaisena uutena vuotena.

Uutta vuotta vietetään perheen ja ystävien kanssa kotona. Venäjällä on perinteenä katsoa elokuva 
ennen uutta vuotta. Elokuvan nimi on ”Ironija sudbi ili s ljegkim parom”. Juhlat ovat todellakin isot; 
Regina kertoo, että kymmenen perhettä tai sata ystävää yhdessä on aivan normaalikokoinen juh-
laporukka. Juhlissa syödään läpi yön, tanssitaan ja pidetään hauskaa. Presidentin puheen jälkeen 
juodaan shampanjaa ja ammutaan raketteja.

Uutenavuotena syödään hyvin. Ruoka on usein perinteistä venäläistä ruokaa, mitään erityisiä pe-
rinneruokia ei ole. Perinteisesti tarjolla on zakuska-pöytä: pääruoka ja jälkiruoka. Ruokaa on pal-
jon. Ruoka on kalliimpaa ja sitä on enemmän kuin yleensä. Voi sanoa, että uudenvuoden ruoka on 
vuoden paras ruoka. Pääruoka voi olla lihaa, kanaa tai kalaa. Usein halutaan vaihdella ruokalajeja 
vaihdella vuosittain. Mukana on yllätyksellisyyttä; vieraat halutaan yllättää jollain uudella ruokalajilla.

Myös kyläpaikkoja vaihdellaan vuosittain. Kiireisen työelämän mukana on uudeksi tavaksi tullut 
viettää uuttavuotta ravintoloissa. Regina kertoo, että muodissa on tällä hetkellä myös matkustaa 
muualle viettämään uuttavuotta. Kaikki eivät kuitenkaan suuriin juhliin osallistu. Yksinasuvat, van-
hemmat ihmiset kattavat kuitenkin kauniin ruokapöydän itselleen. Ajanvietteeksi käy television kat-
selu. Televisiosta lähetetään erityistä uudenvuoden ohjelmaa. Uudenvuoden konsertissa esiintyvät 
rakastetuimmat venäläiset artistit.

Uutenavuotena pakkasukko, Ded Moroz, tuo lahjoja lapsille. Pakkasukko on venäläinen satuhahmo 
ja vastaa Suomen joulupukkia. Pakkasukko on yleensä pukeutunut sinisiin, harmaisiin tai kullan-
värisiin vaatteisiin, jotka on koristeltu lumihiutalein. Mukanaan hänellä on hänen lapsenlapsensa 
Snegurotska, suomeksi ”Lumityttö” tai ”Hiutaletyttö”.

Regina Närväinen
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Venäläinen salaatti eli salat Olivier

Ainekset:

500 g (3 kpl) broilerin maustamattomia fileepih-
vejä
180 g (3 kpl) keitettyä perunaa
1 suolakurkku
3 kovaksi keitettyä kananmunaa
1 dl kypsiä herneitä
35 g kaprista
170 g ravunpyrstöjä liemessä
1 dl majoneesiä
½ tl suolaa
¼ tl mustapippuria
½ ruukkua lehtipersiljaa

Tee näin:

1. Paista broilerin fileepihvit kypsiksi ja anna 
jäähtyä.
2. Kuori keitetyt ja jäähtyneet perunat ja leikkaa 
kuutioiksi. Kuutioi myös broilerit ja maustekurkut. 
Kuori ja lohko kananmunat. Valuta kaprikset.
3. Sekoita kaikki ainekset keskenään, jätä osa 
ravunpyrstöistä koristeeksi. Mausta.
4. Siirrä salaatti tarjoilukulhoon ja koristele lopuil-
la ravunpyrstöillä.
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Irakin Joulu
Sodan vuoksi Irakissa perheet juhlivat joulua salaa. Joulua juhlitaan yhden päivän ajan. Joulukoris-
teluihin ei kuulu joulukuusen koristelu, mutta muuten koti koristellaan hienoksi. Naiset valmistavat 
ruokaa ja leipovat kakkuja. Perheet kokoontuvat jouluiltana yhteen ja nauttivat ruuasta ja kakusta. 
Joulun pääruokia ovat riisi, paistettu sorsa ja linssikeitto. Jälkiruokana on suosittua baklavaa ja kas-
teria. Yöllä vanhemmat piilottavat lahjoja lastensa tyynyjen alle.

