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Pääkirjoitus
Hyvät lukijat,

Turvallinen yhteiskunta -seminaari järjestettiin jo viidettä kertaa Turun kaupungintalolla. 
Seminaarissa käsiteltiin päivän tärkeitä yhteiskunnallisia asioita:

• Voiko nuoriso hyvin? 
• Olemmeko hoitaneet meille kuuluvan vastuun hyvin? 
• Ellei, missä on tehty väärin?
• Miten voimme yhdessä kehittää yhteiskunnan puuttuvia toimia, että nuorilla olisi 

hyvä ja turvallinen elämä?

Korona vei pois meiltä elämän iloa, yhdessä oloa, läheisyyttä, kosketusta, sosiaalisessa 
yhteiskunnassa elämistä ja montaa muuta hyvää käytäntöä. Etätyöt mukauttivat ja lais-
kottivat meidät työhön yksin ja yhdessä Teamsin kautta. Vitsailen välillä, että oikeastaan 
korona teki hyvääkin, ettei meidän enää tarvitsee pakosta juoda kahvia, halata toisiam-
me, ei edes koskettaa…

Jokaisella pitäisi olla jonkunlainen elämäntarkoitus tai jokin päämäärä mitä haluaa saa-
vuttaa elämässään. DaisyLadies ry on ottanut päämääräksi naisten ja heidän kauttaan 
koko perheen hyvinvoinnin, vuodesta 2000.

Nainen on suuri yhteiskunnallinen vaikuttaja, vaikka SE jää huomaamatta valitettavan 
usein.  Naisten hyvinvoinnin vaikutukset näkyvät yhteiskunnassa monella eri tavalla. Per-
heessä naisten rooli on hyvin tärkeä. Jos nainen, äiti, voi hyvin se näkyy ei ainoastaan 
perheessä vaan koko yhteiskunnassa.

Maailmassa eivät kaikki naiset ole yhtä onnen potkimia kuin suomalaiset naiset, jotkut 
syntyvät hyvin onnettomissa oloissa.  Ihminen ei pysty valitsemaan synnyinmaataan ja 
tätä sanotaan kohtaloksi.

Suomeen muuttajanaisten integroituminen tähän suomalaiseen yhteiskuntaan on hyvin 
tärkeää, että hän voi ja osaa kasvattaa lapsensa tähän uuteen kotimaahansa haluamallaan 
tavalla. Eli, meidän on kiinnittävä huomiomme ja satsattavaa resurssimme tähän järke-
vällä tavalla. Ei tehdä suunnitelmia ja toimita näkemällä heidät massana. Edes heidän 
asiaansa hoitavat vastuuvirkailijatkaan eivät tiedä välttämättä asiakkaiden taustaa. He jää-
vät kasvottomiksi.

Tämä integrointi ei onnistu ainoastaan yhdestä suunnasta, vaan valtaväestönkin on oltava 
aktiivisesti mukana, tekemällä yhdessä ja avaamalla ovet suomalaiselle yhteiskunnalle. 

Meillä DaisyLadies toiminnassa on yksi tärkeä motto! Mahdollisuus ja Luottamus ja 
sen jälkeen tulee vastuun ottaminen. Tätä toivomusta ojennan myös kantaväestölle…
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DaisyLadies’ssä kohtaamme naisia, jotka tarvitsevat hieman enemmän tukea siihen, että voivat 
toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarjoamme naisille paikan, jossa voi opiskella suomea ja 
kehittää itsenäiseen elämään tarvittavia perustaitoja.

Naisia autetaan tunnistamaan oma osaaminen ja tuetaan sen kehittämistä. Naiset saavat koh-
dennettua ja yksilöllistä uraohjausta ja jokaiselle laaditaan yksilöllinen jatkopolkusuunnitelma, 
jonka etenemistä seurataan.   

Toiminnalla halutaan kokonaisvaltaisesti edistää naisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja 
työkykyä.  Kaikessa toiminnassa pyritään mahdollisimman matalaan kynnykseen, jotta   maahan-
muuttajanaisilla on mahdollisimman helppo päästä mukaan.

Toiminnan kautta naisten verkostot ja sosiaalinen piiri kasvaa. Naisten kokema yksinäisyys 
vähenee, he verkostoituvat ja saavat myös syntysuomalaisia kontakteja, joita heillä on ennestään 
hyvin vähän.

Me kaikki tiedämme, että Nuoret ovat meidän kaikkien tulevaisuus. Ja me olemme vastuussa 
tästä tulevaisuudesta. Nuorille on oikeus hyvää elämään ja tulevaisuuteen. Heillä on oikeus olla 
mukana rakentamassa huomisen elämää yhdessä muiden ja meidän kanssamme.

Lapsilla on syntyessään paljon kykyjä, meidän aikuisten tehtävänä on löytää nämä Aarteet jo-
kaiselta, mahdollistaa ja ohjata heidät sen suuntaan ja turvattavaa että he varmasti pystyvät to-
teuttamaan ne.

Meidän on turvattava, terveellinen, positiivinen, unelmansa toteutettava huominen.

Meidän on ymmärrettävä nuorisoa!

Viime aikoina on kuultu surullisia uutisia nuorison hyvinvoinnista. Nämä valitettavat asiat ovat 
johtuneet osittain nuorison turhautumisesta yhteiskunnassa. Heiltä puuttuu elämän iloa, heiltä 
puuttuu vastuuta yhteiskunnan rakentamisesta, kerrotaan hyvin usein. Positiivinen odotus tule-
vaisuudesta puuttuu.

Kuullaan paljon, että maahanmuuttajanuoret ovat pääasiallisesti pahojaan te-
keviä. Meidän on katsottavaa peiliin ja vastattavaa, missä on tehty virheitä, 
että nuoret käyttäytyvät tällä tavalla?

Rohkenen kysyä, että voiko tämä johtua siitä, että meidän kotouttamis-
prosessissamme oli virheitä?

Tapahtumarikas 2022 on kohta mennyt ja meitä odottaa 2023, 
joka on täynnä odotuksia ja yllätyksiä. Sekä omasta että meidän 
ihanien Daisyjen puolesta kiitän suuresti kaikkia, joiden kans-
sa ollaan tehty tai ei tehty yhteistyötä.

Toivon, että 2023 tuo tullessaan rauhaa, terveyttä, onnis-
tumista!

Oikein hyvää ja rakkautta täynnä olevaa uutta vuotta 2023!

20.12.2022
Hülya ”Hissu” Kytö
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Leylo Hirsi Abukar, Somalia

Olen asunut Suomessa 8 kuukautta. Nyt olen ollut työkokeilussa DaisyLadi-
es ry:ssä 2 kuukautta. Tulin DaisyLadiesiin opiskelemaan suomen kieltä ja 
saamaan kokemusta elämästä Suomessa. DaisyLadiesissä olen tehnyt mm. 
käsitöitä, opiskellut suomen kieltä, kokeillut joogaa jne. Tulevaisuuden haa-
veeni on päästä kouluun suomen kieltä opiskelemaan ja saada sitten töitä. 
Suomi on hyvin erilainen kuin Somalia, sillä ihmiset, kieli ja kulttuuri ovat 
erilaisia.

