2015

Toimintasuunnitelma
Suomi-Somalia Seura ry
on vuonna 1986 perustettu kansalais- ja ystävyysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää somalialaisten ja suomalaisten ystävyyttä ja kanssakäymistä.
Suomi-Somalia Seura ry:n tarkoituksena on ylläpitää ja edistää Suomen ja

Somalian välisiä suhteita sekä tehdä Somalian luontoa, historiaa ja kulttuurielämän saavutuksia tunnetuksi Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys toimii yhdyssiteenä Suomen ja Somalian kansalaisten ja kansalais-

ryhmien välillä, harjoittaa julkaisu-, kokous-, matkailu- ja tiedotustoimintaa
sekä sosiaalista toimintaa ja osallistuu kehitysyhteistyöhön.

Suomi-Somalia Seura ry
PL 1011, 00101 Helsinki
S-posti: suomi-somalia.seura@suomi24.fi
www.suomisomaliaseura.fi

Kulttuuria, tiedonvälitystä ja
kehitysyhteistyötä
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Seuran toiminta on jatkunut sen perustamisesta lähtien tasaisesti ja varmasti. 1990-luvulla yhtenä vahvana
seuran toimintana oli edistää kotoutumista, jakaa viranomaisille ja yhteistyökumppaneille tietoa Somaliasta,
järjestää kulttuuritapahtumia ja näyttelyitä. 2000-luvulla seuran toimintaan tuli mukaan myös kehitysyhteistyö
ja entistä enemmän tiedonvälitys, tiedon jakaminen ja asiantuntijuus Somalian asioissa, samoin somalinkielen ja kulttuurin tuominen esille, josta on esimerkkinä suomi-somali-sanakirjan tuottaminen 2009–2010.
Koor-lehden julkaiseminen on jatkunut vuodesta 1994. Lehteä on tuotettu ulkoministeriön viestintä- ja kehityskasvatuksen varoilla ja lehtiarkisto on esillä seuran verkkosivuilla (http://www.suomisomaliaseura.fi/).
Yhteistyötä on tehty monella tavalla monien eri tahojen kanssa kuten kuntien, Helsingin yliopiston, työväenopistojen ja koulujen kanssa. Vuonna 2014 seuran tavoitteena oli jatkaa toimintaansa entistä tehokkaammin
samalla kehittäen eri toimintoja. Vuonna 2015 on hyvä jatkaa siitä mihin jäätiin edellisellä vuodella. Lisäksi
tavoitteena on muodostaa työryhmiä toiminnan saamiseksi paremmin organisoiduksi, tehostamiseksi ja toteuttamiseksi. Kuten edeltävinäkin vuosina, seura tarjoaa Somaliaa koskevaa asiantuntijuutta, jatkaa kehitysyhteistyöhankkeita sekä järjestää seminaareja ja tapahtumia niin kotoutumisesta kuin kehitysyhteistyönkin
tiimoilta. Omien voimavarojensa mukaan seura tarjoaa myös somalinkielen kursseja sekä edistää somalikulttuurin tarjontaa niin näyttelyjen, historianluentojen kuin ruokakulttuuriinkin tutustuttamisen osalta.
Vuonna 2015 Seura toimii entistä vahvemmin rasismin vastaisessa työssä ja edistää monikulttuurista suomalaista yhteiskuntaa. Näitä edistetään paitsi perustoiminnalla, niin myös järjestämällä tapahtumia ja seminaareja, joiden fokuksena on
Vuonna 2015 on tavoitteena myös tutustua paremmin muiden ystävyysseurojen toimintaan ja tehdä yhteistyötä ystävyysseurojen liiton kanssa mikäli yhteistyön katsotaan olevan osapuolille hyödyllistä.
Kotoutumisen edistämiseksi suunnitelmassa on edistää yhteistyötä Somaliliiton, Kanava ry:n, Kohmu ry:n,
SPR:n, Suomen Pakolaisavun, Väestöliiton, Maahanmuuttoviraston, vastaanottokeskusten ja Moniheli ry:n
kanssa.
Vuonna 2015 tarkoitus on myös edistää VTT:n (Teknologiakeskuksen) ja seuran yhteistyössä somalialaissuomalaisen kauppakamarin toiminnan edistämiseksi ja maiden välisen kaupan saamiseksi hyvälle uralle.
Toiminnan tehostamiseksi seuran syyskokouksessa hyväksyttiin seuraavat työryhmät:
- Kulttuuri- ja yhteiskuntasuhteiden työryhmä
- Tiedotus- julkaisutoiminnan työryhmä
- Kehitysyhteistyön työryhmä

