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JOHDANTO  
 
Suomen Somaliliiton (SSL) tarkoituksena on palvella Suomessa asuvia somalialaisia ja heidän yh-

distyksiään. Somaliliitto on Suomen somalialaisjärjestöjen kattojärjestö, joka tukee jäseniään tar-

joamalla tietoa ja resursseja. Somaliliitossa on 25 jäsenyhdistystä. Suomessa asuu arviolta noin 

13500 somalialaistaustaista henkilöä, joiden hyväksi Suomen Somaliliitto toimii. Somaliliitto on 

myös somaliyhteisön edunvalvoja, joka toimii yhteistyössä suomalaisten viranomaisten ja muiden 

organisaatioiden kanssa.  

Suomen Somaliliiton toiminta on vuonna 2011 jatkunut aktiivisena. Toimintaa on pyritty myös jat-

kuvasti kehittämään parempaan suuntaan niin, että se palvelisi sekä Suomessa asuvien somalialais-

ten että suomalaisen yhteiskunnan tarpeita ja toiveita. Somaliliitto on panostanut myös paikalliseen 

toimintaan Helsingin Länsi-Herttoniemessä, jossa liiton toimisto sijaitsee. Helsingin kaupungin-

osayhdistys Helka ry  palkitsikin Somaliliiton sen avoimesta toiminnasta lähiyhteisössään. Helka 

halusi Vuoden 2011 teko -huomionosoituksellaan tuoda esiin Somaliliiton esimerkillistä toimintaa 

lähiyhteisön kehittämiseksi yli kulttuuristen rajojen. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

SUOMEN SOMALILIITON TOIMISTO 

Suomen somaliliiton toimisto sijaitsee Helsingissä Länsi-Herttoniemessä osoitteessa Susitie 2-6. 

Toimitilaan kuuluu yksi iso kokoushuone, keittiö, toimistohuone, kaksi kerho- ja harrastustiloina 

toimivaa huonetta, rukoustila sekä kaksi wc:tä. Tila on osa Karhulinna-nimistä kaupungin vuokra-

asuntoyhtiötä. Vaikka toimisto sijaitsee varsin kaukana keskustasta keskellä asuinaluetta, iso tila on 

palvellut hyvin mm. kokousten, erilaisten tilaisuuksien ja erityisesti naisten harrastustoiminnan jär-

jestämistä. Kulkuyhteydet ovat hyvät. Somaliliitto on vuonna 2011 halunnut avautua erityisesti alu-

een kantasuomalaisten asukkaiden suuntaan järjestämällä mm. suosituiksi osoittautuneita avoimien 

ovien päiviä ja keskustelevaa kulttuuriklubi-toimintaa alueen muiden kansalaistoimijoiden kanssa. 

Somaliliiton toimisto voi olla aito kohtaamispaikka alueen asukkaille sekä edistää kantasuomalais-

ten ja maahanmuuttajien arkista vuorovaikutusta.    

TIEDOTUSTOIMINTA 

Somaliliiton kotisivu 

Verkkosivujen (www.somaliliitto.fi) kehittämistä jatkettiin vuonna 2011. Sivuston kautta tiedote-

taan Somaliliiton toiminnasta ja tarjotaan myös muunlaista jäsenille hyödyllistä informaatiota, ku-

ten uutisia Somaliasta ja Suomesta, tietoa suomalaisesta kulttuurista että somaliyhteisön kotoutumi-

sesta Suomen yhteiskuntaan.  

Vuoden 2011 aikana sivussa esiteltiin tarjolla olevia työpaikkoja sekä linkkejä muille soveltuville 

työpaikkasivustoille. Samoin esim. työlainsäädännöstä ja muista työnhakuun liittyvistä asioista löy-

tyy tietoa somalinkielellä. Lisäksi mahdollisuudet sivujen hyväksikäyttöön liiton toimistossa ovat 

parantuneet ja toimiston tietokoneet ovat lähes jatkuvasti käytössä. Lisääntynyt aktiivisuus Interne-

tissä on vähentänyt suoria kyselyitä liiton toimistoon ja osoittaa omatoimisen ja aktiivisen tiedon-

haun kasvaneen. 

