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Pääkirjoitus
Hyvät Daisyt,

Kesäloma tuli vietettyä hyvässä vauhdissa. Otettu tarpeeksi aurinkoa ja myös poimittu aurin-
gonvaloa mukaan Turkuun jatkoa varten.

Syksyn toiminta jatkuu melkein samanlaisena. Lisäyksenä ja erikoisuutena on entistäkin aktiivi-
sempi yhteistyö Ukrainasta tulleiden naisten kanssa. Kristillinen opisto mahdollistaa edelleen 
suomen kielen opiskelun ja tästä suuret kiitokset pedagogiselle rehtorille Juha Kaivolalle.

Välimeren rannalla istuessani huomasin, että ajatukset eivät toimi oikein hyvin. Ei ollut tar-
peeksi voimaa edes miettiä asioita järkevästii eikä voimia tehdä mitään. Totesin vielä kerran, 
että kun lämpötila nousee yli 30 asteeseen on mahdotonta tehdä kunnolla työtä tai ei halua 
edes tehdä mitään. Jos olisi mahdollista muuttaa maahan, jossa lämpöasteet olisivat yli 30, 
minkälaista olisi eläminen, työnteko, tuottaminen, kehittäminen jne?

Olen tutustunut yli 100 erimaalaiseen naiseen vuosien varrella. Heidän kulttuurinsa, kieli, 
arvot, ajatukset, uskonnot, maailman näkemykset, ulkonäöt.. kaikki olivat hyvinkin erilaisia. 
Mutta meitä kaikkia yhdisti ihmisenä oleminen ja ihmisen pe-
rustarpeet. 

Vuosien varrella heidän kauttaan tutustuin erilaisuuteen ja 
opin miten voidaan tulla toimeen ja kehittää tätä yhteiskuntaa 
yhdessä. Yhteiskuntaan sopeutumisessa tarvitsemme asian-
tuntijoita, ystäviä, jotta voisimme olla mukana ja osoittaa eri-
laiset osaamisemme. 

Kutsunkin teidät liittymään Daisytoimintaan! Meillä on pal-
jon osaajia! Osaamme vieläkin paremmin, jos tulet mukaan 
ja ohjaat meitä löytämään oman paikkamme yhteiskunnassa..

11.8.2022
Hülya ”Hissu” Kytö
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Svetlana Iganus, Ukraina 

Olen asunut Suomessa kymmenen vuotta. DaisyLadiesissa olen mukana nyt 
toista kertaa. Olen täällä työkokeilussa. DaisyLadiesissa hyvää on se, että 
täällä pääsee puhumaan suomea. Tykkään tehdä täällä myös käsitöitä. Tu-
levaisuudessa haluaisin työskennellä palkkatuella. Olen taiteilija ja maalaan 
paljon. Tykkään maalata maisematauluja Suomen luonnosta. Suomessa on 
kaunista. 

Karama Kiwan, Syyria 

Olen asunut Suomessa 4,5 vuotta. Aloitin DaisyLadiesissa 11 päivää sitten. 
Olen täällä koulun työharjoittelussa. Opiskelen matkailualaa. DaisyLadiesin 
ihmiset ovat mukavia. Suomenkielen tunnit ovat tosi hyviä. Suomenkielis-
ten uutisten katsominen on myös hyvä asia, koska tällöin sanavarasto pa-
ranee. Tykkään asua Suomessa, koska Suomi on rauhallinen maa ja ihmiset 
ovat ystävällisiä. Lapsille on mahdollista rakentaa tänne hyvä tulevaisuus. 
Haluaisin valmistua opiskeluistani ja löytää töitä. 

Suleykha Ali, Somalia

Olen asunut Suomessa 14 vuotta. Aloitin DaisyLadiesissa kaksi päivää sit-
ten. Toiminta vaikuttaa ihan kivalta ja viihtyisältä. Olen täällä työkokeilussa. 
Olen osallistunut suomenkielen tunteihin, joogaan ja muuhun toimintaan 
mitä näinä päivinä nyt on ehditty yhdessä tekemään. Käsi kädessä -toimin-
taa odotan. Suomessa on rauhallista asua. Tämä on hyvä maa. Tulevaisuu-
dessa haluaisin takaisin kouluun. 

DaisyLadies ry:n 
uudet työntekijät ja 
harjoittelijat
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Foosiya Suleiman Osman, Somalia

Olen asunut Suomessa 12 vuotta. Aloitin työkokeilun DaisyLadiesissa kak-
si päivää sitten. DaisyLadies vaikuttaaa hyvältä paikalta: eilen esimerkiksi 
jumppasimme yhdessä. Käsityöt tosin eivät oikein ole minun juttu. Tämä 
on toinen kertani DaisyLadiesin toiminnassa. Viime kerralla täällä oli paljon 
tuttuja mukana. Suomi on kiva maa asua ja tykkään asua täällä - etenkin 
kesällä. Talvesta en niin välitä. Tulevaisuudessa haluaisin tehdä töitä. 

Iyman Barkat, Irak 

Olen asunut Suomessa melkein 20 vuotta. Olen ollut DaisyLadiesissa työko-
keilussa helmikuusta alkaen. DaisyLadiesin toiminnasta päällimmäisenä on 
jäänyt mieleen että tämä on hyvä paikka. Toivon kovasti pääseväni töihin. 
Käsi Kädessä -projekti on tuntunut hyödylliseltä. Olemme tehneet yhdessä 
esimerkiksi työhakemuksia. Suomi on erilainen maa kuin kotimaani, täällä 
on erilainen kulttuuri, mutta tämä on ollut ihan mukava paikka asua. 

Pipa Sadiku, Suomi

Olen ollut nyt viikon ajan työkokeilussa Daisy Ladiesissa. Olen viikossa ehti-
nyt tekemään kaikenlaista: järjestelemään ukrainalaisten avustustarvikkeita 
ja osallistumaan ukrainalaisten hyväksi järjestettyyn seminaariin. Olen hoi-
tanut yhteistyösopimuksen Jättirätin kanssa ja tutustunut ompelimomme 
toimintaan. Miran avustaminen Käsi kädessä -projektissa tuntui tärkeältä ja 
herätti minut haaveilemaan jos sosiaalialalta voisi löytyä minulle uusi ura. 
Daisy Ladies on avoin ja aktiivinen yhteisö ja mukaan toimintaan pääsee 
helposti.
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Aino Ikivirta, Yrkeshögskolan Novia

Suoritan DaisyLadiesissa ensimmäistä,  sosiaalipedagogiseen työot-
teeseen keskittyvää sosionomiharjoitteluani. DaisyLadiesin toimin-
ta on sosiaalipedagogisesti virittäytynyttä: osallistavaa, voimava-
roja kerryttävää ja toimijuuteen tähtäävää. Kirjoitan artikkelissani 
Elina Nivala & Sanna Ryynäsen mainion Sosiaalipedagogiikka – koh-
ti inhimillisempää yhteiskuntaa -teoksen pohjalta. Pään, sydämen 
ja käsien metafora on käyttökelpoinen kuvatessa sosiaalipedago-
gista työotetta. Päätä käytetään sisäistämään tietoa ja teoriaa. Li-
säksi tarvitaan suurta sydäntä: empatiaa, joka mahdollistaa luotta-
muksen synnyn ihmisten välille. Kolmas elementti, kädet, symboloi 
toimintaa ja luovuutta, joka on sosiaalipedagogisessa työssä olen-
nainen osa. (Ryynänen & Nivala, 2019, ss. 191-192).

1. Dialoginen kohtaaminen
Mitä tarkoittaa hyvä kohtaaminen? Mitä tarkoittaa kun kohdataan ihminen ihmisenä? 
Lyhyesti sanottuna se on sitä, kun tasa-arvoisesti toisiinsa suhtautuvat ihmiset kommunikoivat toi-
siaan kunnioittaen. He suhtautuvat toisiinsa arvokkaasti. Asioista ei tarvitse olla samaa mieltä. Tois-
ten ajatuksista yritetään ottaa oppia toinen toistaan kuunnellen. (s. 112). Työotteena dialoginen 
kohtaaminen tarkoittaa sitä, että kukin asiakas nähdään henkilönä, persoonana, ihmisenä – ilman 
että hänen asiakaskategoriansa tai ongelmansa leimaa häntä. Sekä työntekijä että asiakas ovat sa-
manarvoisia toimijoita, vaikka toinen onkin ammattiroolissa. Molemmat ovat avoimia kohtaamaan 
toisensa persoonina. Molemmat ovat antajia ja saajia. Molemmat ovat avoimia omaksumaan uutta. 
Leikkimielisyys sekä lämmin ilmapiiri edesauttaa sitä, että erilaisia vaihtoehtoja on helpompi kuvitel-
la.  (ss. 192-193, 196)

Olen huomannut, että DaisyLadiesissa jokainen saa 
olla oma itsensä. Naisia on kokoontunut yhteen ympäri 
maailmaa, eri kulttuureista. Yhteisen toiminnan edelly-
tyksenä on arvostaa meistä jokaista. Olemme kaikki yk-
silöitä yhdessä. Toiminnassa pidetään leikkimielisyyden 
ovea auki turvallisella tavalla. Nauraminen on sallittua!

2. Toimijuuden ja osallistumisen tukeminen
Toimijuus: tavoitteena on, että jokainen löytää oman 
aktiivisen roolin  omassa elämässään. Osallisuus tarkoit-
taa sitä, että jokaisella on mahdollisuus olla osa sellaista 
yhteisöä, jossa hän tulee kuulluksi ja nähdyksi. Osallistu-
jalla on tunne että hän on merkityksellinen. Hän tuntee 
yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden kanssa.

