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I Suomen somalialaisten liiton hallinto
Suomen somalialaisten liiton missio jakaantuu kolmeen osaan. Sen tehtävänä on vaikutus- ja
edunvalvontatyö, somalialaisen kulttuurin tunnetuksi tekeminen Suomessa ja sen edustaman
väestönosan integraation edistäminen Suomessa.
1.Valtuusto ja hallitus
Suomen somalialaisten liiton hallituksen kokoonpano vuonna 2015 oli:
Arshe Said (puheenjohtaja)
AbdulrahmanRage (varapuheenjohtaja)
Mahamed Ahmed Abdule (rahastonhoitaja)
Sadiyo Ali (sihteeri)
Yasin Ali Gass (tiedottaja)
AhmedAbdillahiImad(sosiaalisihteeri)
MohamudMusseSerar(varasosiaalisihteeri)
SSL:nhallitus kokoontui vuoden 2015 aikana 14 kertaa.
Suomensomalialaisten liiton valtuustoon kuuluu 25 jäsentä. Valtuuston puheenjohtajana toimii
Mohammed Abdi ja varapuheenjohtajana Said Guuled. Jäsenistä on muodostettu viisi
alatyöryhmää.
Valtuusto kokoontui vuoden 2015 aikana 4 kertaa. SSL:lla on myös ryhmä ns.
resurssihenkilöitä, jotka osallistuvat liiton tapahtumiin, koulutuksiin ja työryhmien
toimintaan.
Vuonna 2015 hallitukselle ja valtuustolle järjestettiin myös koulutusta: marraskuussa pohdittiin
varainkeruun eri mahdollisuuksia järjestökentässä ja joulukuussa oli vuorossa itsearvioinnin merkitys
osana toiminnan kehittämistä.
2. Uusi viestintästrategia
Toukokuun alussa työnsä aloittanut tiedottaja laati liitolle uuden viestintästrategian, joka
esiteltiin hallitukselle kesäkuussa. Strategian tavoitteena on tukea liiton kolmiosaista missiota,
tehdä liiton työtä ja sen edustamaa väestönosaa näkyvämmäksi ja aktiivisesti tuoda uusia
näkökulmia tapaan, jolla somalialaistaustainen väestö kantaväestön keskuudessa yhä
valitettavan usein nähdään.
Osana prosessia liitolle laadittiin myös uusi www-sivu, jonka selkeys, nykyaikaisuus ja
käyttäjäystävällisyys ovat keränneet kiitosta. Uutta sivulla on mm. blogi-osio, josta on tullut
sivun luetuin osuus. Tekstit ovat keränneet runsaasti näkyvyyttä.
Siitä on jo nyt aloitettujen Vieraskynä-kirjoitusten avulla tarkoitus tarjota Suomen
somalialaistaustaiselle väestölle foorumi, jonka kautta kuka tahansa voi saada äänensä
kuuluviin tärkeäksi kokemansa asian puolesta.
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Uusi strategia on laadittu vastaamaan paremmin jatkuvassa murroksessa elävän mediakentän
tarpeita ja korostaa kykyä nopeaan reagointiin ja monikanavaiseen viestintään. Koska
järjestöviestinnän vaikuttavuus perustuu nimenomaan näkyvyyteen ja aktiivisuuteen, luotiin
liitolle myös sosiaalisen median kanavat (Facebook-sivu sekä Twitter- ja Instagram-tilit), joita
nyt aktiivisesti päivitetään. Seuraajamäärän kasvu on ollut ilahduttavaa.
Kokopäivätoiminen tiedottaja mahdollistaa aikaisempaa tehokkaamman mediaseurannan ja
yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen. Liitto onkin saanut positiivista palautetta
kasvaneesta näkyvyydestä, aikaisempaa aktiivisemmasta osallisuudesta sekä ripeämmästä
reagoinnista somalialaisväestöä koskeviin kysymyksiin.
Instagram- tili on tarkoitus aktivoida suunnitteilla olevan valokuvaprojektin myötä. Projektin
tarkoituksena on antaa somalialaisväestölle kasvot; tuoda sitä näkyviin ja kantaväestön tietoisuuteen
sekä korostaa heidän suomalaisuuttaan. Projektista vastaa sen kuvaajanakin toimiva liiton tiedottaja
ja siihen haetaan parasta aikaa kaikenikäisiä somalialaistaustaisen väestön edustajia.
Tavoitteena on järjestää media-ja viestintäosaamisen koulutusta myös jäsenjärjestöille. Joulukuun
puolivälissä järjestettiin koulutustilaisuus varainhankinnasta.

