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Pääkirjoitus
Hyvät Daisyt,
Who cares about age? Still dancing! Kiitos kaikille onnentoivotuksista ja oikein
hyvää loppusyksyä!
20.10.2022
Hülya ”Hissu” Kytö
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DaisyLadies ry:n
uudet työntekijät ja
harjoittelijat
Amina Hamatyar, Afganistan
Olen asunut Suomessa melkein kaksikymmentä vuotta, puolet elämästäni
sillä olen nyt 45-vuotias. Kuulin, että DaisyLadies ry:llä on ompelijan paikka
auki, joten olen yhteydessä puhelimitse ja kysyin olisiko mahdollista hakea
tuota paikkaa. Olen opiskellut ompelua puolitoista vuotta ja haluan siitä
itselleni ammatin. Olin onnekas, sillä sain palkkatukipaikan tämän vuoden loppuun asti, sen jälkeen toivottavasti saan jatkaa. Ompelimossa teen
pääasiassa korjausompelua, mutta voin myös esimeriksi lyhentää verhoja.
Osallistuin myös ison tilaustyön valmistamiseen, ompelimme satoja hiusdonitseja ja pantoja. Tulevaisuudessa haluaisin opiskella hieman lisää kielioppia ja jatkaa työskentelyä ompelijana.

Niloofar Kousari, Iran
Olen asunut Suomessa kolmisen vuotta. DaisyLadiesille tulin työharjoitteluun syyskuun alussa. Tarkoituksena oli opiskella hieman lisää suomea,
mutta olen päässyt myös auttamaan ukrainalaisten englannin kielen opiskelussa ohjaajana. Aion myös pitää naisille koruaskartelutunteja, teemme
käsikoruja. Vaikka olen kotoisin Iranista, koen että koko maailma on kotimaani, olen maailmankansalainen. Suomesta olen löytänyt maan, joka tukee minua ja haluan olla hyödyllinen osa yhteiskuntaa. Tunnen, että täällä
voin olla oma itseni ja oloni on rauhallinen, koen olevani turvassa. Tulevaisuudessa haluan jatkaa opiskeluja, haluan myös työn jossa voin auttaa
muita. En ole sankari, mutta voin tehdä parhaani ja auttaa muita mahdollisimman paljon.
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Zineb Khattou, Marokko
Olen asunnut Suomessa vuodesta 2008, tulimme tänne miehen töiden takia. DaisyLadiesille tulin työkokeiluun TE-toimiston kautta, haluaisin tulla
palkkatuelle, mutta tällä hetkellä olen työkokeilussa. Ensin olin suomen kielen kurssilla, mutta se loppui toukokuussa. Täällä aloitin työkokeilun syyskuussa ja sopimukseni on joulukuun loppuun. Ompelimossa olen päässyt
tekemään monenlaisia töitä. Olen osallistunut ison tilaustyön tekemiseen
ompelemalla donitseja ja pantoja. Sen lisäksi olen esimerkiksi lyhentänyt
housuja ja poistanut vaatteista vetoketjuja korjausta varten. Suurimmat
erot Suomen ja Marokon välillä koskevat mielestäni ilmasto ja ruokaa. Täällä on kylmempi ja ruoka maustetaan eri tavalla. Lapseni pitävät enemmän
suomalaisesta ruuasta. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä ompelijana,
mutta sitä ennen pitää opiskella.

Aiveta Gabalyte, Liettua
Olen asunut Suomessa kolme vuotta, muutin tänne perheeni perässä, esimeriksi äitini asuu Suomessa. Aluksi opiskelin suomea Galimatiaksessa,
sieltä tulin työharjoitteluun DaisyLadiesille ja opiskelujen päätyttyä pääsin
DaisyLadiesille vielä työkokeiluun siivoojana. Tunsin ennenstään Annan
ompelimosta, joten koin hakemisen helpoksi. Yhteensä olen ollut DaisyLadiesillä nyt kolmisen kuukautta, sopimuskeni päätty joulukuussa. Siivouksen lisäksi olen osallistunut esimeriksi suomen kielen tunneille, pelannut
paljon erilaisia pelejä ja käynyt Ruissalossa. Olen nauttinut täällä olostani
ja saanut paljon uusia ystäviä. Suomen ja Liettuan ero on suhtautuminen
työelämään. Suomessa ymmärretään ettei pienen lapsen äiti voi olla aamusta iltaan töissä. Tulevaisuudessa haluaisin ehkä työskennellä jossain
ravintolassa. Haluaisin myös auttaa muita ihmisiä, esimerkiksi ukrainalaisia
pakolaisia.

Hurria Irfan, Pakistan
Olen asunut Suomessa melkein kymmenen vuotta jo. Tulin tänne mieheni kanssa, joka opiskeli yliopistossa. Tulin DaisyLadiesille koska olin työtön,
enkä saanut töitä. Sain kuulla TE-toimistolta, että DaisyLadies voisi sopia
minulle, joten nyt olen osallistunut toimintaan syyskuusta asti. Täällä olen
opiskelut paljon suomea, tehnyt käsitöitä, jumpannut, tanssinut ja keskustellut paljon, paljon suomeksi. Olen saanut tutustua erilaisiin kulttuureihin.
Suomessa naiset saavat elää paljon vapaammin, kuin Pakistanissa. Täällä
voin esimeriksi mennä pyöräilemään tai pelata lapseni kanssa jalkapalloa,
Pakistanissa en voisi tehdä niin. Nyt haluan keskittyä lasteni kasvattamiseen ja päästä töihin. Aiemmin olen työskennellyt päiväkodissa, mutta nyt
voisin kuvitella itseni esimeriksi koulunkäynninohjaajana.
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TET-harjoittelijana DaisyLadies ry:ssä
Salah Hashim Marza, Syvälahden koulu
Hei kaikille. Olen viisitoistavuotias irakilainen poika nimeltään Salah ja olin työelämätutustumisessa DaisyLadies ry:llä yhden viikon
syyskuussa. Äitini työskentelee DaisyLadies ry:n keittiössä, joten
oli helppo hakea TET-paikkaa hänen kauttaan. Pääsin työskentelemään monipuolisesti, osallistuin esimeriksi ATK-tunneille, toimin
tulkkina arabikielisten naisten apuna. Viikon aikana huolsin tietokoneita ja osallistuin kaikkeen yhdistyksen toimintaan (esimerkiksi
yhdistypäivään Turun Kauppatorin avajaisissa).
Työskentely monikulttuurisessa ympäristössä oli mukavan sosiaalista, tutustuin jopa uusiin kulttuureihin. Eniten pidin ohjaustyöstä, sillä muiden ohjaajien kanssa työskentely oli helppoa, koska he
ovat niin positiivisia ja innokkaita työssään. Kaikista näkee, että he
viihtyvä työssään. Eniten yllätyin työn monipuolisuudesta, jokainen päivä on erilainen. Uutta tekemistä löytyi aina.
Koin erittäin inspiroivana DaisyLadies ry:n tarinan, yhdistyksen perustaja Hissu Kytö on rakentanut
kaiken nollasta. Yhdistyksen kasvu vuosien varrella siihen mittakaavaan mitä se nyt on, on todella
vaikuttava ja inspiroi minua itseäni eteenpäin. Tiedän, että aina kannattaa yrittää ja uskoa omiin
unelmiinsa.