Sosionomi-harjoittelijana DaisyLadies 
ry:ssä - Aino & Emilia
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Jokainen ihminen on oman elämänsä päähenkilö. Työnteki-
jä voi tukea ihmistä aidosti, kun hän tuntee asiakkaan elä-
mäntodellisuuden. Millaisia tarpeita ja toiveita juuri tällä 
ihmisellä on? Millaisia mahdollisuuksia hänellä on? Millai-
sia tavoitteita asetamme yhdessä niiden saavuttamiseksi? 
Tavoitteena on tukea asiakasta löytämään, tunnistamaan, 
ymmärtämään ja hyödyntämään omia mahdollisuuksiaan. 
Puhutaan voimaantumisesta ja itsekasvatuksesta. Itsekas-
vatus koskee ihmisten omaa jokapäiväistä elämää, asemaa 
omassa yhteisössä sekä mahdollisuuksia vaikuttaa yhteis-
kunnassa. (ss. 198-203)

Olen päässyt osallistumaan DaisyLadiesissa muutamille 
luennoille naisten mukana. Suomen kielitaidon kartuttami-
nen ja vaikkapa ammattiliittoihin tutustuminen luo mahdol-
lisuuksia raivata omaa polkua tulevaisuudessa. Olen ohjan-
nut yhden taidetunnin itse. Tulemme pohtimaan tunneillani kunkin omia haaveita ja tulevaisuuden 
näkymiä. Tavoitteena on, että osallistujat voivat löytää omia voimavarojaan. Jokainen saa jakaa omia 
kokemuksiaan sillä tavalla kuin se juuri kyseisenä päivänä tuntuu hyvältä. 

3. Yhteisöllisyys
Perhe on yhteisö, koulu on yhteisö, vapaa-ajan harrastusporukka on yhteisö. On työyhteisöjä, ver-
taistukiyhteisöjä ja asuinalueiden yhteisöjä. Yhteisössä on voimaa 

-kunhan yhteisössä vallitsee aito vuorovaikutus
-kunhan yhteisö suo jokaiselle jäsenelle mahdollisuuden omaan kasvuun
-eikä yhteisön mahdollisia sortavia elementtejä katsota läpi sormien. Sortavia elementtejä voivat olla 
syrjiminen, alistaminen tai vaikka vihamielisyys yhteisön ulkopuolisia kohtaan. 

Yhteisökasvatus pyrkii vahvistamaan yhteistoimin-
taa sen sijaan, että koettaisimme pärjätä yksin. 
Liika yksilökeskeisyys yhteiskunnassamme johtaa 
helposti kilpailutilanteisiin. Sosiokulttuurinen in-
nostaminen on sosiaalipedagoginen työote, jonka 
avulla luodaan aktiivista ja vahvaa yhteisöllisyyttä. 
(ss. 204-207). DaisyLadiesin naiserityinen yhtei-
söllisyys on huikea voimavara. On tärkeä kokemus 
oppia yhdessä ja kuulua joukkoon. Sekin on tär-
keää, että on olemassa turvallinen ja mukava paik-
ka, jonne poistua kotiympyröistä. 

4. Toiminnallisuus ja luovuus
Toiminnallisen ryhmän perustaminen on esimerk-
ki yhteistoiminnallisuudesta. Ryhmän toimintaa 
voi helpottaa yhteisesti mietitty tavoite. Yhteinen 
tavoite sitouttaa osallistujat toimintaan myöntei-
sellä tavalla. Työskentelyn reflektoiminen on tär-
keää – eli arvioidaan, kuinka työskentely sujuu, ja 
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mitä tekemisestä opitaan matkan varrella. DaisyLadiesissa tällaista toimintaa on esimerkiksi mosaiik-
kiryhmä. Ryhmä valmistaa yhdessä mosaiikkiteoksia Maailmanpuutarhaan. 

Toiminnallinen työskentely voi pitää sisällään elämyksellisiä, luovia ja taiteellisia elementtejä, jotka 
huomioivat ihmisen kokonaisvaltaisesti. Musiikin, kuvataiteen, käsitöiden, teatterin ja muiden luovi-
en menetelmien avulla on mahdollista tehdä monipuolisesti sosiaalipedagogista työtä. Tärkeää ei ole 
taidoilla päteminen – se kuka ”osaa piirtää” tai ”ei osaa” - vaan heittäytyminen luovaan prosessiin. 
Onnistumisen kokemus on tärkeää. Nähdyksi tuleminen on tärkeää. Tehtyjä teoksia voi olla mukavaa 
asettaa näytille. Yhteisiä saavutuksia voidaan juhlia yhdessä. (ss. 209-216)

5. Teorian ja käytännön yhteenkietoutuneisuus 
Harjoittelijana opettelen vasta teorioiden pohjalta toimimista. Ammattilaisuus ja ammatti-identiteet-
ti muotoutuvat ajan ja kokemusten saatossa. Kerään ammatilliseen reppuuni erilaisia toiminnallisia 
metodeja pikku hiljaa. Harjoittelu on ihana tilaisuus saada kokeilla käytännössä. Olen jo päässyt ko-
keilemaan symbolilaatikon käyttöä. Lisäksi olen pitänyt tunnin, jossa haaveilimme tulevasta kesästä. 
Harjoitteluni jäljellä olevien viikkojen aikana kirjoitamme yhdessä naisten kanssa kirjeen itsellem-
me tulevaisuudesta käsin. Viimeiseksi aktiviteetiksi suunnittelen, että teemme yhdessä jättimäisen 
päivänkakkaran, Mahdollisuuksien Daisyn. Toivon näkökulma on olennainen sosiaalipedagogisessa 
työssä. Jotta toiminnallani on kestävä pohja, luen jatkuvasti teoriaa suunnitelmieni tueksi. Reflektii-
visyys kuuluu ammattilaisen työkalupakkiin: omaa toi-
mintaa arvioidaan jatkuvasti. Urautuminen ei ole näis-
sä hommissa mahdollista. Toimintaa arvioidaan myös 
ryhmän kesken. Tämän vuoksi kysyn ryhmältä tunnin 
jälkeen miltä työskentely tällä kertaa tuntui. 

Kolmitasoisuus: yksilö-yhteisö-yhteiskunta
Sosiaalipedagogisen työn erityinen tehtävä on tukea 
ihmisen sosiaalista kasvua. Se on yhteiselämän tuke-
mista yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Jossain määrin 
kaikki kolme tasoa ovat työssä läsnä: yksilö, yhteisö ja 
yhteiskunta. (s. 224) Yhteiskunta ei ole ihan lähiaikoina 
tulossa valmiiksi. Työtä riittää oikeudenmukaisuuden 
ja yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi kaikilla tasoilla. 
Ulkopuolisuuden tunteen ja pahoinvoinnin kitkeminen 
on tärkeitä periaatteita. 

Lähdeluettelo
Ryynänen, S.;& Nivala, E. (2019). Sosiaalipedagogiikka 
- kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Tallinna: Gaude-
amus Oy.
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Emilia Purontaus, Yrkeshögskolan Novia

Opiskelen toista vuotta sosionomiksi ammattikorkeakoulussa Noviassa. 
Olen opiskelujeni aikana opiskellut sosiaaligerontologiaa, päihdetyötä, so-
siaalipedagogistatyötä ja paljon muuta ja minun kiinnostukseni kohteena 
on muun muassa tehdä työtä ikääntyvien ihmisten kanssa. Kun minun oli 
aika etsiä kymmenelle viikolle kestävälle työharjoittelulleni työpaikkaa, ha-
lusin haastaa itseni ja lähteä aivan uudelle alueelle, jota en ole vielä opis-
kellut. Halusin kokeilla, että onko maahanmuuttotyö sellainen työ, joka 
voisi minua kiinnostaa. Niinpä otin yhteyttä DaisyLadiesiin ja tässä minä 
nyt olen, kirjoittamassa minun kokemuksista työharjoittelustani. 

Ennen kun aloitin minun työharjoitteluni olin todella jännittynyt, että miten minulla tulee mene-
mään, koska minulla ei ole minkäänlaista kokemusta tai oppia maahanmuuttotyöstä. Aloin ajatella, 
että miten minä pystyn ohjaamaan ihmisiä, jotka on tullut ympäri maailmalta, ja olen itse asunut 
koko elämäni Suomessa? Pystynkö kohdata ihmisiä erilaisista kulttuureista oikealla tavalla? Entä jos 
sanon tai teen jotain mitä loukkaa toista ihmistä toisesta kulttuurista ainoastaan minun tietoni puut-
teesta? Mietin paljon näitä asioita ja päätin ottaa selvää, miten minä sosionomina kohdan ja ohjaan 
ihmisiä erilaisista kulttuureista. Otin selvää kirjojen ja internetin avulla, sain paljon uutta tietoa ja 
sain hyvän kuvan, että millainen esimerkiksi kulttuurisensitiivinen asiakastyö on. 

Ensimmäinen työharjoitteluni päiväni saapui, olin innoissani ja jännittynyt. Muistan ajattelevani rau-
hoittaakseni itseni, että olen työharjoittelija ja tulin DaisyLadiekselle oppiakseni uutta ja kukaan ei 
odota minulta kaikki tiedot ja taidot. Heti ensimmäisenä päivänä minä huomasin kuinka kotoisa, 
lämminhenkinen ja osallistava DaisyLadies on. Sen lisäksi huomasin nopeasti kuinka rento, mukava 
ja turvallinen ilmapiiri täällä on, joten jännitykseni katosi nopeasti.  Olen työharjoitteluni aikana ko-
kenut aivan uusia kokemuksia jo ensimmäisestä päivästä, kun kävin Punaisen Ristin vastaanottokes-
kuksessa jakamassa ruokaa ukrainalaisille pakolaisille.

Se on kokemus, jota en varmasti ikinä unohda 
sillä se kosketti minua syvästi ja antoi minulle 
aivan uuden näkökulman elämään. Opin pal-
jon siitä kokemuksesta ja huomasin esimer-
kiksi kuinka vaikeaa, on ymmärtää toista ih-
mistä, kun ei puhuta samaa kieltä. Ylipäätänsä 
kohdatessani ukrainalaisia pakolaisia DaisyLa-
diessa olen huomannut, että täytyy olla luova 
kehonkielessä selittäessä joku asia ihmiselle, 
joka ei puhu ollenkaan samaa kieltä. No mut-
ta onneksi google kääntäjä on myös olemas-
sa, josta saa suuri apu! 

Työharjoitteluni aikana olen päässyt mukaan 
suomen kielen tunnille auttamaan, olen saa-
nut olla mukana vetämässä liikunta tuntia, 
kokeilla miten on työskennellä tulkkien kans-
sa, pitänyt luentoja hyvinvoinnista, syönyt 
herkullista ruokaa sekä jälkiruokaa CafeDai-
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systa, nähdä miten tuetaan kotoutumista, oppinut paljon uutta 
eri kulttuureista, tavannut aivan ihania naisia ja työkavereita ja 
paljon muuta! Olen työharjoittelun aikana kehittänyt itseni am-
matillisella tasolla ja yksityisellä tasolla. Olen työharjoitteluni 
aikana monta kertaa astunut minun mukavuusalueeni ulkopuo-
lelle, joista yksi suurimmista on ollut suomen kielen puhuminen. 
Minulla on äidinkielenä ruotsia enkä yleensä puhu paljon suo-
mea arkipäivisin. Täällä DaisyLadiessa olen päivittäin puhunut 
suomea ja se on kehittänyt minun suomeni ja olen rohkaistu-
nut puhumaan sitä.  Olen erittäin kiitollinen DaisyLadiesille tästä 
työharjoittelusta sillä se on opettanut minulle paljon uutta, jota 
tulen ottamaan mukaan tulevaisuuteen!

