
Olemme sillanrakentaja

Suomen ja Somalian välillä

Historiaa
Suomi tunnusti Somalian itsenäisyyden 3. heinäkuuta 1960. 
Maiden väliset diplomaattiset suhteet solmittiin 1971. 
Ensimmäinen suurlähettiläs oli Suomen Tansanian-suurlähettiläs 
Martti Ahtisaari. 1980-luvun alusta maiden suhteet vahvistuivat, 
ja useita kahdenvälisiä hankkeita käynnistettiin. Lisää tietoa 
historiasta on luettavissa seuran sivuilla.

Lyhyesti seurasta somaliksi: 
Ururka Saaxiibtinimada Finland iyo Somalia. Ururkan waxaa la 
aasaasay 1986dii si uu u horumariyo saaxiibtinimada labada 
dal iyo shacab. Ururku wuxuu soo bandhigaa dhaqanka iyo 
taariikhda Soomaalida. Hawlaha ururka waxaa ka mid ah 
adkeynta wadashaqeynta labada dal. Ururku wuxuu qabtaa 
seminaaro, kulamo kala duwan, carwooyin dhaqan sidoo kale 
wuxuu soo saaraa qoraalo kala duwan, qaamuusyo, buuggaag. 
Ururku wuxuu ka qeyb-qaataa barnaamijyada horumarinta, 
wuxuuna hadda gacanta ku hayaa labo mashruuc oo ka socda 
Somalia. Wixii faah-faahin dheeraad ah kala soo xiriir ururka: 
Emailka ururka: suomisomaliaseura@gmail.com

Yhteystiedot
Suomi-Somalia Seura ry
PL 1023, 00101 Helsinki

Seuran ja hallituksen s-posti:
suomisomaliaseura@gmail.com

www.suomisomaliaseura.fi 

Pankkiyhteys: Danske Bank FI09 8000 1700 7443 79
Hankkeiden keräyslupa: POL-2014-8864 - 31.3.2015-31.12.2016



Ramaad – ympäristönsuojeluhanke edistää ympäristön suojelua, 
tietoisuutta ja taistelee aavikoitumista vastaan sekä kouluttaa ja 
edistää puiden istuttamista. Hanketta koordinoi Suomen Somalia-
verkosto ja se toteutetaan kolmella paikkakunnalla Somaliassa, joista 
seura vastaa Afmadow’sta.

Lisätietoa hankkeista ja seuran toiminnasta löytyy seuran 
nettisivuilta.

Suomi-Somalia Seura ry
Suomalaisten ja somalialaisten asialla, seurassa edistämme 
kulttuuria, viestintää ja kehitysyhteistyötä. Suomi-Somalia Seura ry 
on vuonna 1986 perustettu ystävyysseura, joka edistää kotoutumista
ja yhteistyötä yli erilaisten rajojen. Seura järjestää seminaareja, 
tapahtumia, kursseja ja keskustelufoorumeja osallisuuden, 
osallistamisen ja suvaitsevaisuuden edistämiseksi.

Maiden välillä seura edistää hyviä suhteita, samoin kuin suomalaisten 
ja somalitaustaisten ystävyyttä ja yhteistyötä. Seura on osallistunut ja 
toteuttanut ulkoasiainministeriön tukemia kehitysyhteistyöhankkeita 
Somaliassa vuodesta 2001 alkaen Somalian kehityksen auttamiseksi 
sekä yhteistyön lisäämiseksi. Seura edistää myös maiden 
välisiä kauppasuhteita auttamalla suomalaisia ja somalialaisia 
kauppakamareita ja yrityksiä. 

Seuran jäsenistössä, hallituksessa ja toiminnoissa ovat edustettuina 
molemmat maat ja kansallisuudet. Seura on avoin kaikille sen 
toiminnasta ja kehittämisestä kiinnostuneille ihmisille. Seuran 
jäseneksi voi liittyä lähettämällä sähköpostia seuran hallitukselle.

Seuran hanketoiminta
Seuralla on tällä hetkellä kaksi hanketta Afmadow´ssa, Etelä-Somaliassa:

Terveyskeskus-neuvolahanke (Finsom Health Centre), edistää alueen 
terveydenhuoltoa ja auttaa äitejä, lapsia ja yhteisöä saamaan ilmaista 
perusterveydenhuollon palveluja kuten lääkkeitä, rokotuksia, lääkä-
rinvastaanottoja, synnytysapua ja laboratoriopalveluja.

Kulttuuria, tiedonvälitystä ja 
kehitysyhteistyötä
Suomi-Somalia Seura ry – Sillanrakentaja ja asiantuntija 
Suomessa ja Somaliassa

Seura julkaisee ajoittain kirjoja ja artikkeleita Somaliasta ja 
Suomesta myös nettisivuillaan ja eri lehdissä. Seura pyrkii kaikissa 
toiminnoissaan edistämään suomalaisten ja somalialaisten välistä 
ystävyyttä sekä lisäämään tietoa Somalian historiasta ja kulttuurista 
Suomessa. Seuran julkaisutoiminnasta lisää tietoa seuran sivuilla.

Seuran palvelut
Seura tarjoaa seuraavia asiantuntijapalveluita tilauksesta

w Somalian kielen-, kulttuurin- ja ruuanlaittokursseja
w Kotoutumisen hyvien kokemusten jakaminen –luentoja kunnille
w Pienimuotoisia käännöspalveluja
w Järjestöille mentorointia järjestötyöhön sekä kehitysyhteistyöhön

Seuraan voi ottaa yhteyttä ja kysyä somalikulttuurista, kielestä sekä 
Suomen somaliyhteisöstä