Autoin myös opetuskeittiössä ja pääsin kokeilemaan mm. somalialaisten
sambusa-pasteijoiden
tekoa.

Huoltamiani tietokoneita.

DAISY NEWS 3/2022

7

Henkilöesittely - Sema Yaranona
Synnyin vuonna 1953 Ankara-Türkiyessä Hülya ”Hissu” Kydön
pikkusiskoksi. Koen olevani tyypillinen härkä horoskooppimerkkini mukaan. Härkänaisista sanotaan, että me olemme levottomia,
hurmaavia, elegantteja, kunnianhimoisia, armollisia, päättäviä,
omistushaluisia, itsepäisiä ja suorapuheisia. Tunnistan itseni tästä
kuvauksesta erinomaisesti.
Kouluaikana harrastin turkkilaista kansantanssia, siihen liittyen
mieleenpainuvin muistoni on ollut osallistumisen Japanin EXPO
FAIRissa vuonna 1970. Olin hyvin ahkera oppilas, yliopiston pääsykokeet selvitin hyvin arvosanoin ja pääsinkin opiskelemaan Istanbulin yliopistoon lääketieteelliseen tiedekuntaan. Opiskeluaikana
tapasin mieheni, rakastuin ja jotta pystyimme olemaan yhdessä
pyörsin päätökseni ja siirryin Istanbulin teknilliseen yliopistoon
arkkitehtuurin tiedekuntaan, josta lopulta valmistuin.
Arkkitehtuurin lisäksi taide on aina ollut lähellä sydäntäni. Olen esimeriksi tehnyt öljyvärimaalauksia,
työskennellyt nahka-alan yrityksessä mekkosuunnittelijana yms. Minulla on ollut myös oma putiikki
Kadiköy Istanbulissa, jossa suunnittelin naisten vaatteita ja myin niitä. Rakastin tuota aikaa, mutta
kun sain ensimmäisen lapseni ja vei kaiken huomioni ja kiinnostukseni.
Vuonna 2002 ostimme talon Bodrumista. Tämä osoittautui hyväksi päätökseksi, vietämme kesät
Bodrumissa ja talvet Istanbulissa. Vuonna 2007 aloitin vapaehtoisena ”Bodrum Health Foundation
for Handicapped People” -järjestössä. Tässä organisaatiossa autamme vammaisia tyttöjä ja poikia,
kuntouttamme heitä keramiikka-, mosaiikki-, maalauspajoissa ja koen tämän toiminnan äärettömän
tärkeäksi.
Kuten aiemmin mainitsin, synnyin Hissu Kydön pikkusiskoksi. Hän on aina ollut minulle esikuva ja
malli ja on suuresti hänen ansiotaan, että olen lähtenyt mukaan vapaehtoiseksi. Tietysti olen ollut
useita kertoja Suomessa vuodesta 1980 lähtien ja tunnen olevani sidottu myös siskoni DaisyLadies
Ry:n toimintaan.
Vapaaehtoistyötä tekemässä.
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Vierailulla Muistolassa.

Olen hyvin ylpeä, että piirtämiäni kuvia käytetään DaisyNews -lehdessä. Mitä ikinä voin, aion
tehdä ja toimia yhdessä teidän kaikkien kanssa.

•
•
•
•
•
•
•

Sema Yaranona, born in Ankara Türkiye at 1953.
During her High School period she visited Expo 70 fair in Japan as a member of
Turkish National Folklore Group.
After high school, she gratuated architecture at İstanbul Technical University.
Between 1994-2000 she managed her own business as female costume
designer at her boutique store in Kadıköy İstanbul.
Since 2009 she works as volunteer at Bodrum Health Foundation and helps
handicapped girls and boys in the ceramic workshop.
Sema has very many hobbies, specially reading, swimming, dancing, painting,
sewing, cooking unusual foods, etc.
Sema is married and has a son.
DAISY NEWS 3/2022
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Suomea toisena kielenä
Teksti: Anu Knaapinen

Syksyllä 2021 alkoi
DaisyLadiesin tiloissa
suomen kielen kurssi,
joka jatkuu edelleen.
Olen Anu Knaapinen,
turkulainen suomen
kielen opettaja. Opetan Turun Kristillisellä
opistolla ja sen ja DaisyLadiesin yhteistyön
myötä opetan DaisyLaidyesin kurssilla kolme kertaa viikossa. Meitä on ollut kaksi opettajaa, jotka vuorottelemme
opettajina. Tällä hetkellä toisena opettajana on
Elina Rajala, joka opettaa myös ukrainalaisille
suomea.
Kurssin sisältö vaihtelee sen mukaan, millaisia
opiskelijoita on paikalla. Suurin osa opiskelijoista
on perustasolla tai keskitasolla ja he selviävät tavallisista asiointitilanteista, mutta osa opiskelee
myös alkeita. Kurssilla on minun lisäkseni ohjaajia, Rasha Aziz, Leila Sheik Abdulle ja Suleykha
Ali, joten monentasoista opetusta on mahdollista antaa. Meillä on myös kuukausittainen teema, ja esimerkiksi lokakuun teemana on terveys.
Yhtenä tavoitteena on ollut myös ohjata työelämään tai herättää kiinnostusta erilaisia ammatteja kohtaan.

Ahkerat opiskelijat Semara ja Raquel.
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Ajattelen, että on hienoa, että naisilla on paikka, jonne tulla, ja olen huomannut, että ryhmän
kesken on DaysiLadiesissä hyvä tunnelma. Kielen
oppiminen auttaa pääsemään sisälle yhteiskuntaan. On ollut hienoa nähdä, miten kielitaito kehittyy ja opiskelijoista tulee sen kautta osa DaysyLadies -yhteisöä ja myös muuta suomalaista
yhteiskuntaa.
Anu Knaapinen, suomen kielen opettaja
Turun kristillinen opisto
Suomen kielen kurssi on maanantaista perjantaihin klo 9:45 – 11:30, os. Linnankatu 41, 20100
Turku.

Ryhmävierailulla pääkirjastossa.