Toivotan kaikille hyvää ja aurinkoista kesää! 
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Sanna Jokinen, Raseko

Olen 36 vuotias ensimmäisen vuoden merkonomiopiskelija ja suoritan 
ensimmäistä työssäoppimisjaksoani täällä DaisyLadiesissä Tämän ke-
vään ajan. Olen päässyt tutustumaan upeisiin naisiin eri kulttuureista, 
osallistunut erilaisiin tunteihin, tehnyt ja pitänyt luentoja sekä oppinut 
uusia asioita muista kulttuureista. 

Kevään aikana olen päässyt vetämään suomenkielentunteja, olen pi-
tänyt venyttelytunteja, askartelua jossa olemme tehneet ystävännau-
hoja, luennoinut tasa-arvosta Suomessa sekä sienistä ja hygieniasta. 
Luentojen pitäminen on ollut minulle uutta, ja on ollut palkitsevaa 

poistua omalta mukavuusalueelta ja kokeilla uusia asioita. On ollut ihana saada ideoida tunteja ja 
osallistua muiden pitämiin tunteihin ja luentoihin. Täällä on todella saanut käyttää luovuuttaan ja 
käsitellä itsellekin tärkeitä aiheita.

Pääsin mukaan myös hyvin merkittävään työhön, kun DaisyLadies osallistui Ukrainalaisten pako-
laisten auttamiseen, käymällä läpi ja järjestämällä lahjoituksena tulleita vaatteita. On ollut hienoa 
nähdä, miten moni on lähtenyt mukaan auttamaan, ja miten tärkeää apu on ollut. Sain myös pitää 
ukrainalaisille yhden suomentunnin varsinaisen opettajan ollessa sairaana. 

Kaikin puolin työ on ollut todella monipuolista, opettavaa ja palkitsevaa. Olen todella kiitollinen tästä 
harjoittelupaikasta, ja annetusta mahdollisuudesta täällä.

Jo ensimmäisenä päivänä täällä huokui yhteisöllisyys, välittäminen ja kaikkien hyväksyminen omana 
itsenään. Vaikka naisia on monista eri kulttuureista ja lähtökohdista, on tunnelma hyvin yhteisölli-
nen ja perheenomainenkin. Vaikka välillä tulee rankempiakin asioita, on täällä silti yleensä iloinen 
ja lämmin ilmapiiri. Vaikka harjoitteluni kestääkin yhteensä puoli vuotta, on se aivan liian lyhyt aika 
täällä vietettäväksi. Ja vaikka harjoitteluni päättyykin, jää DaisyLadies sydämeeni ihanana muistona 
upeista ihmisistä täällä.

Merkonomi-harjoittelijan kokemuksia
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Iria Prieto, Turku University of Applied Sciences

I’m an exchange student from Spain, where I study Psychology. 
Here I’ve been doing Social Services courses at the Turku University 
of Applied Sciences. I arrived in Finland for the first time in January 
and I instantly felt as if entering my own home – when I was a kid 
I was used to very cold and snowy winters.

As of now, I have stayed in Turku for 4 months and I’ve been 
coming to Daisy Ladies for almost all of that time. I came here 
because I chose it as the place for my practical training. I’ve always 
been interested in social work with adults focused on integration. 
All the courses I had regarding social matters helped me have 
a theoretical perspective, but I was never too in touch with the 
different cultures we ever talked about. My stay here has provided 

me the opportunity to engage with communities I had never been involved with and learn by first 
hand how their cultures and traditions are – not every culture gives the same importance to some 
matters

I’ve listened to conversations more than I’ve participated in them, partly because I’m shy, partly 
because I found it hard to speak in Finnish with my little knowledge of the language… But mostly 
because, before anything else, I thought I should listen and learn about the different perspectives 
that being in such a multicultural environment offered to me. The Finnish classes we attended were 
very helpful to do so, as otherwise it would have been almost impossible for me to connect with 
people.

I didn’t know what to expect from DaisyLadies when I started 
here, but I was shocked to discover the familiarity they work 
with: I think formalities often hold up the integration process, 
so I was very glad to see that wasn’t the case. I particularly 
enjoyed the fact that activities would often require people to 
be participatory: everybody would try to take part in them and 
they would usually offer a few jokes or funny moments. I also 
learnt how important it is to have basic lectures (regarding 
hygiene or self defense, for example) and multiple translators, 
since -of course- not all of them have the same background and 
often may need some personalized assistance to go through 
some activities or lectures.

The environment in DaisyLadies feels relaxed yet it’s quite 
productive – Finnish courses and seminars take place every 
day. Due to the war that Russia initiated against Ukraine, Daisy 

Experiences as an exchange student - Iria & 
Kateryna
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Ladies quickly organized to collect food, clothes and objects 
donations and prepare them for the refugees that needed 
essentials. I’m very glad I could help with little things like 
preparing the donation boxes: I felt useful and in the end 
all little things are very important.

Preparing a Spanish game to play together also made me 
feel good – they liked it quite much! I realized it’s important 
to keep people interested in the activities prepared in 
order to keep them engaged in them as long as their stay 
here lasts. I gained so much regarding my social skills in big 
groups, mostly because I felt very welcomed at all times, 
despite not being very talkative. I enjoyed my time at Daisy 
Ladies and very much wish I had started my stay here 
sooner because it was useful for the language and for the 
heart.

Kateryna Mantulenko, Yrkeshögskolan Novia

“From lost to desire”

“You will always find a way to be helpful “, - these are my mom`s 
words, who tried to force me to leave the country a week after the 
war began. And although at that moment I was trying to resist, in 
time I realized that she was right.

My name is Kateryna Mantulenko, I’m from Ukraine. I left home on 
March 8 and came to Finland. The only condition for me to leave 
family was to be as helpful as possible wherever I am. And thanks to 
“Daisy Ladies”, I was able to use my support resources.

At “Daisy Ladies”, I met many incredible people from different ethnic groups, a very energetic and 
inspiring team, Ukrainian refugee women, whom I was really able to help as a social worker. I was 
observing the way of communicating there, leading live, I got my own insights and ideas. In particular, 
I was so impressed by the organization of the leisure activities, which include educational aspects 
such as watching news and learning Finnish. Thanks to language courses at “Daisy Ladies”, it has 
become easier for many Ukrainian women to integrate into a new language and cultural environment. 
Humanitarian aid, to which many Ukrainian women have turned, has also become very important.
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I am infinitely grateful to the whole team for the wonderful experience, for the opportunity to 
immerse myself in understanding the category of migrant women and the specific of working with 
them. I also very grateful for the inspiration of Hissu, who ignites with her energy and desire to do 
her job, and also to Sofia and Mira, who support this enthusiasm. Two months ago, my dad was killed 
at the war and I was completely lost and now I have new goals and new desire to achieve them.
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Kuvia 
kevään 

toiminnasta
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Teksti: Mira Jyläskoski

Yksi DaisyLadiesin tavoite on, että jokainen 
meiltä eteenpäin lähtevä nainen tietää hieman 
paremmin, mitä elämältään haluaa. Tähän apu-
välineeksi on kehitetty DaisyRekry, jonka tavoi-
te on yhdistää maahanmuuttajanaiset työn-
antajien kanssa. Tavoitteena on myös auttaa 
naisia työpolun alussa. Haastattelimme Turun 
Osuuskaupalla HR-spesialistina työskentelevää 
Veera Kaislasaloa siitä, millaisia asioita työnan-
tajat ottavat huomioon palkatessaan työnteki-
jöitä. 

Kaislasalo muistuttaa työnhakijaa erityisesti pitä-
mään itsestään huolta.

-Nuku riittävästi ja syö hyvin ennen haastatte-
luun saapumista. Terveet elämäntavat näkyvät 
ulospäin ja edesauttavat myös fyysisessä työssä 
jaksamista. 

Yleisesti työhaastattelussa on tärkeää muistaa 
positiivinen asenne. Heti alusta alkaen luodaan 
mielikuvaa siitä millainen ihminen työnhakija 
on. Sillä, jos sanat välillä menevät sekaisin, ei 
ole merkitystä, jos työnhakijalla on oikeasti halu 
työskennellä. 

-TOK:illa töissä oleminen on, kuin olisit osa isoa 
joukkuetta. Joukkueeseemme kuuluu monenlai-
sia ihmisiä ja jokaisella on siinä omat vahvuuten-
sa. 

Työnhakijan on siis tärkeää muistaa, mihin työ-
paikkaan hakee. Onko kyse yksilönä tehtävästä 
työstä vai nimenomaan yhdessä tehtävästä työs-
tä. 

Kaikissa työpaikoissa opiskelutaustalla ja työko-
kemuksella ei ole merkitystä, monessa työpai-
kassa voin niin sanotusti kasvaa työhön. Myös 

asiat joista työnhakija on kiinnostunut ja esimer-
kiksi harrastuspohja voi toimia hyvänä pohjana 
työnhaulle. Onkin tärkeää muistaa työhaastat-
teluissa kertoa myös muusta, kuin omasta am-
mattitaidostaan. On myös todella tärkeää osata 
kertoa mitä itse toivoo työpaikalta ja työyhteisöl-
tä. Monet työpaikat tarjoavat vuorotyötä, joten 
työnhakijan tulee olla rehellinen omasta jaksa-
misestaan. Vuorotyötä tehdään myös arkisin ja 
viikonloppuisin.

Työhaastatteluita ei tarvitse jännittää, Kaislasalo 
muistuttaa että: 

-Haastattelija haluaa hakijan onnistuvan! Se on 
kummankin etu. Muista positiivinen ulosanti ja 
katsekontakti. 

Kaikkea tätä naiset pääsevät harjoittelemaan 
DaisyRekry-hankkeen kautta. Haemme naisten 
kanssa yhdessä työpaikkoja, mutta harjoittelem-
me myös työhaastattelutilanteita. DaisyRekry on 
myös työnantajan tuki ja turva, kun nainen aloit-
taa työelämässä. Jos huomaamme, että nainen 
tarvitsee esimerkiksi lisää suomenkielen opetus-
ta, sitä on mahdollista järjestää DaisyLadiesin ti-
loissa kerran tai kaksi viikossa. 

