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Seuran toimintakertomus vuodelta 2015 

Yhdistyksen perustoiminta 
Vuonna 2015 Suomi-Somalia Seura keskittyi toimintansa strategiseen uudistamiseen ja kehittämiseen. 
Toimintasuunnitelman mukaisesti toiminnan painopisteinä olivat kotoutumisen edistäminen, 
somaliyhteisön auttaminen syrjinnän ehkäisemiseksi, seuran kehitysyhteistyöhankkeiden toiminnan 
kehittäminen, sekä seuran hyvien kokemusten jakaminen eri tahojen kanssa. Kotoutumista ja syrjinnän 
ehkäisyä edistettiin viranomaisyhteistyöllä, sekä osallistumalla aktiivisesti seminaareihin ja muuhun 
julkiseen keskusteluun. Lisäksi seura järjesti oman yhteistyöseminaarin Kulttuurikeskus Sofiassa. Seura 
myös mentoroi ja tuki Lieksan Somali perheyhdistyksen vasta-alkanutta toimintaa tavaten yhdistyksen 
toimijoita useaan otteeseen vuoden aikana. Seuran jäseniä osallistui myös maahanmuuttajien neuvontaan 
toimien tulkkeina mm. vastaanottokeskuksille.  

Vuonna 2015 toteutetut laajamittaiset Suomen ulkoasiainministeriön rahoitusleikkaukset vaikuttivat 
osaltaan seuran kehitysyhteistyön kehittämiseen ja toteutukseen, sillä mm. syksyllä 2015 peruttu 
hanketukitukikierros vaikuttaa seuran suunnitelmiin laajentaa neuvolahanketoimintaa mallintamalla sitä 
muihin kyliin hankealueella. Lisäksi epävarmuus tulevista rahoituksista vaikutti sekä seuran omaan että 
Somaliaverkoston kanssa tehtävään kehitysyhteistyö- että viestintätoiminnan edistämiseen. 
Ulkoasiainministeriön suunniteltuja leikkauksia ennakoiden seura päätti myös lakkauttaa Malmin 
toimistonsa vuoden 2015 lopulla kulujen pienentämiseksi, samalla jatkaa toimipisteen perustamisen 
suunnitelmia ja keskustelua vuonna 2016. Suunnitellut hanketukien leikkaukset kiihdyttivät seuran jo 
käynnissä olleita toimenpiteitä rahoituslähteiden laajentamiseksi.  

Vuoden 2015 aikana seura on mm. aktiivisesti tehnyt yhteistyötä kansainvälisen yhteistyön kehittämiseksi 
useiden kehitysyhteistyöorganisaatioiden (Save the Children, UNFPA, ARC, IOM, UNEP) kanssa.  Seura 
jatkoi myös yhteistyötä VTT:n, Suomen ja Somalian viranomaisten, sekä yritysten ja 
keskuskauppakamarien kanssa molemmissa maissa kauppayhteistyön edistämiseksi.   
 

Hallitus ja ohjausryhmien toiminta  
Vuonna 2015 seura kokoontui sääntöjensä mukaisesti kaksi kertaa kevät- ja syyskokoukseen. 
Kevätkokouksessa 22.5.2015 (Malmin toimintakeskus) esiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2014 
tilintarkastuksen ja toimintakertomuksen sisältö ja täten myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2014 
hallitukselle. Seuran syyskokous pidettiin 5.12.2015. Kokouksessa valittiin uudet vuoden 2016 hallituksen 
jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä uusi puheenjohtaja edellisen puheenjohtajan ulkomaille muuton vuoksi. 
Tämän lisäksi vahvistettiin sekä vuoden 2016 jäsenistö ja toimintasuunnitelma, että alustava 
toimintakertomusmalli vuodelle 2015. Vuoden 2015 aikana hallitus kokoontui yhteensä kuusi kertaa. 
Seuran neuvolakehitysyhteistyöhankkeen ohjausryhmä kokoontui 4 kertaa. Ympäristöhankkeen 
ohjausryhmä, jota koordinoi Suomen Somalia-verkosto, kokoontui 6 kertaa. Lisäksi seura oli mukana 
Suomen Somaliaverkostossa ja ammattikoulutuksen kehittämishankkeen suunnittelussa. Lisäksi seuran 
hallituksen jäsenet ja aktiivit osallistuvat kahteen koulutukseen (1.10.2015 Kulttuurikeskus Caisa ja 
10.10.2015 Järjestöhautomo) seuran toiminnan ja strategisen kehittämisen edistämiseksi. Seuran 
jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana kolme.  
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Kotoutumisen edistäminen ja syrjinnän ehkäisy  
Seura järjesti kotoutumisen yhteistyöseminaarin 6.11.2015 Kulttuurikeskus Sofiassa ja paikan päällä oli 
lähes 40 osallistujaa. Täten seura jatkoi pyrkimystään edistää ystävyyttä ja suvaitsevuutta tehden yhteistyötä 
eri tahojen kanssa somaliyhteisöä koskevissa asioissa. Vuonna 2015 aikana yhtenä toiminnan periaatteena 
olikin syrjinnän ehkäisyn edistäminen ja suvaitsevaisuuden edistäminen kaiken seuran toiminnan kautta. 
 