Englantia ukrainalaisille
Teksti: Kirsi Hyrsky

Syksyllä 2022 DaisyLadies haki vapaaehtoisia opettamaan
ukrainalaisnaisille
englantia,
suomea
heille jo opetettiin,
mutta olivat toivoneet
myös englannin opetusta. Olin jo aiemmin ollut muutaman
vuoden opettamassa
maahanmuuttajanaisille suomea, joten Muistola oli tuttu paikka ja eläköityneenä englannin ja
ruotsin opena oli kiva palata opettamaan juuri
englantia. Myös karjalaisten, kotinsa menettäneiden evakoiden lapsena koin ukrainalaisten
auttamisen sydämen asiaksi. Englannin tunteja
on kahtena päivänä viikossa klo 10.00-11.30.
Ja miten mukavaa olikaan alkaa opettaa näitä
motivoituneita, innostuneita ja ihania naisia.
Murrosikäisten sijaan saan nyt opettaa naisia
seniori-ikäisistä parikymppisiin, eri ammattien
edustajia ja taitotasoltaan hyvinkin erilaisia oppilaita.
Keskitymme kertaamaan perusasioita, laajentamaan sanavarastoa ja rohkaistua puhumaan

englantia. Olemme esimerkiksi ruokasanastoa
kerratessamme harjoitelleet kertomaan ukrainalaisista ruoista.
Muistolassa saa aina apua toimiston upeilta ihmisiltä olipa kyse sitten kopioinnista, opiskelutarvikkeista tai tietokonepulmista, kiitos siitä. Ja
suuri, lämmin kiitos aina iloiselle apulaiselleni,
iranilaislähtöiselle Niloofar Kousarille, joka on
harjoittelijana Muistolassa.
Kirsi Hyrsky, vapaaehtoinen
Englannin kielen alkeiskurssi on keskiviikkoisin
ja torstaisin klo 10:00 – 11:30, os. Linnankatu
41, 20100 Turku.

Apuopettaja Niloofar.

DAISY NEWS 3/2022

15

Turku Goes Multicultural -festivaali

Kuvat: Janne Hirvensalo

Perinteinen koko perheen Turku Goes Multicultural -festivaali järjestettiin 3.9.2022 Vasaramäen
Maailmanpuutarhassa. Festivaalin toteuttivat yhteistyössä DaisyLadies ry, Daisy Young Club ry ja
Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry.
Tapahtuman avasi ukrainalainen Valentina Derchuk lauluesityksellään. Tämän jälkeen yleisöä villitsi Muumipeikon ja
Pikku Myyn esiintyminen. Muumien jälkeen ihasteltiin Åbollyn upeaa tanssiesitystä ja ihmeteltiin Lastentaikuri Halosen
taikatemppuja. Lopuksi kuultiin vielä Rasmus x Liikkukaa kollektiivin lauluesitys sekä tavattiin vielä uudestaan Muumeja.
Tapahtuma-alueelle oli järjestetty myös mm. pomppulinna,
keppihevosrata, hernepussipeli, TuTo:n maalitutka, kasvomaalauspiste, ilmapallojen jakoa, popcorn-kone, Turun Ladun frisbeegolfrata ja lasten tarkkaavaisuuspolku. Tapahtumavieraat saivat myös maistella CafeDaisyn herkkuja.
Festivaali oli erittäin onnistunut ja keräsi tänä vuonna paikalle ennätysmäärän kävijöitä. Suuret kiitokset kaikille tapahtumaan osallistuneille, ihanille talkoolaisille ja yhteistyökumppaneille!
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Åbollyn
tanssija.

Pikku Myyn ja Muumipeikon esiintyminen villitsi yleisön.

Åbollyn upeat tanssiasut herättivät ihastusta

Kasvomaalauspisteellä taiteiltiin hienoja kuvia.

Keppihevosradalla riitti menoa ja meininkiä.
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Rasmus x Liikkukaa kollektiivi

Lapsia oli paikalla satapäin ja mm. pomppulinna oli erittäin kovassa käytössä.
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Iloinen pieni ilmapallon omistaja.

Yleisö täytti koko Maailmanpuutarhan.

Tapahtumassa pääsi kokeilemaan myös frisbeegolfia sekä katuliiduilla piirtämistä.

Suosittelemme kaikkia vierailemaan Maailmanpuutarhassa osoitteessa Marjamaanpuisto (Vasaramäki), Lemminkäisenkatu 45, 20720 Turku.
DAISY NEWS 3/2022
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Vierailulla Eduskuntatalossa
Daisyt vierailivat 9.9.2022 Eduskuntatalossa. Moni ei ollut aiemmin päässyt näkemään Eduskuntataloa sisältä, joten kokemus oli aivan uusi ja ainutlaatuinen. Vierailun aikana saimme opastetun kierroksen Eduskuntatalon tiloihin sekä tapasimme kansanedustajia.
Ryhmässämme oli mukana myös viisi ukrainalaista naista, jotka lahjoittivat kansanedustaja Saara-Sofia Sirénille ukrainan lipun väreissä olevan rintanauhan.

Kiitos Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset sekä Saara-Sofia Sirén, Marika Helin, Anne-Mari
Virolainen, Pihla Keto-Huovinen antoisasta päivästä!

Matkustimme Helsinkiin Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten järjestämällä bussikyydillä. Eduskuntatalossa Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén ja hänen avustajansa Marika Helin esittelivät tiloja.
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Kansanedustaja Anne-Mari Virolainen

Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen.

Opimme myös talon arkkitehtuurista ja esillä olevasta taiteesta.

Hissu Eduskuntasalissa.
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Kauppatorin avajaisissa
DaisyLadies ry osallistui Turun kauppatorin avajaisviikon
järjestöpäivään 20.9.2022. Teltassamme oli tarjolla kahvia, teetä ja CafeDaisyn herkkuja (iranilainen zaban leivos). Jaoimme myös ilmapalloja, esitteitä ja kävijöillä oli
mahdollisuus myös saada itselleen ohjaajamme Leilan
taiteilema upea hennatatuointi. Päivä oli erittäin onnistunut, teltallamme riitti kävijöitä ja tapasimme paljon muiden järjestöjen edustajia.
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Tulevaisuustorstaissa pohdittiin
tulevaisuutta

22.9.2022 DaisyLadies ry:n toiminnanjohtaja
Hissu Kytö osallistui Tutu-Turun järjestämään
Tulevaisuustorstaihin Turun Siirtolaisuusinstituutissa. Tilaisuuden aiheena oli Minne menet,
maailma? Näkökulmia Euroopan Suomen tulevaisuuksiin kriisien ja konfliktien keskellä.

Avauspuheenvuorossa Siirtolaisuusinstituutin
johtaja Saara Pellander kertoi instituutista ja sen
historiasta sekä monimuotoisesta ja monitieteisestä Mobile Futures -tutkimuksesta.

Puheiden jälkeen jakauduttiin pienryhmiin pohtimaan Mitä voin itse tehdä asioiden eteen?
A-ryhmän aiheena oli energia (vetäjänä Tarja Meristö yhdessä Jyrki Kettusen kanssa) ja
B-ryhmä aiheena liikkuva ihminen (vetäjänä
Leena-Maija Laurén yhdessä Saara Pellanderin
kanssa).

Tarja Meristö.

Keskustelu oli erittäin antoisaa ja ajatuksia herättävää. Lopuksi käytiin vielä läpi ryhmäkeskustelujen tulokset sekä tilaisuuden loppuyhteenveto.
Tämä tilaisuus herätti pohtimaan tulevaisuutta
ja ihan jokaisen olisikin hyvä aika ajoin miettiä
mitä itse voisi tehdä paremman tulevaisuuden
eteen.

Tämän jälkeen professori Jyrki Kettunen kertoi
tulevaisuuden energia-areenasta muuttuvassa
maailmassa.
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Hissun 75 v. syntymäpäivät
Daisyt juhlistivat toiminnanjohtajamme Hissu Kydön 75 v. syntymäpäivää 7.10.2022 kakkukahvien ja
tanssin merkeissä. Oikein paljon onnea ja halauksia meiltä kaikilta!