Kurssit, seminaarit, tapahtumat vuodelle 2015
1-2 Ystävyystapahtuma/tapaaminen
1-2 Kehitysyhteistyöaiheinen seminaari/tapaaminen, UM-tapaamiset ja muut kehitysyhteistyön aloitteet
1-2 Kulttuuritapahtuma/tapaaminen (ruoka- , kieli- ja muut kulttuuritapahtumat)
1-2 Kotoutumista edistävä tapahtuma
1-2 Rasismin vastainen ja monikulttuurisuutta edistävä tapahtuma/seminaari
1 Seminaari nuorten radikalisoitumisen ehkäisemisestä
1-2 Yhdistystoiminnan/kehitysyhteistyön peruskoulutus naisille/nuorille
Osallistuminen Maailma kylässä -festivaalille 23–24.05.2015

Kehitysyhteistyöhanke suunnitelmat vuosille 2015 - 2016
Afmadown terveyskeskusneuvolahanke (jatkuu – 2015-16)
- Afmadown terveyskeskusneuvolahanke jatkuu Somaliassa vuonna 2015. Hanke sai jatkorahoitusta vuosille 2014-2016 ulkoministeriöstä. Hankkeen tavoitteena on kohentaa Afmadown alueen asukkaiden terveyttä ja terveyskeskusneuvolatoimintaa sekä kohentaa henkilöstön osaamista ja alueen sairauksien
ennaltaehkäisykykyä. Hankkeella on kolmihenkinen ohjausryhmä, ohjausryhmä kokoontuu tarpeen mukaan ja ohjaa hanketta ja sen edistämistä. Hankkeessa ja ohjausryhmässä hankekoordinaattorina toimii
sairaanhoitaja Nasro Farah Dable. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus tehostaa hankkeen tiedotusta, varainhankintaa ja dokumentaatiota sekä saada lisää yhteistyökumppaneita hankkeelle. Vuonna 2015 selvitetään myös mahdollisuuksia avustaa entistä laajemmin Dhobleyn, Qooqaanin, Diifin neuvoloita. Samalla selvitetään mahdollisuuksia laajentaa neuvolatoimintaa Balcadiin Etelä-Somaliaan ja mahdollisesti
tehdään hankevalmistelumatka sinne.
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Ympäristöyhteishanke Afmadown alueella, Somaliassa (jatkuu – 2015-2016)
- Suomen Somalia-verkoston ja seuran uusi, Sahedin ja Gananen ympäristösektorille sijoittuva yhteishanke sai pilottirahoitusta vuodelle 2014. Hanke käynnistyi vuonna 2014 ja sen tarkoituksena on vahvistaa
ympäristönsuojelua, valistaa paikallisyhteisöä ympäristöriskeistä ja –ongelmista, sekä perustaa alueelle
ympäristökeskus. Syyskokouksessa todettiin, että ympäristöyhteishanke on saanut jatkoa vuosille 201516.
Iftiin-mehiläistaitoa ja -taloutta vähävaraisille (pilottirahoituksen haku vuoden 2015 aikana)
- Hankkeen tarkoituksena oli vähentää köyhyyttä sekä edistää naisten ja nuorten tasa-arvoa ja työllisyyttä
opettamalla heille mehiläishoitoa ja hunajantuotantoa Afmadowssa Somaliassa. Hankkeella on myös
tarkoitus vähentää puiden ja metsien hävittämistä, mehiläispesien polttamista ja puiden kaatoa sekä
edistää ympäristön monimuotoisuuden ja mehiläisten elinympäristön säilymistä. Vuonna 2015 tarkoitus
on hakea hankkeelle pilottivuoden rahoitusta ulkoministeriöltä hankkeen uudelleen aloittamiseksi vuoden
2016 alussa.
Tuberkuloosin ehkäisy- ja ravitsemusvalistushanke
- Hankkeen tarkoituksena on auttaa tuberkuloosipotilaita elämässä eteenpäin, antaa valistusta, auttaa
lääkitysten saamisessa, antaa tietoa ravitsemuksen tärkeydestä sairauden aikana, turvata potilaiden ravinnonsaanti hoidon aikana ja samalla edistää sairauden ehkäisyä ja valistustyötä hankealueella. Hanke
on suunniteltu Dhobleyihin, Somaliaan. Hankkeen suunniteltu kesto oli vuosille 2012-2014 ja vuoden
2015 alussa on tarkoitus keskustella ulkoministeriön kanssa hankkeen jatkosta. Tarkoitus on myös aloitetta yhteistyötä Lääkäreiden sosiaalinen vastuu ry (LSV) kanssa tuberkuloosihankkeen yhteisestä edistämisestä.
Muita selvitettäviä asioita vuodelle 2015 ovat mm.: yhteistyön kehittäminen Solidaarisuuden, SPR:n,
KUA:n ja IOM:n ja Vitrin kanssa Somaliaan suuntautuvien hankkeiden hyväksi. Seuran kehitysyhteistyön
ja hankkeiden onnistumisen kannalta on tärkeää tehdä yhteistyötä ja verkostoitua muiden samanmielisten järjestöjen ja hankkeiden kanssa sekä Suomessa että Somaliassa. Somalian tilanne on kohentunut
viimeisten kolmen vuoden aikana ja tästä syystä hyvillä mielin voidaan työskennellä ja toteuttaa hankkeita Somaliassa.

