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Suomen somalialaisten liiton tarkoituksena on toimia Suomen soma-

lialaisyhteisön edustajana Suomessa. Liitto toimii jäseninään olevien 

somalialaisten järjestöjen kattojärjestönä Suomessa. Liitto toimii 

Suomessa asuvien somalialaisyhteisöjen ja Suomessa toimivien soma-

lialaisten järjestöjen valtakunnallisena edustajana ja yhdyssiteenä. 

Liitto tekee yhteistyötä myös kansainvälisesti erityisesti Somalian 

tilanteeseen liittyen eri järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa. Liit-

to kehittää suomalaisten ja somalialaisten yhteistyötä ja keskinäistä 

ymmärrystä. Liitto puolustaa Somalian kansan nimeä ja kunniaa jaka-

malla oikeaa ja asiallista tietoa Somaliasta ja somalialaisista. Liitto 

tekee yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. 
   − Suomen somalialaisten liiton säännöt −

Missio
Somalialaisten liitto on valtakunnallinen suomenso-
malialaisten kattojärjestö, joka edistää eri ikäisten 
suomensomalialaisten hyvinvointia ja kotoutumista 
Suomeen. 

Visio 2025
Vuonna 2025 Suomen somalialaisten liitto on va-
kaa, tunnettu ja asiantuntijana arvostettu kattojär-
jestö, jolla on henkilö- ja yhdistysjäseniä ja toimin-
taa eri puolilla Suomea. 

Toiminnassa on mukana eri ikäisiä suomensoma-
lialaisia. Liittoa pidetään luotettavana suomenso-

malialaisten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden 
keskuudessa. 

Strategiset painopisteet 2020
• Valtakunnallinen liitto, jolla on kattava paikallis-

ten jäsenyhdistysten verkosto sekä aktiivinen 
yhteistoiminta niiden kanssa

• Aktivoi nuoria ja naisia mukaan toimintaan ja 
päätöksentekoon

• Vakaa ja hyvin tunnettu asiantuntijajärjestö
• Edistää kotoutumista sekä toimii syrjintää ja 

ennakkoluuloja vastaan
• Aktiivinen kansainvälinen toimija

Somalialaisia vaatteita esillä  
uuden toimipaikan avajaisissa.



Vuosi 2017 toi Suomen somalialaisten liitol-
le paljon uutta toimintaa ja uusia työnteki-
jöitä. Valmiina töihin! -hanke oli suosittu ja  
SORA- hankkeen nuorten toiminta sai tuul-
ta alleen niin nuorisovaihdon kuin nuorten 
oman vapaa-ajan toimintojen kehittyessä. 
Jäsenjärjestöjen määrä on lisääntynyt ja ar-
vioimme kasvun jatkuvan vuonna 2018.

Liiton kansainvälinen toiminta lisääntyi 
vuonna 2017. Isännöimme tapahtumia, 
joissa saimme vieraaksemme mm. YK:n,  
UNCHR:n ja Somalian korkea-arvoisia 
edustajia. Liiton hallituksen jäsenet vieraili-
vat Somalian pääkaupungissa Mogadishus-
sa yhdessä ruotsalaisten ja norjalaisten so-
maliliittojen kanssa tarkoituksena selvittää 
Pohjoismaisen kulttuurikeskuksen perusta-
mista Mogadishuun.

Olimme mukana monessa järjestöjen ja mui-
den toimijoiden yhteisissä viestintä- ja vai-
kuttamis -kampanjoissa läpi vuoden. Pako-
laiskiintiökampanja ja verenluovutus -kam-
panjamme olivat näkyvillä isosti myös lä-
hettämissämme uutiskirjeissä vuonna 2017. 
Lisäksi keräsimme varoja kuivuuden uhreil-
le Apua Somaliaan -kampanjalla kesällä. 
Kampanjan tuotot lahjoitimme lyhentämät-
töminä Somaliaan apua tarvitseville.

Puheenjohtajan tervehdys

Arshe Said
Puheenjohtaja 
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Suomen somalialaisten liitto

Hallinto

Suomen somalialaisten liiton valtuustoon kuuluu 
25 jäsentä. Jäsenistä on muodostettu viisi alatyö-
ryhmää. Valtuusto kokoontui vuoden 2017 aikana 4 
kertaa.

Kuusihenkinen hallitus on vastuussa Suomen so-
malialaisten liiton hallinnosta ja toiminnasta. Halli-
tuksen toimintakausi on kaksi vuotta. Vuoden 2017 
aikana hallitus kokoontui 13 kertaa. Hallituksen jä-
senet ovat tehneet vapaaehtoisia työtunteja liitolle, 
joiden arvioitu yhteissumma on 78 700€.

Hallituksen kokoonpano
• Arshe Said, puheenjohtaja
• Abdulrahman Rage, varapuheenjohtaja
• Mahamed Ahmed Abdule, rahastonhoitaja
• Sadiyo Ali, sihteeri
• Ahmed Abdallahi Imad, sosiaalisihteeri
• Mohamud Musse Serar, varasosiaalisihteeri

 
Liitolla on myös ryhmä ns. resurssihenkilöitä, jotka 
osallistuvat liiton tapahtumiin, koulutuksiin ja työryh-
mien toimintaan.

Liiton taloudellisia riskejä ovat toimintojen pohjautu-
minen lähes täysin avustuksiin. Oman pääoman ke-
hittämiseksi liitolla on suunnitelmissa hakea toimin-
nanjohtajaa, jonka tehtäviin kuulusi esimerkiksi va-
rainhankinta.

Työntekijät
Suomen somalialaisten liitolla työskenteli vuonna 
2017 kahdeksan palkattua työntekijää. AK-hank-
keessa Mohamed Osman toimi järjestökoordinaat-
torina ja Kati Kantonen tiedottajana. Valmiina töi-
hin! -hankkeeseen palkattiin maaliskuussa projekti-
koordinaattori Hamda Muhumud. SORA –hankkeen 
työntekijöinä toimivat Jenni Kalilainen ja Marian Is-
mail. Marianin lähdettyä opiskelemaan syksyllä 

2017 hänen tilalleen palkattiin Ayan Ahmed Rage. 
Maaliskuussa työnsä aloitti Paikka auki -hankkeen 
projektityöntekijä Ahmednur Mohamed, jonka lähti-
essä opiskelemaan syksyllä, hänen tilallaan aloitti 
lokakuussa Ramla Moalin-Elmi.
 
Työntekijöiden palkat maksettiin STEAn ja TEMin 
hankerahoituksista.