24
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Teksti: Mira Jyläskoski

DaisyLadies ry:n DaisyHOPE-hankkeessa tuetaan erityisesti maahanmuuttajataustaisten 60+ vuotiaiden mielen ja kehon hyvinvointia ryhmätoiminnan kautta. Osana hanketta järjestettiin hyvinvointiristeily perjantaina 14.10.2022.
DaisyHOPE risteilyn aamu valkeni sumuisena ja sateisena. Hieman ennen kello kahdeksaa aamulla
kerääntyi iloisesti puliseva joukko Viking Linen terminaalin kakkoskerrokseen. Nelisenkymmentä paristakymmenestä eri maasta tullutta risteilijää olivat valmiina hyvinvointiristeilylle, jonka teemaksi
nousi rentoutuminen ja lepo.
Risteilijät ohjattiin aluksi pieneen pöydättömään kokoushuoneeseen, mutta pikaisesti järjestyi isompi tila josta löytyi myös
pöydät. Päivä aloitettiin tutustumisleikillä, jossa jokainen osallistuja kertoi nimensä, kotimaansa ja mistä on kiitollinen juuri
nyt. Paljon kiiteltiin DaisyLadies ry:tä ja tietysti erityisesti toiminnanjohtaja Hissu Kytöä risteilyn järjestämisestä. Esiin nousi
kuitenkin myös esimerkiksi lasten terveys, turvallinen Suomi
uutena kotimaana ja kiitollisuus työpaikoista.
Tutustumisen jälkeen jatkettiin ohjelmaa tuolijumpalla. Tämä
oli helppo toteuttaa, koska jokainen osallistuja istui valmiiksi
ja iso kokoustila mahdollisti liikkumisen. Ohjeet käännettiin somaliksi, arabiaksi ja ukrainaksi. Jumpan jälkeen oli hyvä hetki
rentoutua uneen liittyvän luennon parissa. Tiesitko, että pelkästään kahdenkymmenen minuutin päiväunet piristävät paljon enemmän, kuin esimerkiksi kahden tunnin tirsat?
26
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Luennon jälkeen olikin aika pitää hauskaa,
ensin bingoiltiin ihan urakalla (hyvää kielenharjoitusta numeroiden osalta) ja sitten oli
vielä tietovisa, jossa testattiin mm. kuinka
paljon luennosta oli jäänyt mieleen. Visailun
jälkeen ehdittiin hyvin myös käväistä TaxFreessä, ennen kuin oli aika vaihtaa laivaa.
Kävelymatka laivasta toiseen oli hyvä välijumppa, sillä toisessa laivassa meitä odotti
runsas buffet. Aikaa syömiselle oli varattu
melkein kaksi tuntia ja se kuluikin, kuin siivillä runsaiden antimien parissa. Yhteisen ruokailun jälkeen oli vapaata oleilua laivan tiloissa, mutta
suurin osa löysi tiensä Club Voguen tanssilattialle, jossa menoa riitti Turkuun saapumiseen asti.
DaisyHOPE-hyvinvointiristeily oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut ja toimi samalla hankkeen
päätösjuhlana. Kiitos kaikille mukana olleille!
DaisyHOPE-hanke hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun ja rahoitetaan Turun kaupungille luovutettujen
kuolinpesien ja sosiaalirahaston tuotoista.

Leila Sheik Abdulle vetämässä tuolijumppaa.

Mira Jyläskoski luennoimassa unen ja levon tärkeydestä.
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DaisyBingo ja bingojuontaja Petsi Mohammadi.

DaisyBingon onnellisia voittajia.

Tietokilpailun vastauksia pohdittiin pitkään ja hartaasti.

28
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Loppumatkan ajan Daisyjen tanssijalkaa vipatti.

Daisyt valloittivat Club Voguen.
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Daisy Ladies met creative radio production
project researchers at Muistola
By: Helmi Järviluoma and Meri Kytö

On a sunny September day four DaisyLadies
from Ukraine (Valentina Derchuk and Nina
Sharkovska), Somalia (Halimo Gaboose) and
Thailand (Manthana Raevaara) met the writers,
two soundscape researchers at Muistola. We had
a very vivid ’workshop’ with sounds and music in
the focus of our discussion.
On top of the actual participants, there were
also three interpreters present (Suleykha Ali,
Stefan Raevaara and Yuliia Androniuk), and of
course, the primus motor of DaisyLadies, Hülya
Kytö. We drank coffee, with Zoom recorder in
the middle of the table, and the situation was
very polyphonic in the presence of at least
five languages and constant translations at the
same time. Never mind, we researchers heard
absolutely beautiful stories and memories of
childhood and youth of the participants, with
the focus on sounds and music.
The event was organized my B-Air project
(see more https://b-air.infinity.radio/fi/ ).
B-Air Unlimited Art Radio is a collaborative
project between nine European radio stations,
artist collectives and science universities that
contributes to the revitalisation of sound-based
creativity and communication. It provides a
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collaborative platform for experimental radio
production and aims to create a new kind of
radio.
The network includes national radio stations,
artists’ online radios and care institutions from
children’s hospitals to nursing homes. This allows
artists, experts, researchers and media workers
to reach their target groups: young children,
vulnerable groups and the oldest. The Finnish
partner in the project is the Department of
Humanities at the University of Eastern Finland,
in collaboration with the Finnish Broadcasting
Corporation Yle, which is studying the recollection
of sounds and the narration of sound memories
based on the Evening of Sounds.
The Principal Investigator of B-Air’s Finnish
research group is professor Heikki Uimonen,
Project Manager is professor emerita Helmi
Järviluoma. Other member include the former
radio producer of Finnish Broadcasting Company
Jukka Mikkola and University Teacher Meri Kytö
from University of Turku.
Be ware – it is possible that one of two glimpses
from the Muistola workshop maybe heard on
radio, YLE1, on the evening of Saturday 22nd of
October, 2022.

DaisyRekry-yhteistyölounaat
Teksti: Mira Jyläskoski

DaisyRekry on käynnistetty syksyn aikana vahvasti yhteistöiden merkeissä. Ensin elokuun
loppupuolella kutsuimme Varsinais-Suomen
työvoimatoimistot, kuntakokeilun ja muut työllisyyspalveluiden edustajat yhteistyölounaalle.
Paikalle saapuikin iloksemme ihmisiä runsain
määrin ja keskustelu kävi vilkkaasti. Lounaalla
pohdittiin yhdessä, miten voisimme edistää luotettavaa ja tiivistä yhteistyötä. Suunnitteilla on
esimeriksi kulttuuripäivät, jolloin olisi tarkoitus
tehdä tutuksi eri maista tulevien ihmisten kulttuureja ja helpottaa näin virkailijoiden ja ihmisten
kohtaamisia. Usein kynnyskysymykseksi nousee
se, että muista maista saapuneet ihmiset eivät
tunne Suomen yhteiskuntaa ja paperiviidakkoon
on helppo hukkua. Virkailijatkaan eivät aina ole
tuttuja kaikkien kulttuurien kiemuroiden kanssa.
Erityisesti DaisyLadies Ry:n kohderyhmän ohjaaminen eteenpäin helpottuisi, kun kulttuurierot
eivät ole enää niin suuria.