Seuran kehitysyhteistyöhankkeet Somaliassa  
Somalian yhteiskunnallinen vakaus ja turvallisuus jatkoi kohenemistaan vuoden 2015 aikana. Tästä 
huolimatta erityisesti eteläisessä Somaliassa ja varsinkin pääkaupungissa Mogadishussa jouduttiin 
todistamaan monia tuhoisia ja väkivaltaisia iskuja, pitäen Somalian kehitystilanteen edelleen haastavana.  

 
Seuran ympäristöseminaari Kismayossa heinä-elokuussa 2015. (kuva: Yusuf M. Mubarak). 
 
Pitkäjänteinen kehitysyhteistyö seuran osalta jatkui Somaliassa vuonna 2015 kahden hankkeen turvin.  
Näitä ovat terveyskeskus/neuvola-hanke Afmadown ja ympäröivän alueen terveystilanteen 
kohentamiseksi, sekä Suomen Somalia-verkoston ympäristöyhteishanke Ramaad, jonka tavoitteena on 
ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen edistäminen. Syksyllä 2015 Suomessa tehtiin laajoja 
leikkauksia kehitysyhteistyöhankerahoitukseen ja Seura osallistui aktiivisesti julkiseen keskusteluun 
koskien Suomen kehitysyhteistyörahoitusta ja kehityspolitiikkaa. Seuran edustajat kävivät vuoden aikana 
neljä kertaa tapaamassa ulkoasiainministeriön edustajia kansalaisjärjestöyksikössä (Petri Hautaniemi ja 
Anu Ala-Rantala) ja Afrikan ja Lähi-idän osastolla (Matti Karvanen) keskustelemassa siitä miten tämä tulisi 
vaikuttamaan seuran toimintaan tulevaisuudessa.  
 

Afmadown terveyskeskus/neuvola-hanke 
Lounais-Somaliassa sijaitsevan Afmadown terveyskeskus/neuvola-hanke edistyi suunnitellusti. Hanke 
edistää alueen äitien ja lasten terveyttä tuomalla alueelle terveyspalveluita kuten rokotuksia ja 
laboratoriotoimintaa sekä muita yleisiä lääkäri- ja terveyskeskuspalveluita. Hanketta rahoittaa Suomen 
ulkoasiainministeriö ja seuran hankekoordinaattorina toimi seuran jäsen sairaanhoitaja Nasro Farah. 
Hankkeen ohjausryhmässä olivat mukana Farahin lisäksi Daud Ahmedey ja Yusuf Mohamed. Vuoden 2015 
aikana pyrittiin jatkamaan terveyskeskuksen toimintojen kehittämistä ja henkilöstön koulutusta. Hankkeen 
koordinaattori teki hankematkan Kismanyoon vuoden puolessa välissä Jubbamaan terveysministeriön 
kutsusta, ja täten  seuralla ja ministeriöllä olisi mahdollisuus keskustella hankkeesta ja sen tulevaisuudesta, 
sekä solmia yhteistyösopimus. Hankekoordinaattori ei pääsyt Afmadowhin asti, Kismanyon ja Afmadown 
välisen tien huonon turvallisuustilanteen vuoksi, mutta oli kuitenkin yhteydessä hankeyhteistyökumppaniin 
ja tapasi sen edustajia Kismanyon paikkakunnilla. 
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FINSOM Health Center - 2015 
 

Ramaad-ympäristöhanke  
Suomen Somalia-verkoston koordinoima ympäristöyhteishanke Etelä- ja Keski-Somaliassa käynnistettiin 
pilottihankkeena vuonna 2014 ja hankkeessa on mukana seuran lisäksi Gannaane ry ja Sahed ryt. Hanketta 
toteutetaan kolmella paikkakunnalla Somaliassa: Afmadowssa, El-adessa ja Gurieel-Dhusamareebissa ja 
hanketta rahoittaa Suomen ulkoasiainministeriö. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on edistää 
ympäristön ja ihmisten hyvinvointia kestävän kehityksen periaattein ehkäisemällä aavikoitumista ja 
metsäkatoa. Hanke keskittyy ympäristötietoisuuden lisäämiseen, pyrkii kehittämään mahdollisuuksia 
puuhiilen käytön vähentämiseksi sekä luomaan uusia yhteistyölinkkejä yli maa-, paikkakunta-, järjestö- ja 
klaanirajojen. 