DaisyRekryn on tarkoitus toimia askeleena kohti 
työelämää, jatkopolkuna helpottamaan naisten 
yhteiskuntaan integroitumista. Monella on ha-
lua päästä osaksi työelämää tai opiskelua, mutta 
taidot voivat olla puuttellisia. Tässä kohtaa Dai-
syLadies toimii apuna.

DaisyRekry ponnahduslautana kohti 
työelämää

18     2/2022   DAISY NEWS



DaisyLadies sai kunnian valmistaa ruuat sekä hoitaa tarjoilun Turun kaupungintalolla järjes-
tetyssä Iftar-illassa 26.4.2022. Iftar on arabiaa ja tarkoittaa ateriaa, joka tarjoillaan paaston 
päättyessä auringon laskettua. CafeDaisyn tiimi (Shahla, Svetlana, Faranak ja Farzana) hoiti 
kaiken erittäin onnistuneesti ja saimme paljon kiitosta.

DaisyLadies haluaa kiittää pormestari Minna Arvea, Turun kaupunkia sekä 
kaupungintalon henkilökuntaa tästä mahdollisuudesta!

Turun 
kaupungintalon 

Iftar-ilta

19DAISY NEWS   2/2022      



DaisyLadies ry järjesti perinteisen jäsenristeilyn parin vuoden tauon jälkeen 7.6.2022.  Risteily to-
teutettiin Viking Linen picnic-risteilynä Maarianhaminaan ja takaisin. Menomatkalla pääsimme tu-
tutumaan uuteen Viking Gloryyn ja takaisinpäin seilasimme tutulla Viking Gracella. Menomatkalle 
olimme varanneet kokoustilan, jossa järjestettiin ohjelmaa. Ohjelma sisälsi mm. erilaisia tutustumis-
leikkejä, Bingo-kilpailun sekä DaisyLadies ry:tä käsittelevän tietovisan. Laivanvaihdon jälkeen herku-
teltiin buffetissa ja loppumatkalla vallattiin tanssilattia. Risteily onnistui erittäin hyvin ja se tullaan 
varmasti järjestämään taas uudestaan!

DaisyRisteily 2022

20     2/2022   DAISY NEWS



Teksti: Mira Jyläskoski

Perjantaina 13.5.2022 DaisyLadies osallistui Tu-
run Kaupungin järjestämään seminaariin, aihee-
na Varhaiskasvatus monikulttuuristen perhei-
den tukena. Käsi kädessä -koordinaattori Mira 
Jyläskoski oli osa seminaarin päättävää keskus-
telupaneelia. Muut panelistit olivat Rauan Ba-
dawieh (Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelija, 
Turun Yliopisto), Hatice Kutuk (MVVK Monikult-
tuurinen varhaiskasvatus, koulu ja koti ry), Kirsi 
Peltonen (Lastenpsykiatrian Tutkimuskeskus, 
Turun Yliopisto) sekä Sari Vanha-Perttula (Pelas-
tusarmeijan ihmiskaupan vastainen työ, varhais-
kasvatuksen erityisopettaja). 

Seminaarissa käsiteltiin laajasti varhaiskasva-
tuksen mahdollisuuksia olla monikulttuuristen 
perheiden tukena. Päivän aloittivat projektikoor-
dinaattorit Tiina Vanhanen, Tarumaija Aalto ja 
Elina Sandelin. Sen jälkeen ääneen pääsi päi-
väkodinjohtaja Klaus Rytöhonka, joka on teh-
nyt pitkän uran varhaiskasvatuksen parissa. Ry-
töhongan jälkeen Kaisa Urjansson ja Hannele 
Kontsas-Vähäsilta (jotka toimivat ns kieku-opet-
tajina, eli varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuri-
opettajina) kertoivat KieliPedasta. 

KieliPeda on kehitetty työvälineeksi, jonka tar-
koitus on tukea nimenomaan kielitietoista var-
haiskasvatusta, kohteena erityisesti monikieliset 
perheet. Sen avulla arvioidaan ja kehitetään oppi-
misympäristöjä kielitietoisuuden näkökulmasta, 
tarkastellaan yhdessä perheen kanssa monikie-
lisen lapsen kielimaailmaa, sekä seurataan mo-
nikielisen lapsen suomen kielen taitojen kehitty-
mistä. Sen ei ole tarkoitus olla vain yksi lomake 
muiden joukossa, vaan nimenomaan aktiivinen 
työväline jolla varhaiskasvattajat voivat tarkas-
tella myös omaa työympäristöään ja toiminta-
mallejaan. KieliPeda-työvälineen laatimiseen on 
osallistunut varhaiskasvatuksen ammattilaisia 

eri puolilta Suomea, minkä lisäksi työvälinettä 
pilotoitiin kehittämisvaiheessa 27 kunnassa. 

KieliPedan jälkeen Jonna Nieminen ja Annika 
Salminen puhuivat vanhempien kanssa tehtä-
västä kieliyhteistyöstä, esiin nousivat erityisesti 
tilannetaju, tilan antaminen vanhemmille ja se, 
että on tärkeää hyödyntää lapsen omaa kiel-
tä myös varhaiskasvatuksessa. Ehdotuksina tuli 
mm, että varhaiskasvatus ennakoi tulevia päiviä 
ja pyytää vanhemmilta esimerkiksi päiväteeman 
mukaisia sanoja lapsen omalla kielellä. Myös kir-
jaston merkitystä korostettiin, sillä Turun Pääkir-
jastolla on laaja kokoelma eri kielisiä kirjoja. 

Ennen päivän päättävää keskustelupaneelia, ker-
toi erikoistutkija Kirsi Peltonen traumatisoitunei-
den lasten kohtaamisesta. Suomen on tullut iso 
joukko ukrainalaisia lapsia, joista osa päätyy var-
haiskasvatuksen piiriin viimeistään syksyllä 2022. 
Esillä oli miten traumat voivat näkyä lapsen käyt-
täytymisessä ja miten niitä voidaan lapsen kans-
sa käsitellä. Tärkeintä on antaa tilaa lapselle olla 
lapsi, eikä nähdä häntä pelkästään uhrina. 

Päivän päätti keskustelupaneeli, jossa kysymyk-
sinä olivat miten monikielisten perheiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä tulisi parantaa, millä konk-
reettisilla tavoilla voidaan edistää lasten yhden-
vertaisuutta ja mitkä ovat keskeisiä asioita, joilla 
edesautetaan sotaa paenneiden ukrainalaisten 
hyvinvointia yms. Yhteistyössä nostettiin esiin 
erityisesti paperien kautta tapahtuva viestintä, 
hyvin usein monikielisessä perheessä kirjeet ja 
Wilma-viestit jäävät avaamatta. Parhaiten van-
hemmat tavoittaa, kun varhaiskasvatus antaa 
paperin haku- tai noutovaiheessa huoltajalle 
käteen. Yhdenvertaisuudessa korostettiin lasten 
omien kulttuuritaustojen esiintuontia ja ukrai-
nalaisten osalta keskusteltiin leikin parantavasta 
voimasta.

DaisyLadies ry Turun kaupungin 
varhaiskasvatus-seminaarissa
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Teksti: Aino Ikivirta

Mikä? SitraLabin Kunnallisen vaikuttamisen uu-
det tavat -keskustelupaneeli + työpaja Turun 
pääkirjastossa 13.5.2022.

Paneelikeskustelijoina:
• Elina Rantanen, Hyvinvoinnin apulaispor-

mestari 
• Sampo Ruoppila, kaupunkitutkimus 
• Joonas Leppänen, Uuden vaikuttamisen ta-

vat -projektin johtava asiantuntija, Sitra

Osallistuimme DaisyLadiesin Sofia Henttusen, 
Emilia Purontauksen ja Iyman Barkat kanssa 
SitraLabin kunnallista osallistumista koskevaan 
työpajaan. Kehityspaja kokosi yhteen paikallisia 
vaikuttajia. Työpajan tarkoituksena oli etsiä ja 
tunnistaa kuntalaisten osallistumiseen liittyviä 
muutostarpeita. Havaintojen pohjalta kehitetään 
keinoja parantaa kuntalaisosallistumista. Kehi-
tyspajoja järjestettiin yhteensä viisi: Helsingissä, 
Turussa, Kuopiossa ja Oulussa sekä viidentenä 
kaikille avoin verkkotapahtuma. Turun tilaisuus 
järjestettiin symbolisesti kaikkien saavutettavis-
sa olevassa paikassa – pääkirjastossa. Tapahtu-
man alustuksena toimi keskustelupaneeli, jonka 
jälkeen osallistujat työskentelivät pienryhmissä 
päivän teemaa pohtien.

Mikä osallistumisessa mättää? Mikä on vikana 
etteivät ihmiset koe voivansa vaikuttaa yhtei-
siin arjen asioihin? Keskusteluosuus polkaistiin 
käyntiin tiivistämällä kunkin keskustelijan ydin-
teesit aiheesta. Turun apulaispormestari Elina 
Rantanen kiteytti näkemyksensä teesiin ”enem-
män aitoa dialogia, vähemmän näennäistä 
osallistumista”. Sitran Joonas Leppäsen tiivistys 
kuului: ”osallistuminen on helppoa. Se tarvitsee 
hyppysellisen rohkeutta ja ripauksen osaamista”. 
Osallisuus on kaupunkitutkija Sampo Ruoppilan 
kestoteema. Hänen teesinsä kuului ”osallisuus-

tiedosta välittäminen on sattumanvaraista – vä-
littäminen on retuperällä”. 

Keskustelussa todettiin että suomalaisten ylei-
nen luottamus instituutioihin on vankka. Sen 
sijaan ihmisten usko vaikuttamiseen horjuu. 
Päätöksenteosta puuttuu yhteinen dialogi: Ih-
miset kokevat ettei heitä kuunnella ennen pää-
töksentekoa. Se, ettei yhteiskunnan hiljaisimpia 
saada mukaan, on ongelma. Asiantuntijoiden 
olisi haettava suoraan tietoa hiljaisimmilta. Ihmi-
set kokevat osallistuminen vaikeaksi. Sähköisis-
tä kanavista puuttuu dialogisuus. Ne typistyvät 
käytännössä kaupunkilaisten palautekanaviksi. 
Keskustelussa nousikin esiin ehdotus siitä jos 
kuntalaisten antamia palautteita voitaisiin arkis-
toida, ja käyttää päätöksenteon tukena julkishal-
linnossa. 