Sisällössä pyritään monipuolisuuteen niin, että sivut voivat palvella monia eri ryhmiä. Lisäksi So-

maliliitto on vuonna 2011 laatinut somalinkielisen esitteen, jossa kerrotaan Somaliliiton toiminnas-

ta. Esitettä on jaettu sekä asiakkaille että kaikille jäsenjärjestölle ja työkumppaneille.  

Vuonna 2011 Suomen somaliliitolle on avattu myös Facebook-sivu, jolla on vuoden lopussa yli 400 

kaveria. 

Tiedotustilaisuudet 
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Vuonna 2011 on järjestetty sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille kaksi tiedotustilaisuutta, joissa 

on käsitelty sekä Somaliliiton toimintaa että Suomen somaliyhteisön tilaa. Lisäksi Helsingissä jär-

jestettiin työllistymistä käsitteleviä tiedotustilaisuuksia helmi- maaliskuussa 2011 (2.2., 9.2., 16.2., 

23.2),jotka oli suunnattu somalialaisyhteisölle.  28.10. ja 26.11.2011 Somaliliiton edustajat vieraili-

vat Lieksan kaupungissa tapaamassa paikallisia viranomaisia sekä somalialaisia, jotka ovat perusta-

neet kaupunkiin oman yhdityksen. Tilaisuudessa kerrottiin Somaliliiton neuvontapisteen toiminnas-

ta ja annettiin siihen kuuluvaa neuvontaa tarvitseville.  

 

 

 

 

 

 

 

Lähiradiotoiminta 

Lähiradion (100,3 MHz) kanssa tehtiin edelleen yhteistyötä: Radio Warsanin kotoutumisesta, työl-

listymisestä ja työpaikoista kertovaa puolin tunnin mittaista somalinkielistä radio-ohjelmaa lähetet-

tiin keskiviikkona klo 13-14 ja uusinta on sunnuntaina klo 13-13.45. Radio-ohjelmissa on haastatel-

tu eri alojen asiantuntijoita. 

 

SOMALILIITON HANKKEET  
Somaliliiton neuvontapiste  

Vuonna 2011 Suomen somaliliitto sai sisäasiaministeriöltä maahanmuuttajajärjestöjen kotoutumista 

edistävän toiminnan tukea Neuvontapiste-hankkeeseen. Hankkeen kohderyhmänä on erityisen vai-

keassa asemassa olevat maahanmuuttajaryhmät, kuten kotiäidit, 16-25-vuotiaina Suomeen muutta-

neet nuoret, toisen asteen koulutuksesta ulos jääneet ns. toisen maahanmuuttajapolven nuoret sekä 

heikon luku- ja kirjoitustaidon omaavat maahanmuuttajat. Hankkeen tavoitteena on neuvoa ja ohja-

ta kohderyhmään kuuluvia ihmisiä suomalaisen yhteiskunnan palveluista ja mahdollisuuksista liit-

tyen koulutukseen ja työelämään pääsyyn, syrjintätilanteisiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

Samalla on kerätty tietoja syistä, miksi henkilöt eivät pääse tai osaa hakeutua palveluihin ja välite-

tään tätä tietoa vironomaisille.   
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Neuvontapisteen esittely- ja keskustelutilaisuuksia on järjestetty 28.10  ja 26.11. 2011 Lieksassa 

(osallistujia noin 50) sekä 21.12. Somaliliiton tiloissa Helsingissä (noin 20 osallistujaa).   

 

Soke-hanke 

Raha-automaattiyhdistys (Ray) on myöntänyt Suomen somaliliitolle avustuksen somalialaisen kan-

salaistoiminnan vahvistamiseksi (SOKE-hanke) Suomessa. Projektin tavoitteena on kehittää kerätä 

tietoa Suomen somalialaisista kansalaisjärjestöistä ja kartoittaa niiden tarpeita mm. koulutukseen 

liittyen.  Kerätyn tiedon pohjalta kehitetään Somaliliiton toimintaa Suomessa toimivien somalialais-

ten kansalaisjärjestöjen kattojärjestönä ja yhdyssiteenä. Somaliliittoa kehitetään yhteiskunnallisena 

vaikuttajana Suomen somalialaisyhteisöä koskevassa päätöksenteossa sekä yleisemmin maahan-

muuttoasioiden asiantuntijatahona. Läheisin yhteistyökumppani ja mentorijärjestö hankkeessa on 

Suomen setlementtiliitto.  

