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PääkirjoitusPääkirjoitusPääkirjoitus
Tervehdys!

Maailma kehittyy ja muuttuu jatkuvasti! Ollaanko muka kehittymässä vai 
vieraannutaanko aitous unohtaen vanhoista hyvistä arvoista?

Ihmiskunnan tyytymättömyys omaan elämäänsä ja rikkinäinen lapsuus voi-
vat kasvattaa ison egon ja se voi purkautua myöhemmässä vaiheessa kostona 
ihmiskunnalle. Kostolla on monta kasvoa. Yksi näistä voi olla tämän päivän 
Ukraina-Venäjä sota.

What a shame!

Naisena ja äitinä surettaa suunnattomasti! Ajattelen, että ”Voi kun naiset/
äidit olisivat johtamassa tätä isoa palloa!”.

DaisyNews käsittelee tässä numerossa Ukrainan lisäksi mm. yhteiskunnan 
tämän päivän tärkeitä asioita: sote-palveluita sekä aluevaltuustoa ja sen teh-
täviä. Esittelemme myös pormestarit ja heidän vastauksensa esittämiimme 
kysymyksiin. 

Hyviä lukuhetkiä!

30.3.2022
Hülya ”Hissu” Kytö

Istanbulissa vuonna 1967.
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Teksti : Mira Jyläskoski

SOTE (sosiaali- ja terveys) -uudistus
siirtää palveluiden järjestämisvastuita 
kunnilta hyvinvointi alueille. Uudistuksen 
perimmäisenä tavoitt eena on varmistaa 
ja turvata jokaiselle yhdenvertaiset ja 
laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja 
parantaa näiden palveluiden saatavuutt a 
sekä saavutett avuutt a – eli käytännössä 
varmistaa enti stä paremmat ja laaduk-
kaammat sekä helpommin saavutett avat 
sote-palvelu

Mikä on aluevaltuusto ja hyvinvointi -
alue?

Aluevaaleissa valitti  in keväällä 2022 aluevaltuus-
to ensimmäistä kertaa. Aluevaltuusto tekee pää-
tökset hyvinvointi alueella. 

DaisyLadies ry:n hyvinvointi alue on Varsi-
nais-Suomi. Varsinais-Suomeen kuuluu Turun 
lisäksi Salo, Kaarina, Raisio, Naantali, Loimaa, 
Uusikaupunki, Lieto, Parainen, Paimio, Somero, 
Masku, Laiti la, Pöytyä, Mynämäki, Kemiönsaari, 
Rusko, Nousiainen, Aura, Koski Tl, Vehmaa, Py-
häranta, Martti  la, Taivassalo, Oripää ja Kustavi.

Hyvinvointi alue tarkoitt aa, ett ä sen alueen alue-
valtuuston vastuulla ovat sosiaalihuollon, terve-
ydenhuollon ja esimerkiksi pelastustoiminnan 
järjestäminen. Aluevaltuusto toimii neljä vuott a, 
sitt en äänestetään uudet edustajat.

Aluevaltuuston edustajat, eli ihmiset, jotka ää-
nestetti  in aluevaaleissa edustajiksi, päätt ävät 
esimerkiksi seuraavista asioista:

• kuinka nopeasti  ja helposti  ihminen saa 
apua tai hoitoa

• saako jokainen ihminen palveluita itselleen 
ymmärrett ävällä kielellä

• millaisia palveluita vammaiset ihmiset saa-
vat

• millaista hoitoa vanhukset saavat
• millaista tukea omaishoitajat saavat
• onko pelastusasemia tarpeeksi
• millaiset työolosuhteet sosiaali- ja tervey-

denhuollon työntekijöillä on.

Varsinais-Suomen lisäksi Suomessa ovat seu-
raavat hyvinvointi alueet:

Satakunnan hyvinvointi alue, Kanta-Hämeen hy-
vinvointi alue, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Ky-
meen laakson hyvinvointi alue, Etelä-Karjalan 
hyvinvointi alue, Etelä-Savon hyvinvointi alue, 
Pohjois-Savon hyvinvointi alue, Pohjois-Karjalan 
hyvinvointi alue, Keski-Suomen hyvinvointi alue, 
Etelä-Pohjanmaan luento, Pohjanmaan hyvin-
vointi alue, Keski-Pohjanmaan hyvinvointi alue, 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi alue, Kainuun 
hyvinvointi alue, Lapin hyvinvointi alue, Itä-Uu-
denmaan hyvinvointi alue, Keski-Uudenmaan hy-
vinvointi alue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointi alue, 
Vantaan ja Keravan hyvinvointi alue.

Helsingissä ei ole aluevaltuustoa, vaan se päät-
tää itse omista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Aluevaltuusto ja sen tehtävät
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Teksti: Mira Jyläskoski

Turku sai pormestarin

Elokuussa 2021 sadan vuoden tauon jälkeen Turkuun valittiin 
uusi pormestari. Tehtävään valittiin neljäksi vuodeksi kokoo-
muksen Minna Arve. Uudelle pormestarille siirtyi kaupungin-
johtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät. 

Korkeimpaan johtoon kuuluu myös kolme apulaispormestaria. He ovat vihreiden Elina Rantanen, 
SDP:n Piia Elo ja kokoomuksen Ville Valkonen. Yhdessä he muodostavat pormestariston.

Pormestarimallin ja SOTE-uudistuksen vaikutus maahanmuuttajanaisiin?

Kysyimme pormestaristolta miten he kokevat, että pormestarimalli ja sote-uudistus vaikuttaa meihin 
kolmannen sektorin toimijoihin ja erityisesti maahanmuuttajanaisiin.

Minna Arve, Kokoomus (Pormestari)
Pormestari on kunnan luottamushenkilö. Pormestari toimii kaupunginhalli-
tuksen ja konsernijaoston puheenjohtajana sekä johtaa kaupungin hallintoa, 
taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

”Järjestöillä on vahva rooli Turun kehittämisessä ja ennen kaikkea turku-
laisten hyvinvoinnin vahvistamisessa. On erittäin tärkeää, että päättäjät 
tunnistavat järjestöjen roolin ja merkityksen riippumatta siitä, toimivatko 
he kaupungissa tai hyvinvointialueella.”

Ville Valkonen, Kokoomus (Apulaispormestari)
Vastuualueenaan hänellä on kaupunkiympäristö eli maankäyttö, kaavoitus, 
rakentaminen, toimitilat, ympäristö ja liikenne. Lisäksi hän on Varsinais-Suo-
men sairaanhoitopiirin hallituksen varapuheenjohtaja.

”Pormestarimallissa on mahdollisuus sujuvoittaa kaupungin ja järjestöjen 
yhteistyötä ja vuoropuhelua. Pormestari ja apulaispormestarit voivat laa-
ja-alaisemmin koordinoida yhteistyötä kaupungissa, myös maahanmuut-
tajayhteisöjen kanssa. Sote-uudistuksessa on tärkeää varmistaa, että kaik-
kien ääni kuuluu ja että mikään ryhmä ei ison hallinnollisen muutoksen 
vuoksi jää huomiotta. On tärkeää rakentaa toimiva, syvä yhteistyö järjes-
tökentän ja hyvinvointialueen välille alusta asti.”

Pormestarit esittäytyvät
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Piia Elo, SDP (Apulaispormestari)
Vastuualueenaan hänellä on kasvatus- ja opetustoimi.

”Koen, että sote-uudistus ja pormestarijärjestelmä mahdollistaa kuulemi-
sen ja sujuvan yhteistyön päätöksentekijöiden ja järjestöjen välillä. Kaikki 
apulaispormestarit ovat myös aluevaltuutettuja, joten yhteydenpito ja yh-
teyden saaminen pitäisi olla helppoa ja sujuvaa.”

Elina Rantanen, Vihreät (Apulaispormestari)
Vastuualueenaan hänellä on sosiaali- ja terveyspalvelut, joihin kuuluu myös 
kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut.