Työllistämistoiminta
Vuoden 2017 aikana liitossa oli yhteensä 17 työhar-
joittelijaa, joista 14 olivat TE-toimiston kautta tulleita 
ja 3 oppilaitoksista Edupoli ja Springhouse. Heistä 
16 oli helsinkiläisiä. Harjoittelijoiden tehtäviin kuului-
vat mm. tilojen siivous- ja ylläpitotehtävät, toiminto-
jen ja tapahtumien avustaminen, asiakkaiden vas-
taanottaminen ja esihaastatteleminen, sekä toimis-
toapulaisina ja hankkeiden avustajina toimiminen. 
Lisäksi haimme muutamalle asiakkaalle palkkatu-
kea, mutta he eivät täyttäneet TE-toimiston vaati-
muksia.
 
Liitto palkkasi 15 yläasteikäistä nuorta kesätöihin 
Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin kesä-
seteli -kupongin kautta. Liitto osallistui omalta osal-
taan myöskin heidän palkojen kustannuksiin.

Toimipaikka
Suomen somalialaisten liiton toimisto sijaitsi vuonna 
2017 Helsingin Hermannissa osoitteessa Haukilah-
denkatu 2D, aivan Paavalin kirkon vieressä. Toimis-
to on vuokralla Spondalta. Tilat koostuvat neljästä 
toimistohuoneesta, keittiöstä, kokoushuoneesta ja 
isosta salista. Vuokraan kuuluu myös autopaikka. 

Liiton tilat, kuten kokoushuone ja sali, ovat olleet 
muun muassa jäsenjärjestöjen ja muiden yhteistyö-
kumppaneiden ahkerassa käytössä. Tiloissa on jär-
jestetty tapahtumia, koulutuksia ja kokouksia.
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Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka 
hyväksyy liiton tarkoituksen ja säännöt. Liitolla on 
38 jäsenjärjestöä ja 165 henkilöjäsentä.
 
Teemme tiivistä yhteistyötä jäsenjärjestöjemme 
kanssa. Osallistuimme vuoden 2017 aikana jäsen-
järjestöjemme toimintojen ja tapahtumien suunnitte-
luun ja toteuttamiseen. Lisäksi koulutimme jäsenjär-
jestömme edustajia ja autoimme hankkeiden hake-
misessa ja toiminnan organisoimisessa.
 
Liitto on delegoinut osan tehtävistään ja toiminnas-
taan jäsenjärjestöilleen valtakunnallisesti. Liitto on kui-
tenkin mukana suunnittelemassa ja koordinoimassa 
kaikkia hankkeita ja tehtäviä. Esimerkiksi jalkautumis-
työ, läksykerhotoiminta, naisten toiminta ja  liikunta ja 
vapaa-aikatoiminta ovat tällaisia hankkeita.

 
Liiton jäsenjärjestöt vuonna 2017:

• Dalmar Humanitarian Organisation ry
• Galmudug nuorison ja perheiden tuki ry
• Horseed Nuoriso ry
• Iftin-seura ry
• Itä-Afrikan rauha ja kehitys ry
• Itä-Vantaan Somalikulttuuri ry
• Janaale ry
• Kohmu ry 
• Kehitä Arvosta ry
• KonSom – nuoret ry
• Kontulan maahanmuuttaijen tuki ry
• Lieksan Somali perheyhdistys ry
• Länsi-Helsinki somaliyhteisö ry
• Maahanmuuttajien Päihde ja Mielenterveyson-

gelma ry (MPMTO)
• Mahuraan ry
• Maahanmuuttajien työllistämis- ja integrointi ty 

(MATY)

Liiton sali valmiina seminaariin.
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• Perheen vammaiset lapset ry
• Pohjois-Suomen somalialaisten tukiyhdistys ry
• Pohjois-Suomen maahanmuuttajien urheilu-

seura ry
• Puntland Society of Finland
• Rajo ry
• Sahan International Relief Association ry
• Sedsa ry
• Semo ry
• Socus ry
• Somali Community Finland ry
• Somda ry
• Somali Etiopialainen yhteisö ry
• Som-Salama nuoriso ry
• Somaliväen yhdistys Midnimo ry
• Sonpet ry
• Sool, Sanaag & Hawd Development  

Association ry (SSHDA)
• SORASOD ry
• Tabantaabo ry
• Tusmo ry
• Vaasa Somali Community Culture and  

Education Center ry
• Vantaan monikulttuurinen liikunta ry
• Warsan Somali Media ry

Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa

Suomen somalialaisten liiton toimintaa ovat talou-
dellisesti tukeneet:

• STEA, projektiavustuksin (AK -avustus, SORA 
-avustus, Paikka auki-rahoitus)

• Helsingin kaupunki: sosiaali- ja terveyslauta-
kunta ja työllistämistoimikunta

• Työ ja elinkeinoministeriö (Valmiina töihin! 
-avustus)

• Helsingin työnväenopisto
• Taike
• Cimo (Erasmus +)
• Svenska Kulturfonden
• 7-Mars säätiö
• Pohjoismainen kulttuurirahasto

 
Teemme paljon yhteistyötä erilaisten yhdistysten 
ja toimijoiden kanssa. Näkyvimmät yhteistyöku-
viot vuonna 2017 liittyivät mm. 40:n muun järjes-
tön kanssa yhteistyössä toteutettuun pakolaiskiin-
tiökampanjaan, Veripalvelun kanssa tehtyyn jatku-
vaan yhteistyöhön, Maailma Kylässä -yhteistyöhön 
mm. Monihelin kanssa sekä Puhoksen Monikeskuk-
sen neuvontapalveluun.

Jäsenjärjestöt tutuiksi tapaaminen maaliskuussa 2017. 
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Kumppanit:
• Amnesty
• Asukastalo Ankkuri
• Camel Cafe
• Cimo
• Edupoli
• Espoon Ohjaamo
• Finland Svenska Informations- och Kultur  

Centret Luckan
• Helsingin kaupunki
• Helsingin Ohjaamo
• Hertsikan pumppu
• Tukikeskus Hilma
• Järjestöhautomo
• Moniheli ry
• Monik ry Urax -hanke
• Nuorisoasiainkeskus
• Opetushallitus
• Oppimistaito 
• Pakolaisapu
• Puhoksen Monikeskus
• Rauhankasvatusinstituutti
• Sisäministeriö
• Poliisihallitus
• Sovinto ry
• Stadin ammattiopisto
• Stadin osaamiskeskus
• Suomalais-ruotsalainen kulttuurikeskus  

Hanasaari
• Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
• Vamos
• Vantaan aikuisopisto
• Vantaan Ohjaamo
• Vantaan ammattiopisto Varia
• Vihreä sivistys- ja opintokeskus Visio
• Viikin nuorisotalo
• Vuosaaren lukio
• Veripalvelu

Jäsenjärjestöt käyttivät ahkerasti liiton tiloja ko-
kousten ja tapahtumien pitämiseen vuonna 2017.