Liudmyla Diachenko, Ukraina

Olen asunut Suomessa 11 kuukautta. Olen ollut DaisyLadiesissä työharjoit-
telussa yhden kuukauden. Tulin DaisyLadiesiin ystäväni Allan kautta. Hän 
neuvoi tulemaan tänne oppimaan suomen kieltä niin kuin hänkin on ai-
koinaan oppinut ja lisäksi tutustumaan erilaisiin ihmisiin eri kulttuurista. 
Täällä ihmiset ovat ystävällisiä ja mielenkiintoisia. DaisyLadiesissa olen mm. 
opiskellut suomen kieltä, tehnyt käsitöitä, vetänyt joogaa ja jumppaa. Suo-
mi eroaa omasta maastani sillä tavalla, että ihmiset ja kulttuuri on aivan 
erilaista. Suomi on rauhallinen maa ja sen ihmiset ystävällisiä ja vastaanot-
tavia. Suomen kieli on hyvin erilainen kuin oma äidinkieleni ukraina. Työs-
kentelin ukrainassa kemian ja bilogian opettajana sekä pankissa. Suomessa 
heti kun suomen kieleni riittää haluan opiskella kouluavustajaksi.

DaisyLadies ry:n 
uudet työntekijät ja 
harjoittelijat
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Saadiah Kadim, Irak

Olen asunut Suomessa 20 vuotta. Tulin DaisyLadiesiin, koska halusin oppia 
lisää suomen kieltä. Olen ollut täällä nyt 2 viikkoa kuntouttavassa työtoi-
minnassa. Irak eroaa Suomesta siinä että ilma on täällä kylmää ja sateista 
mutta Irakissa ilma on suurimman osa ajasta helteistä. Ihmiset ja kulttuu-
ri vat myös erilaisia. Tulevaisuuden suunnitelmaani kuuluu suomen kielen 
opiskelu ja lähihoitajan ammatin saanti.

Samaher Alhalo, Irak

Olen asunut Suomessa 22 vuotta. En pysty käymään töissä, joten tulin Dai-
syLadiesiin kuntouttavaan työtoimintaan 3 kuukaudeksi näin alkuun. Sen 
jälkeen haluaisin jatkaa täällä. Kuntouttavassa työtoiminnassa olen ollut 
nyt yhden viikon. Täällä olen opiskellut suomen kieltä sekä tehnyt käsitöitä. 
Suomi eroaa Irakista siinä että kulttuuri, ihmiset, ruoka, sää ja lait ovat hy-
vin erilaisia. Tällä hetkellä minulla ei ole tulevaisuuden suunnitelmia, paitsi 
jatkaa täällä Daisyssä. 

Katri Mehtälä, Suomi

Olen asunut Suomessa koko ikäni. Läh-
din kuntouttavaan työtoimintaan ja va-
litsin useista vaihtoehdoista DaisyLadie-
sin, koska olen aina tehnyt hoitotöitä ja 
DaisyLadies on erilainen ja kiinnostava 
paikka. Olen ollut täällä nyt 3 viikkoa ja 
päässyt avustamaan mm. suomen kie-
len opetuksessa. Tulevaisuuden suunni-
telmani ovat vielä avoinna.
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DaisyLadies ry on aloittanut uutena palveluna 
kuntouttavan työtoiminnan. Ryhmä on tarkoi-
tettu pitkään työttömänä olleille maahanmuut-
tajanaisille, joiden on vaikea työllistyä mm. 
puutteellisen kielitaidon vuoksi. Tavoitteena on 
parantaa suomen kielen taitoa, arvioida työ- 
ja toimintakykyä sekä edistää työllistymistä. 
Ryhmässä voi myös tutustua muihin samassa 
tilanteessa oleviin ja laajentaa sosiaalista ver-
kostoaan.

Käytännössä päivä alkaa yhteisellä aamupalave-
rilla ja venyttelyllä, jonka jälkeen katsomme sel-
kouutiset oppiaksemme suomalaisesta kulttuu-
rista ja yhteiskunnasta. Sitten harjoittelemme 
suomen kieltä (puhuminen, kirjoittaminen, luke-
minen, sanasto ja kielioppi). Kuntouttavassa ryh-
mässä tutustutaan suomeksi myös eri ammat-
teihin, jotta työhön liittyvä sanasto kasvaa ja on 
mahdollista pohtia, mille alalle kouluttautuisi tai 
työllistyisi. Jaamme tietoa liittyen opiskeluun ja 
työnhakuun, esim. CV:n teko ja työhaastattelun 
harjoitteleminen. Järjestämme myös ATK-tunte-
ja, joilla opetellaan tietokoneen käyttöä (sähkö-
posti, Word, internet, TE-toimiston ja Kelan sivu-
jen käyttö).

Päivään kuuluu ilmainen lounas. Ruokailun jäl-
keen tehdään esim. käsitöitä, liikutaan tai taiteil-
laan. Toimintaa on 4 tuntia päivässä, 2-4 päivää 
viikossa. Ohjelmaan sisältyy myös hyvinvointiryh-
mä, jossa käsitellään hyvinvointia kokonaisvaltai-
sesti eli fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

näkökulmasta. Aiheena voivat olla terveelliset 
elämäntavat (ruoka, liikunta ja uni), hierontahar-
joitukset tai vaikka voimavarojen pohtiminen. 
Kehosta pidetään huolta kävelemällä, kuminau-
hajumpalla ja venyttelemällä/rentoutumalla. 
Hyvinvointiryhmässä toteutetaan traumainfor-
moitua työotetta, eli osallistujien mahdollinen 
traumaattinen tausta otetaan huomioon. Tämä 
tarkoittaa mm. turvallisen tilan periaatteiden 
noudattamista ja vaihtoehtojen tarjoamista, jos 
jokin toiminta ei sovi kaikille.

Kuntouttavaan työtoimintaan pääsee TE-toimis-
ton ja Työpisteen kautta. Oman virkailijan kanssa 
voi keskustella aloittamisesta, ryhmään mahtuu 
20 henkeä. Matkakulut eli bussikortin hinta kor-
vataan osallistujalle. Yleensä toiminta kestää 3 
kk - vuoden, riippuen asiakkaan tarpeesta. Tule 
mukaan lämminhenkiseen naisten yhteisöön, 
jossa voit löytää ammatin sekä kehittää työ- ja 
toimintakykyäsi!

Lisätietoja: 

kuntouttava.daisyladies@gmail.com
puh. 050 5377 690

Kuntouttava työtoiminta
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DaisyLadies ry:n kuntouttavan työtoiminnan vastaava ohjaaja

Heidi Laine

Olen koulutukseltani sosionomi (AMK) ja työskentelen kuntouttavan työtoi-
minnan vastaavana ohjaajana DaisyLadies ry:ssä. Olen työskennellyt täällä 
ennenkin, tavallisena ohjaajana pari vuotta sitten. Silloin pidin hyvinvointi-
ryhmää ja autoin jatkopolkujen löytämisessä, esim. opintoihin hakemises-
sa ja töiden etsinnässä. Lisäksi olen työskennellyt Yhdessä-yhdistyksessä 
kuntouttavan työtoiminnan parissa. Siellä opetin suomen kieltä, ohjasin 
ATK-tunteja ja arvioin osallistujien työ- ja toimintakykyä.

Olen erikoistunut aikuisten sosiaalipalveluihin ja viihdyn hyvin eri maalaisten naisten kanssa. Töihin 
on mukava tulla ja kun astuu Muistolan ovesta sisään, tuntuu kuin tulisi johonkin erikoiseen paik-
kaan. Katosta roikkuu nauhoja, seinät ovat värikkäät ja monet kasvit sekä eksoottiset esineet koris-
tavat huoneita. Olohuoneessa tarjoillaan kahvia ja tunnelma on lämmin ja rento. Näin alkaa hyvä 
työpäivä!

Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään edistämään työllistymistä, aktivoimaan ja tarjoamaan kodin 
ulkopuolista sosiaalista toimintaa. Heikon kielitaidon tai luku- ja kirjoitustaidottomuuden lisäksi osal-
listujilla on usein jokin terveyteen liittyvä haaste. Päihteet eivät ole ongelma tässä asiakasryhmässä, 
vaan esimerkiksi fyysinen toimintakyky, kipu tai masennus. Asiakasta yritetään saada eteenpäin pa-
rantamalla hänen elämäntilannettaan, jossa eri osat vaikuttavat toisiinsa. Kokonaisvaltainen lähes-
tymistapa, kannustus ja itsevarmuuden lisääminen ovat tärkeää. Teemme yhteistyötä TE-toimiston 
kanssa ja tarvittaessa annamme palveluohjausta, jos asiakas tarvitsee vaikka lääkärin arviota tai so-
siaalityöntekijän tapaamista.
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Kuvia 
loppuvuoden 
toiminnasta
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Helsingin Sanomat 15.12.2022
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Pro-tukipisteen työntekijät Jackline Okara-Hy-
vönen, Tiina Salmi-Räsänen ja Sini van Schraven-
dijk Väisänen vetivät syksyllä seksuaaliterveys ja 
-oikeudet teemaisen työpajan DaisyLadiesin so-
maliryhmälle. Ryhmä kokoontui neljä kertaa, joi-
den aikana käsiteltiin naiseuteen liittyviä asioita.

Pro-tukipisteen ja DaisyLadiesin yhteistyössä tär-
keää oli seksuaaliterveyden ja –oikeuksien edis-
täminen yhteisöjen parissa. Yhteisötason työn 
keskeinen tarkoitus on edistää seksuaalioikeuk-
sia, lisätä asiallista ja ajankohtaista tietoa sekä 
ennaltaehkäistä väkivaltaa ja kaltoinkohtelua. 
Keskeisin työn sisältö on tosin normaalisti aivan 
toinen. Pro-tukipiste on järjestö, jonka tehtävä 
on edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ih-
misten sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksia ja tar-
jota matalan kynnyksen tuki- ja terveyspalveluita 
kohderyhmilleen. Pro-tukipiste tekee yhteistyö-
tä eri järjestöjen kanssa. Työn yksi tavoitteista 
on, että kaikki ihmiset, jotka joutuvat väkivallan 
tai seksuaalirikosten uhriksi uskaltaisivat hakea 
apua ja myös saisivat sitä.

Pro-tukipisteellä on toimipisteet Turussa, Tampe-
reella ja Helsingissä. Sairaanhoitaja Jackline sekä 
sosiaaliohjaaja ja seksuaaliterapeutti Tiina työs-
kentelevät Turussa. Sini taas toimii ihmiskaupan 
vastaisen asiakastyön asiantuntijana Helsingissä 
ja on koulutukseltaan kätilö ja sosiologi. Heillä 
kaikilla on usean vuoden työkokemus seksuaali-
terveyden ja -oikeuksien edistämisestä. Jackline, 
Tiina ja Sini kokivat, että oli erittäin merkityksel-
listä toteuttaa tämä työpaja yhteistyössä Daisy 
Ladiesin kanssa, sillä kaikilla pitäisi olla yhtäläi-
nen oikeus saada tietoa seksuaaliterveydestä ja 
-oikeuksista. 

Työpajat toteutettiin toiminnallisesti, keskustel-
len ja huumoria käyttäen. Tapaamisten sisältö-
nä oli seksuaaliterveyden ja -oikeuksien ohessa 
toisiimme ja kulttuureihin tutustuminen sekä 

tunteiden tunnistaminen. Ryhmäläiset pääsivät 
tekemään erilaisia harjoituksia, leikkejä ja saivat 
informaatiota eri keinoin. Osa leikeistä oli hyvin 
keveitä ja ne naurattivat kovasti osallistujia. Ryh-
mäläisten omat kysymykset ja toiveet otettiin 
huomioon ryhmän edetessä. 

Ryhmässä keskustelu oli välillä vakavampaa, kun 
käsittelimme vaikeampia teemoja. Ryhmässä 
otettiin huomioon eri ikäisten ja eri elämänti-
lanteissa olevien naisten tilanteet. Keskustelu 
seksuaalisuudesta ei ollut aina helppoa, sillä sek-
suaaliterveys on edelleen monille hyvin henkilö-
kohtainen aihe, mistä ei ole totuttu puhumaan. 
Osallistujat kertoivat kuitenkin heiltä kerätyssä 
palautteessa, että aiheet olivat vaikeita, mutta 
lopulta he tottuivat keskustelemaan niistä ja oli-
sivat toivoneet vielä lisää tietoa. Vaikka kaikki ai-
heet eivät koskettaneet sillä hetkellä henkilökoh-
taisesti, tietoa oli tärkeä saada siitä huolimatta. 
Kaikki pitivät työpajoja hyödyllisinä ja kertoivat 

Iloa, naurua ja välillä vähän vaikeitakin 
asioita
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saaneensa sieltä paljon uutta ja hyödyllistä tie-
toa. Työpajoille toivottiin myös jatkoa. 

Jotta kaikille jäisi hyvä mieli, päätettiin lopuksi 
pitää juhla, joka suunniteltiin yhdessä osallis-
tujien kanssa. Loppujuhla aloitettiin yhteisellä 
tanssituokiolla. Jokainen sai vuorollaan valita 
mieleisen kappaleen, ja musiikkitoiveet vaihteli-
vat perinteisestä somalialaisesta musiikista Antti 
Tuiskuun. Hiki valui ja nauru raikui, kun ohjaajat 
ja osallistujat tanssivat yhdessä. Tanssituokion 
jälkeen siirryimme vielä Turun keskustaan keilaa-
maan. Keilaus oli lähes kaikille jo ennestään tuttu 
laji, joten suunnitelma oli helppo toteuttaa. Kaksi 
tuntia keilatessa meni kuin siivillä ja pian olikin jo 
aika hyvästellä ryhmäläiset. Runsain halauksin ja 
haikein mielin päätimme tapaamiset. 

Kiitos Daisy Ladies ja erityisesti ryhmäläiset! 
Mahadsanid!

Kirjoittajat: Sini van Schravendijk Väisänen ja 
Tiina Salmi-Räsänen
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Syksyllä 2022 meillä aloitti uutena palkkatukityöntekijänä ihana Halimo Gaboose, joka on ollut muis-
sa ominaisuuksissa osa DaisyLadiesin arkea jo pitkään. Somaliasta kotoisin oleva Halimo on tuttu, 
turvallinen ja luotettava joten halusimme tarjota hänelle mahdollisuuden ihan oikeaan, kunnolliseen 
työntekoon suomen kielen opintojen ohessa. Halimo on aina ollut ryhmän äitihahmo, se jolta on 
helppo kysyä neuvoa joten luonnollisesti halusimme tarjota hänelle mahdollisuuden auttaa naisia 
myös työssä. Teemaksi nousivat villasukat, koska Halimo nähdään usein puikot kädessä kutomassa 
jotain upeaa ja taidokasta. 

Ryhmä on hieman muuttunut syksyn ai-
kana, mutta jokainen naisista on osallis-
tunut villasukkakouluun. Tavoitteena on 
tietenkin villasukkapari, mutta tärkeintä 
on osallistua opetustilanteeseen jotta Ha-
limo saa varmuutta työskentelyyn ja oh-
jaukseen. Osalle hankaluuksia tuotti vii-
dellä puikolla työskentely, mutta lopulta 
jokainen on saanut ideasta kiinni ja joulu-
kuun villasukka-näyttelyyn onkin valmis-
tunut jos jonkinlaista töppöstä.

Halimon 
villasukkakoulu

Halimo (oikealla) opastamassa neulojia.

Valmiit villasukat 
ripustettiin näytille 
DaisyKodin salin 
joulukuuseen.
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DaisyLadies ry järjesti Elämä Suomessa -keskustelutilaisuuden ukrainalaisille ja venäläisille naisille 
27.10.2022. Keskustelutilaisuuden vetäjänä toimi Salla Tuomola Turun Sanomista. Juttu keskustelu-
tilaisuudesta julkaistiin Turun Sanomien digilehdessä 28.10. ja paperilehdessä 31.10.2022.