”Kun olemme samaan aikaan ottaneet käyttöön Turussa pormestarimallin 
ja valmistelemme sote-uudistusta, meillä on erinomainen hetki miettiä uu-
destaan myös kaupungin ja kolmannen sektorin välisiä suhteita. Tarvitsem-
me enemmän kumppanuutta, jolla yhdessä luomme kaupunkilaisille hyvin-
vointia, joka on edelleen kaupungin tehtävä sote-uudistuksen jälkeenkin. 
Tämä koskee myös maahanmuuttajanaisia, jotka ovat iso voimavara kau-
pungissa. Tarvitsemme yhteistyötä kaupungin ja maahanmuuttajanaisten 
järjestöjen välillä jatkossakin.”
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Nimeni on Saynur Soramies. Olen monikulttuu-
risuuden asiantuntija Sote-alalla ja toimin luen-
noitsijana ja konsulttina. Minulla on saksalaiset 
ja turkkilaiset juuret. Muutimme kolmen pienen 
lapsen kanssa 17 v. sitten Suomeen, joka oli mi-
nulle maana, kulttuurina ja kielenä täysin vieras. 
Täällä saimme vielä neljännen lapsen. Muuton 
jälkeen kävin suomen kielen kursseilla ja suoritin 
Yki-testin. Sen jälkeen aloitin työskentelemään 
sairaanhoitajana Tampereen yliopistollisessa 
sairaalassa ja opiskelin työni ohella. Olin ensim-
mäinen henkilö, joka on kehittänyt Suomeen 
terveydenhuollossa toimivan monikulttuurisuus-
koordinaattorin työnkuvan. Lisäksi suoritin ylem-
pi Amk opintoja, joissa keskityn monikulttuuris-
tuvien ja monimuotoistuvien työympäristöjen 
johtamiseen ja maahanmuuttajien kotouttami-
seen ja kotoutumiseen liittyviin erityiskysymyk-
siin.  

Teen nykyään yhteistyötä eri organisaatioiden 
(sairaanhoitopiirien, yliopistojen, Tehyn, Fimla-
bin, lääkefirmojen, järjestöjen, jne.) kanssa. 
Tämä yhteistyö on konsultaation ohessa suurim-
malta osalta koulutuksia ja luentoja. Olen saanut 

osallistujilta aina erittäin hyvää palautetta. Kou-
lutusjärjestäjä Professio oy:ssä pitämissäni kou-
lutuksissa osallistujilta saamani arvosana on 5/5!

Autan sote-alan organisaatioita sujuvoittamaan 
vieraasta maasta tulevien hoitajien integraa-
tiota työympäristöihin. Esimerkiksi tukemalla 
vieraskielisten hoitajien kielellistä osaamista ja 
ammattisanastoa turvataan laadukasta ja tur-
vallista hoitoa. Valmistan ja ohjaan työyhteisöjä 
vastaanottamaan eri kulttuuritaustaisia kollegoi-
ta, turvaten avoimen ja tasa-arvoisen työympä-
ristön kaikille.

Koulutan organisaatioiden johtajia ja sote-alan 
esimiehiä monikulttuuristen työympäristöjen 
johtamisesta. Monikulttuurisuutta huomioon 
ottava johtajuus osoittautuu avaimena asiakas-
lähtöiseen, tehokkaaseen ja kilpailukykyiseen 
organisaatioon.

Monikulttuurisuuskoordinaattorina vastasin Pir-
kanmaan sairaanhoitopiirissä monikulttuurisuu-
teen liittyvistä asioista vuosina 2016-2020. Olen 
kehittänyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä mon-

Monikulttuurisuus
SOTE-palveluissa
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ta monikulttuurisuuteen liittyvää toimintaa. Olin 
muun muassa merkittävässä roolissa edistämäs-
sä ja kehittämässä maahanmuuttajien tutustut-
tamista suomalaiseen terveydenhuoltojärjestel-
mään ja sairaalakulttuuriin. 

Vieraskielisten määrä Suomessa on noussut vii-
me vuosina tasaisesti. Tämän kehityksen seurauk-
sena maahan muuttaneita kohdataan sosiaali- ja 
terveyspalveluissa enenevissä määrin. Suomalai-
nen sote-järjestelmä on rakennettu pitkälti kan-
taväestön tarpeiden ja toiveiden mukaan. Maa-
han muuttaneelle henkilölle tämä järjestelmä on 
kuitenkin usein täysin vieras eikä hän aina tiedä, 
mistä hän saa minkälaiset palvelut. 

Yhteiskunnan monikulttuuristuminen asettaa so-
te-palveluissa lisäksi uusia vaatimuksia potilas-
turvallisuudelle, asiakasohjaukselle ja palvelujen 
laadunvarmistukselle.

Maahanmuuttajan onnistunut asiointi sote-pal-
veluissa edellyttää mielestäni kaikkien kolmen 
panosta: maahanmuuttajien, ammattilaisten ja 
sote-organisaatioiden johdon.

Olen vahvasti sitä mieltä, että maahanmuuttaji-
en perehdyttäminen suomalaiseen sote-järjes-
telmään ja -kulttuuriin edistää yhtä tärkeimmistä 
tavoitteista kotoutumisen kannalta: se mahdol-
listaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta muiden 
väestöryhmien kanssa. Näin eri maasta Suomeen 
muuttanut henkilö tietää, minkälaisia palveluita 
on olemassa ja miten niihin hakeudutaan. Vasta 
silloin hänestä tulee oikeasti osa tätä suomalaista 
yhteiskuntaa. Kotoutuminen on kaksisuuntainen 
prosessi, joka vaatii erityistä aktiivisuutta sekä 
maahanmuuttajilta itseltään että ammattilaisilta 
ja sote-organisaatioilta.

Tervetuloa tutustumaan kotisivuilleni:
www.monikulttuurinenhoito.fi

Saynur Soramies

Monikulttuurisuuden asiantuntija
Sote-alan Yamk, Sairaanhoitaja

Puhelin: 0400 638 252
saynur.soramies@gmail.com

www.monikulttuurinenhoito.fi
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Usanawan Mäkelä

Nimeni on Usanawan. Olen kotoisin Thaimaasta. Olen asunut suomessa 8 
vuotta, ja olen naimisissa suomalaisen kanssa. Olen ollut DaisyLadiesillä 3 
kuukautta palkkatukityössä keittiöapulaisena. Olen ollut keittiössä, autta-
nut ruuanlaitossa ja keittiötöissä. Täällä on ollut todella mukavaa ja olen 
tutustunut moniin uusiin ihmisiin. Olen viihtynyt Suomessa todella hyvin. 
Jatkossa haluaisin töitä ravintola-alalta tai vanhustenhoidosta.

Hamdiyah Alaliwi

Nimeni on Hamdiyah. Olen kotoisin Irakista ja olen asunut Suomessa 5 
vuotta 4 kuukautta. Olen ollut DaisyLadiesillä kuukauden ajan työkokei-
lussa, ja olen viihtynyt erittäin hyvin. Olen auttanut siivouksessa ja keittiö-
töissä, sekä opiskellut suomen kieltä, käsitöitä ja atk taitoja. Olen oppinut 
paljon uusia sanoja ja osaan jo kirjoittaa ja puhua suomeksi paremmin kuin 
aloittaessani. Olen myöskin saanut täältä uusia ystäviä. Aluksi minun oli vai-
kea sopeutua Suomeen, mutta nyt viihdyn täällä jo hyvin ja pidän Suomesta 
todella paljon.

Karen Marin Alca

Nimeni on Karen. Olen kotoisin Perusta ja asunut suomessa 1,5 vuotta. 
Olen ollut Daisyladiesillä vasta muutaman päivän. Tulin tänne harjoitteluun 
ja oppimaan suomen kieltä. Olen osallistunut suomen kielen tunteihin, kä-
sitöihin sekä atk-opetukseen. Suomen kieli on vielä vähän vaikeaa, mutta 
opin kokoajan uutta. Olen viihtynyt täällä hyvin, ja odotan innolla uusien 
asioiden oppimista. Toivottavasti saan myös uusia ystäviä tätä kautta. Olen 
viihtynyt Suomessa hyvin, vaikka uusiin ihmisiin tutustuminen on ollut hie-
man hidasta enkä ole vielä saanut ystäviä.

DaisyLadies ry:n 
uudet työntekijät ja 
harjoittelijat
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Iqra Majeed

Nimeni on Iqra. Olen kotoisin Pakistanista ja olen asunut Suomessa 2vuot-
ta. Olen ollut DaisyLadiesillä viikon. Mieheni oli kuullut ystävältään Daisy 
Ladies ry:stä ja kannusti minua hakemaan tänne harjoitteluun. Olen opis-
kellut koulussa hieman suomen kieltä, ja toivon nyt oppivani täällä lisää. 
Olen osallistunut suomen kielen tunneille, käsitöihin sekä atk-opetukseen 
ja olen viihtynyt tähän mennessä tosi hyvin täällä. Toivottavasti saan myös 
uusia ystäviä täältä. Olen viihtynyt Suomessa todella hyvin. Tämä on todella 
kaunis maa ja olen tutustunut täällä myös uusiin ihmisiin.