Otimme osaa myös Roosa nauha -päivään.
Pakolaiskiintiökampanjassa blogissa luettiin mm. Rita 
Kostaman kirjoitus: ”Olen todella kiitollinen Suomelle”. 

Liitolla työskenteli nuoria kesätyöntekijöitä kesäse-
teliavustuksella.

Keskustelutilaisuus Mogadishun nykytilanteesta lii-
ton edustajien Somalian matkan jälkeen.
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Maailma kylässä -festivaalilla nuoret lukivat Runotyöpajan tuotoksiaan.

Yhteistyökampanjoita Veripalvelun 
kanssa vuonna 2017.

Somalialaisia 
esineitä avajais-
näyttelyssä.
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Neuvontapalvelu

Liittoon tulee päivittäin 3-5 henkilöä erilaisista syis-
tä ja liitto pyrkii avustamaan kaikkia asiakkaita. Pal-
velu on suurimmaksi osaksi ohjaamista eteenpäin 
sosiaali- ja viranomaispalveluihin, asiakirjojen tulk-
kaamista sekä lomakkeiden täyttämisessä avusta-
minen. Yleisimmät asioinnin aiheet ovat maahan-
muuttoviraston erilaiset hakemukset ja täydennys-
pyynnöt, lastensuojelu tapaukset, asumiseen, kou-
lutukseen ja työllistymiseen liittyvät asiat sekä Kelan 
ja Sosiaalitoimiston asiat. Näiden asioiden tiimoilta 
toimistolla kävi lähes 400 asiakasta vuonna 2017.
 
Liiton neuvontapalvelua saavat myös kaikki liiton jä-
senet ja jäsenjärjestöt. Jalkauduimme vuoden 2017 
syksyllä 8 kertaa myös Puhoksen Monikeskukseen 
tekemään neuvontatyötä.

Virka-aikaan tehdyn neuvontatyön lisäksi vapaaeh-
toinen hallitus teki paljon asiakkaiden neuvontatyö-
tä iltapäivisin ja viikonloppuisin.

Edunvalvonta ja neuvontapalvelu

Sovittelutoiminta

Liitto toimii tarvittaessa sovittelijana somaliyhtei-
sön sisällä syntyvissä erimielisyyksissä. Toimimme 
myöskin sovittelijoina naapuririidoissa, asiakkaiden 
ja viranomaisten väärinymmärryksissä ja sen tyyp-
pisissä sovittelua tai selvennystä vaativissa tapauk-
sissa.
 
Vuonna 2017 liitto oli mukana sovittelijana ratkaise-
massa kaksi naapurikiistaa sekä yhtä asukkaan ja 
kiinteistöyhtiön välistä kiistaa. 

Liitto jalkautui syksyllä 2017 tekemään neuvontaa 
Puhokseen. Kuva: Puhoksen Neuvonta- ja kohtaa-
mispiste. 

Liitolla tehdään neuvontatyötä joka päivä.
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YK:n päivänä liiton yhdenvertaisuusvaltuuston edus-
taja Abdule Mahamed tapasi presidentti Tarja Halo-
sen Kestävän kehityksen ja Agenda 2030 -puitteissa.

Valtakunnallinen toiminta

Vaikuttamistyö

Lausuntoja ja kannanottoja kirjoitettiin vuoden ai-
kana 7 kappaletta. Olimme mukana 40:n kansa-
laisjärjestön yhteisessä kannanotossa keväällä, 
jossa vaadittiin Suomea moninkertaistamaan pa-
kolaiskiintiö. Lisäksi otimme kantaa mm. Migrin 
päätöksiin Somalian tilanteesta, Suurmoskeijan 
rakentamisesta Helsinkiin ja Somalian nälänhätään. 
Teimme vaikuttamistyötä sosiaalisessa mediassa 
tavoitteenamme syrjinnän vähentäminen ja soma-
lialaisen kulttuurin sekä Somalian tilanteen tietoi-
suuden lisääminen.
 
Liitolla oli edustajia eri toimielimissä:

• ETNO (valtakunnallinen), varsinaisena jäse-
nenä Abdulrahman Rage ja varajäsenenä Kati 
Kantonen

• Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta, 
Abdule Mahamed ja varajäsenenä Mohamed 
Osman

• Yhdenvertaisuusvaltuutettu vammaisuus jaos-
to, Marian Ismail

• Yhdenvertaisuustyöryhmä työelämä jaosto, 
Mohamed Osman

• Kestävän kehityksen toimikunta, Abdule Maha-
med

• Poliisihallitus, Abdulrahman Rage
• Kotouttamisen osaamiskeskuksen koordinaati-

oryhmä, Arshe Said

ETNO:n jaosto kokoontui liiton tiloissa syksyllä 
2017 ja tutustui samalla Suomen somalialaisten lii-
ton tiloihin.

Liton yhdenvertaisuusvaltuuston edustaja Abdule 
Mahamed tapasi toimikunnan kokouksessa päämi-
nisteri Juha Sipilän. 



12 - Suomen somalialaisten liiton toimintakertomus 2017



Suomen somalialaisten liiton toimintakertomus 2017 - 13

Tiedotus- ja viestintä

Vuonna 2017 liitto on kasvattanut näkyvyyttään so-
siaalisessa mediassa:

• Facebookin seuraajia oli vuoden lopussa 857 
kappaletta, joten yleisömme kasvoi 278:llä 
vuoden aikana.

• Twitterissä seuraajia oli vuoden lopussa 
822  kappaletta, joten onnistuimme kasvat-
tamaan yleisöämme 130 seuraajalla vuoden 
aikana.

• Instagramissa seuraajia oli 196 kappaletta, 
joten seuraajien määrä kasvoi 102:lla vuoden 
aikana.

• YouTubessa kanavamme tilaajia oli 23 kappa-
letta.

• Snapchatissa viestimme 71:lle seuraajalle.

Facebook on liiton ensisijainen sosiaalisen median 
kanava. Siellä suosituimmat postaukset ovat olleet 
kuvia tai linkkejä. Suosituin postaus facebookissa 
oli kevään pakolaiskiintiökampanjaan liittynyt pos-
taus “Suomen pakolaiskiintiö on vain 750.”, joka sai 
kaiken kaikkiaan 166 kommenttia, reaktiota tai ja-
koa. Twitterissä sen sijaan suosituimmaksi tweetiksi 
nousi lukuvinkki Zahra Larin tarinasta marraskuus-
sa. Tweetti sai 12 100 näyttökertaa.
 