Baklavan resepti

1 pkt (450 g/120 arkkia) filotaikinaa
100 g voita
2 tl sitruunamehua
250 g kuorittuja pistaasipähkinöitä
250 g kuorittuja manteleita
1 dl juoksevaa hunajaa
1 tl kardemummaa
2 dl vettä
2 dl sokeria
1 tl appelsiininkukkavettä (valinnainen)

Tee näin:
1. Sulata filotaikina pakkauksen ohjeen mukaan. Avaa rulla ja leikkaa kahteen osaan.
2. Sulata voi ja lisää joukkoon sitruunamehu.
3. Voitele puolikas filolevy kauttaaltaan voilla ja siirrä leivinpaperille uunipellille. Pinoa 12 puolikasta 
levyä päällekkäin aina välissä voidellen jokainen levy voilla.
4. Hienonna pähkinät ja mantelit monitoimikoneessa tai veitsellä. Säästä ½ dl pistaasipähkinöitä 
koristeluun. Sekoita joukkoon hunaja ja kardemumma. Levitä seos filolevykasan päälle.
5. Pinoa kanneksi loput 12 filolevyä jokainen kauttaaltaan voilla voidellen.
6. Nipistä reunat kiinni toisiinsa. Leikkaa veitsellä filolevyjen päälle ruudukko niin, ettei filotaikina 
rikkoudu.
7. Paista ensin uunin keskiosassa 175 asteessa 20 min. Alenna lämpöä sitten 150 asteeseen ja 
paista vielä 30 min tai kunnes taikina on päältä kauniin ruskea.
8. Keitä vedestä ja sokerista siirappi, mausta halutessasi appelsiininkukkavedellä. Valuta siirappi 
tasaisesti kypsän leivoksen päälle ja ripottele koristeeksi loput pistaasipähkinät. Leikkaa paloiksi ja 
nauti.
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Turkkilainen Joulu ja uusi vuosi
Turkkilaiset juhlivat uutta vuotta mieluummin kuin joulua. Perheet kokoontuvat yhteen hyvän ruuan 
pariin. Pääruokia ovat kalkkuna tai kana, ja niitä ympäröivät pöydässä erilaiset lisukkeet. Viini on 
yleinen juhlajuoma. Uuden vuoden viettoon kuuluvat myös itämaiset tanssit, musiikki sekä bingon 
pelaaminen. Juhlat kestävät usein aamuyöhön asti.

25. ja 26.12. on joulu. Cinar on juhlinut joulua yhdessä perheensä kanssa hyvää ruokaa syöden, 
lautapelejä pelaillen ja musiikkia kuunnellen. Hänen äidillään oli tapana tehdä kuuluisaa ruokaa, jota 
jo esi-isät tekivät. Isä teki aina hyvää kotitekoista viiniä, jota oli kiva juoda sekä jouluna että uutena
vuotena. Kolmeen vuoteen hän ei ole viettänyt joulua Turkissa, mutta jatkaa Suomessa samoja 
perinteitä, jotka kuuluivat hänen perheensä jouluun. Facetime-puhelu perheen kanssa kuuluu nyt 
hänen jouluihinsa.

Kun vuosi vaihtuu, Cinar juhlii ystäviensä kanssa. Tammikuun ensimmäisenä päivänä on ihana olla 
vain kotona koiran ja kissan kanssa, katsoa uuden vuoden konserttia ja juoda kuumaa kaakaota, 
Cinar kertoo. 

Joululahjat ovat yleensä pieniä tai suuria, mutta useimmiten jotain tarpeellista. Esimerkiksi silloin, 
kun Cinarin koiralla oli tapana purra tassuaan, hän antoi koiralle lahjaksi pienet tossut. Hän muis-
telee, että hänen poikaystävänsä antoi hänelle kaksi kahvikuppia, joissa oli kissan ja koiran korvat 
sekä paljon kahvia, se oli ihana lahja. 

Musiikki, hyvä ruoka ja hyvä tunnelma ovat hyvän joulun ja uuden vuoden resepti, ensimmäisenä 
tulee aina musiikki. Tykkäsin soittaa pianoa ja viulua perheelleni, se oli laatuaikaa, Cinar muistelee.
MUTLU YILLAR! Hyvää uutta vuotta!

Cinar esittelee jälkiruoan, joka hänen perheellään on ollut tapana tehdä jouluisin. Nimeksi hän antaa
herkulle “Smooth Christmas touch”. Se on yk-
sinkertainen ja kevyt herkku.