Shahlaa Al-Zuhairi

Nimeni on Shahlaa. Olen kotoisin Irakista, ja olen asunut Suomessa 12vuot-
ta. Olen ollut DaisyLaidiesillä 4 kuukautta työkokeilussa ja olen saanut tääl-
tä paljon uusia ystäviä. Olen osallistunut suomen kielen tunteihin, käsitöi-
hin, atk tunteihin ja voimisteluun. Olen viihtynyt suomessa hyvin, tämä on 
hyvä paikka asua. Tulevaisuudessa haluaisin töitä siivoojana tai ompelijana.

Marigona Bajrami

Nimeni on Marigona. Olen kotoisin Kosovosta, ja olen asunut suomessa 5 
vuotta. Olen ollut täällä DaisyLadiesillä 3 viikkoa. Yhteensä olen täällä 3 kuu-
kautta työkokeilussa. Olen osallistunut suomen kielen tunteihin, käsitöihin, 
voimisteluun sekä atk-opetukseen. Olen viihtynyt täällä hyvin. Suomessa 
olen viihtynyt melko hyvin. En ole vielä saanut täältä paljon ystäviä, mutta 
mieheni kautta olen tutustunut uusiin ihmisiin. Tulevaisuudessa haluaisin 
oppia puhumaan vielä paremmin suomea ja että pääsisin opiskelemaan 
ammattikouluun.
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Kuvia 
alkuvuoden 
toiminnasta
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Tevekkül 
& 

Deniz Öztop
18.11.2021 / Turku

DaisyLadies toivottaa paljon 
onnea avioparille!
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Hääjuhla CafeDaisyssä
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DaisyLadies ry on toiminut jo yli 20 vuotta tavoitteenaan parantaa Suomeen muuttaneiden naisten 
asemaa, oikeuksia ja hyvinvointia. Toimintamme tähtää Suomeen muuttaneiden naisten voimaan-
nuttamiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Toiminnassamme on mukana satoja naisia vuosit-
tain ja on aina yhtä upeaa ja sydäntä lämmittävää nähdä kuinka paljon naiset ovat kehittäneet it-
seään jo aivan lyhyessäkin ajassa meillä oltuaan.

Päätimmekin aloittaa vuodesta 2021 alkaen Vuoden Daisy -kunniamainintojen jakamisen. Vuoden 
Daisy -kunniamaininta annetaan toiminnassamme mukana olevalle naiselle, joka on esimerkiksi ol-
lut erityisen aktiivinen tai osoittanut erityistä osaamista jossain tietyssä asiassa. Vuonna 2021 Vuo-
den Daisy -kunniamaininnan sai kolme naista:

Semara Abdulamir Abed (Irak)

Perustelut:
Semara on aina iloinen ja ystävällinen ja osallistunut DaisyLadies ry:n päivittäiseen toimintaan 
aktiivisesti vapaaehtoisena. DaisyLadies ry:ssä Semara on osoittanut ammattimaista osaamista 
käsitöiden parissa ja luonut upeita mosaiikkitaideteoksia ja maalauksia.

Halimo Gaboose (Somalia)

Perustelut:
Halimo on hyvin ystävällinen ja osallistunut DaisyLadies ry:n päivittäiseen toimintaan aktiivisesti 
ja täsmällisesti. Halimo on ollut erittäin motivoitunut oppimaan suomen kieltä ja ahkeran opis-
kelun ansiosta hänen suomen kielen puhe- ja kirjoitustaitonsa on kehittynyt huimasti lyhyessä 
ajassa.

Letensae Temesgen Hailom (Eritrea)

Perustelut:
Letensae on hyvin ystävällinen, ahkera ja tulee hyvin toimeen kaikkien kanssa. Letensae on osal-
listunut DaisyLadies ry:n päivittäiseen toimintaan aktiivisesti vapaaehtoisena ja ollut erittäin 
motivoitunut kehittämään omaa osaamistaan. 

Kunniakirjat jaettiin pikkujoulujuhlissa 9.12.2021. 
DaisyLadies onnittelee Semaraa, Halimoa ja Letensaeta!

Vuoden Daisy 2021

16     1/2022   DAISY NEWS



Toiminnanjohtaja Hissu Kytö ja tiedottaja Sofia 
Henttunen jakoivat kunniakirjat.

Semara.

Letensae. Halimo.
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Teksti : Mira Jyläskoski

Meillä täällä DaisyLadies ry:llä tavoitt eena on 
autt aa maahanmuutt ajanaisia pärjäämään pa-
remmin arjessa. Meidän tavoitt eenamme ei ole 
täydellinen suomenkieli ja hyvä todistus, vaan 
se ett ä naiset saavat rohkeutt a arjen asiointi in 
ja  löytävät uusia ystäviä. Jokainen meistä kaipaa 
elämäänsä muitakin ihmisiä, kuin oman perheen. 
Sen takia keväällä 2022 aloiti mme uuden projek-
ti n, joka kantaa nimeä Käsi kädessä. Hanke tulee 
jatkumaan vuoden 2023 kevääseen saakka.

Käsi kädessä symboloi turvallisuutt a, yhtei-
söllisyytt ä ja tukea. Juuri kaikkea sitä, mitä me 
haluamme naisille tarjota. Projekti in valikoitui 
mukaan kolme jo ennestään Daisyille tutt ua 
työntekijää. Projekti koordinaatt oriksi valitti  in 
Mira Jyläskoski, joka on ehti nyt toimia suomen 
kielen ohjaajana yhdistyksessämme jo vuoden. 
Projekti työryhmään pyydetti  in mukaan Daisyn 
omat tulkit Leila Abdulle (somalia) ja Rasha Aziz
(arabia), joiden laajojen maahanmuutt ajaverkos-
tojen kautt a toivomme tavoitt avamme juuri ne 
somali- ja arabinaiset, jotka muuten voisivat olla 
ns väliinputoajia. Rasha on toiminut aiemmin 
DaisyLadiesin vapaehtoisena tulkkina ja ohjaaja-
na, Leila on myös ollut mukana toiminnassa jo 
pitkään somalinaisten apuna. 

Hankkeen tarkoitus on autt aa naisia tunnista-
maan omat voimavaransa ja vahvuutensa. Me 
haluamme ett ä jokaiselle heistä löytyy juuri hä-
nelle sopiva koulutuspaikka, työpaikka tai yli-
päätään keinoja hallita omaa arkea paremmin. 
Haluamme tavoitt aa juuri sen äidin, joka vie lap-
sensa hoitoon tai kouluun ja kävelee sen jälkeen 
takaisin tyhjään koti in. Hänet, jonka lähipiiri on 
syystä tai toisesta toisessa maassa. Käsi kädessä 
tarjoaa helposti  lähestytt ävän, matalan kynnyk-
sen yhteisön jonka kautt a Suomen yhteiskunta 
tulee tutuksi ja kotoutumisprosessi helpott uu. 

Käsi kädessä – projekti n kautt a naiset pääsevät 
tekemään työhakemuksia, tutustumaan opis-
kelumahdollisuuksiin, mutt a myös luomaan 
sosiaalisia kontakteja ja tutustumaan uusiin 
ihmisiin. Naisten kanssa toimitaan ryhmänä, 
mutt a heidät huomioidaan myös yksilöinä. Tätä 
kautt a autamme naisten kotoutumisprosessia ja 
tuemme oman paikan löytämistä yhteiskunnas-
ta. Toiminta toteuteen naisten omalla kielellä, 
sekä suomeksi. Lisäti etoa hankkeen toiminnas-
ta löytyy netti  sivuiltamme: www.daisyladies.fi /
fi /kasi-kadessa

Hankkeelle on saatu rahoitus Työ- ja elinkeinomi-
nisteriöltä.

Käsi kädessä kohti valoisaa tulevaisuutta

Leila, Rasha ja Mira.
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Teksti : Sofi a Hentt unen

DaisyLadies ry:n DaisyHOPE -hankkeessa järjes-
tetään mielenterveytt ä edistävää säännöllistä 
ryhmämuotoista vertaistoimintaa sekä ulkolii-
kuntatapahtumia. Hanke alkoi syksyllä 2021 ja 
jatkuu vuoden 2022 loppuun. Kohderyhmänä 
ovat erityisesti  iäkkäät (60+ v.) mutt a toiminta on 
avointa kaikenikäisille. 