Verkkosivut ja blogi
Liiton verkkosivujen käyttäjäystävällisyyttä paran-
nettiin ja tietoja jäsenneltiin entistä enemmän. Vii-
me vuoden tapaan verkkosivuilta haetaan eniten 
yhteystietoja, ruoka-ohjeita sekä tulevia tapahtu-
mia. Vuoden aikana liiton verkkosivuilla oli sivunkat-
seluja 32 282 kappaletta. Eniten verkkosivuillamme 
vieraillaan Suomesta, USA:sta ja Iso-Britannias-
ta. Keskimäärin verkkosivuillamme vietetään 2min 
10sekuntia. Sosiaalisen median kautta verkkosivuil-
lemme saapui yli 3 000 ihmistä.
 
Verkkosivuilla olevaa blogia päivitimme vuoden 
2017 aikana 11 kertaa ja mukana oli 4 vierasky-
nää. Vieraskynä-kirjoitusten avulla on tarkoitus tar-
jota Suomen somalialaistaustaiselle väestölle foo-
rumi, jonka kautta kuka tahansa voi saada äänensä 
kuuluviin tärkeäksi kokemansa asian puolesta. Blo-
gia käytiin vuoden aikana lukemassa 649 kertaa. Li-
säksi liiton puheenjohtaja kirjoittaa HBL:n kolumnia.
 
Viestintäkampanjat
Uutiskirjeen lähetimme vuonna 2017 seitsemän 
kertaa. Tilaajia uutiskirjeellämme oli vuoden lopus-

sa 216 kappaletta. Uutiskirje uudistettiin kokonaan 
touko-kesäkuussa ja sen aikataulua päivitettiin niin, 
että tavoitteena on jatkossa lähettää uutiskirje 5-6 
kertaa vuodessa. Vuoden suosituin uutiskirje käsit-
teli kuntavaaleja, esitteli avointen ovien päiväämme 
ja SORA-hankkeen kuulumisia ja ilmoitti avoimista 
työpaikoista niin liitolla kuin ulkopuolisellakin tahol-
la.
 
Verenluovutuskampanjamme kesti koko vuoden ja 
teimme yhteistyötä Veripalvelun kanssa innostaak-
semme afrikkalaistaustaisia luovuttamaan verta 
Suomessa. Uutiskirjeessämme ja verkkosivuillam-
me on kiinteinä osioina verenluovutusosiot. Lisäk-
si liiton työntekijät luovuttivat yhdessä verta muiden 
halukkaiden kanssa. Liitolla on myös oma veriryh-
mä: SSL.
 
Olimme osa pakolaiskiintiökampanjaa, joka alkoi 
keväällä. Mukana oli 40 kansalaisjärjestöä ja tavoit-
teenamme oli nostaa pakolaiskiintiötä Suomessa. 
Kampanjointiin liittyi blogipostausten ja uutisten ja-
kaminen verkkosivuilla sekä sosiaalisessa medias-
sa. Kampanjaa koordinoi Amnesty. 
 
Henkilöstön viestintäkoulutus
Marraskuussa liiton työntekijöille ja hallituksen jäse-
nille järjestettiin ostopalveluna sosiaalisen median 
strategian työpaja Viestintä-Pirittalta. Työpajan ai-
kana käsiteltiin sosiaalisten kanavien toimintaa ja 
kasattiin liitolle sosiaalisen median strategian työ-
kaluja. Työpajan jälkeen liitolle kirjoitettiin sosiaali-
sen median strategia, jota lähdetään toteuttamaan 
vuonna 2018.
 
Haastattelut
Haastatteluja annoimme  kansallisille lehdille, tv-ka-
naville sekä radioon muutamia vuoden 2017 aika-
na. Kansainvälisiä haastatteluita ja katsauksia so-
malialaisten tilanteesta Suomessa järjestimme mm. 
Somali National TV:lle, Somali Radio:lle ja Croatia 
national TV:lle.
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Ilmaisutaidon kurssin osallistujia.

Unelma -työpajan osallistujia Tampereella.

SORA -hanke

Vuonna 2016 alkanut kolmevuotinen SORA-hanke 
keskittyi tänä vuonna etenkin nuorten koulutuksen 
tukemiseen, mielekkääseen vapaa-ajan toiminnan 
tukemiseen, sekä jäsenjärjestöjen jalkautumistyön 
koordinointiin. Sosiaali- ja terveysministeriön ra-
hoittama hanke pyrkii ennaltaehkäisemään soma-
lialaistaustaisten nuorten syrjäytymistä, rikollisuutta 
ja väkivaltaista radikalisoitumista auttamalla nuoria 
löytämään heidän oma polkunsa ja paikkansa suo-
malaisessa yhteiskunnassa. Hankkeen työntekijöi-
nä toimivat syyskuuhun asti Marian Ismail ja Jenni 
Kalilainen, kunnes hankkeen projektikoordinaatto-
ri Marian Ismail siirtyi opiskelemaan Tampereen yli-
opistolle. Syyskuussa aloittikin hankkeen uusi työn-
tekijä Ayan Rage, sekä marraskuussa aloittivat kak-
si nuorta vapaa-ajan toiminnan ohjaajaa.
 
Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat seuraavien yh-
teistyökumppaneiden edustajat: Sisäministeriö ja 
Poliisihallitus, Helsingin kaupunki, Lieksan soma-
liperheyhdistys, Itä-Vantaan somaliperheyhdistys, 
Vuolle, Rikos-seuraamuslaitos ja Oikeusministeriö. 
Ohjaus-ryhmän tapaamisia kertyi vuonna 2017 yh-
teensä kolme.
 
Jalkautumistyön kehittäminen
Nuorten syrjäytymistä ennaltaehkäisevää työtä teh-
tiin yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Pääkau-
punkiseudun alueella on toiminut jo muutaman vuo-
den ajan useampi jalkautuva somalialaisjärjestö, 
vuonna 2017 hankkeen puitteissa kehitettiin sopivia 
menetelmiä jalkautumistyön tilastoinnin ja seuran-
nan tehostamiseksi.
 
Pilotissa mukana oli yhteensä kolme järjestöä, jotka 
yhteensä puolen vuoden aikana tilastoivat tehneen-
sä jalkautumistyötä 218 tuntia. Nuorten kohtaami-
sia näinä tunteina kertyi yhteensä yli 1600. Suurin 
osa kohtaamisista sujui rauhallisesti, eikä nuorten 
parissa ole ilmennyt mitään suurempia huolestutta-
via ilmiöitä. 
 
Tapahtumat
Vuonna 2017 järjestimme kaksi tapahtumaa, se-
kä kolme työpajaa. Viime vuonna keskityimme toi-
minnoissa tukemaan erityisesti nuorten oman polun 
löytämistä, oman identiteetin luomista, sekä oman 
koulutuspolun löytämistä. Ensimmäinen tapahtu-
mista oli helsinkiläisen järjestön Horseed-nuorison 
kanssa yhdessä järjestetty tyttöjen ilta, joka keskittyi 

Horseed Nuoriso ry:n nuorten ilta liiton toimistolla 
keväällä 2017
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Hassan Maikal ja Inari Mykkänen vetivät nuorille Runo-työpajan keväällä 2017. 

nuorten omaan näkemykseen omasta identiteetis-
tä. Tapahtumassa keskusteltiin arjesta, mielekkääs-
tä elämästä, sekä uskonnosta.
 