”Smooth Christmas touch”

Tarvitset:
muussattuja kypsiä persimoneja
2 rkl perunajauhoa
1 l maitoa
1 rkl vaniljajauhetta
murustettuja saksanpähkinöitä koristeeksi

Tee näin:

1. Sekoita kaikki ainekset keskenään ja keitä 
kattilassa siihen saakka, kunnes kuplii ja raken-
ne on
hyvä.
2. Jäähdytä, laita hienoon astiaan ja koristele 
murustetuilla saksanpähkinöillä. Nauti!
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Kiinan uusivuosi
Kristiina Chen-Reitti on kotoisin Kiinasta. Tämä iloi-
nen nainen on asunut Turussa nyt 9 vuotta. Kristii-
na on käynyt kotimaassaan lukion. Uuden vuoden 
aatto on Kiinassa tammikuun lopussa eli helmikuun 
ensimmäisenä päivänä. Uudenvuoden aamuna 
koko perhe syö jiaozit, joka on kiinalaisen aamu-
pala. Lounaalla syödään erilaisia ruokia, kuten ka-
laa, kanaa ja keittoa. Punaviini ja mehu ovat todella 
suosittuja juomia, joita juodaan ruuan päätteeksi. 
Vanhemmat onnittelevat kaikkia perheenjäseniä 
lämpimästi ja jakavat lahjoja. He antavat punaises-
sa kirjekuoressa rahaa lapsilleen. Illalla perheet pi-
tävät hauskaa laulaen ja tanssien yhdessä. Koko 
perhe lähtee yhdessä ulos ja ampuvat raketteja 
koko yön.
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Taikina:
7 ½ dl vehnäjauhoja
2 ½ - 3 dl vettä

Tee näin:

1. Laita jauhot ja vesi kulhoon ja vaivaa taikina kiin-
teäksi.
2. Hakkaa kaali hienoksi ja sekoita siihen 1 tl suolaa. 
Marinoi tunti ja purista kaikki vesi tarkasti pois. Se-
koita kaali ja muut ainekset keskenään.
3. Jaa taikina kolmeen osaan ja leivo ne pitkiksi pa-
loiksi. Jaa kukin pala ainakin viiteentoista osaan ja 
kaulitse kustakin osasta ohut pyöreä piirakankuori 
läpimitaltaan n. 5–6 cm. Pane kuoren keskelle vä-
hän täytettä, käännä kuori kaksin kerroin ja nipistä 
reunat kiinni; toinen reuna jää tasaiseksi ja toinen 
rypytetään tasaisille laskoksille niin, että nyytti kaar-
tuu hieman. Aseta nyytit jauhotetulle alustalle irti toi-
sistaan.
4. Keitä suuri kattilallinen vettä ja pane nyytit varo-
vasti kiehuvaan veteen, n. 20 kpl kerrallaan. Keitä 
hiljaa 5 min ajan niin, etteivät nyytit hajoa. Nosta sit-
ten nyytit reikäkauhalla. Tarjoa mahdollisimman no-
peasti.
5. Pöydässä nyytit kastetaan soijakastikkeeseen, jo-
hon voi halutessaan lisätä puristettua valkosipulia, 
hienonnettua purjoa tai sokeri. Nyytit voi myös höy-
ryttää liinan päällä kuten lihapiirakat. Jos pakastat 
nyytit, pakasta keittämättöminä.

Vinkki! Keitinveden voi maustaa suolalla ja tarjota 
keittona aterian päätteeksi.

Jiaozit

Täyte:
300–400 g jauhettua sianlihaa 
(vain kerran jauhettua)
500 g kiinankaalia
1 + 1 tl suolaa
1 pieni purjo
1 tl hienonnettua tuoretta inkivääriä
½ rkl soijakastiketta
pippuria
2 tl seesamöljyä
(2 rkl hienonnettuja bambunversoja)
(½ tl makusuolaa)
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TAIDENÄYTTELY

DaisyLadies ry:n yli 15 eri maasta kotoisin olevat naiset ovat 
taiteilleet ja tehneet erilaisia käsitöitä ahkerasti koko vuoden 
ajan ja nyt olemme koonneet upeat teokset taidenäyttelyyn! 

Taidenäyttely sisältää mm. mosaiikkitöitä, eri tekniikoin toteu-
tettuja piirustuksia ja maalauksia sekä ompelu- ja käsitöitä.

Taidenäyttely on nähtävissä toimitalomme DaisyKodin salissa 
(Sairashuoneenkatu 1) 17.12.2021 asti arkipäivisin klo 10-15.

Tervetuloa!
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Syksyn ja talven
tapahtumia
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VIRTUAALITODELLISUUS VALTASI DAISYN LEIDIT
 

Avaan  DaisyKodin  oven  Sairashuoneenkadulla. Minut ympäröi jälleen kerran  lämpö  ja lähei-
syys.  Silvia tervehtii iloisesti eteisessä. Leila, Rasha ja Petsi laittavat jo tuoleja paikoilleen koulu-
tustilaisuuttamme varten. Olen päässyt nauttimaan tästä tunnelmasta monta kertaa tänä syksynä.  
Tällä kertaa  DaisyLadiesissa  tutustutaan VR  Fast  Track  -hankkeessamme kehitettyyn ravinto-
la-alan VR-materiaaliin. Meitä odottaa kahvit ja baklavat. CafeDaisyn tuotoksia - paikan päällä teh-
tyjä. Tunnen itseni tervetulleeksi. 
 