Molemmissa tapaamisissa kysyimme osallistujilta kysymyksiä. Molempien vihreänä lankana oli
se, miten voisimme yhdessä toimien auttaa naisia eteenpäin. Tärkeää on luotettava kommunikaatio niin yhdistyksen, kuin koulujen, kuin myös
yrittäjien puolelta. Yhteistyössä on voimaa ja se
kantaa pitkälle. Käsi Kädessä -hanke on osoittanut, että nimenomaan DaisyRekryn kaltaiselle
toiminnalle on kysyntää, naiset kaipaavat sitä
että on aikaa istua alas ja käydä juuri heidän
asioitaan läpi.
Tulevana vuonna DaisyRekryä kasvatetaan entisestään ja sitä on ilo lähteä tekemään, kun mukana on hyviä yhteistyökumppaneita.

Myöhemmin syksyllä, lokakuun alussa kutsuimme paikalle Varsinais-Suomen yrittäjiä, sekä oppilaitosten edustajia. Tällöin esiin nousi esimeriksi naisten erilaiset tarpeet työelämässä. On
epärealistista olettaa, että erilaisista taustoista
tulevat naiset olisivat kaikki kykeneviä esimeriksi
tekemään saman määrän töitä. On tärkeää, että
työnantajat joustavat siinä missä työntekijäkin.
Keskustelu oli äärettömän hedelmällistä ja tulevaisuus DaisyRekryn osalta näyttää valoisalta.
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Turun Seudun
Senioriopettajat ry vierailulla
DaisyLadies ry:llä oli kunnia saada vieraaksi 11.10.2022 Turun Seudun Senioriopettajat ry. Vierailun aikana DaisyLadies ry:n toiminnanjohtaja Hissu
Kytö ja tiedottaja Sofia Henttunen esittelivät DaisyLadies ry:n toimintaa ja
tiloja. Esittelyn jälkeen nautittiin yhdessä lounaaksi CafeDaisyn kehuttua
Tepsiä (munakoisovuoka) ja jälkiruuaksi herkullista baklavaa. Senioriopettajat olivat hyvin kiinnostuneita toiminnastamme ja esittivät paljon kysymyksiä. Saimme myös ideoitua yhteistyömahdollisuuksia. Suuret kiitokset
vierailustanne!
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Kokemukseni Paikka auki -työntekijänä
Teksti: Petsi Mohammadi

Nimeni on Petsi
Mohammadi
ja
aloitin työt DaisyLadies ry:ssä ensin 2020 syksyllä
Digituki-ohjaajana
osa-aikaisella sopimuksella. Opastin
iäkkäitä ja älylaitteiden
käyttöä
aloittavia ihmisiä.
Sain todella paljon
apua ja kannustusta työkavereilta ja
esimiehiltäni.
Ennen DaisyLadies ry:tä olin töissä 5 vuotta turvallisuusalalla, siksi kokemusta ei ollut juurikaan
toimistotyöstä tai ohjaajan työstä. Täällä saamani apu, auttoi minua löytämään itsestäni uusia
puolia ja opin paljon uutta.
Vuonna 2022 pääsin DaisyLadiesiin kokopäiväiseksi ohjaajaksi STEAn Paikka auki-rahoituksella
ja aloitin opettamaan naisille mm. itsepuolustusta, suomen kieltä, ATK-alkeita, liikuntaa ja paljon

muuta. Autoin myös tapahtumien järjestämisessä ja välillä jopa CafeDaisyssä. Osallistuin myös
Turun Ammattikorkeakoulun järjestämään Vr
Fast track -hankkeeseen, jossa vr-laseilla päästiin
virtuaalimaailmassa työskentelemään eri ammateissa, mm. hoiva-, siivous- ja sosiaalialan työympäristössä. Tässä hankkeessa opin käyttämään
vr-laitteita ja kehittämään sen ohjelmistoa. DaisyLadies ry sai myös jatkaa tätä hanketta Ammattikorkeakoulun luvalla ja edelleen pidetään
vr-oppitunteja naisille.
Näiden kokemusten ansiosta löysin itsestäni uusia puolia ja nyt olen saanut uuden työpaikan
puhelinoperaattori Telialta ja siirryn 1.11.2022
työskentelemään Telialle.
DaisyLadiesistä on ollut minulle todella paljon
apua ja heidän ansiosta olen päässyt uudella
alalle ja täysin uusi polku on auennut elämässäni. Suosittelen DaisyLadies ry:tä lämpimästi ja
toivon tämän yhdistyksen toiminnan jatkuvan,
sillä tämä yhdistys on yksi suurimpia ja vanhin
naisia työllistävä yhdistys. Tämän kaltaista yhdistystä tarvitaan aina, varsinkin nyt kun on maailman tilanne näin vaakalaudalla ja joka päivä
muuttaa ihmisiä Suomeen.
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Somali kulttuuripäivä
DaisyLadies ry:n somalinaiset järjestivät Somalikulttuurin päivän 16.9.2022. Ohjelmassa oli
luento, somaliruuan maistelua, laulua, tanssia ja muotinäytöksiä.

DaisyLadies ry:n ohjaaja Leila Sheik Abdulle
kokkaamassa somalialaisia herkkuja.

Somalialaisten häävaatteiden ja tanssin esittelyä.
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Somalialaiset ruuat: Cajeero, maraaq muufo, qudar suqaar ja laga
dhigay. Letuista repäistään palanen jolla otetaan täytettä.

Tanssiopetusta.

Halloween ja sen historia
Teksti: Mira Jyläskoski

Suomessa halloween eli ole saanut virallista juhlapyhän paikkaa kalenterista, mutta silti
moni sitä viettää 31.10. Vuonna 2022 halloween
osuu siis maanantaille. Suomen vastine halloweenille on pyhäinpäivä, jota vietetään marraskuun ensimmäisenä lauantaina. Pyhäinpäivänä tarkoittaa vainajien muistopäivää. Miten
maailmalla sitten vietetään tätä juhlapyhää, vai
vietetäänkö? Katolinen kirkko vastustaa juhlaa
pakanallisena. Esimerkiksi Ranskassa kirkko on
pelännyt halloweenin syrjäyttävän pyhäinpäivän vieton. Myös ortodoksinen kirkko suhtautuu halloweenin viettoon kielteisesti sen sisältämien pakanallisten ainesten vuoksi.
Halloweenin juuret ovat muinaisissa uskonnoissa ja henkisissä perinteissä. Katolisen kirkon pyhäinpäivä, jona muistetaan pyhimyksiä ja marttyyreja vietetään marraskuun ensimmäisenä
päivänä ja vainajien muistopäivä marraskuun
toiselle päivälle. Molemmat pyhät liittyvät kiinteästi kuolemaan ja tuonpuoleiseen, pyhäinpäivän alkuperäinen nimi olikin All Hallow`s Eve
(hallow tarkoittaa pyhää), josta se on muokkautunut muotoon halloween. Halloween yhdistetään usein myös kelttiläiseen Samhain-pyhään.
Samhain on kelttiläinen sadonkorjuujuhla, kesän
päätös ja uusi vuosi. Keltit uskoivat, että elämän
ja kuoleman välinen verho on silloin ohuimmil-

laan ja tästä syystä henget pystyvät Samhain aikana vaeltamaan elävien maailmassa.
Suomessa Halloweenia tutumpi on Kekri. Sillä
juhlistettiin sadonkorjuun päättymistä ja herkuteltiin satokausituotteilla. Pöytään kannettiin
naurista, erilaisia lihoja (sika, lehmä, lammas),
sekä juustoa ja olutta. Piioilla ja rengeillä oli myös
vapaapäivä. Kekrillä on pitkän pitkä historia, sillä
sitä on vietetty jo rautakaudella. Maatalousyhteisössä se oli luonnollisesti vuoden suurin juhla.
Ennen kuin siirryttiin nykyaikaiseen kalenterivuoteen, vuosi päättyi luonnollisesti satokauteen.