Keskustelupaneelin jälkeen jakauduimme pien-
ryhmiin. Pienryhmissä pohdimme sitä, mikä 
osallistumista estää, missä osa-alueella tapah-
tuu tällä hetkellä muutosta, sekä missä tilan-
netta tulisi aktiivisesti muuttaa. Yhteenvedossa 
totesimme kaikkien pienryhmien keskustelleen 
tykönään pitkälti samoista teemoista. Aito yh-
teisöllisyys on Suomessa lapsenkengissä. Osal-
listuminen koetaan hankalaksi ja tylsäksi. Osal-
listumisen kynnystä nostaa olettamukset, että 
pystyäkseen osallistumaan olisi oltava tietojen-
sa perusteella asiantuntijan tasolla. Pohdimme 
yhteisöjen optimaalista kokoa. Millainen olisi se 
raekoko jossa ihminen kokisi luontevaksi osal-
listua? Kaupunkitilojen on oltava esteettömiä 
niin fyysisesti kuin henkisestikin. Kuntalaisten 
nettipalveluiden on oltava helppokäyttöisiä. 
Viestinnässä on parannettavaa – esimerkiksi 
maksullisten lehtien palstoilla ilmoittaminen on 
eriarvoistavaa. Ei voida olettaa että asioista il-
moittamien somekanavilla tavoittaa kaikkia. On 
pohdittava uudenlaista lähestymistapaa kuinka 
palvelut tuodaan ihmisille. 

DaisyLadies ry SitraLabin kunnallisen 
osallistumisen työpajassa
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Iyman Barkatin haastattelu:

”Keskustelupaneeliin ja työpajaan osallistuminen 
tuntui hienolta, vaikka eri alojen asiantuntijoiden 
kanssa juttelu jännitti minua ensin. Aluksi tuntui 
hankalalta osallistua keskusteluun, sillä kaikki pu-
huivat niin nopeasti. Keskustelimme työpajassa 
ensin siitä millaisia ongelmia kuntalaisten osal-
listumisessa on. Toin itse keskusteluun mukaan 
töiden ja opiskelupaikkojen saamisen vaikeuden 
sekä vaikeuden löytää tietoa siitä mitä missäkin 
tapahtuu. Näkemykseni mukaan on myös han-
kalaa luottaa siihen että asioihin on mahdollis-
ta vaikuttaa. Minusta tuntui tärkeältä osallistua 
mukaan vaikka aluksi olikin hankalaa rohkaistua”

Neljällä paikkakunnalla tapahtuvien työpajo-
jen sekä verkko-työpajan jälkeen SitraLab ko-
koaa työpajojen tulokset yhteen. Niiden poh-
jalta SitraLab käynnistää muutosohjelman, 
joissa alueellisen vaikuttamisen ongelmakoh-
tiin pureudutaan. Tavoitteena on kehittää uu-
denlaisia ratkaisuja kuntademokratian kohen-
tamiseksi. 

Lisätietoa: www.sitra.fi/aiheet/sitra-lab
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Teksti: Petsi Mohammadi ja Bahman Essada

Olen Petsi Mohammadi ja toiminut turvalli-
suusalalla 7 vuotta. Itsepuolustus ei ole pelkäs-
tään poliiseille, vartijoille tai kamppailulajeja 
harrastavalle. Itsepuolustus on asia mitä jokai-
sen pitäisi osata, sillä maailma on täynnä uhkia, 
vaikka niitä ei satu kohdalle päivittäin, tai toivon 
mukaan koskaan. 

Olen Bahman Essada ja toiminut turvallisuusa-
lalla 5 vuotta. Itsepuolustus on kuten muutkin 
urheilulajit, jota ei opi lukemalla tai katsomalla. 
Itsepuolustuksessa ei vaadita voimaa, tai kokoa. 
Itsepuolustus vaatii keskittymistä ja rauhallisuut-
ta.

Olemme järjestäneet säännöllisesti osana Dai-
syLadies ry:n toimintaa naisten itsepuolustus-
tunteja, joiden aikana olemme antaneet naisille 
turvallisuustietoa sekä opettaneet konkreettisia 
itsepuolustusliikkeitä.

Yksi suurin ongelma itsepuolustustreeneissä on 

naisten ja miesten välinen fyysinen kokoero. 
Toinen haaste liittyy vähäiseen naisharrastajien 
määrään. Moni laji on rakennettu niin, että nais-
ten on erittäin vaikea lähestyä lajia. Moni halu-
aisi treenata niin, että pari tai jopa opettaja olisi 
nainen.

Naisten itsepuolustustreenit pitää olla rakennet-
tu naisille. Tämä tarkoittaa omia räätälöityjä tek-
niikoita, jotka sopivat naisten ominaisuuksille. On 
tärkeää, että tekniikat ovat helposti lähestyttäviä 
ja eteneminen rauhallista. Silloin kukaan ei säi-
kähdä liikaa. Naisilla kun tuntuu olevan hieman 
miehiä korkeampi kynnys olla kamppailumieles-
sä fyysisiä. Naiset kuitenkin haluavat hikoilla, ja 
siksi onkin hyvä, että naisten itsepuolustus on 
myös kovaa kuntoilua.

Yksi yleisimmistä naisiin kohdistuvista uhista on 
ranneote. Ote ei itsessään ole kovin vaarallinen, 
mutta saattaa hyvin nopeasti johtaa uhkaaviin ti-
lanteisiin. Ranneotteesta tilanne saattaa hetkes-
sä muuttua kuristukseksi tai uhkaaja voi lyödä 
otettuaan kiinni ranteesta. Ranneotteesta irrot-

Itsepuolustuskurssilla opitaan tärkeitä 
taitoja

Petsi (vas.) ja Bahman (oik.) 
näyttävät miten ranneotteesta 
vapaudutaan.
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tautuminen on erittäin tärkeä taito, joka jokaisen 
naisen tulisi osata.

Päästyäsi irti ranneotteesta olet jo näyttänyt 
vastustajallesi, että et luovuta ilman taistelua. 
Irrottautuminen mahdollistaa myös pakenemi-
sen. Hyökkääjät valitsevat usein heikkoja uhreja. 
Itsepuolustustaitojen karttuessa ja kunnon kehit-
tyessä itseluottamuksesi kasvaa ja todennäköi-
syytesi joutua uhkaavaan tilanteeseen vähenee.
Paras itsepuolustus on, että ei joudu uhkaaviin 
tilanteisiin. Itsepuolustustaitojen treenaami-
nen herättää ennakoimaan tilanteita ja auttaa 
pysymään rauhallisena, kun tositilanne sattuu 
kohdalle. Uskomme vahvasti, että seuraamalla 
ympäristöä ja huomioimalla, mitä ympärilläsi ta-
pahtuu, voi välttää suurimman osan uhkaavista 
tilanteista.

DaisyLadies ry on aloittanut myös YouTube-ka-
navallaan videosarjan, jossa esitellään erilaisia 
itsepuolustusliikkeitä. Videoilla esitellyt itse-
puolustusliikkeet on tarkoitettu turvaamaan ar-
kea uhkaavissa tilanteissa. 
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DaisyLadies ry järjesti 19.5.2022 Ukrainalaiset 
keskuudessamme -seminaarin. Tilaisuuden ava-
si DaisyLadies ry:n toiminnanjohtaja Hülya ”His-
su” Kytö. Tämän jälkeen kuultiin ukrainalaisen 
Valentina Derchukin laulu- ja runoesitys. Valen-
tina on taitava nukkejen tekijä ja lahjoitti esityk-
sensä jälkeen kolme upeaa käsintehtyä nukkea 
DaisyLadies ry:lle, kiitämme lämpimästi!

Puhujina paikalla olivat ukrainalaiset Anastasiia 
Valiavko (Master degree in ”Clinical psychology 
with basis in psychotherapy”) ja Anna Krasna 
(Bachelor degree in Psychology) sekä Aivoliit-
to ry:stä psykologit Sari Hesselgren ja Timo Te-
räsahjo. Tilaisuuden tulkkasi ukrainaksi Katery-
na Mantulenko.

Anastasiia ja Anna kertoivat sotaa paenneiden 
ukrainalaisten kokemista erilaisista traumoista 
ja niiden vaikutuksesta fyysiseen ja psyykkiseen 
hyvinvointiin. 

Sari ja Timo antoivat esityksessään konkreettisia 
työkaluja stressin ja vaikeiden tunteiden käsitte-
lyyn. Seminaari onnistui erittäin hyvin ja saimme 
siitä hyvää palautetta.

Seminaarissa myytiin käsinmaalattuja Ukrai-
na-kuppeja, magneetteja ja rannekoruja. Tuotot 
menivät Ukrainalaisten äiti/lapsi-kerhon toimin-
nan tukemiseen. Näitä tuotteita voi jatkossakin 
ostaa Taikapuodistamme. 
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Teksti ja kuvat: Elina Rajala

Huhtikuun lopulla 
DaisyLadiesin tiloissa 
alkoi ukrainalaisille 
suunnattu suomen 
kielen kurssi. Ensim-
mäisellä tapaamisker-
ralla varmistui, että 
kurssille on paljon 
kysyntää. Koska ha-
lukkaita osallistujia 
oli niin paljon, ryhmä 

jaettiin kahtia. Kumpikin ryhmä sai suomen ope-
tusta kolmena päivänä viikossa klo 11:30 - 14:00. 

Jo kurssin alussa oli selvää, että nämä ukrainalai-
set naiset ovat erittäin motivoituneita oppimaan 
suomen kieltä. Moni haluaa saada Suomesta töi-
tä, joten suomen opiskelu on siitäkin syystä heille 
tärkeää. Onkin ollut ilo opettaa näin innostunut-
ta ryhmää. Kurssilla olemme opiskelleet arjessa 
tarvittavaa sanastoa ja fraaseja. Lähtökohtana 
on ollut tukea ja helpottaa ukrainalaisten alku-
taivalta Suomessa. Ryhmäläisten omat toiveet 
on myös huomioitu opetuksessa. 