Alkamassa oleva koulutustilaisuus on yksi  kolmesta koulutustilaisuudesta, joita olemme pitä-
neet DaisyLadiesissa tänä syksynä.  VR Fast Track -hankkeessa kehitetään ja testataan virtuaalito-
dellisuuden käyttöä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisessa ja työllisyyskoulutuksen tukena 
siten, että kielitaito on minimaalisena rajoitteena.  

VR -materiaaleja on kehitetty hoiva-, puhdistuspalvelu- ja ravintola-alalle sekä yleisiin työelämä-
valmiuksiin. Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu on 
hankekumppanina kehittänyt VR -materiaaleja yhteistyössä Turun seudun yritysten kanssa. Kehi-
tettyjä materiaaleja on käytetty työelämävalmiuksia tarjoavissa maahanmuuttajien koulutuksissa ja 
palveluissa, mm.  DaisyLadiesissa,  TyöPisteellä, Turun ammatti-instituutissa ja Turun kristillisellä 
opistolla. 

Yhteistyömme on ollut muutakin kuin  hankkeemme virtuaalimateriaalien  kokeilemista Sairas-
huoneenkadun tiloissa. Kolme  DaisyLadiesin  työntekijää Petsi, Leila ja  Rasha  ovat kulkeneet 
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matkassamme koko syksyn  VR-koulutustilai-
suuksissa Turun ammatti-instituutissa, ammatti-
korkeakoululla ja Turun kristillisellä opistolla. He 
ovat olleet meille suunnaton apu. Pelkkä heidän 
läsnäolonsa valaa koulutettaviin maahanmuut-
tajiin luottamusta meihin. VR-lasit eivät herä-
täkään  niin paljon epäluuloa, kun mukana on 
innokkaita vertaisia, toisia maahanmuuttajia, 
jotka uskovat, että näistä materiaaleista on hyö-
tyä oppimisessa ja työllistymisessä. Petsi, Leila 
ja Rasha ovat avustaneet koulutettavia mm. lo-
makkeiden täyttämisessä, VR- lasien käytössä 
ja selittäneet materiaalissa suomeksi opetetta-
via asioita opiskelijoille mm. arabiaksi, somaliak-
si, turkiksi, kurdiksi, persiaksi ja englanniksi.
 
VR – hanke on hieno kokemus ja tutustua erilai-
nen opiskelijat. Rohkeasti selitän mitä VR hanke 
ja myös kysymään opiskelijat mitä he ymmärtä-
vät sisältä on tekstiä ja sanat pelit videot ja myös 
muistipelit ammatit on siivousalan ravintola alan. 
Autamme opiskelijat täytä VR palaute paperille 
ja tietokoneella, tiivistää Rasha työtään VR Fast 
Track -hankkeessa.

Kuten Rasha kertoo, virtuaalitodellisuuteen on 
rakennettu erilaisia videoita ravintola-, siivous- 
ja hoiva-aloille. Näihin on liitetty tekstiä ja pu-
hetta. Oppimisen kannalta parasta on kuitenkin 
käsityksen saaminen todellisista työympäristöis-
tä, esimerkiksi vanhusten palvelutalosta tai ra-
vintolasta. Lisäksi VR-materiaaleissa on erilaisia 
pelejä, esimerkiksi muistipeli. Pelaaminen tekee 
oppimisesta mukavaa.

”VR- materiaali ei ole pelkästään tekstiä joka on 
maahanmuuttajille vaikeampaa, vaan näyttää 
konkreettisesti mitä se työ on ja millainen työn 
teko on suomessa”, pohtii Petsi VR- materiaalin 
hyötyjä. Ja Leila lisää: ”Mun mielestä tässä voi 
hyödyntää visuaalista materiaalia ja näkemään-
sä. Moni oppii paremmin kun näkee asioita”.

VR Fast Track -hanke jatkuu ensi kevääseen. 
Toivottavasti pääsemme DaisyLadiesiin kahville 
ja baklavalle vielä uudestaan. Ehkä DaisyLadie-
siin hankitaan jopa omia virtuaalilaseja.

Tiina Laakso, lehtori, VR Fast Track -hankkeen 
projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu

Lisätietoa hankkeesta: www.vrfasttrack.fi
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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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