Tilaisuudessa oli paikalla DaisyLadies ry:n toiminnassa mukana olevia ukrainalaisia ja venäläisiä nai-
sia. Paikalla keskustelemassa oli myös Suomi-Venäjä-seuran tiedottaja Sisko Ruponen.

Tilaisuudessa keskusteltiin mm. siitä miten voimme vähentää turvattomuuden tunnetta ja lisätä kes-
kinäistä luottamusta täällä Suomessa. Keskustelutilaisuuksia on tarkoitus jatkaa vuonna 2023 ja kut-
sua paikalle ukrainlaisten ja venäläisten lisäksi naisia myös mm. albaniasta, bosniasta ja kosovosta. 
Keskustelutilaisuksien tarkoituksena on keskinäisen dialogin tukeminen sekä äiteinä ja naisina asiois-
ta keskusteleminen eli miten rakentaa siltoja ja elää yhdessä täällä Suomessa?

Elämä Suomessa -keskustelutilaisuus
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Teksti: Mira Jyläskoski

Kuka minä olen? on uusi DaisyLadies ry:n han-
ke, jonka kautta sukelletaan ihmisen minuuden 
juurille. Hankkeessa naiset pääsevät kertomaan 
oman elämäntarinansa, muistelemaan lapsuut-
taan ja nuoruuttaan, jakamaan kokemuksia ja 
samalla saamaan uusia ystäviä, sekä esimerkik-
si vertaistukea. 

Hanke starttasi syksyllä 2022 ja se kestää läpi 
vuoden 2023. Syksyllä aloitettiin yksilöhaastat-
telut ja sen lisäksi ryhmäkeskustelut. Erityisesti 
ryhmäkeskustelut ovat olleet naisille tärkeitä kei-
noja jakaa omia kokemuksia ja muistoja ja se on 
toiminut upeana tapana myös ryhmäytyä. Nais-
ten muistellessa lapsuudenkodin lattioita, on 
käyty paljon keskusteluja esimerkiksi siitä, miksi 
suomessa kodeissa on vain yksi keittiö, kun arabi-
naiset ovat tottuneet siihen, että kodit ovat iso-
ja ja keittiöitä vähintään kaksi. Kulttuurien erot, 
mutta myös yhteneväisyydet ovat nousseet hie-
nosti esiin. Somalinaiset ovat muistelleet lapsuu-
den leikkejä ja arabinaiset kertoneet, että heillä 
on leikitty samoja leikkejä, mutta vain eri nimellä 
ja laululla. 

Osa hanketta tarinoiden keräämisen ohella on 
taide ja luominen. Hankkeeseen osallistuvat 
naiset luovat itse taidetilkun, jonka tekniikkaa 

ei ole määritelty. Yhdelle tilkku voi tarkoittaa 
mosaiikista luotua taideteosta, toiselle virkattua 
isoäidinneliötä. Näistä taideteoksista pidetään 
näyttely ensi vuoden lopulla, samalla julkaistaan 
tarinoista koottu kirja. Kirjan kuvituksena käyte-
tään piirustuksia ja naisten vanhoja valokuvia, 
mikäli niitä on säästynyt kotimaasta. Painetun 
kirjan lisäksi kirja tuotetaan äänikirjaksi, jotta 
mahdollisimman moni saa kuulla naisten tarinat. 
Äänikirjassa tarinat luetaan naisten omalla äidin-
kielellä, sekä suomeksi. 

Koska puhuminen voi nostaa esiin vahvojakin 
traumataustoja, on tärkeää että jokaiselle nai-
selle annetaan mahdollisuus puhua paitsi ryh-
mässä, myös kahden kesken. Jokaiselle varataan 
oma aika haastattelulle, mutta naisten on myös 
mahdollisuus itse halutessaan tulla puhumaan 
ja kertomaan historiastaan. Yksilöhaastatteluis-
sa voidaan puhua yleisesti tai keskittyä johonkin 
tiettyyn aiheeseen.  

Lisätietoa hankkeen toiminnasta löytyy netti-
sivuiltamme: www.daisyladies.fi 

Hankkeelle on saatu rahoitus Turun kaupungin 
ideakilpailussa 2022. Hanke rahoitetaan Turun 
kaupungille luovutettujen kuolinpesien ja sosiaa-
lirahaston tuotoista. #Turkutekeehyvää

Kuka minä olen? -hanke vie naiset takaisin 
juurilleen

Ensimmäisessä ryhmäkeskustelussa riitti paljon puhuttavaa. Mira Jyläskoski toimi keskustelun vetäjänä.

19DAISY NEWS   4/2022      



DaisyLadies ry järjesti Turvallinen yhteiskunta -se-
minaarin 25.11.2022 Turun kaupungintalolla yhteis-
työssä Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS ry:n kans-
sa. Seminaari järjestettiin jo viidettä kertaa. Tänä 
vuonna seminaarin aiheena oli “Nuorison hyvin-
voinnin haasteita ja ratkaisuja koronan jälkeisessä 
yhteiskunnassa”. Seminaarin tavoitteena oli tuottaa 
konkreettisia toimenpiteitä ja kehitysideoita nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseksi Turussa ja ihan koko Suo-
messakin.

DaisyLadies ry:n toiminnanjohtajan Hülya ”Hissu” 
Kydön piti esittää seminaarin alkusanat, mutta hä-
nen estyttyään osallistumasta seminaariin DaisyLadi-
es ry:n tiedottaja Sofia Henttunen luki Hissun lähet-
tämän puheen (kts. s. 4) seminaariväelle sekä toimi 
myös seminaarin juontajana. 

Seminaarin avaajina toimivat kaksi nuorta: Turun 
kaupungin nuorisovaltuuston puheenjohtaja Aisha 
Abudu ja Turun sos.dem. toveriseura ry:n varapu-
heenjohtaja Santeri Salonen. Avauspuheenvuoroissa 
käsiteltiin koronan vaikutusta nuorten sosiaaliseen il-
mapiiriin ja vaikeuksia joita se on aiheuttanut (mm. 
uupumus, yksinäisyys). Nuoret toivat esille myös 
erilaisia vaihtoehtoja, joilla yhteiskunta voi auttaa ja 
tukea. Puheiden lopuksi todettiin että koronanjälkei-
nen aika on pitkä. Nuorten kohdalla tulee ottaa huo-
mioon, että varsinkin nuorten elämään tämä tulee 
jättämään ikäviä muistoja ja ahdistuksen tunteita, 
ellei koronan jälkeen pyritä auttamaan yksilön ja yh-
teiskunnan tasolta niitä ketkä ovat kärsineet.

Avauspuheenvuorojen jälkeen Turun kaupungin 
apulaispormestari Elina Rantanen puhui nuorten 

Turvallinen yhteiskunta -seminaari 2022

Aisha AbuduSofia Henttunen Santeri Salonen
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hyvinvoinnin edistämisestä Turussa hyvinvointi-
alueuudistuksen jälkeen. Elina kertoi nuorten ole-
van puhutuin aihe tällä hetkellä Turussa, erityisesti 
keskustan levottomuuksien ja kasvaneiden väkival-
tatapausten vuoksi. Tarvitsemmekin nyt siltoja Tu-
run ja hyvinvointialueen välille. On luotava lasten 
ja nuorten hyvinvointiverkosto ja -suunnitelma. On 
panostettava koulunuorisotyöhön, harrastuksiin, 
turvallisuuteen, kaupunkiympäristöön, nuorten työl-
listymiseen ja elämänhallintaan ja nuorten osallisuu-
teen. Kaupungin norisopalveluiden rahojen käyttöä 
tulisi miettiä tarkasti eli mihin toimintaan ja palvelui-
hin ne olisi tärkeää ohjata? Etsivään ja jalkautuvaan 
nuorisotyöhön kaupunki on nyt lisännyt budjettia, 
myös yökahvilatoimintaa suunnitellaan. Tärkeää 
myös pohtia, miten kuulla ne nuoret, jotka eivät ole 
esimerkiksi valtuustossa?

Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen puhui nuorten 
syrjäytymisen estämistä. Pihla käsitteli puheessaan 
korona-ajan negatiivisia vaikutuksia nuoriin, rikolli-
suuden kasvua, koulukiusaamista, mielenterveyttä, 
päihdeongelmien ja siitä aiheutuvien haittojen vä-
hentämistä, lastensuojelua ja lopuksi keinoja nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Yhteiskunnalla 

ei ole varaa että tuhannet nuoret syrjäytyvät. Tällä 
hetkellä nuorilla on paljon pelkoa mm. koronaan ja 
sotaan liittyen. Väkivaltarikokset ovat kasvaneet 40%, 
masennuslääkkeiden käyttö on kaksinkertaistunut ja 
huumekuolemat nousseet. Koulukiusaaminen on 
myös raaistunut paljon ja on terminä nykyään vähät-
televä. Väkivaltaan ja rikollisuuteen onkin puututtava 
tehokkaamminen keinoin, sillä sakoilla ei ole peloi-
tevaikutusta. Lastensuojelun resurssit on turvattava, 
mielenterveyspalveluiden hoitopaikkoja lisättävä ja 
erityisen tärkeää olisi että nuorella olisi yksi pysyvä 
vastuuhenkilö. Usein nuoren asioita hoitavat henki-
löt vaihtuvat usein, jolloin luottamussuhde kärsii.

Turun kaupungin ROKKI-tiimissä sosiaalityöntekijänä/
projektikoordinaattorina työskentelevä Harri Kerola 
toi puheessaan esiin näkökulmia nuorten rikoksilla 
oireiluun. ROKKI-tiimi tukee ja kuntouttaa rikoksilla 
oireilevia nuoria ja heidän perheitään, jotta nuoren 
rikollinen toiminta loppuisi. Tiimi pyrkii vaikuttamaan 
rikoskierteen katkaisuun ja estämään uusien rikosten 
tekemistä. 

Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella nuorten vä-
kivaltaisuus on lisääntynyt erityisesti Varsinais-Suo-
messa, missä alle 15-vuotiaiden tekemien pahoin-
pitelyiden määrä on yli nelinertaistunut viimeisten 
kahdeksan vuoden aikana. Nuorten rikollisuuteen 
liittyviä ilmiöitä nykypäivänä ovat mm. jengiytymi-
nen, vaatteiden ja kenkien varastelu sekä rikosten 
kuvaaminen. Miksi sitten nuori oireilee rikoksilla? 
Nuoruus on ihmisen elämänkaaressa rikosaktiivisin-
ta aikaa, sillä nuoruuteen kuuluu rajojen kokeilemi-
nen. Rikosten taustalla voi olla mm. kotiolosuhteis-
sa laiminlyöntiä, köyhyyttä, itse koettua väkivaltaa, 
neuropsykiatrisia haasteita, traumoja, päihteiden 
käyttöä jne. Paljon myös lähdetään mukaan, koska 
halutaan olla porukassa, on tarve kuulua johonkin 

Elina Rantanen

Pihla Keto-Huovinen Harri Kerola
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(jengiin). Ratkaisuiksi Harri listaa mm. hyvän ja tur-
vallisen kasvuympäristön, vanhemmille tarjottavan 
tuen, varhaiskasvatukseen, kouluihin ja harrastuksiin 
panostamisen, mielekkään tekemisen järjestämisen 
nuorille, turvallisten puitteiden luominen ”hengai-
lulle”, kannustaminen vastuun ottamiseen ja vastuun 
kantamiseen. Tärkein ohjenuora on rajat ja rakkaus. 

ROKKI-tiimin tarjoamassa tuessa tärkeää on nuoren 
kohtaaminen nuorena. Ei katsota mikä hänessä on 
vikana, vaan mitä hänelle on tapahtunut. Tukea an-
netaan koko perheelle ja tehdään yhdessä työtä eri 
toimijoiden kanssa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suo-
men piirin toiminnanjohtaja Janina Andersson kertoi  
Suoritetaanko elämä? -puheessaan siitä kuinka nuo-
ret kokevat vain nuorempana ja nuorempana, että 
heidän täytyy suoriutua  ja menestyä onnistuakseen 
elämässään. Jotta aikuisena olisi turvattu tulevaisuus 
nuori kokee jokaisen valintansa olevan oleellinen. Si-
nun pitää tietää mahdollisimman aikaisin mikä sinus-
ta tulee, jotta teet oikeat valinnat ajoissa. Virheisiin 
ja epävarmuuteen ei ole varaa – tämä ahdistaa hel-
posti. Jos pelkää epäonnistuvansa niin helpompaa on 
itse valita ettei edes yritä ”onnistua” toivotulla tavalla 
vaan hakemalla roolia epäsovinnallisilla tavoilla.

Kun nuorella on haasteita, on tärkeää keskittyä vah-
vuuksiin, ei heikkouksiin. Nuoret tarvitsevat ensisijai-
sesti rakkautta ja sitä että heidät nähdään. Kun nuori 
oikeasti nähdään ja kuullaan ja häntä arvostetaan, ei 
huomiota tarvitse hakea negatiivisella tavalla. Myös 
toisten nuorten tuki on tärkeää ja siksi esimerkiksi tu-
kioppilastoimintaan ja tukioppilaiden koulutukseen 
tulisi panostaa. Kaikkien maailman tapahtumien 
vuoksi olemme nyt kaikki hyvin väsyneitä, siksi nyt 
tarvitaan iloa ja toivoa!

Puheiden jälkeen nautittiin keittiolounas, jonka jäl-
keen siirryttiin takaisin valtuustosaliin, jossa kuultiin 
Musiikkiryhmä Aavan upea esitys. Aava on perustet-
tu 2021 ja järjestänyt jo useita konsertteja. Musiik-
kiryhmän laulut ja runot esitetään azerin-, darin-, 
kurdin ja persian kielellä. Esityksissä käytetään myös 
monenlaisia soittimia, kuten setar, säntur, tar, viulu, 
klarinetti, tombäk ja däf.

Musiikkiesityksen jälkeen esitettiin Daisy Young Club 
ry:n tekemä nuorten videohaastattelu, jossa kuul-
tiin neljän nuoren ajatuksia siitä Miten voimme pa-
rantaa nuorten hyvinvointia? Haastattelussa nuoret 
nostivat esiin seuraavat asiat:
• Koulujen budjetoinnissa pitäisi kuunnella nuoria, 

jalkautuva nuorisotyö mukaan enemmän paik-
koihin jossa nuoret viettävät aikaa: esim Kupit-
taan Citymarket, Hansakortteli yms.

• Madalletaan kynnystä maahanmuuttajanuorten 
opiskelujen osalta ja panostetaan terveydenhuol-
toon.

• Kouluturvallisuuteen panostaminen.
• Enemmän resursseja terveydenhuoltoon, no-

peampaa palvelua nuorille, ei tuntien/viikkojen/
kuukausien jonoja.

Videon jälkeen oli vuorossa paneelikeskustelu. Pa-
neelin vetäjänä toimi Oulun yliopiston tutkijatohtori 
Elina Turjanmaa. Elina on sosiaalipsykologi ja keskit-
tynyt erityisesti maahanmuuttotaustaisten nuorten 
perhe- ja vertaissuhteisiin Suomessa. 