Mielen hyvinvointi a edistetään mm. info- ja 
keskusteluti laisuuksien, työpajojen, liikunnan 
ja tanssin, rentoutusharjoitusten sekä taiteen 
ja kultt uurin keinoin. Osallistujat saavat ver-
taistukea ja uusia tutt avuuksia sekä tutustuvat 
mielen ja kehon hyvinvointi in matalan kynnyk-
sen toiminnassa. Tavoitt eena on tukea osallistu-
jan itsetuntoa ja elämänhallintaa, tuoda arkeen 
mielekästä toimintaa ja osallisuuden kokemuk-
sia sekä vahvistaa yksilön fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen terveyden tasapainoa. Hankkeen 
puitt eissa on myös tarkoitus tutustutt aa erityi-
sesti  maahanmuutt ajataustaisia henkilöitä heille 
uusiin vapaa-ajan akti viteett eihin ja liikuntamuo-
toihin. 

Hankkeessa on tärkeää lisätä erityisesti  maa-
hanmutt ajataustaisten iäkkäiden ti etämystä 
mielen hyvinvoinnista ja sen edistämisestä.
Maahanmuutt ajataustaisten ihmisten voi olla 
vaikeaa tunnistaa mielenterveysoireita ja mie-
lenterveys käsitt eenäkin ei ole tutt u kaikkialla 
maailmassa ja siihen voi liitt yä sti gmaa ja tabuja. 

Mielenterveysongelmien taustalla voivat vaikut-
taa niin enti sessä koti maassa koetut järkytt ävät 
tapahtumat kuin myös uuden koti maan koke-
mukset.  

Toiminnallista ohjatt ua DaisyHOPE-vertaisryh-
mätoimintaa järjestetään noin 1-2 kertaa viikos-
sa DaisyLadies ry:n ti loissa (Sairashuoneenkatu 
1) joulukuuhun 2022 asti . Ryhmätoiminnassa 
erilaisten tominnallisten akti viteetti  en kautt a kä-
siteltäviä aiheita ovat mm:

• Ravinto ja ruokailu
• Ihmissuhteet ja tunteet
• Liikunta, kehon hyvinvointi , muisti 
• Harrastukset, taide, kultt uuri ja luovuus
• Uni, lepo, stressinhallinta
• Arvot, arjen rytmi ja päivitt äiset valinnat

Osana hankett a järjestetään myös DaisyLiik-
kuu-ulkoliikuntatapahtumia, joiden ohjelmas-
sa on mm. erilaista ohjatt ua ulkoliikuntaa, mo-
nikultt uurista tanssia ja musiikkia, pelejä sekä 
pientä tarjoilua. 

Lisäti etoa hankkeen toiminnasta löytyy netti  -
sivuiltamme: www.daisyladies.fi /fi /daisyhope

Hankkeelle on saatu rahoitus Turun kaupungin 
ideakilpailussa 2021. Hanke rahoitetaan Turun 
kaupungille luovutett ujen kuolinpesien ja sosiaa-
lirahaston tuotoista.

DaisyHOPE - mielen hyväksi
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Teksti: Mira Jyläskoski

Ukrainalaisia pakolaisia alkoi virrata Suomeen 
maaliskuun alkupuolella. DaisyLadies ry tarttui 
välittömästi toimeen ja aloitimme ruokajakelun 
maaliskuun puolivälissä viikolla 11. Tiistaipäivä 
valkeni kylmänä, kun kaarsimme Pakuvuokraa-
mo Turku:n sponsoroimalla pakettiautolla Rai-
sion Poliisiaseman eteen. Näky oli tyrmistyttä-
vä, mutta myös osalle meistä jo ennalta tuttu,  
sillä yhdistys on ollut auttamassa Irakista tul-
leita pakolaisia vuonna 2015. Kymmeniä, ellei 
satoja ihmisiä jonottamassa kirpeässä aamu-
pakkasessa saadakseen virallisesti turvapaikan 
Suomesta.

Minulle henkilökohtaisesti näky oli shokki, pie-
niä lapsia jotka ovat seisoneet tuntikausia ulko-
na, pahimmillaan ilman kunnon talvivaatteita, 
pienet pulleat kädet punaisina ja paleltuneina. 
Paatuneinkin jääsydän olisi siinä kohtaa särky-
nyt. Kannoimme pöydän kadun toiselle puolen, 
ihmiset katselivat ihmetellen touhujamme. Ku-
kaan ei uskaltanut lähestyä meitä. Kun olimme 
saaneet tavaramme, voileivät ja teen, pöydälle 
esiin otin muutamia tuotteita mukaani ja lähdin 
kiertämään jonon sekaan. Aluksi kukaan ei uskal-
tanut koskea, eikä ottaa mitään, olinhan tunte-
maton ihminen. Lopulta ensimmäinen nälkäinen 
ihminen otti leivän ja sen jälkeen koko tarjonta 
katosi minuuteissa.

DaisyLadies ry ukrainalaisten apuna

Sämpylöiden valmistusta ja pakkausta. Hissu Kytö ja Pezhman Mohammadi tarjoilemassa teetä 
ensimmäisille tulijoille.
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Saimme lisää leipää SPR:ltä jaettavaksi, yhden 
korin kanssa pääsin poliisiaseman sisään jaka-
maan. Siellä näky oli ihan yhtä lohduton, kuin 
ulkona. Sama määrä ihmisiä ahdettuna odotus-
tilaan, huusin kuuluvalla äänellä englanniksi ja 
suomeksi, että olisiko paikalla joku joka voi kään-
tää, että minulta saisi nyt voileipiä. Ystävällinen 
mieshenkilö käänsi sanani ukrainaksi ja heti käsiä 
ilmestyi joka suunnalta ottamaan leipiä. Pienim-
mille lapsille annoin leipiä suoraan käteen, jotta 
kaikki varmasti saisivat edes jotain. Silti viimeiset 
kädet kahmivat pelkkää ilmaa.

Keskiviikkona varauduimme paremmin, meillä oli 

mukana vaikka mitä! Leipien lisäksi saimme lah-
joituksina hedelmiä, karkkia, välipalapatukoita, 
smoothieta sekä esimerkiksi kuivalihaa, kaikkea 
mitä on helppo jakaa jonossa oleville ja syödä 
siinä heti. Silti suurin osa tuotteista loppui todel-
la nopeasti. Lapsille meillä oli tällä kertaa jaossa 
myös pieniä leluja, pehmoeläimiä, sekä pelejä 
joita voi pelata jonossa odotellessa. Ihmiset tun-
nistivat meidät jo ja oli mukava nähdä ilonpilkah-
dus lapsien silmissä. Mutta samaan aikaan suret-
ti, kun edelleen samat ihmiset jonottivat. Kuulin, 
että ensimmäiset tulevat jonoon jo aamuneljältä. 

Torstaina oli mahdollisesti koko viikon jännittävin 

Lahjoituksena saatua leipää. Mira Jyläskoski päivystämässä DaisyLadies ry:n pöydän 
äärellä Raision poliisiasemalla.

Pakuvuokraamo Turku auttoi päivittäin ruokien kuljetuksessa.
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aamu. Raision kaupunki oli järjestänyt odottajil-
le sisätilat, joissa odotella ja odottajille oli jaettu 
jonotusnumerot perhekunnittain. Tämä tarkoitti 
käytännössä vähemmän jonottajia, mutta myös 
sitä, että isoja määriä käännytettiin pois heti aa-
mulla. Ihmiset sanoivat tulevansa yhä aiemmin 
ja aiemmin jonottamaan, jotta varmasti saisivat 
jonotusnumeron sille päivälle. Odotustila oli vie-
lä varsin karu, mutta yhteisvoimin sinne järjes-
tettiin sohvat, vauvoille matkasänky päiväunia 
varten ja lapsille ihan oma leikkitila. Odotusaika 
alkoi tuntua jo inhimillisemmältä. Tällä kertaa ky-
seltiin äidinmaidonkorvikkeita, vauvanruokaa ja 
smoothieta. Myös hygieniatuotteille, kuten ham-
masharjoille ja kuukautissiteille oli kova tarve ja 
kysyntä.