Helmikuussa järjestettiin yhteistyössä Vantaan Oh-
jaamon ja vantaalaisten järjestöjen kanssa toteutet-
tu ammattikirjasto. Siellä yli sata maahanmuuttaja-
taustaista nuorta tutustuivat maahanmuuttajataus-
taisiin ammattilaisiin, ja saivat konkreettista koske-
tusta eri ammatteihin.
 
Vuoden ensimmäinen työpaja puolestaan oli huhti-
kuussa liiton tiloissa järjestetty Runo-työpaja. Työ-
pajaan osallistui yli kaksikymmentä nuorta, ja työ-
pajassa luotiin upeita runoja niin yhteiskunnallisista 
aiheista, kuin myös koulunkäynnistä. Työpajassa oli 
mukana vetäjän roolissa myös kontulalainen räppä-
ri Hassan Maikal. Nuoret pääsivät esittämään työ-
pajassa kirjoitettuja runoja Maailma kylässä –festi-
vaaleilla toukokuun lopussa.
 
Kaksi muuta työpajaa toteutettiin yhteistyössä jä-
senjärjestöjen kanssa. Työpajojen tarkoitus oli aut-
taa nuoria pohtimaan omaa tulevaisuuttaan ja mo-
tivoida heitä opiskelemaan. Ensimmäinen Unel-
ma-työpaja järjestettiin toukokuussa Oulussa, jos-
sa osallistujia oli 21. Toinen työpajoista puolestaan 
toteutettiin Tampereella marraskuussa. Osallistujia 
tällöin oli 25.
 

Vapaa-ajantoiminta
Vuoden alussa SORA-hankkeen puitteissa tarjottiin 
mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajantoimin-
taan kurssimuotoisesti. Liiton tiloissa pyöri kevääl-
lä kaksi kurssia: ilmaisutaito ja ohjelmointi. Osallis-
tujat pääsivät ilmaisutaidon kurssilla perehtymään 
omaan ääneensä, saivat lisää itsevarmuutta, ja en-
nen kaikkea pitivät hauskaa. Ohjelmointikerhos-
sa puolestaan tehtiin yhdessä Helsingin yliopiston 
ohjelmointikurssia, jossa opittiin Java-ohjelmoinnin 
perusteet.
 
Syksyllä puolestaan alkoi nuorten vapaa-ajan tilan 
toiminnan suunnittelu. Marraskuussa nuorille avat-
tiin oma tila, jossa on toimintaa kahdesti viikossa. 
Toiminnasta vastaavat kaksi nuorta ohjaajaa, joiden 
kanssa yhdessä suunnitellaan ohjelma ja toiminnat.
 
Läksykerho
Tänäkin vuonna useammat jäsenjärjestömme tarjo-
sivat tuttuun tapaansa peruskouluikäisille tukiope-
tusta.
 
Keväällä liiton tiloissa alkoi näiden tukiopetusten li-
säksi matematiikan ja fysiikan läksykerho. Kerhos-
sa panostettiin erityisesti lukion ja pääsykokeiden 
matematiikkaan, ja kerhossa olikin pätevä matema-
tiikan opettaja Kasper Valtakari paikalla auttamas-
sa nuoria.
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Nuorisovaihdon tunnelmia Unkarista ja Suomesta.

Matematiikan ja fysiikan läksykerho keväällä.

 
Syksyllä saimme iloksemme jatkaa läksykerhoja, 
sekä toivotimme tervetulleeksi Kasperin lisäksi Tuu-
la Tynjän, joka avustaa nuoria ilmaisemaan itseään 
suomeksi, kirjoittamaan parempia tekstejä, sekä 
tarvittaessa auttaa ruotsissa. Läksykerhoissa on ol-
lut yhteensä 62 aktiivista osallistujaa.
 
Nuorisovaihdot
Järjestimme viime vuonna yhdessä unkarilaisen 
nuorisojärjestö Támaszpont mopka:n kanssa kaksi 
Erasmus+ Youth in Action -rahoitteista nuorisovaih-
toa. Nuorisovaihdoissa yhteensä 40 nuorta Suo-
mesta ja Unkarista kokoontuivat perehtymään ja in-
nostumaan naisyrittäjyydestä.
 
Vaihdoista ensimmäinen järjestettiin elokuussa Ve-
resegyházin kaupungissa Unkarissa. Siellä muun 
muassa tutustuimme unkarilaiseen kulttuuriin, eu-
rooppalaiseen identiteettiin, sekä paikallisiin yrittä-
jänaisiin. Vaihdon toinen osa puolestaan järjestettiin 
Espoon Nuuksiossa, ja tällöin nuoret pääsivät vetä-
mään itse suunnittelemiaan työpajoja ja aktiviteet-
teja. Helsingissä vieraillessamme tapasimme myös 
useita naisyrittäjiä, jotka jakoivat omia vinkkejään ja 
kokemuksiaan yrittäjyydestä.
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Valmiina töihin! -hanke

Hankkeen tarkoituksena oli tukea ja koordinoida 
ympäri Suomea toimivien pienempien somalijär-
jestöjen tekemää työllistymis- ja kotoutumistyötä. 
Hankkeessa keskityttiin erityisesti tukemaan järjes-
töjä, jotka toimivat pääkaupunkiseudun ulkopuolel-
la, mutta myös pääkaupunkiseutu oli edustettuna 
seudulla asuvan kohderyhmän suuruuden vuoksi.
 
Hankkeen aikana koulutettiin eri järjestöjen nuoria 
edustajia tarjoamaan työllistymistyöpajoja järjestön 
alueella asuville työikäisille maahanmuuttajille. Lii-
ton tavoitteena oli tehdä yhteistyötä pitkäaikaisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa pääkaupunkiseu-
dulla, Oulussa, Vaasassa ja Lieksassa, mutta lisäk-
si Jyväskylä, Kajaani, Turku ja Tampere olivat mu-
kana kohdepaikkakunnissa.
 
Tarjosimme hankkeen aikana apua oman kielen tu-
kea tarvitseville ja vasta Suomeen saapuneille so-
malialaistaustaisille. Tavoitteena oli parantaa soma-
lialaistaustaisten työllistymismahdollisuuksia. Hank-
keen myötä paikallisjärjestöt saivat tarvitsemaansa 
tietopääomaa, joka tukee heidän työllistymistoi-
miaan paikkakunnasta riippumatta.
 