3. Jäsenjärjestöt
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Myös jäsenhankintaan on tänä vuonna panostettu. Vaikka SSL on pitänyt kiinni periaatteestaan,
että kaikkia apua tarvitsevia autetaan huolimatta siitä, ovatko he tai heidän edustamansa
järjestö SSL:n jäseniä, on jäseneksi sitouttamista tehostettu mm. kahdenkeskisillä tapaamisilla
järjestötoiminnan koordinaattorin kanssa.
Liiton jäsenyhdistykset vuonna 2015 ovat:

DalmarHumanitarianOrganisation ry
Horseed Nuoriso Ry
Iftin-seura ry
Itä-Afrikan rauha ja kehitys ry
Itä-Vantaan Somalikulttuuri ry
Janaale ry, Vaasa
Kehitä Arvosta Ry
Kontulan somalialaiset ry
Länsi-Helsinki somaliyhteisö ry
Mahuraan ry
Pohjois-Suomen maahanmuuttajien urheiluseura ry
Pohjois-Suomen somalialaisten tukiyhdistys ry
Puntland Society of Finland
Rajory
Sahan International Relief Association ry
Sedsary
Semory
Socusry
Somali Community Finland Ry
Somda ry
Somali Etiopialainen yhteisö ry
Som-Salama nuoriso ry
Somaliväen yhdistys Midnimo ry
Sonpetry
Sool, Sanaag&Hawd Development Association ry (SSHDA) ry
SORASOD ry
Tabantaabo ry
Vantaan monikulttuurinen liikunta ry
Warsan Somali Media ry

4. Henkilöjäsenet
Henkilöjäseniä liitolla on vuonna 2015 ollut noin 150 henkilöä.
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5. SSL:n toimisto, työntekijät ja työharjoittelijat
Suomen somalialaisten liiton toimisto sijaitsee Helsingin Länsi-Herttoniemessä osoitteessa
Susitie 2-6, noin puolen kilometrin päässä Herttoniemen metroasemalta. Tila on vuokralla
Helsingin kaupungin tilakeskukselta ja sen omistaa Roihuvuoren kiinteistöt Oy. Tila koostuu
yhdestä isosta kokoushuoneesta, keittiöstä, toimistotilasta sekä opetus- ja harrastetiloista.
SSL:n toimistolla aloitti vuonna 2015 peräti neljä palkattua työntekijää. Huhtikuussa työnsä
aloittivat järjestötoiminnan koordinaattori Mohamed Abdulahi sekä nuoristoiminnan ohjaaja
Mohamed Osman. Toukokuussa liitossa aloitti tiedottaja Erja Säkkinen ja lokakuussa
”Collectingdiscriminationcases
and
creatingawareness”tutkimushankkeen
projektikoordinaattori MahamedAbdule.
Viimeksi mainitun hanketyöntekijän palkan maksaa Open Society Foundation -säätiön
hankerahoitus, muiden
kolmen
palkka
maksetaan
Raha-automaattiyhdistyksen
hankerahoituksista.
6. Valtakunnalinen toiminta
Lokakuussa järjestettiin hyödylliseksi koettu puheenjohtajatapaaminen jäsenjärjestöjen
kesken ja joulukuussa rasismia ja syrjintää kartoittavan tutkimushankkeen työntekijänä
toimiva, SSL:n hallituksen edustajat vierailivat Oulussa Pohjois-Suomen somalialaisen
tukiyhdistyksen järjestämässä keskustelutilaisuudessa kertomassa hankkeesta.
Vuoden 2015 aikana liitto järjesti useita seminaareja paikallisten jäsenjärjestöjen kanssa,
joiden tarkoituksina olivat liiton ja jäsenjärjestöjen yhteistyön päivittäminen ja tehostaminen.
Seminaareissa päätettiin, että liitto on yhä aktiivisemmin yhteydessä jäsenjärjestöihin, sekä
delegoi osan tehtävästään järjestöille.