Perjantaina vaikutti siltä, että tilanne alkoi olla jo 
hallinnassa. Odotustilassa oli useita ruokajakajia 
ja ihmismassat liikkuivat suhteellisen nopeasti. 
Päätimmekin kysellä, olisiko ruualle suurempi ky-
syntä Pansion vastaanottokeskuksessa ja olihan 
siellä. Yhdessä ompelimon Annan kanssa ajoim-
me Raisiosta Pansioon ja jaoimme loput täyte-
tyistä voileivistä ja jäljelle jääneistä hedelmistä 
siellä. Saimme kuulla, että vastaanottokeskuk-
sessa pakolaiset ovat toistaiseksi ilman ruokaa, 
joten tarve oli iso. Varovasti muutama lapsi ky-
syi, saisiko ottaa toisen hedelmän mukaan, jotta 
saisi iltapalaa vielä. Raskain sydämin lähdimme 
viikonlopun viettoon.

Vuosien varrella olen seurannut tiiviisti uutisoin-
tia maailman menosta, pakolaisvirroista ja kai-
kesta niihin liittyvistä. Silti mikään määrä infoa ei 
voinut valmistaa minua siihen mitä näin. Ihmis-
määrät, pelko ja suru joka heijastui silmistä. Oli-
sin halunnut henkilökohtaisesti varmistaa, että 
jokainen lapsi on turvassa, että jokaiselle per-
heelle on koti, edes jokin paikka johon mennä. 
Onneksi meitä auttajia on useita ja yhdistyksen 
naisetkin ovat aktivoituneet. Ilman heitä aamui-
nen voileipätehdas olisi hyvin paljon hitaampi.

Haluan vielä kiittää jokaista yksityistä lahjoit-
tajaa, jokaista yhdistystä ja yritystä, jotka mah-
dollistavat avun tuonnin ukrainalaisille. Tämä 
työ on juuri tässä hetkessä äärettömän tärkeää.

DaisyLadies ry jatkaa avustustoimintaansa ja 
ottaa vastaan lahjoituksena ensisijaisesti hy-
vin säilyviä ruokatarvikkeita, hygieniatuottei-
ta, pelejä ja askartelutarvikkeita. Lahjoituksia 
voi tuoda ma-pe klo 9-15 osoitteeseen Lin-
nankatu 41, 20100 Turku.

Aloitamme ukrainalaisille perheille suunnatun 
kerhon 6.4. sekä myöhemmin myös suomen 
kielen alkeiskurssin. Lisätietoa lahjoituksista, 
kerhosta ja kielikurssista löytyy nettisivuiltam-
me sekä Facebookista!

Vaatelahjoitusten lajittelua Muistolassa.
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MINUN MAANI

Ukraina

Nimeni on Alla Bordeniuk, olen kotoisin Ukrain-
asta. Olen syntynyt vuonna 1993 Sumyssa ja 
äidinkieleni on ukraina. Ukrainankielen lisäksi 
puhun englanti a, vähän suomea ja myös venäjää. 

Suomessa asun mieheni kanssa, mutt a myös van-
hempani asuvat täällä. Asumme kaikki Turussa. 
Juureni ovat skandinaaviasta, sillä isomummuni 
muutti   Ukrainaan skandinaaviasta 150-200 vuot-
ta sitt en. Itse tulin Suomeen helmikuussa 2020 
ja muuti n silloin suoraan Turkuun. Olen kuitenkin 
käynyt Suomessa jo viisi vuott a sitt en, silloin tu-
lin tänne kesätöihin keräämään mansikoita Alan-
teen ti lalle Paimioon. Kaksi vuott a sitt en palasin 
Suomeen, koska sain töitä Huiskulan Puutarhas-
ta Turusta. Oikealta ammati ltani olen kuitenkin 
metalli-insinööri, mutt a en halua tehdä niitä 
töitä. Unelma-ammatti  ni on muoti suunnitt elija. 
Tällä hetkellä opiskelen Turun TAITO-koulussa 
suomea ja sen jälkeen haluan jatkaa vaatealan 
opintojen parissa. Niihin olen saanut apua täältä 
DaisyLadies Ry:ltä. 

Mieheni ja minä harrastamme yhdessä laulamis-
ta, mieheni soitt aa myös kitaraa. Itse tykkään 
katsoa tositapahtumiin perustuvia elokuvia, esi-

merkiksi elämäkerrat kiinnostavat minua. Lisäksi 
luen paljon kirjoja. Ukrainassa olin musiikkikou-
lussa ja soiti n orkesterissa saksofonia. Opett aja-
ni kuitenkin lähti  keskenkaiken Yhdysvaltoihin, 
joten orkesteri hajosi. 

Ukrainassa on kauniita vuoria, mutt a Sumyssa on 
enemmän peltoja. Sumyssa kasvatetaan paljon 
auringonkukkia, kuten muuallakin Ukrainassa, 
sillä se on maamme kansalliskukka. Sumyssa vil-
jellään perinteisesti  myös paljon vehnää. Sumys-
sa on enemmän ihmisiä, kuin Turussa. Turku on 
rauhallinen, Sumyssa oli levott omampaa. Pidän 
Turkua kauniimpana kaupunkina, mutt a Sumyssa 
oli helpompi tutustua ihmisiin, ihmiset puhuivat 
myös tuntematt omille. Turkulaiset ovat ujompia. 
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Ukrainan kansallisperinteisiin kuuluu esimerkik-
si tanssi, jota alunperin tanssivat vain miehet. 
Nykyään kuitenkin myös naiset saavat tanssia. 
Luulen, että tanssi on luotu vuosia sitten sodan 
yhteydessä piristämään miehiä. Tanssin nimi on 
gopak ja se sisältää akrobaattisia hyppyjä ja mui-
ta upeita liikkeitä. Gopakiin kuuluu sekä nopeita, 
että hitaita osuuksia. Suomessa tanssista käytet-
ään sanaa ripaska. Meillä on kaunis kansallispuku 
johon kuuluu myös kukkaseppele jossa pitkät 
eriväriset nauhat, seppele asetetaan päähän. 
Pukuun kuuluu myös iso hartiahuivi, hame, sekä 
pusero. Perinteiset värit ovat punainen, valkoin-
en ja sininen. Perinteinen hame on pitkä, nilkka-
pituinen, mutta moderni versio yltää vain polviin. 

Suomen ja Ukrainan ruokakulttuuri eroavat 
jonkin verran toisistaan. Ukrainassa syödään 
paljon vihanneksia, esimerkiksi punajuurta jota 
käytetään mm. perinteisessä borssikeitossa. Yksi 
perinteinen ukrainalainen ruoka on  myös Va-
renyky eli myky jossa voi olla sisällä esimerkik-
si lihaa. Varenyky voi myös olla makea, jolloin 
sen sisällä on esimerkiksi kirsikoita. Varenyky on 

raviolin tyyppinen ruoka. Toinen suosittu ruoka 
on perunapannukakut jotka tarjoillaan smetan-
an kanssa. Vodkan seuraksi ukrainalaiset syövät 
saloa. Se on valkoista sianlihaa ja sitä syödään 
valkosipulin kera. Kun torimyyjille tulee kylmä, 
he laittavat saloa tumman leivän päälle, syövät 
sen ja juovat vodkaa päälle. 

Tällä hetkellä Ukrainan sota pelottaa minua pal-
jon, osa läheisistäni on edelleen maassa.

Ukrainan pääkaupunki Kiova.

Borssikeitto.
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Live, Ukraine, live for beauty, 
For strength, for truth, for freedom! ..
Make noise, Ukraine, as native forests

Like the wind in the wide fi eld.
Chains can not bind you,

And enemy’s hands will not twist:
Your faithful sons are standing around

With swords in hand on guard.
They stand and swear on swords to you

To live with you and die with you,
Native fl ags in bloody battles

Never be ashamed!

1917
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Olen Lida Mustafa, 
62-vuoti as nainen 
Syyrian Hamosis-
ta, Lähi-Idästä. Olen 
asunut Suomessa jo 
yli viisi vuott a viiden 
lapseni ja aviomiehe-
ni kanssa. Minulla ei 
ole tällä hetkellä am-
matti  a, mutt a haluai-
sin opiskella ompeli-
jaksi ja mennä sen 

jälkeen töihin. Vapaa-ajallani tykkään huolehti a 
perheestäni. Äidinkieleni on arabia, mutt a osaan 
myös vähän suomea.

Syyria on 185 200 km2 kokoinen valti o Turkin 
eteläpuolella ja sen pääkaupunki on Damaskos. 
Sen lähihistoriaa väritt ävät useat konfl ikti t ja pit-
kään jatkunut sisällissota. Ilmasto on Syyriassa 
ihanan lämmin ja ihmiset ovat ystävällisiä, mutt a 
sisällissodan jälkeinen sotku ei ole mukavaa kat-
seltavaa. Nykyisestä ti lanteesta ti edän vain sen, 
ett ä ti lanne on hankala.