Hanke saavutti tavoitteensa rekrytoimalla 16 järjes-
tön edustajaa yhdeksästä eri järjestöstä. PK-seu-
dun ulkopuolelta saatiin mukaan vain kolme järjes-
töä: Oulusta, Lieksasta ja Tampereelta.
 
Hankkeen aikana pidettiin neljä koulutusta järjestö-
jen edustajille ja yhteensä 36 työllistymistyöpajaa, 
joihin osallistui yhteenä 282 osallistujaa koko hank-
keen aikana. Lisäksi kotiäideille suunnattuihin lisä-
koulutuksiin osallistui 88 äitiä.  
 
Hankkeessa oli mukana eri tahoja, kuten Stadin am-
mattiopisto ja osaamiskeskus, Monik ry:n Urax-han-
ke, Vamos, SORA -hanke ja Ohjaamot (Helsinki, 
Espoo, Vantaa). Yhteistyötahoille pidettiin tilaisuus, 
jossa he pääsivät kuulemaan ja tutustumaan Valmii-
na töihin! -hankkeeseen. 

Hanke sai hyvää palautetta. Osallistujat olivat tyy-
tyväisiä, että heidän tarpeensa työllistymisen suh-
teen oltiin huomioitu. Oman tietopääoman kartutta-
minen liittyen työllistymiseen ja opiskeluun koettiin 
hyödylliseksi. Lisäksi osallistujia kiinnosti suuresti 
tietää miten auttaa omia lapsia koulutuksessa sekä 
työllistymisessä ja ehkäistä heidän mahdollista syr-
jäytymistä.

Valmiina töihin! -koulutuksen osallistujia keväällä. Lisäkoulutuksen osallistujia Myllypurossa.

Valmiina töihin! -koulutuksen osallistujia keväällä.
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Paikka auki -hanke

Joka vuosi uusittava STEAn kolmevuotinen Paikka 
auki -hanke alle 29 -vuotiaan työttömän nuoren työl-
listämiseksi liittoon päättyi vuoden 2017 loppuun. 

Hanke Suomen somalialaisten liitossa koostui sel-
vitystyöstä Suomen ja Somalian välisen kauppayh-
teistyöhön liittyen. Lisäksi projektityöntekijät auttoi-
vat liiton työntekijöitä erilaisissa tehtävissä, kuten 
nuorten vapaa-ajantoiminnan kehittämisessä ja lii-
ton yleisissä toiminnoissa. 

Selvitystyön tuloksena selvisi, että kiinnostusta 
kauppayhteistyöhön löytyi molemmin puolin, mutta 
käytäntö vaatii perusteellisempia toimenpiteitä ja li-
särahoitusta. 

Opiskelijoita Mogadishussa heinäkuussa 2017.

Kalastajat Mogadishun rannalla kesällä 2017.

Leikkipuisto Mogadishussa kesällä 2017.



Suomen somalialaisten liiton toimintakertomus 2017 - 19

Tapahtumat ja muut toiminnot
Jäsenjärjestöjen puheenjohtajien tapaaminen
Perinteinen ja jokavuotinen jäsenjärjestöjemme pu-
heenjohtajien tapaaminen pidettiin Helsingissä jou-
lukuussa. Osallistujia tänä vuonna oli 20 jäsenjär-
jestöstä. Aiheena olivat somalialaisten tilannekat-
saus ympäri Suomea, kotoutuminen, oleskeluluvat, 
yhteistyön tiivistäminen, vapaaehtoistyökulttuurin 
kehittäminen sekä yhteinen postituslista, jonka tar-
koitus olisi kehittää jäsenjärjestöjen sisäistä tiedon-
kulkua.
 
Jäsenjärjestöt pyysivät, että liitto kehittää yhteisten 
avustusten hakemista, joita liitto koordinoi. Peruste-
taan nuoriin pohjautuva verkosto, johon jokainen jä-
senjärjestö nimeää kaksi edustajaa kehittämään tä-
tä verkostoa.

Helsinki Forum 
Järjestimme somaliyhteisölle tapaamisen, jossa 
keskusteltiin näkemyksistä liiton toiminnasta ja so-
maliyhteisön tilanteesta sekä muista suomalaisen 
yhteiskunnan sosiaalisista ja poliittisista asioista. 
Tapaamisessa nimettiin työryhmä, jonka tehtävänä 
on prosessoida ilmi tulleita asioita. Kokoontumiset 
jatkuvat vuonna 2018.

Somaliyhteisöjen tapaaminen valtakunnallisesti
Vuonna 2017 liitto kävi Oulussa, Tampereella, Hä-
meenlinnassa, Turussa sekä ympäri pääkaupunki-
seutua. Vierailimme jäsenjärjestöjemme ja muiden 
somaliyhdistysten luona ympäri maata. Matkojen 
tarkoituksina olivat jäsenjärjestökoulutukset ja työ-
pajat, sekä paikallisen somaliyhteison tapaaminen. 

Paikallisten yhteisöjen tapaamisissa kerroimme pai-
kalliselle somaliyhteisölle ajankohtaisista asioista, 
kuten maahanmuuttopolitiikasta ja turvapaikkapro-
sessista, työllistymisestä sekä koulutuksesta.

Puheenjohtajien kokous joulukuussa liiton tiloissa.

Vierailu Hämeenlinnassa.

Somalian uuden Presidentin Farmaajon valitsemi-
sen jälkeen keväällä 2017 liitto piti tilaisuuden 
uuden Presidentin kunniaksi.
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Infotilaisuudet ja seminaarit
Suomen somalialaisten liitto järjesti infotilaisuuksia 
ja opastusta työttömille ja työharjoittelijoille urasuun-
nittelusta ja CV:n tekemisestä sekä työhakemus-
koulutusta. Erityisenä painopisteenä olivat helsinki-
läiset suomensomalialaiset naiset. 

Jäsenjärjestöt järjestivät liiton tuella yhteensä 7 se-
minaaria vapaaehtoistyön kulttuurin toimintamal-
leista ja kehittämisestä vuonna 2017. Seminaarien 
tavoitteena oli vahvistaa ja edistää vapaaehtoistyö-
tä ja helpottaa nuorten ja naisten osallisuutta järjes-
tötoiminnassa.

Toukokuussa järjestimme SOS-Lapsikylän kanssa 
infotilaisuuden sijais- ja tukiperhetoiminnasta. Maa-
hanmuuttajataustaisille sijais- ja tukiperheille on tar-
vetta. Tilaisuus oli todella suosittu: osallistujia oli 40 
henkeä. 

Järjestimme liiton tiloissa turvapaikanhakijoille ja 
paperittomille kaksi infotilaisuutta liiton tiloissa, jois-
sa puitiin Suomen tämänhetkistä turvapaikkapoli-
tiikkaa ja turvapaikkaprosessia. Tilaisuuksissa infot-
tiin heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä 
siitä miten liitto voisi edistää hakijoiden turvapaik-
kaprosessia. Tilaisuuksiin osallistui yhteensa 31 
henkilöä.