Kurpitsalyhty
Irlantilaiset kertovat tarinaa miehestä nimeltä
”Stingy Jack” (stingy = pihi, saita). Jack kutsui
paholaisen kanssaan oluelle, mutta ei itse halunnut maksaa juomia. Hän houkutteli paholaisen
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haan, kuten oli luvannutkin, mutta Jumalakaan
ei huolinut häntä. Jack jäi ikuisesti vaeltamaan
maan päälle etsimään lopullista rauhaansa. Paholainen kuitenkin heitti hänelle helvetistä hiilen, jonka Jack laittoi evääksi ottamansa lantun
sisään, jotta valo palaisi pitempään. Hänestä ruvettiin puhumaan nimellä ”Jack of the Lantern”,
josta myöhemmin muodostui kurpitsalyhdyn
nimi ”Jack o’ Lantern”.
Suomessa sen sijaan on alun perin kaiverrettu
nauriista lyhtyjä. Nauris koverrettiin ontoksi ja
sen sisään asetettiin lampaanrasvaan kastettu
tikku, ikään kuin kynttilän sydämeksi. Tuikun valo
oli todella pieni, joten sitä kutsuttiin kitupiikiksi.
Sekä Suomessa, että Irlannissa näitä tuikkuja poltettiin osana samhain-juhlintaa. Myös muualla
Euroopassa on poltettu niin tuli, kuin esimerkiksi
soihtujakin osana sadonkorjuujuhlaa, yleisimmin
pahojen henkien karkottamiseksi.
muuttamaan itsensä kolikoksi, jotta voisi maksaa
juomat. Paholaisen muututtua kolikoksi Jack ei
maksanutkaan juomia, vaan laittoi kolikon taskuunsa, jossa oli myös hopeinen risti. Risti esti
paholaista muuttumasta takaisin. Jack päästi paholaisen vapaaksi, mutta vain sillä ehdolla, että
paholainen ei vaivaisi Jackia vuoteen.
Seuraavana vuonna hän huijasi paholaisen hakemaan puusta hedelmän ja käytti samaa taktiikkaa. Hän piirsi puun runkoon ristin, joka esti
paholaista tulemasta alas. Hän ei päästänyt tätä
alas, ennen kuin paholainen lupasi olla häiritsemättä häntä kymmeneen vuoteen ja jättämään
hänen sielunsa rauhaan, kun hän kuolisi. Pian
Jack kuoli. Paholainen jätti hänen sielunsa rau-
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Kuolleiden päivä Meksikossa
Lokakuun viimeinen on Meksikossa Vispera de
Todos los Santos, eli kaikkien pyhien päivän aatto. Tällöin meksikolaiset kunnioittavat kuolleita
lapsia, joita he kutsuvat nimellä angelitos. Tämä
tarkoittaa pieniä enkeleitä. Tällöin haudoille tuo-

daan orkideoja, sekä harsokukkia. Vanhemmat
tekevät samettikukista polun, jota pitkin löytää
tiensä kotiin. Marraskuun ensimmäinen on pienten enkelien päivä, eli Día de los Angelitos. Vanhan uskomuksen mukaan taivaan portit avautuvat keskiyöllä ja kuolleet lapset löytävät tiensä
kotiin samettikukkapolkua pitkin. Samana päivänä odotetaan myös aikuisia sieluja käymään perheen kotialttarin, eli ofredan luona.
Juhlallisuudet huipentuvat kuitenkin vasta marraskuun toisena päivänä, jolloin vietetään varsinaista kuolleiden päivää, eli Día de Muertosia.
Tuolloin, ennen aamunkoittoa kaikki kokoontuvat hautausmaille, joka on valaistu lyhdyillä
ja kynttilöillä. Valojen on tarkoitus pitää pahat
henget poissa. Haudat kunnostetaan ja kuolleita
kunnioitetaan läsnäololla siihen asti, että aurinko
nousee. Tällöin siirrytään kirkkoon. Myöhemmin
päiväsaikaan pahat henget ajetaan pois kulkueella ja soittamalla musiikkia. Juhlaan kuuluvat
myös hyvin värikkäästi maalatut pääkallot.
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MINUN MAANI

Iran
Nimeni on Shahla
Tadayyon, olen Iranin kurdi. Tulin pakolaisena Suomeen
vuonna 2003. Ensin
asuin Hangossa 2
vuotta, sitten muutin perheeni kanssa
Turkuun. Tätä ennen
olimme jo asuneet
pakolaisina Turkissa
4 vuotta.

Kotikaupunkini on nimeltään Mahabad, se sijaitsee Iranin Kurdistanissa. Mahabad on hieman
pienempi kuin Turku, asukkaita on noin 170 000.
Kauniissa kotikaupungissani on paljon historiallisia paikkoja. Samoin kuin Turussa, myös Mahabadin keskellä virtaa joki, jonka yli kulkee kaunis
punainen silta Perdisur.

Perheeseeni kuului mies ja kolme poikaa, mutta mieheni kuoli vuonna 2011 matkalla Iranissa, minkä jälkeen jatkoin elämää täällä poikieni
kanssa. Nyttemmin perheemme on jo kasvanut
kahdella miniällä ja kahdella lapsenlapsella.

Iranissa tyypillistä on kielellinen ja kulttuurinen
monimuotoisuus; rinnakkain elää useita kieliä ja
kulttuureja. Luullakseni Iranissa puhutaan noin
sataa erilaista kieltä tai murretta. Iranin sisällä on
noin 10-11 kurdilaista kaupunkia, joista jokaisella
on oma murre. Useimmiten eri kielten puhujat

Mahabadin kaupunki ja sen keskellä virtaava joki.
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Iranin luonnonmaisemaa hallitsevat upeat vuoret ja meri, ja maassa onkin paljon sähköyrityksiä, joissa vesienergiasta tuotetaan sähköä kuluttajien tarpeisiin.