Kurssilaisilta kerätyssä palautteessa päällim-
mäisenä nousee esiin DaisyLadiesissä vallitseva 
lämminhenkinen ja vastaanottava ilmapiiri, jossa 
kaikki tuntevat olonsa tervetulleiksi, osaksi per-

hettä. Myös opettajat (Laura, Mira ja Elina), tulkit 
(Nina ja Anna) sekä helposti ymmärrettävä ope-
tus ja materiaalit saavat kiitosta. Suomen kielen 
kurssin ansiosta moni kokee pärjäävänsä parem-
min uudessa ympäristössä, esimerkiksi kaupassa 
ja bussissa. Ei siis ihme, että moni toivoo kurssille 
myös jatkoa. 

Omalta osaltani kiitän kaikkia kurssilaisia ja lä-
hetän erityiskiitoksen Ninalle, joka on aktiivisen 
suomen kielen opiskelun lisäksi toiminut tulkki-
na suomen kurssilla ja opettanut minulle ukrai-
naa ja venäjää. Дуже дякую!

Elina Rajala, suomen kielen opettaja
Turun kristillinen opisto

Suomen kielen alkeiskurssi ukrainalaisille jat-
kuu 8.8.2022 alkaen ma-pe klo 11.30-14.00, os. 
Linnankatu 41, 20100 Turku.

Suomea ukrainalaisille

Ryhmä A Ryhmä B
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Haastattelimme viittä suomen kielen kurssille osallistunutta ukrainalaista ja kyselim-
me millaista elämä on nyt Suomessa.

Alona Antoniuk, H`erson

Elämä Suomessa on normaalia, asumme perheeni kanssa Härkämäessä. 
Olemme saaneet asunnon mieheni työpaikan kautta. Jaamme asunnon 
toisen perheen kanssa, meillä on käytössämme neljä huonetta ja keittiö, 
kaksi huonetta per perhe. Mieheni työskentelee telakalla ja vuokra ote-
taan suoraan palkasta. Meillä on kaksi lasta, toinen on koulussa ja toinen 
päiväkodissa. Vapaalla kierrämme museoita, tutustumme kaupunkiin ja 
tietenkin opiskelemme suomea. Koululainen on saanut paljon kavereita 
Suomesta, mutta nuorempi ei oikein ymmärrä tilannetta. Jos sota jatkuu 
tai Ukraina joutuu Venäjän vallan alle, haluamme jäädä Suomeen pysy-
västi.

Oksana Ishcenko, H`erson

Suomessa on rauhallista ja hyvä olla, ei tarvitse jatkuvasti miettiä sotaa. 
Asumme perheeni kanssa Kaarinassa, mieheni on telakalla töissä ja meil-
lä on yksi, yhdeksän vuotias, tytär. Tytär on koulussa ja on saanut yhden 
ystävän. Tytär kuitenkin viihtyy Suomessa, erityisesti pyörätiet ovat ai-
heuttaneet ihastusta, koska ne tekevät pyöräilystä turvallista. Suomessa 
voi myös leikkiä turvallisesti kerrostalojen pihoilla, myös siis muualla kuin 
omalla pihalla. Ukrainasta tytär kaipaa kickboxing-harrastusta. Haluamme 
jäädä Suomeen.

Andriichenko Viktoriia, Dnepri

Elämä on rauhallista Suomessa ja viihdymme hienosti. Asumme Kupittal-
la, Turussa kaksitoistavuotiaan tyttäreni kanssa. Saimme kodin suomalai-
sen perheen parista. Heillä on iso omakotitalo, jossa on iso piha joten tilaa 
on hyvin. Sain töitä Viking Linelta, joten vapaa-aikaa on vähän suomen 
kurssin ohella. Vapaalla koitamme kuitenkin tehdä yhessä ruokaa. Kesä 
vähän jännittää, koska tyttäreni ei ole saanut ystäviä, eli ei ole tekemistä. 
Minä haluaisin jäädä Suomeen, mutta lapseni kaipaa takaisin Ukrainaan.

Suomen kielen kurssilaisten haastattelut
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Nataliia Proshkovska, Kiova

Suomessa on aivan ihanaa, täällä on rauhallista, hiljaista ja nyt kesällä 
ihanan lämmintä. Elämäni on muuten siis täydellistä, mutta mieheni jäi 
uroskissamme kanssa Ukrainaan ja kaipaan heitä. Asun tällä hetkellä Här-
kämäessä, Turussa yksitoistavuotiaan poikani kanssa. Jaamme asunnon 
toisen ukrainalaisen perheen kanssa. Meillä on käytössämme kolmiosta 
yksi huone. Poikani käy koulua Aunelassa. Minä jaan mainoksia kerran vii-
kossa, saadakseni hieman lisää rahaa. Viikonloppuisin teemme aina yh-
dessä jotain, nyt kesän aikana haluamme mennä Linnanmäelle. Lapseni ei 
ole saanut ystäviä Suomesta ja hän kaipaa takaisin Ukrainaan. Odotamme 
molemmat, että sota päättyy ja pääsemme takaisin Ukrainaan, jossa kis-
samme (ja mieheni) odottaa meitä.

Kateryna Baranovska, Nikolajev

Asumme mieheni ja tyttäreni kanssa Raisiossa kolmiossa. Mieheni on asu-
nut täällä jo vuoden, joten tänne tulo oli helppoa ja viihdymme täällä hy-
vin. Myös kolmetoistavuotias tyttäremme viihtyy täällä, koska paikat olivat 
entuudestaan tuttuja. Hän harrastaa laulamista, sitä on helppo harrastaa 
missä tahansa maassa. Hän pitää myös uimisesta. Vapaalla minä teen sa-
moja asioita, kuin mitä tein Ukrainassa. Käyn paljon kävelyllä ja tykkään 
shoppailla. Tykkään myös ommella. Mieheni harrastaa kalastamista. Toi-
von, että saamme jäädä pysyvästi Suomeen ja toivon myös, että saan töitä 
palkanlaskijana.
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DaisyLadies ry aloitti ukrainalaisille perheille suunnatun DaisyKerhon 6.4.2022. Kerho kokoontui ke-
väällä DaisyKodissa joka keskiviikko klo 15-17. Rahoitus kerhoon saatiin Turun kaupungilta. Kerhon 
vetäjinä toimivat DaisyLadies ry:n työntekijät ja vapaaehtoiset. Paikalla oli aina myös ukrainan- tai 
venäjänkielisiä tulkkeja.

Kevään aikana kerhossa riitti mukavasti kävijöitä, aikuisia ja lapsia. Lasten kanssa pelattiin, askarrel-
tiin ja leikittiin. Aikuiset saivat kerhossa tutustua toisiin ukrainalaisiin sekä suomalaisiin ja heille jär-
jestettiin infotilaisuuksia heitä kiinnostavista aiheista. Turun kaupungin asikasohjaaja Olga Henriks-
son vieraili kerhossa kertomassa ukrainaksi Turun kaupungin palveluista, työnhausta ja opiskelusta.

DaisyKerhon kuulumiset
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Hülya Ekström
Eemil Kokko

Liisa Fredriksson
Opetushammashoitola

Vahva-Lahti
Cristina Andersson
Helmi Kotilainen

Karoliina Maikola
Jenni Turunen
Marja Kangas

Riitta Westerlund
Päivi Laalo

Maija Mattila

Eila Heinonen
Suvi Kotilainen

Laura Niiles
Marjut Kangas
Päivi Hartman
Pia Raitasuo
Leila Kriikku

Laura Lindholm
Arja Mäkinen
Minna Heldt

Jari Salmio-Nurminen

ja moni moni muu!

Kiitokset lahjoittajille
DaisyLadies ry haluaa kiittää lämpimästi kaikkia ukrainalaisten 

hyväksi lahjoittaneita!
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MINUN MAANI

Kolumbia

Nimeni on Luisa 
Marin. Olen syntynyt 
1995 ja olen kotoisin 
Kolumbiasta. Äidin-
kieleni on espanja, ja 
lisäksi puhun hieman 
englantia ja suomea.

Muutin Suomeen 4 
vuotta sitten. Asun 
mieheni ja kah-
den lapseni kanssa. 

Minulla ei ole muuta perhettä Suomessa. Suo-
meen tullessa muutimme suoraan Turkuun, jossa 
asumme edelleen. Lapseni on syntynyt Suomes-
sa.

Tähän mennessä olen keskittynyt perheeseeni 
ja harrastuksiin, koska korona vaikeutti asioita 
paljon, ja olin raskaana. Tällä hetkellä olen kou-
lussa Data Cityssä Turussa, jonka kautta tulin 
tänne DaisyLaidiesille opettelemaan suomea. 
Toivon oppivani paljon uusia sanoja ja asioita, 
sekä tutustuvani uusiin ihmisiin. Olen tutustunut 
Suomessa asuessani muutamiin ihmisiin, mutta 
kielimuurin vuoksi tämä on ollut hieman vaikeaa. 
Parasta on ollut, kun olen löytänyt ihmisiä jot-
ka puhuvat myös espanjaa, koska kielitaitoni on 
vielä vähän heikkoa. Tulevaisuudessa haluaisin 
opiskella hammaslääkäriksi, ja teen töitä saavut-
taakseni tämän unelman.

Kolumbiassa työskentelin autonvuokrauksessa 
päällikkönä, ja harrastin kuntosalia sekä nyrk-
keilyä. Suomessa olen jatkanut näitä harrastuk-
siani, ja käyn lisäksi pelaamassa tennistä sekä 
pyöräilemässä lasteni kanssa. Pidän lasteni kans-

sa harrastamisesta ja touhuamisesta.

Kolumbiassa on paljon upeita rantoja, vuoria 
ja puita, ja maisema on hyvin kaunista ja mo-
nipuolista. Kolumbiassa on myös paljon hienoja 
kirkkoja.

Kesä  Kolumbiassa on melko samanlainen kuin 
täällä suomessakin, mutta talvella siellä ei ole 
niin kylmä kuin täällä. Kolumbia on lämmin maa. 

Kolumbiassa tuotetaan paljon kivihiiltä, sekä vil-
jellään kahvia. Siellä on isoja kahvinviljelyalueita, 
joista isoimmat ovat Caldasin, Quindion ja Risar-
aldan departementeissa.

Jardín kaunis kaupunki.
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Kolumbialaiset ovat todella ystävällisiä, rauhalli-
sia ja puheliaita, ja heihin on helppo tutustua.