Paneelin keskustelijoina olivat: Tarja Ruohonen (Tu-
run normaalikoulun perusasteen vararehtori, Äidin-
kielen ja kirjallisuuden lehtori), Aisha Abudu (Turun 
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja), Sanna Vaurano-
ja (Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallituksen 
puheenjohtaja), Anna Mäkipä (Opetusministerin Janina Andersson

Aavan esiintyjät
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erityisavustaja, Turun Kaupunginvaltuutettu) ja Eino 
Koskinen (Nuva ry:n Lounais-Suomen piirin varapu-
heenjohtaja).

Paneelissa keskusteltiin nuorten hyvinvoinnista 
koronan jälkeen ja millaisia toimia hyvinvoinnin 
edistämiseksi tarvittaisiin? Panelisteille esitetyissä 
kysymyksissä käsiteltiin mm. suorituspaineita, sosi-
aalista mediaa, rasismia, ilmastoahdistusta ja tule-
vaisuususkoa. Lopuksi panelisteilta pyydettiin konk-
reettisia ehdotuksia ja toimia nuorten hyvinvoinnin 
parantamiseksi. 

Panelistit olivat samaa mieltä että koronalla on pit-
käkestoisia vaikutuksia nuorten hyvinvointiin, moni 
nuori on jäänyt ns. katveeseen koronan myötä ja on 
tapahtunut paljon kuplautumista. Oppilaitoksiin kai-
vataan nyt kipeästi lisää aikusia, joilla on aikaa aut-
taa ja tukea nuoria. Tarvitaan myös selkeyttä siihen 
kenen puoleen kääntyä koulussa kun on huolia. Mie-
lenterveyspalveluita tulisi lisätä ja panostaa myös 
monikielisiin palveluihin, sillä maahanmuuttajataus-
taisille nuorille on tärkeää saada apua omalla tun-
nekielellään. Nuorelle tärkeää on myös vertaistuki 
henkilöltä, joka oikeasti ymmärtää. Harrastusmah-
dollisuudet olisi myös turvattava kaikille.

Monikielisyydestä olisi tärkeää tehdä arkipäivää. 
Opiskelussa olisi tärkeää hyödyntää muitakin kieliä 
kuin suomi. Myös työpaikoille pitäisi saada enemmän 
diversiteettiä, jotta erilaiset ihmiset kohtaisivat toi-
siaan. Ystävätoimintaa tulisi myös kehittää niin että 
jokaisella maahanmuuttajalla olisi kantasuomalainen 
ystävä ja toisinpäin. 

Erityisesti maahanmuuttajanuoria ohjataan hyvin 

stereotyyppisesti tietynlaisiin ammatteihin ja usein 
koulutustaso on perheissä periytyvää. Nuoria on 
ohjattu myös väärin perustein S2-opetukseen. Yli-
opistoissa on huomattavan vähän maahanmuuttaja-
taustaisia opiskelijoita, joten nuoria tulisi kannustaa 
yliopistoon ja muihin korkeakouluihin.

Ilmastoahdistukseen ja tulevaisuususkoon liittyen 
olisi tärkeää että aikuisilla (opettaja, vanhemmat) oli-
si oikeasti aikaa jutella nuorten kanssa, antaa nuorille 
aikaa ja tilaa puhua heitä huolettavista asioista, sillä 
nuorten kokemukset ja huoli ovat aitoja. Keskustelu-
välineeksi on hyvä etsiä faktatietoa ja antaa toivoa ja 
uskoa tulevaisuuteen. Nuoret olisi myös hyvä saada 
lähelle päätöksentekoa, jotta he kokisivat voivansa 
vaikuttaa asioihin.

Panelistit olivat sitä mieltä että sosiaalisella medialla 
oli sekä hyviä että huonoja puolia nuorten hyvinvoin-
tiin liittyen. Yksinäisellä nuorella some voi olla ainoa 
paikka löytää kavereita. Somesta voi myös saada ver-
taistukea. Some voi kuitenkin aiheuttaa riippuvutta 
ja ulkonäköpaineita ja usein some-elämä on hyvin 
erilainen ja kiillotetumpi kuin oikea elämä. Ruutuai-
ka tutkitusti vaikuttaa terveyteen ja nuorille olisi tär-
keää tuoda tietoa ruutuajan vaikutuksista sekä tur-
vallisesta somen käytöstä.

Avainasemassa nuorten hyvinvoinnissa ovat vanhem-
mat. On tärkeää että lasten ja nuorten vanhempiin 
on hyvä yhteys ja että olisi käytettävissä riittävät tulk-
kiresurssit kun kyseessä on maahanmuuttajataustai-
nen perhe. Esimerkiksi kouluissa maahanmuutta-
jataustaiset vanhemmat jäävät usein etäisiksi mm. 
kielimuurin vuoksi ja luottamus puolin ja toisin kärsii. 
Vanhemmat olisi tärkeää osallistaa kokonaisvaltaises-
ti mukaan ja rakentaa opettajien ja vanhempien vä-
lille luottamuksellinen suhde. Paneelissa ehdotettiin 
myös perhenevolapalvelun järjestämistä siihen asti 
kuin lapsi täyttää 18 vuotta. Vanhemmille olisi myös 
hyvä tarjota lapsenkasvatukseen liittyviä koulutuksia. 

Lopuksi paneelissa painotettin vielä että lapset tulisi 
kasvattaa niin että heille muodostuu hyvä itsetunto 
ja että heillä olisi jokaisella oma unelma, jotka kohti 
pyrkiä. Lapsen ja nuoren tulisi kokea itsensä hyväk-
sytyksi sellaisena kuin on.

DaisyLadies ry kiittää kaikkia seminaariin osallistu-
neita erittäin antoisasta tapahtumasta! Turvallinen 
yhteiskunta -seminaari tullaan järjestämään uudel-
leen taas ensi vuonna.

Panelistit (vasemmalta oikealle) Anna Mäkipää, Eino Kos-
kinen, Aisha Abudu, Tarja Ruohonen, Sanna Vauranoja 
sekä paneelin vetäjä Elina Turjanmaa
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Seminaarissa oli paikalla DaisyLadies ry:n naisia, 
joilla on itsellään eri ikäisiä lapsia. Kysyimme semi-
naarin jälkeen heidän mietteitään seminaarissa kä-
sitellyistä asioista.

Amina (Afganistan): Seminaari oli mielenkiintoinen, 
sain paljon tietoa liittyen nuoriin. Erityisesti mieleen 
jäivät nuorten ongelmat koulussa, kiusaaminen, ra-
sismi ja tukitoimet joilla näitä ratkotaan. Nuorten 
tarve harrastaa nousi myös esiin ja se, miten harras-
tusten hinta aiheuttaa epätasa-arvoa. 

Afrah (Irak): Aluksi kaksi nuorta kertoi elämästään, 
mitä tekevät, opiskelevat. Päihteiden käytöstä käyty 
keskustelu jäi mieleen. Koulussa nuorille helposti tar-
jotaan päihteitä.

Etihad (Syyria): On tärkeää kuulla nuorten asioista, 
koska oma lapsi kasvaa. Harrastukset mietityttävät. 
On tärkeää että lapsella on mahdollisuus harrastaa 
ja myös tärkeää, että vanhemmat tuntevat lapsensa 
kaverit. Nautin myös kovasti musiikkiesityksestä. 

Amina (Syyria): On tärkeää, että pojat harrastavat, 
koska silloin ei jää ja aikaa tehdä typeryyksiä. Mikä 
tahansa urheiluharrastus olisi hyvä, jalkapallo tai esi-
merkiksi hiihto. Esimeriksi kolme kertaa viikossa on 
hyvä.