 
Seuran järjestämä ympäristöhankkeen koulutus Kismayossa heinä-elokuussa 2015 (kuva: Yusuf M. Mubarak). 
 

Tiedotus ja julkaisut 
Koor-lehti  
Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla ilmestyi Koor-lehti paperi- sekä verkkoversiona. Lehden 
toimituksen sihteerinä toimi toimittaja Ari Lahdenmäki ja se on luettavissa seuran sivuilta. Lehti lähetetiin 
jäsenille postitse ja kaikille seuran yhteistyötehoille. 
 
Kirja Suomen somaleista 
Seuran varapuheenjohtaja Yusuf M. Mubarak, seuran entinen hallituksen jäsen Eva Nilsson ja Niklas 
Saxén julkaisivat keväällä 2015 Suomen somalit -kirjan (Into Kustannus).  
 
Muu viestintä 
Seuran tavoitteena oli vuonna 2015 panostaa erityisesti erityisesti verkkoviestintään 
verkkosivujen ja sosiaalisessa median kautta. Lisäksi seuran jäsenille lähetettiin vuoden aikana 
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jäsenkirje sähköpostilla kolmesti. Seuran toimintaa esiteltiin myös Maailman Kuvalehden artikkelissa 
(6/2015). Keväällä 2015 seuran aloitteesta seuran ja Suomen Somalia-verkoston puheenjohtajat tekivät 
Julkisen sanan neuvostoon (JSN) kantelun kotimaisen keskusteluohjelman tiedotteesta, jossa käsiteltiin 
suomen somalialaisia halventavasta näkökulmasta. JSN antoi kantelun perusteella ohjelman esittäjälle 
langettavan päätöksen.  

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen kumppanuusohjelma  
Suomi-Somalia seura antoi vuoden lopulla myös kotouttamislupauksen Työ-ja elinkeinoministeriön 
kamppanjalle. Tämän ohjelman tavoitteena on jakaa ideoita ja kehittää kumppanuusverkostoja hyvien 
toimintamallien aktiiviseksi levittämiseksi ja vastaanottamiseksi, sekä antaa toimijaverkolle näkyvyyttä 
poliittisiien päättäjien ja virkamiesten parissa . 
 
Seuran talous vuonna 2015 

Seuran kirjanpidosta vastasi Hannes Hyttinen, Dinicom Finland Oy:stä. Vastuullisena tilintarkastajana 
jatkoi KHT-yhteisöön kuuluva BDO Oy:n Risto Ekholm. Seuran Jäsenmaksu oli 20 euroa ja jäsenmääräksi 
kertyi yhteensä 107 jäsentä, joista uusia oli kuusi kappaletta. Lisäksi vuonna 2015 Suomi-Somalia Seura 
oli jäsen Suomen Somalia-verkostossa ja Kepa ry:ssä. Vuoden 2015 aikana Suomi-Somalia  
 
Seura maksoi työkorvauksina, palkkioina sekä niiden sivukuluina (TYEL) tiedotustoiminnasta, 
hanketoiminnasta Suomessa vajaat 6616,35 euroa ja Somaliassa paikallisen henkilöstön palkkoina 
27644,86 euroa. Jäsenmaksukertymä oli yhteensä 1304,00 euroa ja muut 
varainhankinta/hankelahjoitukset tuottivat yhteensä 11694,05 euroa. Seuran toiminnan tuotot olivat 
yhteensä 63856,00 euroa, ja kulut olivat yhteensä 68041,27 euroa. Terveyskeskus/neuvola-hankkeen 
osalta raportoitavat kokonaiskustannukset olivat vuonna 2015, 53711,41 euroa, mistä 
ulkoasiainministeriön tukea oli 49490,00 euroa ja seuran osuus 9101,25 euroa sisältäen yhteensä 4560,00 
euroa rahallisena ja 4541,25 euroa vapaaehtoistyönä ja 

tavaralahjoituksina. 
Yhteenveto seuran toiminnasta 2015 
Toiminta  Lisätietoa  
Seuran hallituksen kokoukset Hallituksen kokouksia järjestettiin vuonna 2015 kuusi kertaa. 
Afmadow-neuvolahankkeen 
ohjausryhmän kokoukset 

Neuvolahankkeen ohjausryhmä kokoontui 4 kertaa vuonna 
2015.  