II SSL:n hankkeet
1. Collectingdiscrimination cases and creating awareness- tutkimushanke
Lokakuussa alkoi liitossa Suomen somalialaistaustaisen väestön kohtaamaa rasismia ja
syrjintää kartoittava tutkimushanke. Hankkeessa kerätään kokemuksiasomalialaistaustaiseen
väestöön kohdistuvasta syrjinnästä ja tehdään sitä tunnetuksi. Hankkeen rahoittaa Open
SocietyFoundation- säätiö, joka on tehnyt mittavaa tutkimusta Euroopan
somalialaistaustaisen väestön keskuudessa.Hankkeen kesto on kahdeksan kuukautta ja se
toteutetaan nettiin laadittuna kyselytutkimuksena, johon on mahdollista vastata anonyymisti.
Kyselyssä kartoitetaan paitsi rasismi- ja syrjintäkokemusten yleisyyttä ja laatua, näille
altistavia tekijöitä, henkilöiden omia kokemuksia näistä sekä aiheen parissa työskentelevien eri
viranomaistoimijoiden tunnettuvuutta.
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Hankkeen koordinaattorina toimii MahamedAbdule. Hankkeen puitteissa on Abdule pitänyt
tiiviisti yhteyttä niin Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon, ETNO ja kuin paikallisiin
yhdistyksiin ongelmatilanteiden kartoittamiseksi.

2. Somalialaisten liiton nuorison radikalisoitumista ja syrjäytymistä ehkäisevä SORAhanke 2016-2019
Suomen somalialaisten liitto haki toukokuun lopussa päättyneessä RAY:n vuoden 2016
projektihaussa rahoitusta nuorten radikalisoitumista ja rikollisuutta ehkäisevään
kolmivuotiseen hankkeeseen. RAYn joulukuussa julkistaman avustusehdotuksessa avustus
myönnettiin ja odottaa nyt tammikuussa annettavaa Sosiaali- ja terveysministeriön
vahvistusta.
Radikalisoituminen ja rikollisuus ovat toki ääri-ilmiöitä, joihin päätymistä edesauttaa
useampikin tekijä, mutta syrjäytyminen toimii usein lähtökohtana. Somalialaistaustaisen
nuorison osallistuminen jatkokoulutukseen on selkeästi muuta väestöä alhaisempi kun taas
somalialaistaustaisten väestön työttömyys on huomattavasti muita väestönosia korkeampi.
Liitto on huolissaan somalialaistaustaisen nuorison syrjäytymisestä ja haluaa puuttua asiaan
tukemalla nuorison koulutuksessa pysymistä, edesauttaa työllistymismahdollisuuksia ja
tarjota mielekästä ja elämänhallintataitoja rakentavaa toimintaa tarjoavan vapaa-ajan tilan.
Mahdollisen hankkeen yhteistyökumppaneina ovat lupautuneet toimimaan mm.
Sisäministeriö, Helsingin kaupunki sekä Oikeusministeriön alaisuudessa toimiva etnisten
suhteiden neuvottelukunta ETNO.
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III Toimintajatilaisuudet
1.