Zineb (Marokko): Oli kiinnostava seminaari ja sain 
paljon infoa. Tärkein asia: suomessa nuoret ovat tosi 
tärkeitä kaupungille ja ylipäätään kaikille. Vanhem-
mille voi aina puhua. Koulussa on terveydenhoitaja, 
opettajat seuraavat tilanteita jatkuvasti ja info kul-
kee nopeasti vanhemmille ongelmatilanteista. Har-
rastukset auttavat välttämään ongelmia. Kaupunki 
tarjoaa paljon paikkoja joissa nuoret voivat esimerik-
si liikkua. 

Misar (Syyria): Päihteiden käyttö huolestuttaa ja se 
miten paljon niitä liikkuu koulussa. Kaikkien kauppo-
jen ei pitäisi myydä tuotteita nuorille. Suomessa hy-
vät päiväkodit ja koulut. Harrastuksista esimerkiksi 
jalkapallo on hyvä, kolme tai neljä kertaa viikossa oli-
si hyvä. Musiikkiesitys oli upea. 

Kuvia seminaarista

DaisyLadies ry:n Leila luovutti jokai-selle puhujalle pienen kiitoslahjan.
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Viime aikoina on uutisoitu paljon, miten terveydenhuolto on kriisissä lähestulkoot koko Suomessa. 
Kysyimme kolmelta eri ikäiseltä naiselta, miten he kokevat että heidät ja perheensä on otettu terve-
ydenhuollossa vastaan ja mikä on heidän hyvinvointiin liittyvä toiveensa ensi vuodelle. Kokemukset 
ovat pääosin hyviä, mutta mukaan mahtui valitettavasti myös huonoja kokemuksia.

”Vuoden aikana ollut paljon ongelmia tasapainon kanssa. Kuopiossa on aikanaan tutkittu ta-
sapainoelimen häiriöitä, mutta tutkimukset keskeytyivät. Pitäisi saada b-lausunto lääkäriltä, 
mutta Turussa ei ole vielä päässyt lääkärille. Lääkärien mukaan hän liikkuu ”liikaa”, saadak-
seen apua. Lääkärit eivät kuuntele ja ymmärrä ja Semara kokee, ettei häntä ole kuunneltu. 
Ensi vuonna Semara toivoo, että pystyisi kävelemään yksin, ilman apua. Haluaisi myös kehittää 
motorisia taitoja mosaiikkityön parissa. Työnteko on tärkeää, koska se pitää virkeänä.”

- Semara, 56v, Irak

”Olen ollut tänä vuonna terve, kuten perheenikin. Olemme säästyneet isoilta taudeilta, hie-
man flunssaa vain ollut. Suomessa ollessani terveysalan ammattilaiset ovat ottaneet meidät 
aina hyvin vastaan ja olemme saaneet hyvää palvelua. Suomessa on todella laadukas tervey-
denhuolto. Ensi vuodelle toivon että pysymme terveenä ja että lapseni pääsevät elämässä 
eteenpäin. Itse haluan jatkaa töissä.”

- Amina, 45v, Afganistan

”Tämä vuosi on ollut hyvä ja olen ollut terve. Myös koko 
perheeni on pysynyt terveenä. En ole Suomessa oloni aika-
na joutunut vielä käymään lääkärissä. Mieheni on ollut jo 
vuosia Suomessa ja tietenkin käynyt täällä myös lääkärissä. 
Hän on kertonut, että Suomessa terveydenhuolto on hyvää 
ja laadukasta. Ensi vuonna haluan opiskella paljon suomea, 
mutta sitä seuraavana vuonna toivon raskautuvani ja saava-
ni ensimmäisen lapseni.”

- Leylo, 20v, Somalia

Asiaa hyvinvoinnista
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Daisyt viettivät pikkujouluja 14.12.2022. Juhlat alkoivat riisipuuro-lounaalla, jonka jälkeen siirryttiin 
DaisyKodin saliin. Juhlan aluksi jaettiin Vuoden Daisy -kunniamaininnat, jotka tänä vuonna saivat 
Suleykha Ali ja Rasha Aziz (kts. s. 29). Kunniamainintojen jaon jälkeen laitettiin joululaulut soimaan 
ja itse Joulupukki saapui jakamaan pienet lahjat jokaiselle. Lahjojen jaon jälkeen oli vuorossa erilaisia 
leikkimielisiä kilpailuja. Mysteerilaatikko-pelissä jokainen sai työntää kätensä laatikkoon, tunnustella 
siellä olevaa esinettä ja kirjoittaa sitten lapulla arvaus että mistä esineestä oli oikein kyse. Mikä maku 
-kilpailussa osallistujan silmät sidottiin ja hän joutui maistamaan neljää eri syötävää asiaa ja arvaa-
maan sitten mitä ne oikein olivat. Maisteltavana oli  mm. pilttejä, sinappia ja linssinaksuja. Kilpailujen 
jälkeen oli vuorossa vielä somalialainen jalkaleikki. Juhlan lopuksi jokainen sai vielä kirjoittaa lapulle 
nimettömästi toiveensa ensi vuodelle, minkä jälkeen ne kerättiin ja luettiin ääneen.

Pikkujoulujuhlat
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DaisyLadies ry:n naisten toiveita vuodelle 2023

maailmassa olisi 

rauha sota loppuisi
saan työpaikan

tapaan sydänystävän

menestystä ja 

terveyttä

opin suomen kielen

onnellisuutta

voin palata takaisin 

kotimaahan
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DaisyLadies ry aloitti viime vuodesta alkaen Vuoden Daisy -kunniamainintojen jakamisen. Vuoden 
Daisy -kunniamaininta annetaan toiminnassamme mukana olevalle naiselle, joka on esimerkiksi ollut 
erityisen aktiivinen tai osoittanut erityistä osaamista jossain tietyssä asiassa. 

Vuonna 2022 Vuoden Daisy -kunniamaininnan sai kaksi naista:

Suleykha Ali (Somalia)

Perustelut: 
Suleykha on alle vuodessa osoittanut miten ihminen voi kasvaa ja 
muuttua, kun ympäristö on oikea. Suleykha on ottanut oman paik-
kansa DaisyLadies ry:n toiminnassa. Hän on avulias ja lämmin ihmi-
nen, jolla on suurempi sydän kuin hän itse edes ymmärtää.

Rasha Aziz (Irak)

Perustelut:
Rasha on ollut jo monta vuotta mukana DaisyLadies ry:n toiminnas-
sa, ensin työkokeilijana, sitten vapaaehtoisena ja nyt työntekijänä. 
Rasha on näiden vuosien aikana kasvanut paljon ja saanut hienosti 
lisää rohkeutta ja itseluottamusta. Rasha on aktiivinen, ahkera ja 
aina valmis auttamaan muita.

DaisyLadies onnittelee Suleykhaa ja Rashaa!
 

Vuoden Daisy 2022
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MINUN MAANI

Irak

Nimeni on Rasha Aziz, 
olen 32-vuotias ja tulen 
Irakin Bagdadista. Olen 
asunut nyt yli 15 vuotta 
Suomessa ja minulla on 
äiti ja veli. Tällä hetkel-
lä olen töissä DaisyLa-
dies ry:ssä ohjaajana ja 
arabian kielen tulkkina. 
Tykkään lenkkeillä, kuun-
nella musiikkia ja tehdä 
käsitöitä. Osaan arabian 

ja suomen kieltä. Suomessa on mielestäni turval-
lista ja täällä saa hyvää koulutusta.