Suomi on rauhallinen maa. Täällä saa hyvää kou-
lutusta ja opett ajat ovat osaavia. Syyrista Suomi 
eroaa ainakin siinä, ett ä täällä on kylmä.

Syyrialla on pitkä ja moninainen kultt uurihisto-
ria. Tärkeitä arvoja ovat mm. perhe, kunnioitus 
ja uskonto. Syyrialainen keitti  ö on rikas, ja maan 
eri alueilta tulee eri perinnereseptejä. Hummus, 
Kanafa, Baklava ja Halawet El Jibn (juustosta 
tehty jälkiruoka) ovat arabialaisia perinneruokia 
ja -herkkuja. Arabilainen kahvi, Jallab sekä Arak 
ovat kuuluisia juomia. 

Mashqita-järvi ja Latakia vuoret.

MINUN MAANI

Syyria

Halawet El Jibn -jälkiruoka.
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Syyrialaiset ovat tunnettuja myös juustoistaan, 
esimerkiksi Ka’ak-juustosta tehdään eväskeksejä. 

Syyriassa juhlitaan myös useita tunnettuja fes-
tivaaleja. Eid-juhlat ovat meille todella tärkeitä. 
Niitä on vuodessa kaksi. Eid tarkoittaa “onnen 
paluuta” tai “juhlailoa”.

Umaijadi-moskeija Damaskoksen vanhassakaupungissa Syyriassa. Moskeija on yksi maailman suurimmista ja 
vanhimmista.

Perinteinen syyrialainen juhla-
vaate 1900-luvulta.
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Nepalin vuoristoa.

Olen Sumita Sh-
restha, 31-vuoti as 
nainen Pokharasta, 
Nepalista. Olen am-
mati ltani kirjanpitäjä 
ja haluaisin opiskella 
laboranti ksi. Puhun 
nepalia, englanti a ja 
suomea. Olen asunut 
Suomessa nyt kak-
si ja puoli vuott a, ja 
perheeseeni kuuluu 

aviomies. Vapaa-ajallani tykkään lukea, siivota, 
katsella telkkaria ja käydä lenkillä.

Nepal on melko pieni ja sopivan rauhallinen maa. 
Se on 147 500 km2 kokoinen sisämaavalti o Kiinan 

Tiibeti n ja Inti an välissä, ositt ain Himalajan vuo-
ristossa. Nepalissa sijaitseekin kahdeksan maail-
man korkeinta vuorenhuippua, ja maailman kor-
kein vuori, Mount Everest, sijaistsee Nepalin ja 
Tiibeti n rajalla. Maa on vuoristoinen, mutt a sen 
keskellä on myös matalampaa aluett a ja etelä-
osassa alankoa savanneineen ja trooppisine met-
sineen. Nepalin pääkaupunki on Kathmandu.

Nepalilainen kultt uuri koostuu monesta eri kult-
tuurista. Tanssi ja musiikki ovat hyvin tärkeä osa 
kultt uuria ja eri teemoille on eri tansseja ja soit-
ti mia. Tanssilla on pitkät ja ainutlaatuiset perin-
teet, ja tanssit saatt avat koostua hyvinkin mo-
nimutkaisista liikkeistä. Myös taide, käsityöt ja 
kirjallisuus ovat tärkeä osa nepalilaista kultt uu-
ria. Maan kansanperinteet ovat hyvin vahvoja. 

MINUN MAANI

Nepal
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Tihar ja Dashain ovat kansallisia uskonnollisia 
festivaaleja, jotka kestävät monta päivää. Tihar 
on valon ja värien juhla, jolloin koko kaupunki ko-
ristellaan räikein valoin ja koristein. Juhla kestää 
viisi päivää ja joka päivä palvotaan erilaisia koh-
teita (mm. eläimiä, Govardhan-vuorta, jumala-
tar Laxmia, hedelmiä). Tiharin aikaan syödään 
erityisesti riisileivonnaisia. 

Dashain on Nepalin tärkein ja suurin juhla, jota 
vietetään lokakuun puolivälissä. Dashain on Ne-
palissa hindujen tärkein juhlapyhä. Kyseessä on 
kaksiviikkoinen juhla, jossa yhdistyy sadonkorjuu-
juhla sekä Durga-jumalattaren ylistys. Jokaiselle 

juhlapäivälle on omat perinteensä ja rituaalinsa. 
Tärkeää juhlassa on ystävien ja perheen kanssa 
vietetty aika, kauniit juhlavaatteet ja herkulliset 
juhla-ateriat.
    
Suomessa koulutus on 
mielestäni parempaa 
kuin Nepalissa ja täällä 
on turvallista. Nepa-
lissa pidämme huol-
ta vanhemmistamme, 
Suomessa sitä on vä-
hemmän.

Tihar-festivaalin valoloistoa.

Nepalilainen 
juhlapuku.

Dashain 
juhlaan liittyvä 
tanssiesitys.
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Teksi: Hülya ”Hissu” Kytö

Vuonna 2019 osallistuin erään turkkilaisen mat-
kailutoimiston järjestämälle kolme päivää kestä-
välle matkalle, jonka aikana tutustuin moneen 
bodrumilaiseen. Yksi heistä oli ranskan kielen 
opettaja nimeltä Selma Yillikci ja meidän ke-
miamme alkoi heti toimia. Hän oli pesunkestävä 
bodrumilainen. Matkan aikana vaihdoimme pal-
jon ajatuksia ja keskustelumme aikana kuulin hä-
neltä Peksimet-nimisestä naisten yhdistyksestä. 

Melko heti menimme yhdessä Peksimetin toimi-
paikalle ja siellä tutustuin myös toiminnan perus-
taja ja toiminnanjohtaja Güler Sümeriin. Huo-
masimme, että me molemmat teemme naisten 
hyvinvoinnin edistämistyötä ja päätimme, että 
pistetään hynttyyt yhteen ja aloitetaan kehittä-
mään yhteistyömahdollisuuksia!

Tämän lehden sivulta 34 alkavassa artikkelissa 
esitellään tarkemmin Peksimet-yhdistystä ja sen 
toimintaa.

Yhteistyötä Turkissa

Tässä kuvassa takanani Güler Sümer ja keltaisessa paidassa 
Selma Yillikci.

Minulle esiteltiin yhdistyksessä 
tehtyjä upeita taideteoksia.
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Matkani aikana sattui myös toinen hauska kohtaaminen. Ahmet Aras, joka oli vasta valittu Bodrumin 
kaupunginjohtajaksi, tuli tervehtimään Turgutreis Engelliler Dernegi -vammaisjärjestöä.

Olin sattumalta paikalla ja mukanani oli Suomi-suklaapakkaus! Olipa käynyt hienosti, annoin suklaan 
hänelle, onnittelin ja myös kerroin mistä olen ja miten voimme tehdä yhteistyötä kaupunkien välillä.

Güler, Selma ja yhdistyksen ohjaajat. Yhdistyksen naisryhmä ja heidän lapsiaan.
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Peksimeti n koulutus- ja kultt uuri-
yhdistys

Yhdistys perustetti  in Bodrumin Peksimeti n ky-
lään Ege-meren rannikolle ensisijaisesti  naisten 
ja lasten koulutuksen sekä sosiaalisten ja kult-
tuuristen taitojen kehitt ämisen edistämiseksi.

Vaikka Itä-Anadolusta työn löytämiseksi muutt a-
neiden kurdi-perheiden asutt ama kylä on täysin 
Bodrumin kaltaisella kehitt yneellä alueella, niin 
tästä huolimatt a heidän sosiaaliset ja kultt uu-
riset taitonsa ovat todella heikot. Naisten kou-
lutustaso on eritt äin alhainen. He ovat jääneet 
pois työ- ja sosiaalisesta elämästä. Lasten koulu-
tustaso on eritt äin alhainen perheissä, jossa on 
paljon lapsia. Kylässä ei ole koulua, terveyskes-
kusta eikä sosiaalitoimea.

Aloiti mme työmme 5 vuott a sitt en 28 neliömet-
rin toimiti lassa. 5000 kirjan lastenkirjaston pe-
rustamisen jälkeen teimme töitä parantaaksem-
me heidän koulutus- ja sosiaalisia taitoja. Tänään 
jatkamme työtämme Bodrumin kunnan myöntä-
mässä uudessa ja modernissa rakennuksessa.