Edunvalvonta- ja neuvontapalvelutmaahanmuuttajille
Suomen somalialaisten liitto tekee monipuolista edunvalvontatyötä alueellisten ja
valtakunnallisten toimielinten jäsenyytensä kautta.
Jäsenistölle
tarjotaan
neuvontapalveluita,
jotka
edellyttävät
henkilökunnalta
monialaosaamista niin suomalaisesta yhteiskunnasta kuin viranomaiskentästä.
1. Kielitestipalvelut luku- ja kirjoitustaidottomina maahan tulleille kansalaisuuden
hakijoille.
Kielitestipalveluja on järjestetty yhteistyössä suomenkielen opettajan Anu Arvosen kanssa.
Luku- ja kirjoitustaidottomina maahan saapuneilta maahanmuuttajilta, jotka eivät ole
käyneet kouluja, ei vaadita kansalaistamisen yhteydessä YKI-testin tason 3 saavuttamista
vaan he voivat hakea kielitaitoedellytyksestä poikkeusta osoittamalla suullisen alkeistason
suomenkielen taidon ja sen, että ovat säännöllisesti osallistuneet opetukseen.
Somalialaisten liitto on yhdessä opettajien kanssa järjestänyt mahdollisuuden osallistua
kielitaitoarvioon
liiton
tiloissa
ja
liittää
siitä
saadun
lausunnon
kansalaisuushakemukseensa. Kohderyhmä on saavutettu hyvin ja tämä on yksi eniten
käytetyistä palveluista. Vuonna 2015 kielitaitoarvioinnissa käynyt yli 65 henkilöä.
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1. . Neuvonta- ja viranomaisasioinnissaavustaminen
Somalialaiset ottavat ahkerasti yhteyttä Suomen somalialaisten liittoon tarvitessaan
apua viranomaisasioinnissa tai muissa tilanteissa. Apua tarvitaan niin puutteellisen
kielitaidon kuin viranomaiskentän tuntemuksenkin vuoksi. Usein liittoon hakeudutaan
myös viranomaispuolelta saadun huonon ohjeistuksen vuoksi: viranomaistahot helposti
vain ohjaavat asiakkaan toiselle viranomaiselle asiaan sen kummemmin perehtymättä.
Liiton antama neuvonta on sekä ohjaavaa - eli henkilö ohjataan oikean viranomaisen tai
muun asiaa hoitavan tahon luokse – että asioimisapua. Viimeksi mainittu on
luonteeltaan vaihtelevaa ja myös varsin huomattavasti toimiston henkilökunnan
resursseja sitovaa. Yhden asiakkaan tapauksen hoitaminen voi viedä tunteja, etenkin jos
kyseessä on kansainvälinen ja ulkomaisten viranomaisten apua vaativa asia.
Asioimisavun toimenpiteisiin kuuluvat mm. se, että henkilölle selitetään hänen
tilannettaan, häntä autetaan olemaan yhteydessä oikeaan viranomaiseen, häntä
avustetaan tulkkauksessa, neuvotaan lomakkeiden täyttämisessä tai hänen puolestaan
laaditaan valituksia/ selvityksiä niitä tarvitseville viranomaisille (esim. Kela). Erityisen
hyödylliseksi tässä on osoittautunut toimiston henkilökunnan aikaisempi työkokemus
ja sitä kautta kehittynyt hyvä viranomaisympäristön tuntemus.
Eniten apua vuonna 2015 on annettu kansalaisuus- ja oleskelulupa-asioissa,
perheenyhdistämistilanteissa sekä ajoittain asumisasioissa. Yksittäisiä asiakaskäyntejä
on ollut noin 100.
Järjestökoordinaattori on ollut myös aktiivisesti mukana somalialaistaustaiselle
väestölle suunnatuissa neuvontapalveluissa, jotka, kuten mainittu, sitovat
henkilökunnan resursseja merkittävästi. Hän on ollut avustamassa mm . erityisen
aikaavievissä lastensuojelutapauksissa
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1. Nuorille järjestetyt tilaisuudet ja toiminta
Liittoon palkatun nuorisotyön ohjaajan myötä myös nuorisotoimintaa on pyritty
aktivoimaan.
Huhtikuussa liiton toimitiloissa järjestettiin Suomessa syntyneiden/ kasvaneiden
maahanmuuttajataustaisten nuorten ja heidän vanhempiensa välinen keskustelutilaisuus
jossa oli paikalla nuorten ja heidän vanhempiensa lisäksi myös imaami ja
Nuorisoasiainkeskuksen edustaja.