Afmadow-neuvolahankematka 
Somaliaan 

Seuran neuvolahankkeen hankekoordinaattori Nasro kävi 
Kismanyossa kesäkuussa 2015. 

Ramaad-hankkeen ohjausryhmän 
kokoukset 

Suomen Somalia-verkoston koordinoiman Ramaad-
ympäristöhankkeen kokouksia järjestettiin vuonna 2015 6 
kertaa.  

Ramaad-hankkeen koulutus-, ja 
yhteistyöseminaarimatka, Somaliaan  

Ramaad-hankkeen tiimoilta järjestettiin ympäristöseminaari ja 
yhteiskokous Kismanyossa 29.07 - 5.8.2015, jossa  Yusuf 
Mohamed toimi seuran edustajana. 

Kansalaisyhteiskuntaseminaari  25.3.2015 seminaariin osallistui seuran varapuheenjohtaja 
Yusuf 

Suomen Somalia-verkoston 
koulutukset ja strategiapäivät 

Verkoston kevätkokous järjestettiin 11.5.2015 ja 
kehittämispäivät 29.-30.8.2015 Lohjalla. Seuralta osallistujina 
olivat hallituksen jäsenet Yusuf ja Daud. 
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Seuran omat koulutukset Seura järjesti hallituksen jäsenille kaksi koulutusta 
järjestötoiminnasta ja toiminnan strategisesta kehittämisestä 
(1.10.2015 Kulttuurikeskus Caisa, kouluttajana Marjukka 
Mankila ja 10.10.2015 Järjestöhautomo, kouluttajana Matti 
Forsberg). 

Seuran kevätkokous Seuran kevätkokous pidettiin 22.5.2015 Malmin 
toimintakeskuksessa. Kevätkokouksessa esitettiin ja 
hyväksyttiin vuoden 2014 tilinpäätös, toimintakertomuspohja 
sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. 

Kirkon Ulkomaanavun seminaari Perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston seminaariin 17.-
18.6.2015 osallistui edustajana hallituksen jäsen Yusuf 
Mohamed. 

Somaliankielen alkeiskurssi Seura järjesti Caisassa joulukuussa 2015 somalinkielen 
alkeiskurssin, osallistujia oli 32. 

Maailma kylässä - festivaali Seura osallistui Maailma kylässä tapahtumaan 23 - 24.5.2015 
ja koettiin oikein onnistuneeksi. Seuran pisteellä jaettiin 
esitteitä, myyttiin Suomen somalit-kirjaa, lasten satukirjaa ja 
muita Somalialaisia tuotteita, sekä valmistettiin  henna-
tatuointeja seuran jäsenen Naciimon tekemänä. 

Seuran järjestämä kotoutumisen 
edistämisen seminaari 2015 

Järjestettiin Kulttuurikeskus Sofiassa 6.11.2015. Seminaari oli 
hyvin onnistunut ja osallistujia eri tahoilta oli lähes 40. 

Seuran syyskokous Seuran syyskokous järjestettiin asukastalo Ankurissa 
Herttoniemessä 5.12.2015.  

 
 

Lisätietoa ja linkkejä  
 
Julkisen sasan neuvoston valitus-päätös: http://www.jsn.fi/paatokset/5785-mtv-15/?year=2015 
Koor-lehden arkisto: http://koor.yhdistysavain.fi/koor-lehti/lehtiarkisto/ 
 
Lisätietoa hankkeista: https://sahalassociation.wordpress.com/gallery-afmadow-mch/ 
 
Ramaad-hankkeesta löytyy lisätietoa myös Suomen Somalia-verkoston verkkosivuilta:   
http://www.somaliaverkosto.fi/kehitysyhteistyo/ramaad/ 

Suomen Somalit-kirja 
 http://www.intokustannus.fi/kirja/suomen_somalit/ 

Työ- ja elinkeinomisnisteriön kotouttamislupaus 
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/toimijat/kumppanuusohjelma/lupaukset/suomi-somalia_-
seura_lupaamme_tukea_kotoutumista_monikulttuurisuutta_ja_suvaitsevaisuutta_monipuolisesti.119005.news 
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