Toimintamme:

NAISTEN KURSSIT

• Luku- ja kirjoituskurssi
• Korujen suunnitt elukurssi (Naisten am-

matti  taitojen kehitt ämistä ja työelämätai-
tojen parantamista)

• Äidin ja lapsen samanaikainen koulutus
• Naisten rinta- ja syöpäseulonta
• Vaate-, tavara- ja ruoka-apu

Terveisiä Peksimetistä!

Elokuvaillan 
viett oa.
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KOULUTUKSET

• Koulutus 4-6 vuotiaille, joilla ei ole mah-
dollista käydä päiväkodissa taloudellisista 
syistä.

• Eri kielten opetus 7-16 vuotiaille 
• Autamme 117 lasta hankkimalla heille 

apua koulukäyntiin mm. kengät, reput, 
vaatteet ja koulukuljetus.

• Kesäleirit eri teemoilla 6-12 vuotiaille.
• Terveysseulonnat (liikkuvien terveystii-

mien silmä- ja hammasseulonnat huhti-
kuussa)

• Tietokone- ja talousapu nuorille yliopis-
to-opiskelija naisille.

Yhdistyksemme johto koostuu kylän naisista. 
Teemme työtä uskolla, että kaikilla on yhteis-
kunnassa yhtenäiset mahdollisuudet.

Terveisin,
Güler Sümer

Pek-der hallituksen puheenjohtaja
Whatsapp & TEL: +90 5373922051

Sähköposti: gsumer@gmail.com

Kesäleiri.

Jousiammunnan opettelua.
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DaisyLadies ry juhlisti  Kansainvälistä Naistenpäivää ti istaina 8.3.2022. Aamupäivällä ohjel-
massa oli luento tasa-arvosta Suomessa ja katsoimme myös STTK:n toteutt amat videohaas-
tatt elut, joissa työntekijämme Rasha, Leila ja Anna kertoivat kokemuksistaan työelämästä 
Suomessa. Videot ovat nähtävillä DaisyLadies ry:n Youtube-sivulla.

Lounaan jälkeen klo 12 lähdimme kulkueena toimitalomme DaisyKodin pihalta ja kävelim-
me jokirantaa pitkin Teatt erisillalle banderolleja kantaen ja musiikkia soitt aen sekä kukkia ja 
suklaata vastaantulijoille jakaen. Teatt erisillalla jaoimme loput kukat ja suklaat, tanssimme ja 
leviti mme iloista mieltä ohikulkijoille. Päivä oli eritt äin onnistunut ja tulemme järjestämään 
tapahtuman ensi vuonna uudestaan!

Naistenpäivä 2022
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Muistelimme yhdistyksemme rakasta ystävää Aiju von Schönemania toimitalomme 
DaisyKodin salissa vietetyssä kauniissa muistotilaisuudessa torstaina 17.3.2022. 

Tilaisuudessa kuulimme monta ihanaa tarinaa Aijusta ja siitä miten jokainen 
vieras oli Aijuun tutustunut. CafeDaisy oli myös leiponut muistotilaisuuteen 

erityisen Aijun muistoleivoksen. 

Suuret kiitokset kaikille muistotilaisuuteen osallistuneille!

Aijun muistotilaisuus 17.3.2022
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Yhteistyökumppanit tiedottavat

Suomen kielen koulutus Galimatiaksessa

Haluatko puhua lisää suomea?
Aikuisten maahanmuuttajien
kotoutumiskoulutus
Kotoutumiskoulutus on tarkoitettu aikuisille 
maahanmuuttajille. Koulutuksessa opiskellaan
suomen kieltä ja työelämä- ja yhteiskuntataitoa.
Opiskelussa on myös työharjoittelu.
Galimatiaksessa opetus tapahtuu osoitteessa 
Nunnankatu 4, 20700 Turku. 
Koulutus on maksutonta. 

Hakeudu koulutukseen TE-toimiston kautta.

Työpaikkasuomi-koulutus:
”Koulutukseen osallistuneet 
käyttävät jo päivittäin suomea
työssään!”
Näin totesi asiakkaamme. Työpaikkasuomi -
koulutus on tarkoitettu työnantajille, joilla on 
töissä ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä ja jotka 
haluavat kehittää heidän suomen kielen taitoaan 
tehokkaasti ja edullisesti. Työpaikkasuomi-
hankkeen kautta yritys/organisaatio maksaa vain 
30-50 % koulutuksen hinnasta. Lisätietoa
työpaikkasuomi-koulutuksesta: www.galimatias.fi
tai tiina.prauda@galimatias.fi

Koulutuspäällikkö Virpi Suutari, maahanmuuttajien 
kotoutumiskoulutus

Opi suomea meidän kanssa!
Galimatias Concept Oy Ab

40     1/2022   DAISY NEWS



Yhteistyökumppanit tiedottavat

Luku- ja kirjoitustaidon opinnot
Koulutus alkaa 15.8.2022 ja päättyy 26.5.2023. 
Hakuaika on 11.4.-13.5.2022.
• Luku- ja kirjoitustaidon opinnot on tarkoitettu maahan-

muuttajille, jotka eivät osaa kirjoittaa äidinkielellään, 
eivät tunne latinalaisia kirjaimia tai joiden luku- ja kirjoi-
tustaito on heikko.

• Opintojen tavoitteena on saavuttaa luku- ja kirjoitustai-
to sekä suomen kielen alkeiskielitaito, jonka pohjalta 
opiskelija voi hakeutua aikuisten perusopetukseen tai 
kotoutumiskoulutukseen.

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus, 
alkuvaihe
Koulutus alkaa 15.8.2022 ja päättyy 26.5.2023. 
Koulutuksen kesto on 1–2 vuotta henkilökohtaisen opis-
kelusuunnitelman mukaisesti. 
Hakuaika on 11.4.-13.5.2022.
• Koulutus on suunnattu opiskelijoille, jotka eivät osaa 

suomea tai osaavat vain suomen kielen alkeet ja joilla 
on vain vähän yleissivistäviä opintoja kotimaastaan.

• Koulutuksen tavoitteena on antaa kielellisiä ja yleistie-
dollisia valmiuksia aikuisten perusopetuksen suorittami-
seen, jatko-opintoihin tai työllistymiseen ja näin edistää 
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus, 
päättövaihe
Koulutus alkaa 15.8.2022 ja päättyy 26.5.2023. 
Hakuaika on 11.4.-13.5.2022.
• Koulutus on suunnattu opiskelijoille, joilla on vain vähän 

yleissivistäviä opintoja kotimaastaan ja jotka hyötyvät 
suomalaisen perusopetuksen suorittamisesta.

• Koulutuksen tavoitteena on suorittaa suomalaisen 
perusopetuksen oppimäärä tai osa siitä ja siten antaa 
valmiudet opiskella toisella asteella tai työllistyä.

Suomen kielen koulutus, alkeistaso 
(maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus)
Koulutus alkaa 15.8.2022 ja päättyy 26.5.2023. 
Hakuaika on 11.4.-13.5.2022.
• Koulutus on suunnattu opiskelijoille, jotka eivät osaa 

suomea tai osaavat vain suomen kielen alkeet ja joilla 
on vähintään 9 vuotta koulutustaustaa omasta maasta.

• Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden 
suomen kielen taitoa ja työelämätaitoja työllistymistä tai 
jatko-opintoja varten.

Suomen kielen koulutus, jatkotaso
Koulutus alkaa 15.8.2022 ja päättyy 26.5.2023. 
Hakuaika on 11.4.-13.5.2022.
• Koulutus on suunnattu opiskelijoille, jotka osaavat 

suomen kielen perustaidot ja joilla on vähintään 9 vuotta 
koulutustaustaa omasta maasta.

• Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden 
suomen kielen taitoa ja työelämätaitoja työllistymistä tai 
jatko-opintoja varten.

Suomen kielen kesäkurssi 
Kesäkurssi alkaa 1.6. ja päättyy 8.7.2022.
Hakuaika on 11.4.-13.5.2022.
• Kurssi sopii niille, jotka haluavat harjoitella suomen 

kieltä intensiivisesti kesän aikana. 
• Kesäkurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-aluei-

ta: puhumista, kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista. 
Kesäkurssilla opiskelu ei tapahdu vain luokassa, vaan 
opiskelua tapahtuu myös ulkona, kaupungilla ja vierai-
lukohteissa tilanteen salliessa. Lisäksi kohennetaan 
opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknisiä opiskelutaitoja. 