Lasten ja nuorten opiskelua kannustetaan ja toukokuussa liitto palkitsi Viikon
Läksyhelppikerhon osallistujia. Lisäksi järjestettiin juhla somalialaistaustaisille uusille
ylioppilaille. Heinäkuussa liitto järjesti matkan nuorille matkan Tallinnaan.
Svenska kulturfonden rahaoituksen myötäLapsi perheille ja nuorille järjestettiin kesäheinakuussa päiväretkiä Inkooseen, Hankoon, Porvoon, Tammisaareen ja Turkuun .
Matkojen tarkoituksen oli tutustua suomenruotsalaiseen kulttuuriin ja kaupunkeihin.SSL:n
hallituksen, sekä valtuuston jäsenet ovat vierailleet Folktingetin toimistossa helsingissa
vaihtaen kokemuksiaan ja jutelleen vähemmistöjen asioista suomessa.
Lisäksi
keskusteltiin mahdollisesta yhteistyöstä.
Heinäkuussa Suomen somalialaisten liitto oli mukana somalicup- jalkapalloturnauksessa.
Syyskuussa Suomen somalialaisten liitto järjesti yhteistyössä Poliisin kanssa
tutustumismatkan Poliisiammattikorkeakouluun Tampereelle. Tavoitteena oli esitellä
poliisin ammattia ja kannustaa maahanmuuttajataustaisia nuoria hakeutumaan
koulutukseen. Syyskuussa järjestettiin myös liiton toimitiloissa nuorten ilta, jossa
kerrottiin liiton tavoitteista ja toiminnasta.
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Lokakuussa järjestettiin nuorten (18-27- vuotiaille suunnattu) keskusteluilta, joulukuussa
puolestaan opintonsa keskeyttäneille nuorille suunnattu tilaisuus.
Lisäksi suunnitteilla on kyselytunti, kuukausittainen, nuorisolle suunnattu ilta, jossa
vieraana olisi kansanedustaja ja jossa keskusteltaisiin nuoria kiinnostavista aiheista.
Tapahtuman
tavoitteena
on
muistuttaa
päättäjiä
edustamansa
kansan
monimuotoisuudesta, vahvistaa somalialaistaustaisten nuorten osallisuutta, lisätä
tuntemusta eduskunnasta ja tarjota heille kanava, jonka kautta tuoda mielipiteitään ja
huolenaiheitaan julki päättäjille.
2.

Sovittelu
Liiton luottamushenkilöt voivat tarvittaessa toimia sovittelijoina ristiriitatilanteissa esimerkiksi
kouluissa, työpaikoilla tai asuinalueilla. Jos maahanmuuttaja on kokenut joutuvansa
viranomaisessa huonon kohtelun kohteeksi, SSL on pyrkinyt selvittelemään tilanteita yhdessä
viranomaisten kanssa. Lisäksi liitto selvittää ongelma tilanteita somalialaisten kesken.

3.

Vaikuttamistoiminta
Liiton uudelle www-sivulle on pyritty kokoamaan keskitetysti maahanmuuttajia ja etenkin
somalialaistaustaista väestöä koskevaa ajantasaista tietoa ja tutkimustuloksia niin, että ne ovat
helposti yleisön saatavilla.
Sieltä löytyy myös oma osionsa liiton antamille lausunnoille, kannanotoille ja edustuksille eri
toimielimissä.
1. SSL:n edustukset eri elimissä vuonna 2015
ETNO (valtakunnallinen): Varapuheenjohtaja AbdulrahmanRage
Ihmisoikeusvaltuuskunta: Abdirashid Awad
Poliisin neuvottelukunta: AbdiazizGodah
Ulkoasiainministeriö, rauhanvälitys: BatuloEssak ja AbdirizakHagi
Vähemmistövaltuutetun neuvottelukunta: AbdirizakHagi
Jenginuorten
rikoksentorjuntahanke(KRITS),Kriminaalihuollon
AbdirizakHagi
Suomen islamilainen neuvosto (SINE): Ahmed Hassan

tukisäätiö:

1. Lausunnot, kannanotot ja lehdistötiedotteet
Heinäkuussa SSL joutui tekemään Facebook-seinänsä kirjoittelusta rikosilmoituksen.
Aiheesta laadittiin myös lehdistötiedote.
Elokuussa SSL laati Helsingin Sanomissa julkaistun mielipidekirjoituksen rasismista
yhdessä viiden muun monikulttuurisuuden parissa työskentelevän järjestön kanssa.
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Syyskuussa SSL laati eduskuntapuolueille lähetetyn kannanoton rasismia lietsovasta
vihapuheesta,
otti
kantaa
Maahanmuuttoviraston
ilmoitukseen
Somalian
turvallisuustilanteen päivittämisestä ja julkaisi asiasta myös lehdistötiedotteenMigrin
päivitetyn arvion jälkeen.
Media on ollut yhteydessä liittoon mm. Tapanilan joukkoraiskauksen tuomionannon, sekä
Migrin päivitetyn turvallisuusarvion puitteissa ja aiheista on annettu lausuntoja lehdistölle
myös suullisesti.
Marraskuussa annettiin vielä lausunto Sisäministeriön työryhmän hallitukselle laatimaan
esitykseen henkilökorttilain muutoksista, joiden puolesta liittokin on pitkään työtä tehnyt.
Joulukuussa otettiin puolestaan kantaa hallituksen uuteen turvapaikkapoliittiseen
toimenpideohjelmaan, jonka liitto koko kotoutumisedellytyksiä heikentävänä.
Puheenjohtaja Arshe Saidia on lisäksi haastateltu mm. Helsingin Sanomiin,
Hufvudstadsbladetiin, Iltasanomiin sekä Ylelle (niin radio kuin televisio). Kansainvälisistä
medioista haastatteluja on annettu Economistiin, FrankfurterAllgemeineen sekä BBC :N
Somalian kielisille yksikölle
2. Uutiskirje
Tammikuussa 2015 aloitettiin säännöllinen uutiskirje, joka tällä hetkellä ilmestyy neljä
kertaa vuodessa, vastaisuudessa resurssien sen salliessa useammin.
Uutiskirjeessä tiedotetaan liiton tekemästä työstä ja tapahtumista ja sen tilaajamäärä on
kasvanut aktiivisemman markkinoinnin (liiton sosiaalisen median kanavat, liiton
järjestämät tapahtumat) myötä.
1. Verkostoitumistoiminta
Uuden tiedottajan aloitettua työssään on vuonna 2015 verkostoitumistyötä tehty entistä
aktiivisemmin. Tapaamisia on järjestetty paitsi Herttoniemen alueen paikallisten toimijoiden,
myös mm. Suomen Somalia-verkoston ja Pakolaisneuvonnan Paperittomat-hankkeen kanssa.
Tapaamisten tarkoituksena on ollut saada parempi käsitys toisten alan toimijoiden työstä,
kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia sekä tehostaa tiedotusta myös toisten järjestöjen verkostojen
kautta.
Tiedottaja on toiminut Suomen somalialaisten liiton edustajana myös eri verkostojen (Etno, IOM,
Kehys, Demo, Ihmisoikeusliitto, Pakolaisapu, Caisan Keskiviikkoklubi) seminaareissa ja
tapahtumissa.
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1. Kansainvälinen toiminta
Kesäkuussa Suomen somalialaisten liitto isännöi Somalian entisen Kenian-suurlähettilään
vierailua. Vierailun aikana puhuttiin etenkin tilanteesta Keniassa sijaitsevassa Dadaabin
pakolaisleirissä, jonka asukkaista 90% on somalialaisia.
Elokuussa Helsingissä järjestettiin kansainvälinen Somalia-tutkimuksen kongressi, johon myös
Suomen somalialaisten liitto osallistui. Samassa kuussa järjestettiin liiton toimitiloissa
keskustelutilaisuus yhteistyössä UNHCR:n Global Initiative on Somali Refugees- ohjelman kanssa.
Aiheena oli somalidiaspora ja yhteistyö Itä-Afrikan somalialaispakolaisyhteisöjen kanssa.
Marraskuussa Suomessa vieraili kolme somalialaista naiskansanedustajaa, joita myös liiton
edustajat tapasivat.
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2. Työllistämistoiminta
Vuoden 2015 aikana on liiton toimistolla on ollut työkokeilussa 13 henkilöä.
Suurin osa heistä on ollut somalinkielisiä naisia, jotka ovat ennen työkokeiluaan olleet pitkään
aikaa kotona hoitovapaalla lasten kanssa. Työkokeilijoiden työtehtävät ovat vaihdelleet
toimitilojen yleisestä siisteydestä huolehtimisesta avustaviin toimistotehtäviin ja
ryhmätoimintoihin. Lisäksi on ollut kaksi harjoittelijaa Axxell ammattikoulusta
Kesän aikana liitolla oli lisäksi viisi 9-luokkalaista kesätyössä Kesäseteli- ohjelman kautta.Liitto
osallistui heidän palkojen kustannuksiin
1. Kurssi- ja opetustoiminta
1. Syyskuussa liiton tiloissa alkoi suomen kielen kurssi, jonka kohderyhmänä olivat etenkin
naiset. Ryhmässä aloitti 12 opiskelijaa. Opettajana toimi Annamari Honkamäki
2. Liiton tiloissa on myös toiminut naisten vapaamuotoinen käsityöryhmä.
3. Hyvinvointitoimintana helsinkiläisille naisille ja miehille liitto järjesti vesijumppaa joka
toinen sunnuntaina myllypuron liikuntahallissa
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8. Paikallinen toiminta Helsingissä
Ennen Ramadanin päättymistä juhlistavaa Eid-juhlaa SSL järjesti tiloissaan hennaustapahtuman,
jossa oli mahdollista koristuttaa kätensä ja jalkansa taidokkain henna-tatuoinnein.