Musiikkia kuulee Kolumbiassa paljon, useimmit-
en salsaa ja reggaeton, sekä muita klassisia lat-
tareita. Mutta musiikkityyleissä on paljon eroja 
alueittain. Esimerkiksi Shakira on kotoisin Kolum-
biasta. Kolumbialaisissa juhlissa myös tanssitaan 
paljon esimerkiksi cumbia-tanssia.

Perinteinien kolumbialainen ruoka-annos sisältää 
mm. avokadoa, riisiä, papuja, kanamunaa ja li-
haa, esimerkiksi makkaraa. Kolumbiassa juodaan 
paljon kahvia.

Playa De Bocagrande ranta.

Perinteinen kolumbialainen ruoka-annos.

Cumbia-tanssijoita.
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Olen Neha Kumari, 28-vuotias nainen Intiasta, 
New Delhistä. Olen asunut Suomessa 2 vuotta 5 
kuukautta Olen naimisissa ja asun miehen kanssa 
Turussa. Nyt olen tullut DaisyLadiesiin opiskele-
maan Suomen kieltä, mutta Intiassa olen suorit-
tanut liiketoiminta-alan maisteritutkinnon.

Olemme pyrkineet säilyttämään omaa intialaisen 
kulttuurin tapoja ja perinteitä Suomessa asues-
samme. Meidän kulttuurissamme kunnioitam-
me esimerkiksi paljon vanhempia ihmisiä ja olen 
huomannut että Suomessa toimitaan hieman 
erinlailla, ja suhtautuminen vanhempiin ihmisiin 
ei ole samanlaista kuin Intiassa. Yksi näkyvim-
mistä hindulaisuudesta kertovista ulkoisista tun-
nusmerkeistä uskoisin olevan punaisen-oranssi 
kosmeettisella puuterilla tehty merkki naisten 
hiusrajassa. Tämä kertoo kyseisen naisen olevan 
naimisissa.

Intiassa syödään paljon kasvisruokia. Ruoka on 
hyvin mausteista ja siinä voidaan kyllä käyttää 
punaista lihaakin, mutta enemmän kanaa ja ka-
laa. Lisukkeena tarjoillaan useimmiten riisiä sekä 

salaattia. Monelle täällä Suomessa ovat tuttuja 
myös naan ja roti leipä sekä erinlaiset lassi jomat, 
jotka valmistetaan maustamattomasta jogurtista 
ja  ovat varmasti monen mieleen Suomessakin 
kun totutellaan mausteiseen intialaiseen ruo-
kaan. Makeista herkuista tunnetuin on Kheer 
(riisivanukas) jasitä tarjotaan varsinkin juhla-ate-
rioilla. Intiassa kokoonnutaan ruuan pariin yh-
dessä huomattavasti useammin kuin Suomessa 
ja perheen rooli arjessa on muutenkin paljon 
suurempi kuin Suomessa.

Tärkeitä Intialaisia isoja juhlia/festivaaleja on esi-
merkiksi Holi ja Diwali. Silloin kutsutaan suku-
laisia kotiin ja tarjotaan ruokaa ja pukeudutaan 
uusiin vaatteisiin. Koti siivotaan ja koristellaan 
kynttilöin varsinkin Diwali juhlan aikana, sillä 
sitä vietetään valon juhlana, joka syboloi hyvyy-
den voittoa pahuudesta. Holi-juhlan aikana taas 
poltetaan suuria nuotioita, vähän kuten Suomen 
Juhannuksena. Kaksi päiväisen Holin toisena 
päivänä heitetään 
myös ihmisten pääl-
le erinlaisia värijau-
heita, nuorimpien 
kasvot maalataan 
kasvoväreillä ja van-
hemmilla ihmisillä 
väriä voidaan laittaa 
jalkoihin. Festivaalit 
erovat Suomessa 
vietettävistä kuten 
Juhannuksesta tai 
Vapusta, että Inti-
assa juhliin ei kuulu 
alkoholi, vaan juhlat 

MINUN MAANI

Intia

Intialaisia ruokia. Intialaisia naisia perinteisessä 
sari-vaatetuksessa
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vietetään enemmän perheen kesken syöden ja 
herkutellen.

Intian väkiluku on 1,38 miljardia ja siihen verrat-
tuna Suomi on todella erinlainen viiden miljoo-
nan asukkaan maana. Täällä ei ole kaduilla sa-
manlaista vilinää ja tilaa on aivan erinlailla. Muita 
eroavaisuuksia on mm. työttömyystuki, jollaista 
ei tunneta Intiassa ja tällaisissa tilanteissa tiivis 
perheyteisö onkin korvaamaton. Terveyspalve-
lut ovat huomattavasti paremmat kuin Intiassa ja 
kaikilla on mahdollisuus saada hoitoa riippumat-
ta henkilön varallisuudesta. Intiassa myös opis-
kulu on täysin kiinni varallisuudesta j akaikkein 
köyhimmillä ei ole mahdollisuutta opiskella, kun 
taas Suomessa kaikilla on samat mahdollisuu-
det. Intiassa käytetään perinteisesti koulupukuja, 
täällä en ole sellaisia nähnyt.

Perinnevaatteet ja asut vaihtelevat eri alueilla 
Intiassa, mutta uskoisin että kaikille on tuttuja 
intialaiset kauniit värikkäät kankaat, upeine ko-
risteineen, sekä intialaisten naisten tunnetuin 
vaate nimeltä sari. Intialaiset naiset käyttävät 
myös paljon koruja ja esimerkiksi nenäkoru on 
todella yleinen tapa korostaa kauneutta. Korui-
hin kuten myös nenäkoruun liittyy paljon sybo-
liikkaa ja erinlaisia merkityksiä, kuten esimerkiksi 
että leski nainen ei enään käytä nenäkorua.

Lotus Temple, New Delhi.

Kuuluisia monumenttejä Intiasta löytyy useita, 
mutta Lotus Temple Delhissä on mielestäni  kau-
nein sen täydellisen, arkkitehtuurin vuoksi. Mo-
nelle tutumpi on ehkä Taj Mahal, joka sijaitsee 
Agran kaupungissa ja sen tarina.

Asioita joita kaipaan Intiasta ovat: ystävät, suku-
laiset ja erityisesti omat vanhemmat, mutta myös
ruokaa, kulttuuria, luontoa ja vuoria. Tottakai 
myös oman äidinkieleni hindin puhumista, mutta 
sen ikävän uskon kyllä helpottavan suomenkielen 
tullessa tutummaksi. Värikkäitä festivaaleja olisi 
myös ihana saada viettää Suomessakin varsinkin 
pimeinä vuodenaikoina.

Taj Mahal, Agra.
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Teksi: Hülya ”Hissu” Kytö

Odotin innolla tämän vuoden Turkinmatkaa. Jostain syystä kevät oli erittäin vaikea ja raskas. Etenkin 
Ukrainan ja Venäjän välisen sodan alku ja kohtaamiset ukrainalaisten kanssa, jotka joutuivat jättä-
mään kotinsa ja maansa, heidän auttamisena tavaroiden ja ruoan kanssa, ongelmien kuuntelu, kes-
kusteluavun tarjoaminen, väsyttivät hyvin paljon. En ole koskaan tarvinnut lomaa niin paljon.

Turkinmatka alkoi paljolla matkustamisella. Ensin Turku-Tampere-Rodos-Kos ja sitten Kos-Turkki-Bo-

Matkakertomus: Hissu Kreikassa ja Turkissa

Rodoksella sunnuntaisin lapset kulkevat 
bussilla kirkkoon. Olin kiertoajelulla, enkä 
voinut poistua bussista koska oli niin kuu-
ma, kiersin koko saaren neljä kertaa!

The Palace of the Grand Master of 
the Knights of Rhodes.

Rodoksen rannalla  nautiskelua Shir-
ley Valentinen tyyliin.

Rodoksen keskustassa kuuluisa kios-
ki, jossa varmasti kaikki matkalaiset 
ovat kerran istahtaneet ja juoneet 
kylmää Mythosta.

Olin luvannut lapsenlapselleni 
Nooalle että tuon hänelle tuliaisiksi 
ritari-paidan, mutta kokoa ei löyty-
nyt. Ystävällinen myyjä valmisti pai-
kan päällä oikean kokoisen paidan!

Rhodoksen odeion oli antiikin aikainen 
odeion eli musiikki- ja lauluteatteri.
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Jostain kumman syystä tukka alkoi 
väkisin muuttamaan väriä ja oli pak-
ko luovuttaa. Kovapäisenä kuitenkin 
onnistuin lisäämään värikkyttä jouk-
koon voitonmerkiksi (liila symboloi 
naisiin kohdistuvan väkivallan ennal-
taehkäisevää työtä).

Tämäntyyppisiä koiria löytyi paikasta 
kuin paikasta. Koirat pakenevat sisäl-
le kauppoihin ja varjoihin polttavaa 
kuumuutta. Koirat eivät välittäneet 
ihmisistä ja niitä eri tarvinnut pelätä.

Tässä unelmaelämääni (Türkbükün 
ranta Bodrumissa).

Ensimmäinen ilta Turkin Turgut Rei-
sissä sijaisevan loma-asuntoni teras-
silla.

Maukas leipä jota tarjotaan ennen 
kebabia.

Ensimmäisenä yönä Kosilla nälkä yl-
lätti ja löysimme hotellin läheltä hy-
vän ravintolan, mutta annokset olivat 
vähän liian isoja keskiyön ateriaksi.

drum, jonka jälkeen lopulta Turgut Reis, jossa loma-asuntoni sijaitsee.

Istuessani Rodoksen rannalla ajattelin Shirley Valentineä, brittiläistä elokuvaa, jonka katsoin ja josta 
pidin kovasti. Se oli ensimmäinen kerta, kun hän tuli Kreikan saarille yhteistyökumppanin kanssa. 
Hän oli väsynyt, hän halusi muutosta elämäänsä.. Eräänä kesäiltana hän pyysi tarjoilijaa kattamaan 
pöydän aivan meren puolelle ja tuomaan rehchina-viiniä… Muistan tämän kohtauksen ja jopa replii-
kit erittäin hyvin.. Halusin tehdä saman.. ja elin tämän hetken yksin... Olin erittäin onnellinen. 

Merimatkamme Rodoksen ja Kosin välillä oli yksinkertaisesti herkullista. Istuin laivan kannella 2,5 
tuntia liikkumatta. Aurinko, meri, huojuva laiva jaksoittaisilla aalloilla ja lämmin tuuli tuntuivat mi-
nusta erittäin hyvältä. Tuntuu kuin aivot olisivat tyhjät.. Loma alkaa..
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Zeki Muren on myös luonut 
aivan uutta muotia, esim hä-
nen konserteissa käyttämän-
sä esiintymisasut. Tässä yksi 
hänen keksimänsä asukoko-
naisuus (ennen Lady Gagaa).