Tiedotus ja julkaisut
Koor-lehti
- Koor-lehdelle on haettu rahoitusta ulkoministeriöstä vuodelle 2015. Tarkoituksena on monipuolistaa lehteä kirjoittamalla Afrikan sarven kehitysyhteistyöstä ja diasporan osallistumisesta siihen. Osana vuoden
2015 toiminnan kehittämistä tarkoituksena on saada aikaan toimiva tiedotus- ja julkaisutoiminnan työryhmä, joka keskittyy Koor-lehden kehittämiseen ja laadukkaiden artikkelien kokoamiseen lehdelle.
Vuonna 2015 aikana tavoitteena on myös laajemmin kehittää seuran tiedotus- ja mediatoimintaa panostamalla seuran verkkosivuihin, sosiaalisen median viestintään (Facebook, Twitter) sekä Koor-lehden näkyvyyden lisäämiseen.
Sanakirja ja somalikielen oppikirja
- Tarkoitus on taskusanakirjan tekijöiden kanssa keskustella sanakirjan päivittämisestä ja uuden painoksen aikaansaamisesta vuoden 2015 aikana. Samoin, mahdollisuuksien mukaan, halutaan edistää somalin kielen oppikirjan aikaansaamista.
Satumaan palasia, satukirja somalialaisten kertomaperinteestä
- Hanke on tuottanut somalinkielisen satukirjan vuonna 2014. Vuonna 2015 edistetään satukirjan myyntiä
ja tarvittaessa tilataan lisäpainos. Hankkeen tiimoilta tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Toiminnan kehittäminen ja toimitilan saaminen
Seuran perustoiminta
- Vuoden 2015 aikana seuran suunnitelmissa on järjestää hallitukselle ja seuran aktiiveille omia kehityskeskusteluja ja -tapaamisia. Osana seuran toiminnan strategista kehittämistä on vuoden 2015 aikana
tarkoitus jättää hakemus RAY:lle toiminnan tehostamiseksi ja toimiston saamiseksi seuralle. Tarkoitus on
vahvistaa seuran, kuntien ja järjestöjen yhteistyötä ja palkata seuralle koordinaattori/sihteeri tämän toiminnan koordinoimiseksi. Seuran tavoitteena on edistää sosiaalista kansankäymistä, vaikuttaa suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden edistämiseen ja samalla parantaa suomalais- ja somalitaustaisten yhteistyötä ja vuorovaikutusta järjestämällä tapaamisia, foorumeja, keskustelutilaisuuksia, leirejä ja kokouksia eri teemoin ja aihein eri-ikäisille.
Suomi-Somalia seura ry
PL 1010, 00101 Helsinki
Puh: 0405223958

suomi-somalia.seura@suomi24.fi
www.suomisomaliaseura.fi

Danske Banken 800017-744379
Jäsenmaksu 20 e

Y-tunnus:1745297-8
Rekisterinumero: 145.873

Talous
Seuran talous
- Vuoden 2015 aikana pyrimme vahvistamaan seuran taloutta ja varainkeruutta niin, että olisi mahdollista
kattaa seminaarien ja tapahtumien kohtuulliset kulut. Varainkeruun tueksi haemme myös varainkeruuluvan ja teemme luvan mukaista varainkeruuta seuran hankkeille. Jäsenmaksut pyritään keräämään entistä tehokkaammin vetoamalla jäseniin. Seuran kirjanpidosta vastaa Hannes Hyttinen, tilintarkastajana
toimii tilintarkastusyhteisö Audit Polar Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Risto Ekholm (KHT), varatilintarkastajana KHT-yhteisö Audit Polar Oy.
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