Lokakuussa liitto järjesti toimitiloissaan puolestaan somalialaisen ruoan illan, joka osoittautui
odotettuakin suuremmaksi yleisömenestykseksi. Illan aikana oli mahdollista päästä maistelemaan
somalialaisia perinneruokia ja perehtyä niiden valmistukseen ihan kädestä pitäen. Tapahtumasta
saatu palaute oli positiivista ja uutta tapahtumaa on toivottu järjestettäväksi mahdollisimman
pian.
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Marraskuussa liitto järjesti Sisäministeriön, GoodPractice Plus- hankkeen ja usean järjestön kanssa
avoimen keskustelutilaisuuden viharikoksista Malmitalolla. Tilaisuudessa avattiin viharikosten
käsitteistöä, kartoitettiin osallistujien kokemuksia ja kerrottiin auttavista tahoista. Lisäksi
jäsenjärjestöille järjestettiin seminaari, jossa keskusteltiin somalialaistaustaisen nuorison kohtaamista
ongelmista.
Myös naapurikahvilatoiminta aktivoitiin marraskuun lopulla joka toinen torstai järjestettäväksi.
Marraskuussa liiton edustajat vierailivat Itäkeskuksen moskeijan kanssa Keravan vankilassa. Tarkoitus
on tavoittaa somalialaistaustaista, niin vankilatuomiotaan suorittavia kuin vapauteen pääseviä nuoria ja
tarjota heille tukea.
Joulukuussa liitto järjesti koulutuksen keskeyttäneille nuorille seminaarin, jossa oli puhumassa eri alojen
asiantuntijoita sekä toisen nuorille suunnatun seminaarin vapaaehtoisuudesta.

IV Yhteistyökumppanit
Somaliliiton toimintaa ovat taloudellisesti tukeneet:
1. Ray, projektiavustuksin (Ak- avustus sekä Paikka auki-rahoitus)
2. Helsingin kaupunki: maahanmuutto-osasto, sosiaali- ja terveyslautakunta sekä
työllistämistoimikunta.
3. Helsingin työnväenopisto
4. Opetus- ja kulttuuriministeriö
5. SvenskaKulturfond
6. 7 mars-säätiö
7. Open society foundation
Muut kumppanit:
Helsingin kaupungin aluetyön yksikön kanssa on tehty paljon yhteistyötä paikallisen
aktiivisuuden lisäämiseksi Herttoniemessä.
Vihreä sivistys- ja opintokeskus Visio
Sovinto ry
Edupoli
Asukastalo Ankkuri
Keski-Suomen somaliyhdistys ry
Finlandsvenskainformations- ochkulturcentretLuckan
Suomalais-ruotsalainen kulttuurikeskus Hanasaari
Hertsikan pumppu
Viikin nuoristalo
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V. Galleria
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