Projekti käynnistettiin vuoden 2011 syksyllä. Projektin työntekijöiksi rekrytoitiin suomalais-

somalialainen työpari Sanna Rummakko (projektipäällikkö) ja Abdifatah Jama (projektisuunnitteli-

ja). Työntekijät aloittivat 12.12.2011. Koska työntekijät aloittivat vasta joulukuussa, vuoden 2011 

toiminnat keskittyivät lähinnä hankkeen käytännön järjestelyihin, kuten työtilojen ja työvälineiden 

järjestämiseen ja hankintaan sekä alkuvuoden 2012 toiminnan alustavaan suunnitteluun. Hankkeen 

taloushallinnosta vastaa Suomen setlementtiliitto.   

 

TYÖLLISTÄMIS- JA KOULUTUSTOIMINTA  
Maahanmuuttajien keskuudessa on enemmän työttömyyttä kuin suomalaisilla. Erityisen vaikea 

työllisyystilanne on somalialaisilla. Somaliliito on pyrkinyt tukemaan oman yhteisönsä jäsenten 

työnsaantimahdollisuuksia. Vuonna 2011 Suomen somaliliitto ja Helsingin kaupunki yhteistyössä 

kouluttivat Työtä, taitoa ja työvoimaa -projektin puitteissa seitsemän ohjaajaa.  



 

6 

 

Työllistäminen oman toiminnan piiriin on vaikutuksiltaan rajallinen, mutta tärkeä osa toimintaa. 

Erilaisten työllistämiskeinojen ja -tukien avulla on tarjottu työmahdollisuuksia Somaliliiton toimis-

tolla. Vuoden 2011 aikana työllistettiin näin yksi henkilö viiden kuukauden jaksolle.  

Lisäksi toimistossa oli vuoden aikana yhteensä 7 työharjoittelijaa. Somaliliitto tiedotti työllistymis-

mahdollisuuksista radio Warsanissa (ks. Tiedotustoiminta). Muuta kuin suoranaisesti työllistymi-

seen liittyvää koulutusta, kuten ohjaajien koulutusta ja seminaareja, Suomen somaliliitto järjesti 

neljä seminaaria. Avustusta on saatu Helsingin kaupungista henkilökeskuksesta.  

Uudistettujen kotisivujen ehkä tärkeimmäksi tehtäväksi on muodostunut Internet-työnhaun aloitu-

sportaalina toimiminen. Sivuille kootaan linkkejä sekä työpaikkoja tarjoavien yritysten ja organisaa-

tioiden www-sivuille, että muuta työnhakuun liittyvää materiaalia somalinkielellä.   

Sivusto pyrkii kahteen päämäärään; tarjoamaan somaliankieliset vastaukset yleisimmin kysyttyihin 

työllistymiseen liittyviin kysymyksiin sekä avustamaan liiton jäseniä löytämään avoinna olevia työ-

paikkoja käyttämällä ajan tasalla olevaa somalinkielistä linkkisivua. 

Laajempi päämäärä on aktivoida ihmisiä omaehtoiseen tiedon- ja työnhakuun ja näin mahdollistaa 

liiton neuvontapalvelujen keskittäminen henkilökohtaisiin- ja erikoiskysymyksiin. 

Somaliliitto on jatkanut tiivistä yhteistyötä työvoimatoimistojen kanssa. Neuvottelut virkamiesten 

kanssa, oman yhteisön kouluttaminen ja työsyrjinnän ehkäisy sekä tiedottaminen virkamiehille ja 

muille kiinnostuneille tahoille ovat olleet tärkeä osa liiton toimintaa. 

 

 
 
 
 
NAISTEN OSALLISTUMINEN 
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Somaliliitto haluaa tukea naisten asemaa ja parantaa sitä monin eri tavoin. Vuonna 2011 Helsingin 

kaupungin kanssa Tietoa, taitoa ja työvoimaa –projektin puitteissa koulutetusta seitsemästä ohjaa-

jasta kaksi oli naisohjaajaa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Somaliliiton tiloissa on keväästä 2011 lähtien kokoontunut naisten ompeluryhmä, joka tarjoaa koh-

taamispaikan monia eri kansallisuustaustoja edustaville naisille. Suomen somaliliitto haki ja sai 

tukea Helsingin kaupungin sosiaaliviraston aluetyön yksiköltä kuuden ompelukoneen hankkimiseen 

naisten kerhoa varten. Suomensomalialaiset naiset osallistuivat myös kurssi- ja koulutusyhteistyö-

hön, jota Somaliliitto teki vuonna 2011 Suomen mielenterveysseuran OVI-hankkeen kanssa. 