Irak on 438 300 km2 kokoinen valtio Lähi-Idäs-
sä Iranin, Turkin, Syyrian, Jordanian, Kuwaitin ja 
Saudi-Arabian naapurissa. Sen pääkaupunki on 
Bagdad. Irakin valtakieli on arabia, pohjoisosis-

sa puhutaan kurdia. Irakissa on kesällä lämmintä 
ja talvella sateista ja viileää. Maassa virtaa kaksi 
suurta jokea, Eufrat ja Tigris, joiden olemassa-
olo on merkityksellinen maanviljelylle, juuri siksi 
suuri osa väestöstä on asuttunut niiden varsille. 
Zagrosvuoret kulkevat maan koillisosassa ja siellä 
sijaitsevat tärkeät öljyvarannot. Maan kaakkois-
osassa on paljon aavikkoa.

Irakin kulttuurihistoria on yksi maailman van-
himpia ja vaikutusvaltaisimpia. Siihen kuuluu 
mm. arkkitehtuuri, musiikki, tanssi, keramiikka, 
maalaus, kivimuuraus ja kaunokirjoitus. Irakilla 
on syvä taideperintö, joka pohjautuu Mesopota-
mian taiteeseen. Irakista tulee useita maailman-
luokan runoilijoita, kuvanveistäjiä, maalareita ja 
arkkitehtejä. Irak tunnetaan myös upeista ma-
toistaan.

Muinainen Taq Kasra: yksi upeimmista paikoista Irakissa
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Arabialainen keittiö on moninainen. Irakin pe-
rinneruokia ovat mm. biryani, dolma ja kebab. 
Dolmat ovat täytettyjä lehtikääryleitä, joissa voi 
sisällä olla vaikka tomaattia, kesäkurpitsaa ja mu-
nakoisoa. Myös taatelit ja tee kuuluvat arabialai-
seen ruokakulttuuriin.

Imam Hussain pyhäkön arabeski-taidetta Karbalan kaupungissa. Arabeski on on tyylitellyistä kasviaiheista sommiteltu 
koristekuvio.

Irakilainen kebab ja Biryani-riisiruoka. Irakilaisten naisten perinteisiä juhlavaatteita.
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Makuja Muistolasta - monen kulttuurin 
keittiöstä
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Makuja muistolasta -keittokirjaa voi ostaa 
CafeDaisystä 6 € hintaan.
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DaisyLadies ry:n ompelimossa on aherrettu urakalla loppuvuosi. Asiakkaita on riittänyt ja 
ompelimon väki on päässyt tekemään paljon korjausompelua sekä tilaustöitä, joita hieman 
esittelemme tässä jutussa. Ompelimon väki kiittää kaikkia asiakkaita ja toivottaa oikein 
hyvää uutta vuotta!

Ompelimon kuulumiset

Hissulle syntympäivälahjaksi ommeltu 
mekko.

Verhot ja tyy-
nynpäälliset.

Laukkujen tilaustyö.

Iso hiuspanta ja -donitsi tilaus valmistui 
vuoden lopulla.
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8.11. juhlistettiin ihanan emäntämme Shahlan syntymäpäivää! 

Paljon onnea meiltä kaikilta!

Shahlan 
syntymäpäivä
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Teksi: Mira Jyläskoski

Daisy Young Club ry:n toiminta on aktivoitunut 
todella hienosti syksyn aikana, kiitos nuorten 
oman aktiivisuuden. Heti aluksi nuoret halusivat 
perustaa oman lukupiirin. Mutta koska lukutai-
tojen taso vaihtelee, kontaktoimme pääkaupun-
kiseudulla vaikuttavaa POC-lukupiiriä. POC-lu-
kupiirin ensisijaisena tarkoituksena on lisätä 
POC-kirjailijoiden teosten näkyvyyttä sekä tar-
jota vertaistukea ja parempaa representaatiota 
POC-tyypeille Suomessa. Hankkeen takana ovat 
Aracelis Correa ja Téri Zambrano jotka vastasi-
vat suositusten kera sähköpostitse meille. Esiin 
nousi kesällä suomennettu WSOY:n uutuuskirja, 
Kesä jolloin minusta tuli kaunis. Kontaktoimme 
WSOY:n ja iloksemme saimme muutaman arvos-
telukappaleen kyseisestä kirjasta ja pystyimme 
käynnistämään lukupiirin heti. WSOY:n paketista 
löytyi pari muutakin kirjaa, mutta niihin palaam-
me paremmin ensi vuoden puolella.

Lukupiirin yhteydessä teimme jokaiselle oman 
lukupäiväkirjan, tämä aiheutti ihastusta nuo-
rissa, mutta monelle päiväkirjan täyttö on vie-
lä vierasta, joten ensi vuonna tutustumme niin 
kalenterin aktiiviseen käyttöön, kuin päiväkir-
jan pitämiseen. Koemme tärkeäksi, että nuoret 

oppivat ajanhallintaa. Nuoret ovat innostuneet 
askartelusta joten on hyvä, että vetäjissä on mu-
kana Kalenterimania-askarteluryhmän ylläpitoa. 
Osaamista löytyy ja eri tekniikoita ja materiaaleja 
on mahdollista kokeilla. 

Ruoka on noussut tärkeäksi elementiksi tapaami-
sissa. On sitten kyse herkuista tai ruuanlaitosta, 
nuoret ovat kaikesta kiinnostuneita. Syksyn aika-
na on ehditty herkutella perinteisesti sipsien ja 
popcornin parissa, mutta opeteltu myös teke-
mään tortilloja. Ruokailussa otettiin huomioon 
sekä sekasyöjät, että kasvissyöjät jotta nuoret op-
pivat valmistamaan mahdollisimman monipuo-
lista ja terveellistä ruokaa. Seuraavaksi listalla on 
perinteisen lasagnen valmistus. 

Daisy Young Club ry:n touhukas syksy
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Yksi syksyn illoista oli omistettu kauneudenhoi-
dolle. Mary Kay ihonhoitokonsultti Pirje Heino-
nen opetti nuoria tekemään itselleen käsihoidon 
laadukkailla tuotteilla. Myös huulet kuorittiin ja 
loppusilaus saatiin ihanilla huulikiilloilla. Nuoret 
ovat todella kiinnostuneita ihonhoidosta ja kos-
metiikasta, joten tämä tulee varmasti olemaan 
yksi teemoistamme ensi keväällä.

Daisy Young Clubin toiminta rakennetaan puh-
taasti sen perusteella, mitä nuoret oikeasti tah-

tovat. Vietämme erilaisia juhlia, opettelemme 
ruuanlaiton saloja, askartelemme ja liikumme. 
Syksy on näyttänyt toteen, että tällaiselle toimi-
nalle on tarvetta ja nuoret osallistuvat mielellään 
myös pitkien koulupäivien jälkeen. Jännityksellä 
odotamme, mitä tuleva vuosi tuo tullessaan.

Daisy Young Clubin toiminta starttaa ensi vuon-
na 18.1.2023 ja tapaamiset järjestetään jälleen 
tuttuun tapaan aina keskiviikkoisin klo 16. Näh-
dään ensi vuonna!
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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 kuntouttavaan 
työtoimintaan 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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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

Ilmoituspalsta

DaisyLadies ry kiittää lämpimästi meillä 
Suomen kielen opettajana 2021-2022 toi-
minutta Anu Knaapista ja toivottaa oikein 

hyvää jatkoa!
DaisyLadies ry:n 

toiminta jää joulutauolle 
22.12.2022 alkaen. 

Toimisto aukeaa jälleen 
9.1.2023, CafeDaisy 
ja ompelimo sekä 

ryhmätoiminta avautuvat 
jälleen 16.1.2023. 

DaisyLadies toivottaa 
kaikille oikein hyvää 

joulua ja onnellista uutta 
vuotta!
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DaisyLadies ry:n toiminta ja palvelut 2022
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Liity jäseneksi

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

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

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

DaisyLadies ry daisyladiesturku