Zeki Murenin talo muutettiin museoksi hänen kuole-
mansa jälkeen. Suosittelen virailemaan siellä jos olet 
käymässä Bodrumissa.

Minusta tuli hetkessä miljonääri. 
Yksi euro oli n. 19 Turkin liiraa. 
Vaihdoin 500 euroa matkaa var-
ten ja sain n. 9500 liiraa. Turkis-
sa peruskuukausipalkka pyörii n. 
5000-6000 liirassa (n. 260-315 eu-
roa). Hinnat olivat myös taivaassa 
ja niitä korotetaan jatkuvasti.

Siskoni kanssa nautitaan katkarapuja 
Bodrumin rantaravintolassa.

Vihanneskebabia Bodrumissa. Zeki Muren on lapsuuteni tunnetuin 
turkkilainen laulaja. Hän on tehnyt sa-
toja lauluja. Hänen kotinsa makuuhuo-
neesta löytyi Tunturi-merkkinen kunto-
pyörä!

Turkuun paluu alkoi lauttamatkalla Kosiin 40 asteen lämmössä. Tultuani Kos saarella menin heti juo-
maan kylmän Mythoksen. Vaikka oli 5 tuntia laivan lähtöön Rodokselle, en kuumuuden vuoksi jak-
sanut edes syödä mitään vaan tyydyin vain pienen välipalaan. Sitten otin taksin ja lähdin Rodokselle 
lähteviä laivojen terminaaliin. Noin parin tunnin jälkeen virkailija ilmoitti että nyt lähdetään sata-
maan. Kävi kuitenkin niin huonosti, että laiva myöhästyi yli tunnin. Löysin onneksi satamasta istuma-
paikan ja istahdin.. tässä iässä ei kyllä ollut yhtään hauskaa seistä 40 asteen paahteessa..

Hetken päästä huomasin että eräs naispoliisi on tulossa minua kohti. Hän aloitti heti kovalla äänellä 
huutamaan ja yritti kertoa jotain. Hänellä oli maski, joka myöskin vaikeutti puheenymmärtämistä. 
Kun hän jatkoi huutamista, minäkin suutuin ja vastasin samalla mitalla takaisin. Tämä hyvin epämiel-
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Paluu Eedeniin alkaa. Kosille vievää 
lauttaa odottamassa. Lautan lähtöaika 
oli klo 9 mutta johtuen epäselvyyksistä 
laivayhtiöiden kesken, lautta lähtikin 
vasta klo 10. Ulkona oli n. 40 astetta.

Kurban-juhlapäivänä lapset kiertävät 
ovelta ovelle, toivottavat “Bayraminiz 
kutlu olsun” eli hyvää juhlaa ja saavat 
vastineeksi karkkia, hedelmiä tai ra-
haa.

Lentokoneessa Tampereen yllä. Upea maisema lentokoneen ikkunas-
ta. Olen iloinen palatessani Suomeen, 
jossa olen viettänyt 52 vuotta. Asumi-
nen paikassa, jossa on demokratiaa, 
ihmisoikeuksia, mukavaa ja onnellista 
elämää.. se on minulle etuoikeus.

Odottamassa Rodoksen laivaa pulun 
kanssa.

Turkissa on tapana järjestää markki-
nat josta löytyy vihanneksia, hedel-
miä, vatteita jne. Minulle on tärkeää 
käydä niissä joka lauantai ja istahtaa 
välillä nauttimaan turkkilaista kahvia.

lyttävä ja sekasotkuinen tilanne kesti sen verran, että myös muut ihmiset huomasivat meidän shown. 

Lopulta keskustelun lopputulos oli että ymmärsin poliisin tarkoittavan ”ei saa istua sinne, koska se 
paikka on tarkoitettu laivojen sitomiseen”. Oli vielä hauskaa, että yksi toinenkin kookas poliisi lähes-
tyi hyvin vihaisena.. Lopuksi nousin ylös ja tein mitä he käskivät. Muistan hyvin sanoneeni, että ”ei 
sinun tarvitse huutaa, kerro asiallisesti asiasi. Kyllä minä ymmärrän!”

Loppujen lopuksi vaikka ei ymmärretä toisiamme sanallisesti niin positiivisella tavalla lähestyminen 
ja asian kertominen vaikka elekielellä, siinä on toistemme ymmärtämisen taika.
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Kerromme tässä artikkelissa hieman DaisyLadies 
ry:n uudistetusta ompelimosta, sen työntekijöis-
tä ja siitä mitä ompelimopäivään normaalisti si-
sältyy. Teimme ompelimoon muutoksia keväällä 
2022, jotta saisimme lisää tilaa käyttöön. Vanha 
ompelimotila on edelleen käytössä, mutta nyt 
sinne mahtuu kaksi ompelijaa, sekä saumureille 
saatiin oma pöytä. Entinen Taikapuoti muutettiin 
ompelimon lisähuoneeksi, jonne saatiin tilaa vie-
lä kahdelle ompelijalle. Lisäksi siellä on leikkuu-
pöytä, sekä muutama hylly myynnissä oleville 
tuotteille. Nämä muutokset mahdollistavat sen, 
että DaisyLadiesille voi tulla työharjoitteluun tai 
työkokeiluun kolme ompelijaa vakituisen ompe-
lijan avuksi. 

Ompelimossa työpäivä alkaa joka päivä puoli 
kymmeneltä, sitä ennen ompelijat osallistuvat 
muun henkilöstön kanssa aamukokoukseen  klo 
9 Muistolan puolella. Ompelimossa työpäivä 
aloitetaan jakamalla työt. Tällä hetkellä vakitui-
sena ompelijana toimii Anna, joka on ammatil-
taan ompelija. Anna toteuttaa vaikeimmat työt. 
Harjoittelijat ja työkokeilijat saavat helpompia 
töitä, mutta saavat samalla opetella hankalam-
pia hommia Annan opastuksella. Tällä hetkellä 
ompelimossa on harjoittelijana Sarita, joka aloit-
taa syksyllä Rasekossa ompelijaopinnot. Toisena 
harjoittelijana on tällä hetkellä Turun Ammat-
ti-instituutista tullut opiskelija Olivia, joka on 
kokeilemassa ompelijan työtä. Ompelimon työ-
päivä päättyy yleensä kolmelta.

Ompelimon tilaustöiden tyypit vaihtelevat vuo-
denaikojen mukaan. Esimerkiksi verhoja tuo-
daan selkeästi enemmän alkukeväästä, takkeja 

juuri ennen sesonkien alkua kun taas juhlamek-
koja tuodaan paljon toukokuussa.  Toukokuu on 
hyvä aika korjauttaa tai modata juhlamekkoja, 
koska silloin ne ehtivät käyttöön kesäkaudeksi. 

Otamme työn alle ihan kaikenlaisia vaatteita 
sekä tilaustöitä. Vuonna 2021 saimme isona ti-
laustyönä esimerkiksi laukkuja ja ponchoja. Tänä 
vuonna olemme työstäneet isoa hiusdonitsi- ja 
pantatilausta. 

Ompelimo on auki ma-pe klo 10-14 osoittessa 
Sairashuoneenkatu 1. Tervetuloa asioimaan uu-
distuneessa ompelimossa!

Päivä ompelimossa

Ompelija Anna työn touhussa.
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Esimerkkejä valmistuneista asiakastöistä
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Makuja Muistolasta - monen kulttuurin 
keittiöstä
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Tapasin Ilkan ensimmäinen kerran 
Kokoomuksen toimistolla (Itäinen Pitkäkatu 68) vuonna 1971. 

Olin tuolloin juuri saapunut Suomeen ja Turkuun. Halusin tavata ihmisiä, opetella suomen 
kieltä ja olla osana paikallista toimintaa.

Tuon ajan Kokoomuksen toiminnanjohtajana toimiva Juho Savo antoi minulle luvan keittää 
kahvit iltakokoukseen osallistujille. Tästä työstä ja yhteistyöstä olen kiitollinen myös toimisto-
sihteeri Erna Vermolalle ja poliittisena sihteerinä toimineelle Eva-Liisa Makkoselle, koska tällä 

tavalla tutustuin hyvin tärkeisiin poliitikkoihin esim. Sauli Niinistöön, Maija Perhoon, Ilkka 
Kanervaan ym.

Ilkasta jäi mieleen aina hymyileva ja ystävällinen työote. Hän oli aina valmis kuuntelemaan 
tavallista kansaa. Hänen saavutuksensa politiikassa eivät koskaan vieneet häntä pois häntä 

äänestäneiden joukosta. Hän oli johtaja, joka oli aina lähellä ihmisiä ja joka kuunteli 
jokaikistä ilman mitään kiirettä!

MUISTELLAAN LÄMMÖLLÄ  Y

Hissu Kytö
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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
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DaisyLadies ry:n toiminta ja palvelut 2022

CafeDaisy, Sairashuoneenkatu 1, 20100 Turku

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

Tervetuloa herkuttelemaan!

Vaihtuva valikoima eri maiden 
herkkuja!

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

Lounas 8 €, jäsenet 6 € (sis. kahvi/tee 
& jälkiruoka)

Viikon lounasmenu löytyy Facebook-
sivuiltamme sekä nettisivuiltamme:

www.daisyladies.fi/fi/cafedaisy
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DaisyLadies ry:n toiminta ja palvelut 2022
M

en
u 

sy
ks

y 
20

22
pa

ril
lis

et
 v

iik
ot

M
en

u 
sy

ks
y 

20
22

pa
ritt

om
at

 v
iik

ot

48     2/2022   DAISY NEWS



Teemme korjausompelua ja 
tilaustöitä. Taikapuodista löydät 
Suomeen muuttaneiden naisten 

valmistamia käsityötuotteita.

Ompelimo ja Taikapuoti ovat 
auki ma-pe klo 10-14 osoitteessa 

Sairashuoneenkatu 1, 20100 Turku.

Ompelimo puh: 050 554 7799

Lisätietoja: 
www.daisyladies.fi/fi/ompelu

DaisyLadies ry:n toiminta ja palvelut 2022
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DaisyLadies ry:n toiminta ja palvelut 2022

50     2/2022   DAISY NEWS



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