Yksityiskohta Nasirolmolkin moskeijasta Shirazin kaupungissa.

ymmärtävät kuitenkin toisiaan, vaikka joskus täytyykin kysyä toisen kielen puhujalta saadakseen
selville jonkin yksittäisen sanan merkityksen.
Vaikka äidinkielemme on kurdi, lapset oppivat
esikoulusta alkaen persiaa, jota käytetään kaikilla
kouluasteilla. Uskonnon tunneilla käytetään lisäksi arabian kieltä. Koulussa kaikkien on pakko
puhua farsia, vaikka kodeissa ja yhteiskunnassa
yleisesti puhutaan kurdia. Maamme yliopistoissakin opiskellaan monilla eri kielillä, mutta kur- Kurdistanin lippu.
din kielen käyttö on kielletty. Mielestäni tämä
on huolestuttava kehityskulku, sillä lasten olisi
tärkeää oppia lukemaan ja kirjoittamaan omalla
äidinkielellään.
Esimerkiksi omassa perheessämme havaitsimme, että kurdimusiikkia kuunnellessaan lapset
eivät ymmärtäneet kaikkia sanoja. Mahabadissa on tosin yksi opettaja, joka kiertää antamassa
kurdilapsille kotiopetusta näiden äidinkielessä.
Vaikka yksityinen kotiopetus on kallista, monet
vanhemmat ovat halukkaita tällä tavoin panostaHormuzin saaren karun kaunista maisemaa.
maan lastensa äidinkielen oppimiseen.
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Iranin poliitikot ja viranomaiset tuntuvat pelkäävän kurdien taholta sotaa tai vallankumousta,
siksi he eivät halua antaa lupaa oman kielen käyttämiseen. Aikaisemmin kurdien elämä oli vielä
tukalampaa ja rajoitetumpaa, nykyään moderni
teknologia ja internetin käyttö helpottavat monia
asioita. Siitä huolimatta kurdit elävät tällä hetkellä vapaammin esimerkiksi naapurimaa Irakissa.
Kurdilainen ruoka on hyvin samantyyppistä kuin
iranilainen ja turkkilainen. Ruokaan liittyen maininnan arvoisia ovat Iranissa kasvavat lukuisat,
herkulliset hedelmät ja marjat, esimerkiksi mansikat, kirsikat ja melonit. Iranilaiset hunajamelonit ovat valtavan suuria, ja niistä löytyy erimakuisia ja –värisiä variantteja. Suomessa iranilaisia
hedelmiä on vielä valitettavan hankala löytää
– onneksi pienet itämaiset kaupat joskus tuovat
hedelmiä tännekin.
Työssäni DaisyLadies ry:n opetuskahvila CafeDaisyssä

Uskonnollisten juhlien vietto on meille tärkeää. pääsen valmistamaan paljon mm. iranilaista ja kurRamadanin, paastokuukauden, päätteeksi vie- dilaista ruokaa. Kuvassa dolma eli viininlehtikääryleet.
tettävä Eid-al Fitr -juhla on erityinen kokemus;
kuukauden kestäneen paaston jälkeen juhlitaan
sukulaisten ja ystävien kanssa, nautitaan paljon
hyvää ruokaa, suklaata ja muita herkkuja.
Uudenvuoden juhla Nowruz on myös meille
hyvin merkittävä juhlapäivä. Sitä vietetään kevätpäiväntasauksen aikaan kevään alkamisen
kunniaksi. Silloin on tapana muun muassa järjestää iso piknik ja grillata ruokaa ulkona. Nowruz
muistuttaa oikeastaan paljon suomalaista joulua
erityisine juhlaruokineen ja leivonnaisineen. Perheet kerääntyvät silloin yhteen juhlimaan, usein
mennään ulos ja tanssitaan perinteisen musiikin Nowruz-juhlaan liittyy Haft seen-asetelma, johon laitetahdissa. Juhlinta kestää kaikkiaan 12 päivää.
taan 7 s-kirjaimella alkavaa asiaa.
Kolmas meille tärkeä juhla on iranilainen naistenpäivä, jolloin juhlistetaan äitejä, isoäitejä,
vaimoja ja siskoja muun muassa antamalla näille
lahjoja. Päivää vietetään profeetta Muhammedin
tyttären Fatima Zahran syntymäpäivän muistoksi, ja se on samalla myös äitienpäivä. Mahabadissa naiset kokoontuvat tällöin usein yhteen joen
rannalle juhlimaan.
Baklava on suosittu juhlaherkku.
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Sääolosuhteet ovat Iranissa hyvin erilaiset kuin
Suomessa. Joka puolella kasvaa vihanneksia, hedelmiä ja erilaisia sieniä, joita saa vapaasti kerätä aivan kuten Suomessakin. Tammikuusta alkaa
lämmin kausi, ja kesällä Mahabadissa on usein
30, jopa 37 astetta lämmintä. Iranin pohjoisosassa on hieman kuumempi, kesäisin noin 40
astetta. Maan eteläisimmissä osissa puolestaan
lämpötila voi nousta jopa 43-45 asteeseen. Mahabadissa meillä on joki ja meri, jotka viilentävät
ilman lämpötilaa mukavasti.
Eniten pidän Iranissa omasta kulttuuristamme,
se on hieno ja rikas kulttuuri. Kurdilaiset kansallispuvut ovat upeita. Jokaisessa kaupungissa
on naisille hieman erilainen puku, kurdimiehen
puku sen sijaan on aina samanlainen.
Pidin elämästä kotimaassa, mutta nyt en haluaisi
elää siellä, sillä monet ihmiset ovat työttömiä ja
joka päivä näkee ympärillä paljon köyhyyttä, vaikka Iranilla on paljon luonnonrikkauksia – muun
muassa öljyä, kultaa, mausteita ja pähkinöitä joita viedään eri puolille maailmaa. Minusta on
nurinkurista, että niin rikkaassa maassa tavalliset
ihmiset joutuvat elämään köyhyydessä. Vuonna 1979 tapahtuneen vallankumouksen jälkeen
naisten oikeudet ovat myös huonot ja siveyspoliisit valvovat naisten pukeutumista ja käyttäytymistä julkisesti.

Iranin kaunista luontoa.

En kaipaa kotimaahani jatkuvasti, enkä ole käynyt siellä montaakaan kertaa Suomeen tuloni
jälkeen, mutta haaveeni on vielä vanhempana
muuttaa takaisin Kurdistaniin. Haluaisin hankkia
sieltä pienen asunnon, jossa asuisin siskoni kanssa - hän kysyy minulta jatkuvasti, milloin aion palata takaisin. En kuitenkaan halua muuttaa takaisin Iraniin ennen kuin nykyinen valtionhallinto on
vaihtunut - ennen paluutani toivon, että Iranista
tulee oikeasti demokraattinen, vapaa maa.

Ihmiset ovat Kurdistanissa sydämellisiä ja vieraanvaraisia, esimerkiksi vieraat kutsutaan aina
kotiin syömään ja heille tarjotaan hyvää ruokaa.
Turistienkaan ei tarvitse asua hotellissa, vaan yösija löytyy aina jonkun paikallisen kotoa.

Iranin naisia ennen 1979 tapahtunutta vallankumousta.