Kannustus ja stipendit
Suomen somalialaisten liitto on tapansa mukaan ol-
lut mukana tukemassa hyvin koulussa pärjänneitä 
somalialaisia nuoria. Jaoimme vuonna 2017 stipen-

Hygieniapassikoulutusta keväällä 2017.

Liitto järjesti kesäretket Porvooseen ja Raaseporiin 
kesällä 2017.

Jalkauduimme ympäri Helsinkiä keräämään lahjoi-
tuksia kuivuuden uhreille.
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dejä ja lahjakortteja. Liitto pyrkii osallistumaan kou-
lujen päätösjuhliin onnittelemaan ja kannustamaan 
nuoria opiskelussa.

Olemme tukeneet myös läksykerhotoimintaa vuon-
na 2017, mm. Viikissä, Herttoniemessä ja Kontulas-
sa. Liitto on samalla palkinnut läksykerhoissa hyvin 
menestyneitä opiskelijoita.

Apua Somaliaan –keräys
Jalkauduimme ympäri Helsinkiä keräämään rahaa 
Somalian kuivuudesta ja nälänhädästä kärsivien hy-
väksi. Saimme keräysluvan poliisilta toukokuussa ja 
kampanjamme kesti elokuun loppuun. Keräyksessä 
saadut varat ohjattiin lyhentämättömänä Somalian 
valtion ylläpitämään ja valvomaan kansallisen kriisi-
työryhmän käyttöön jaettavaksi 9:lle eri paikkakun-

nalle Somaliassa. Aliravitsemuksesta kärsiville tar-
jottiin oikeanlaista ravintoa, puhdasta vettä ja ensia-
puvälineitä.

Kielikurssi ja kielitestipalvelut
Liitossa järjestettiin yleiseen kielitutkintoon (YKI) 
valmistava kurssi Suomen kansalaisuutta hakevil-
le asiakkaille. Kurssissa oli kaksi ryhmää ja sitä pi-
dettiin keskiviikkoisin ja perjaintaisin. Kummassa-
kin ryhmässä oli 25 opiskelijaa. Kielitestipalveluja 
on järjestetty yhteistyössä suomenkielien opettajien 
Anu Arvosen ja Annamari Honkamäen kanssa. 
 
Suomen somalialaisten liitto on yhdessä opettajien 
kanssa järjestänyt mahdollisuuden osallistua kieli-
taitoarvioon liiton tiloissa tai opettajien toimistossa 
ja liittää siitä saadun lausunnon kansalaisuushake-

Miesten jalkapalloturnauksen 
päätöstilaisuus 2017.
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mukseensa. Vuonna 2017 kielitaitoarvioinnissa kä-
vi 30 henkilöä.

Hygieniapassikurssi
Järjestimme hygieniapassikoulutusta kaksi kertaa 
keväällä 2017. Kurssille ilmoittautui yli 60 henkilöä, 
mutta koulutuksiin voitiin ottaa kerralla vain 30 hen-
kilöä. Koulutusta oli tulkkaamassa ammattilaistulkki. 
34 henkilöä läpäisi hyväksytysti kurssin. Liitto kus-
tansi suurimman osan kurssimaksusta. Yhä useam-

Somali Cup Finland turnaus 2017.

Liitto sponsoroi 
nuorten liikuntahar-
rastuksia varaamal-
la hallin mm. poi-
kien sisäjalkapallon 
pelaamista varten.

pi työnantaja vaatii työnhakijoilta hygieniapassia ja 
liitto haluaa omalta osaltaan olla tukemassa soma-
lialaisten työllistymistä.

Avajaiset
Alkuvuonna järjestimme yhteistyökumppaneille 
ja uusille naapureille avajaiset liiton uusissa tilois-
sa Hermannissa. Tarjolla oli somalialaista ruokaa 
ja kävijät saivat tutustua perinteisiin somalialaisiin 
esineisiin näyttelyssä. Salissa isolle valkokankaalle 
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Somali street food -tapahtumassa esiteltiin somalialaisia perinteitä vaatteiden, katuruokien ja tanssien 
muodossa loppukesällä 2017. 

heijastettiin valokuvia Somalian historiasta. Avajai-
sissa kävi yhteensä arviolta 25 henkilöä.

Liikunta ja vapaa-ajantoiminta
Liitto oli mukana Liikunta kuuluu kaikille -tapahtu-
massa Liikuntamyllyssä elokuussa 2017 kertomas-
sa omasta toiminnastaan. Tapahtuman järjesti Lii-
kuntavirasto. 

Suomen somalialaisten liitto on tukenut liikuntaa ja 
vapaa-ajan toimintaa sponsoroimalla jäsenjärjes-
töjen erilaisia turnauksia. Suurimpana niistä kesäl-
lä pelattu Somalicup, johon osallistui lähes 20 jouk-
kuetta ympäri Suomea. Lisäksi liitto on varannut 
kaksi sisäkenttää nuorille. Lauantaisin sisäjalkapal-
loa pojille ja keskiviikkoisin koripalloa tytöille.

Liiton tiloja voivat käyttää yhteisön jäsenet va-
paa-ajantoimintoihin. Tiloja on käytetty esimerkik-
si jalkapalloturnausten kisakatsomona, somalialais-
ten tanssien tanssisalina ja pääsykokeisiin lukemis-
paikkana. Vapaa-ajan toimintoja oli vuoden 2017 ai-
kana 12 kertaa.

Somali street food -tapahtuma
Elokuussa järjestimme liitossa somalialaista kult-
tuuria esittelevän tapahtuman, jonka tarkoituksena 
oli kerätä varoja Somalian kuivuuden uhreille. Ta-
pahtumassa myytiin somalialaista katuruokaa, ope-
teltiin perinteisiä somalitansseja ja tutustuttiin perin-
teisiin somalialaisiin esineisiin. Osallistujilla oli myös 
mahdollisuus kokeilla somalialaisia vaatteita ja os-
taa hennatatuointeja. Tapahtuma oli menestykse-
käs ja tuotot ohjattiin Somalian kuivuudesta ja nä-
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Maailma kylässä -festivaalilla toukokuussa 2017.

länhädästä kärsivien auttamiseen. Tapahtumaan 
osallistui arviolta 30 henkilöä.

Kesäretket
Svenska Kulturfondenin rahoittamat koko päivän 
kesäretket suuntautuivat tänä vuonna Raaseporin 
ja Porvoon suomenruotsalaisiin kohteisiin. 24.7 vie-
railimme  Itä-Uudellamaalla Porvoossa ja  sen tun-
netussa kauniissa vanhassa kaupungissa

25.7 vierailimme Raaseporissa, josta löytyy 1370-lu-
vulla rakennettu Raaseporin linna. Retkillä tutustut-
tiin paikallisiin nähtävyyksiin ja luontoon. Retkiin 
osallistui 30 henkeä per retki ja he koostuivat lap-
siperheistä. 