Turun kristillinen opisto  |  Lustokatu 7, 20380 Turku  |  puh. 02 4123 500  
info@tk-opisto.fi  |  www.turunkristillinenopisto.fi

TKO?
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Yhteistyökumppanit tiedottavat

Rasekosta ovi auki ammatti  in
Ammati llinen koulutus antaa hyvät valmiudet 
työelämään. Rasekossa voit opiskella usean eri 
alan perustutkintoihin, ammatti  tutkintoihin ja 
erikoisammatti  tutkintoihin. Sinun ei ole heti  pak-
ko opiskella koko tutkintoa, jos se tuntuu liian 
isolta ponnistukselta. Voit opiskella yksitt äisen 
tutkinnon osan tai jopa sitä pienemmän kokonai-
suuden. Opiskeluun liitt yviä koulutussopimusjak-
soja voi tehdä tutussa ympäristössä, vaikka Dai-
syLadiesin toiminnassa. 

Lähihoitaja Mayra Ramirez opiskeli ammatti  nsa 
Rasekossa. Mayra opiskeli ensin vuoden suomen 
kieltä, jonka jälkeen hän siirtyi Rasekoon Val-
maan eli ammati lliseen koulutukseen valmen-
tavaan koulutukseen. Siinä vaiheessa Mayra ei 
vielä ti ennyt mitä hän haluaisi opiskella tai mitä 
työtä hän haluaisi tehdä. Työharjoitt elu vanhus-
ten palveluasumisen yksikössä selkeytti   suunni-
telmia: työ ikäihmisten kanssa oli palkitsevaa ja 
hän päätti  , ett ä haluaa lähihoitajaksi!

- Kaikki sanoivat, ett ä on vaikea päästä opiskele-
maan lähihoitajaksi, kielitaidon täytyy olla hyvä 
ja työ hoitoalalla on raskasta, Mayra kertoo. Hän 
päätti   kuitenkin hakea opiskelemaan jatkuvassa 
haussa. Tukena ja tsemppaajana päätöksessä oli 
Valman opett aja, joka kannusti  ja loi uskoa. 

Ensimmäinen vuosi opinnoissa oli tosi vaikea 
suomen kielen takia. Onneksi koulukaverit ja 
opett ajat neuvoivat ja olivat tukena.  - Opett aja 
kertoi, ett ä kokeessa voin kysyä, jos en ymmärrä 

jotain. Tuli sellainen olo, ett en ole yksin. Ympä-
rillä on ihmisiä, jotka oikeasti , aidosti  ja vilpitt ö-
mästi  haluavat autt aa, Mayra sanoo.  

Mayra valmistui lähihoitajaksi keväällä 2020. 
Opintojen aikana hän oli harjoitt elussa, sijaisena 
ja kesätöissä vanhusten palveluasumisen yksi-
kössä, johon pääsi töihin valmistumisen jälkeen. 
Työpaikalla kaikki olivat autt avaisia, myös suo-
men kielen opiskelussa. Työkavereilta oppi tosi 
paljon.

- Kaikki muutt uu, kun muutt aa Suomeen. Elämä 
muutt uu täysin, kaikki täytyy aloitt aa ihan alus-
ta. Suomen kieli, opiskelu ja ammatti   autt avat 
uuden elämän rakentamisessa. Kun osaa kielen 
ja saa ammati n, on helpompi saada työpaikka ja 
pärjätä yksin Suomessa. Itsenäisyys on ihmiselle 
tärkeää, Mayra toteaa.

Mayran vinkki maahanmuutt ajille on se, ett ä 
kannatt aa opiskella suomen kieltä. Suomen kie-
len avulla tutustuu ihmisiin ja saa uusia ystäviä. 
Samalla tutustuu myös Suomen kultt uuriin ja op-
pii ymmärtämään suomalaista ajatt elutapaa. 

 - Opiskelu voi olla vaikeaa, joskus voi tulla itku. 
Mutt a se kannatt aa. Kaksi vuott a opiskelua ei ole 
pitkä aika, se menee nopeasti . Apua saa pyytää 
ja kannatt aa ott aa kaikki apu ja neuvot vastaan. 
Neuvojen avulla pystyy tekemään ihan mitä ta-
hansa! Mayra kannustaa.

Kiinnostuitko koulutuksesta? Ota yhteytt ä!

Opinto-ohjaaja Kati  Runola, puh. 044 705 
7551, kati .runola@raseko.fi 
Projekti päällikkö Ilona Karilainen, puh. 040 
775 8318, ilona.karilainen@raseko.fi 
Opett aja Eira Lipponen, puhtaus- ja kiinteis-
töpalvelut, puh. 044 705 7440, eira.lipponen
@raseko.fi 
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Maahanmuuttajanaisten kotoutumisen edistä-
miseksi DaisyLadies ry järjestää tuki- ja neuvon-
tapalvelua, vertaisryhmätoimintaa, kursseja 
ja luentoja. Toimintakyvyn vahvistaminen, ak-
tivointi, osallisuus ja osallistuminen yhteiskun-
nassa, vertaistuki ja elinikäinen oppiminen ovat 
toiminnan kantavia ajatuksia. Monipuolista 
kurssimuotoista ryhmätoimintaa järjestetään 
ma-pe klo 9-15.

Opetustoiminnan aiheena on mm. suomen kie-
li, ATK, yhteiskunnalliset taidot, käsityöt, asia-
kaspalvelu, opetuskeittiö ja -ompelimo. Lisäksi 
järjestetään teemaryhmätoimintoja mm. kult-
tuuriin, ja taiteeseen, liikuntaan, hyvinvointiin ja 
terveyteen liittyen. 

Työikäisille naisille joilla ei esim. ole kielitaitoa ja 
koulutustaustaa tarjoamme turvallisen paikan, 
jossa voi opiskella suomea ja kehittää itsenäi-
seen elämään tarvittavia perustaitoja. Naisia au-
tetaan tunnistamaan oma osaaminen ja tuetaan 
sen kehittämistä. Naiset, joilla on jo koulu- tai 
työtaustaa, saavat kohdennettua ja yksilöllistä 
uraohjausta. On myös tärkeää on että naiset voi-
vat opettaa toisilleen omia tietoja ja taitoaan.

DaisyLadies ry:ssä voi suorittaa koulu-
jen harjoittelujaksoja, tulla Te-toimiston 
kautta työkokeiluun tai tulla mukaan 
ihan vain vapaaehtoisena. 

DaisyLadies ry:n toiminta ja palvelut 2022

Opetustoiminta

43DAISY NEWS   1/2022    



DaisyLadies ry:n toiminta ja palvelut 2022

CafeDaisy, Sairashuoneenkatu 1, 20100 Turku

Teemme myös pitopalvelua: www.daisyladies.fi /fi /pitopalvelu

Tervetuloa herkutt elemaan!

Vaihtuva valikoima eri maiden 
herkkuja!

CafeDaisy on auki arkipäivisin (ma-pe) 
klo 10-15. Lounas klo 11.30-14.

Lounas 7 €, jäsenet 5 € (sis. kahvi/tee 
& jälkiruoka)

Viikon lounasmenu löytyy Facebook-
sivuiltamme sekä netti  sivuiltamme:

www.daisyladies.fi /fi /cafedaisy

CafeDaisy, Sairashuoneenkatu 1, 20100 Turku
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DaisyLadies ry:n toiminta ja palvelut 2022

Teemme korjausompelua pientä 
korvausta vastaan. Taikapuodista 
löydät Suomeen muutt aneiden 

naisten valmistamia käsityötuott eita.

Ompelimo ja Taikapuoti  ovat 
auki ma-pe klo 10-14 osoitt eessa 

Sairashuoneenkatu 1, 20100 Turku.

Ompelimo puh: 050 554 7799

Lisäti etoja: 
www.daisyladies.fi /fi /ompelu
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DaisyLadies ry:n toiminta ja palvelut 2022
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Liity jäseneksi

Voit palauttaa lomakkeen sähköpostilla, 
kirjeenä tai tuoda sen toimistoon (osoitteet 
ovat sivun yläreunassa). Jäsenmaksun voi 
maksaa tilille tai toimistoon käteisellä. Jos 
käytät pankkimaksua, kirjoita viestikent-
tään ”jäsenmaksu”.
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DaisyLadies ry
Linnankatu 41, 20100 TURKU

Sairashuoneenkatu 1, 20100 TURKU
p. 050 326 5064 / 050 555 8781

daisyladies.turku@gmail.com
www.daisyladies.fi 

DaisyLadies ry daisyladiesturku