Kurdilaisia kansallispukuja.
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Makuja Muistolasta - monen kulttuurin
keittiöstä
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Makuja muistolasta -keittokirjaa voi ostaa
CafeDaisystä 6 € hintaan.
DAISY NEWS 3/2022

43

Daisy Young Club ry:n uudet tuulet
Teksi: Mira Jyläskoski

Daisy Young Club Ry saa vuodelle 2023 täysin uuden hallituksen ja sen myötä nuorisoyhdistyksessä puhaltaakin uudet tuulet. Toiminta on edelleen täysin avointa kaikille, mutta pääpainona
vuodelle 2023 on erityisesti nuorten naisten ja
tyttöjen mielenterveys ja hyvinvointi. Uusi hallitus on käynyt tarkasti läpi aiempien vuosien toimintakertomukset ja pohtinut, miten toimintaa
olisi hyvä uudistaa. Tärkeäksi koetaan, että osaksi
yhdistys palaa juurilleen, mutta samalla uudistuu
tähän hetkeen sopivalla tavalla.

Daisy Young Club Ry on ensi vuonna mukana järjestämässä kahta suurtapahtumaa DaisyLadies
Ry:n kanssa Maailmanpuutarhassa. Keväällä toteutetaan koko perheen tapahtuma Kevätkarnevaali, jossa järjestetään samalla ulkoilmanaamiaiset. Karnevaalihenkistä ohjelmaa on koko
päivän ja se toteutetaan yhdessä monien eri
tahojen kanssa. Syksyn aloittaa tuttuun tapaan
Turku Goes Multicultural -festivaali, joka palaa
juurilleen ja kerää yhteen Turun alueen monikulttuurisen nuorison. Musiikki, taide ja kulttuuri
nousevat tapahtuman kärjeksi.
Näiden suurtapahtumien ohessa DYC:in vuosi
rakentuu kulttuurien perinteiden ympärille. Vuoden aikaan tutustutaan niin perinteiseen japanilaiseen origami-taiteeseen, kuin myös somalilaiseen sadejuhlaan. Nuoret pääsevät tutustumaan
omiin juuriinsa ruuan, taiteen ja musiikin kautta, mutta samalla tehdään tutuksi myös muiden
maiden kulttuureja. Yhdessä tekemisellä pyritään hitsaamaan nuoret yhteen ja rakentamaan
luottamusta ja turvallista ympäristöä. Annetaan
jokaiselle tilaa osallistua sen verran, kuin itse haluaa.

Maahanmuuttajatytöt ovat väliinputoajajoukko,
jotka eivät välttämättä kovin helposti löydä paikkaansa perinteisestä suomalaisesta nuorisotoiminnasta. Siinä missä nykyinen kantasuomalainen nuoriso on hyvinkin avointa seksuaalisesti,
eikä tabuja aiheita oikeastaan enää ole, maahanmuuttajanuoret kasvavat edelleen tabujen
ympäröiminä. Esimerkiksi seksuaalisuus, valtavirrasta poikkeavat ura- tai perhehaaveet voivat
olla asioita, joista kotona ei voi puhua. Myös
sukupuolivähemmistöihin kuuluminen tai asian
pohtiminen voi olla hyvinkin kipeä asia ja aihe
nuorelle, josta puhumiseen tarvitaan erityisen Nuoria lähdetään tavoittelemaan sosiaalisen median kautta, koska se on helppo alusta myös intturvallinen ja luotettava ympäristö.
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roverteille. Daisy Young Club on tähän asti ollut
pääasiassa aktiivinen Facebookissa ja Instagramissa, mutta niiden sijaan tällä hetkellä käytetään
paljon Snapchattia, TikTokia ja BeReal-sovellusta.
Yhdistyksen on tarkoitus myös tarpeen vaatiessa auttaa vanhempia käyttämään näitä nuorten
suosiossa olevia sovelluksia, joka osaltaan auttaa
siltojen rakentamisessa sukupolvien välillä.
Daisy Young Club Ry haluaa olla nimenomaan siltojen rakentaja, niin sukupolvien, sukupuolien,
kuin kulttuurienkin välillä. Ja sitä korostetaan kaikessa toiminnassa läpi vuoden, yhdistyksellä on
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jota
noudatetaan tarkasti. Toiminnassa ovat mukana
niin nuorisotoiminnasta tutut nimet, kuin DaisyLadies Ry:llä opiskelleet ja työskennelleet naiset. Yhdessä tekemällä saadaan parhaita tuloksia
aikaan.
Daisy Young Club ry:n uusien hallituslaisten esittelyt julkaistaan DaisyNewsin seuraavassa numerossa, pysykää kuulolla!

Uudet hallituslaiset
Suleykha ja Mira valmiina toimintaan!
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DaisyLadies ry:n toiminta ja palvelut 2022
Opetustoiminta
Maahanmuuttajanaisten kotoutumisen edistämiseksi DaisyLadies ry järjestää tuki- ja neuvontapalvelua, vertaisryhmätoimintaa, kursseja
ja luentoja. Toimintakyvyn vahvistaminen, aktivointi, osallisuus ja osallistuminen yhteiskunnassa, vertaistuki ja elinikäinen oppiminen ovat
toiminnan kantavia ajatuksia. Monipuolista
kurssimuotoista ryhmätoimintaa järjestetään
ma-pe klo 9-15.

Työikäisille naisille joilla ei esim. ole kielitaitoa ja
koulutustaustaa tarjoamme turvallisen paikan,
jossa voi opiskella suomea ja kehittää itsenäiseen elämään tarvittavia perustaitoja. Naisia autetaan 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 voivat opettaa toisilleen omia tietoja ja taitoaan.

Opetustoiminnan aiheena on mm. suomen kieli, ATK, yhteiskunnalliset taidot, käsityöt, asiakaspalvelu, opetuskeittiö ja -ompelimo. Lisäksi
järjestetään teemaryhmätoimintoja mm. kulttuuriin, ja taiteeseen, liikuntaan, hyvinvointiin ja
terveyteen liittyen.

DaisyLadies ry:ssä voi suorittaa koulujen harjoittelujaksoja, tulla Te-toimiston
kautta työkokeiluun tai tulla mukaan
ihan vain vapaaehtoisena.
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DaisyLadies ry:n toiminta ja palvelut 2022

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 Facebooksivuiltamme sekä nettisivuiltamme:
www.daisyladies.fi/fi/cafedaisy

CafeDaisy, Sairashuoneenkatu 1, 20100 Turku
Teemme myös pitopalvelua: www.daisyladies.fi/fi/pitopalvelu

Tervetuloa herkuttelemaan!
DAISY NEWS 3/2022
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parilliset viikot

Menu syksy 2022
parittomat viikot

Menu syksy 2022

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

Ilmoituspalsta
Tiedottaja Sofia Henttunen meni naimisiin
2.7.2022. Daisyt onnittelevat!

Turvallinen yhteiskunta -seminaari
Aihe: Nuorison hyvinvoinnin haasteita ja ratkaisuja koronan jälkeisessä yhteiskunnassa
Aika: Pe 25.11.2022 klo 9.00–15.00
Paikka: Turun kaupungintalo, Aurakatu 2,
20100 Turku
Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet tulevat:
www.daisyladies.fi
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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 viestikenttään ”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