Maailma kylässä –festivaalit
Toukokuussa liitto oli mukana Maailma kylässä –fes-
tivaaleilla yhdessä Moniheli ry:n, Anna Lindh -sää-

tiön Suomen kansallinen verkoston ja Familia ry:n 
kanssa. Järjestimme nuorten vapaaehtoisten kans-
sa popup -runohetkiä, joissa nuoret lukivat kevääl-
lä järjestetyssä runotyöpajassa kirjoittamiaan runo-
ja. Lisäksi SORA -hanke piti nuorten oman panee-
lin, jossa keskusteltiin korkeakoulujen ja yliopistojen 
pääsyvaatimuksista, työllistymisestä ja rasismista.



Suomen somalialaisten liiton toimintakertomus 2017 - 25

Kansainvälinen toiminta

Mogadishun pormestari Thabit Abdi Mohammed (kesk.) ja pohjoismainen delegaatio Mogadishussa 2017.

Matka Somaliaan
Suomen somalialaisten liitto vieraili yhdessä Ruot-
salaisen somaliyhdistyksen kanssa kesällä 2017 
Somaliassa maan pääkaupungissa Mogadishus-
sa. Pohjoismaiset somaliyhdistykset ovat ideoineet 
kulttuurikeskuksen perustamista Mogadishuun. Mu-
kana yhteistyössä ovat Suomen, Ruotsin ja Norjan 
somaliyhdistyksiä. Mogadishun Pormestarin tapaa-

misessa delegaatio esitti idean Pohjoismaisen kult-
tuurikeskuksen perustamisesta Mogadishuun, jon-
ka tarkoituksena olisi kehittää rauhankasvatusta, 
jälleenrakentamista, tasa-arvoisuutta ja kulttuurin 
kehittämistä. Lupa kulttuurikeskushankkeelle saa-
tiin Somalian pormesterilta ja hallitukselta. 

Tapaaminen Somalian presidentin kanssa peruun-
tui äkillisesti Keski-Somalian yllättävän sotakriisin 
vuoksi.

Somalian ylähuoneen varapuhemies Mowliid Has-
san (kesk.) ja pohjoismainen delegaatio.

Tapahtuma suomensomalialaisille Mogadishussa 
2017.
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Somalian kauppakamarin pääsihteeri Cabdi Abshir 
Dhoore (kesk.) vieraili liitossa syksyllä 2017. Ku-
vassa oikealla Ahmed Abdallahi Imad ja vasem-
malla Mohamed Abdi.

Somalian ministereitä vierailulla Suomessa 2017.

Punaisen Ristin edustaja (vas.)UNHCR:n edustaja 
(toinen vas.)Aarmaanta (toinen oik.) ja  
UNHCR: n edustaja (oik.) ihmiskaupan ongelmien 
ja tietoisuuden lisäämisen seminaarissa liiton toi-
mistolla joulukuussa 2017. 

Lisäksi delegaatio tapasi Somalian ylähuoneen va-
rapuhemiehen ja naisten eduskuntaryhmän. Soma-
lian poliittinen tilanne ja suomensomalialaisten aut-
taminen jälleenrakennuksessa sekä tasa-arvoasiat 
ja poliittisen johtajuuden rooli aiheuttivat keskuste-
lua.

Delegaatio järjesti myös tapahtuman suomenso-
malialaisille Mogadishussa. Tarkoituksena oli ava-
ta keskusteluyhteys Somaliassa asuviin paluumuut-
tajiin ja Mogadishussa parhaillaan lomaileviin suo-
mensomalialaisiin. Tapahtumaan paikalle saapui 
peräti 35 henkilöä keskustelemaan Somalian jäl-
leenrakennuksesta.

Nuorten osallistaminen
Liitto järjesti keskustelutilaisuuden somalialaisten 
nuorten kanssa. Osallistujia oli eri Euroopan mais-
ta, mm. Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Alanko-
maasta ja Englannista. Tapahtumassa keskusteltiin 
nuorten mielipiteistä nuorten integraatiosta sekä ra-
dikalisoitumisen ennaltaehkäisystä ja haasteista eri 
maissa. Lisäksi tapahtumassa vaihdettiin kokemuk-
sia eri maista.
 
Kahdenvälisten suhteiden tukeminen
Suomen ja Somalian kahdenvälisiä suhteita tukeak-
seen liitto järjesti vuonna 2017 erilaisia tapahtumia. 
Otimme vastaan korkea-arvoisia vieraita mm. mi-
nistereitä, kansanedustajia ja virkamiehiä. Järjes-
timme myös Suomen somaliyhteisölle mahdolli-
suuksia keskustella Somalian korkea-arvoisten vir-
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Puntmaan Presidentti (kesk. sininen solmio) ja delegaatio vierailivat Suomessa kesällä 2017.

Michael Keating liiton keskustelutilaisuudessa syk-
syllä 2017. 

Michael Keating (vas.) ja Arshe Said (oik.).

kamiesten kanssa ajankohtaisista asioista Suomes-
sa ja Somaliassa.

Korkea-arvoisia vieraita
Puntmaan presidentti vieraili Suomessa kesäl-
lä Suomen Sisäministeriön vieraana ja liitto järjes-
ti vierailun sivutapahtumina keskustelutilaisuuksia. 

YK:n Somalian erityislähettiläs ja UNPOS:n päällik-
kö Michael Keating saapui vierailulle Suomeen syk-
syllä. Liitto järjesti keskustelutilaisuuden Suomen 
somaliyhteisölle, jossa keskusteltiin mm. Somalian 
humanitaarisesta tilanteesta ja poliittisesta tilan-
teesta YK:n erityislähettilään kanssa.

Liitto järjesti yhdessä UNCHR:n kanssa tilaisuu-
den ihmiskaupan ongelmista ja tietoisuuden lisää-
misestä vuoden lopussa 2017. Tilaisuuteen osallis-
tuivat Suomeen vasta saapuneet somalialaiset tur-
vapaikanhakijat sekä muu somaliyhteisö. Tapahtu-
maa seurasi satoja ihmisiä Somaliassa, Keniassa 
ja Etiopiassa Facebookin suoran lähetyksen kautta. 

Somalian kauppakamarin pääsihteeri vieraili liitos-
sa syksyllä 2017. Keskeisimmät keskustelunava-
ukset liittyivät siihen kuinka somalialainen diaspora 
voi osallistua Somalian jälleenrakennuksen inves-
tointiin sekä verotuksen rakenteen elvyttämiseen. 
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