  

	  
	  

	  
 

 

 

 

 

 

Vuoden 2011 pakolaisnainen 

Suomen somaliliitto järjesti 12.3.2011 kannustusjuhlan Vuoden pakolaisnaiseksi valitun somalialai-

sen Saido Mohamedin sekä vuoden isäksi valitun Abdishakur Moalinin kunniaksi. Osallistujia oli 
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yli 50 henkilöä. Tarkoituksena oli kannustaa erityisesti somalitaustaisia naisia osallistumaan aktiivi-

sesti yhteiskunnalliseen toimintaan. 

LAPSI- JA NUORISOTOIMINTA 

 
Somaliliitto haluaa tukea myös somalitaustaisten nuorten elämää ja pärjäämistä Suomessa. Vuonna 

2011 Suomen somaliliitto järjesti lukiosta valmistuneille somalitaustaisille nuorille kannustusjuhlia 

4.6. ja 20.8. Lapsiin ja nuoriin liittyvistä kysymyksistä on järjestetty keskustelutilaisuuksia, joihin 

on kutsuttu alan asiantuntijoita, vanhempia ja nuoriso-ohjaajia. 7.1.2011 liiton tiloissa järjestettiin 

somalinuorten menestymistä uudessa maassa käsittelevä keskustelutilaisuus vanhemmille, johon 

osallistui noin 15 henkilöä.  

 

Somalinuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisy 

Vuonna 2011 Suomen somaliliitto sai opetus – ja kulttuurin ministeriöltä avustuksen hankkeeeseen, 

jonka tavoitteena on somalinuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisy. Hankkeen tavoitteena oli 

auttaa ja tukea 12-15 vuotiaita somalitaustaisia nuoria päihteettömään elämään. Hanke järjesti nuor-

ten päihteiden käyttöä ja nuorten tilannetta laajemminkin pohtivia seminaareja mm. Pasilan kirjas-

tossa 29.3. sekä Somaliliiton tiloissa 15.5., joihin osallistui yli 50 ihmistä. Suomen somaliliitto teki 

yhteystyötä Turun somaliyhdistys ja muiden jäsen järjestöjen kanssa. Myös Turussa järjestettiin 

seminaareja. Suomen somaliliitto on myös tehnyt kotisivu nuorten päihteiden ennaltaehkäisyn var-

ten www.qaadka.com sekä julkaissut päihdeaiheisen kirjasen nuorille. 

 

Nuorilla on mahdollisuus kokoontua ja harrastaa Somaliliiton tiloissa. Vuonna 2011 hankittiin TV 

pelejä varten sekä pelejä, kuten WII ja Playstation. Nuoret voivat tulla Somaliliittoon viettämään 

vapaa-aikaansa. Somalitaustainen nuoriso-ohjaaja on ollut mukana ohjaamassa nuoria. 
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Nuorten toimintaa on kannustettu myös osallistumalla urheilutapahtumiin. Jalkapalloseura SOCUS, 

joka on Suomen somaliliiton jäsenjärjestö, järjesti 27.6. päihteettömän jalkapalloturnauksen, joka 

pidettiin Helsingissä. Turnaukseen osallistui yhteensä 7 joukkuetta Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, 

Turusta. Somaliliitto koordinoi ja rahoitti tapahtumaa.  

 
KULTTUURITAPAHTUMAT JA KULTTUURI-IDENTITEETIN SÄILYTTÄMINEN 

Somaliliitto haluaa sekä edistää oman kulttuurinsa säilymistä, somalikulttuurin tuntemusta suoma-

laisten keskuudessa että tuoda suomalaista kulttuuria tutuksi jäsenilleen. Somaliliitto kannustaa jä-

seniään ja jäsenjärjestöjään viettämään suomalaisia juhlapäiviä, kuten itsenäisyyspäivää. Liitto tie-

dottaa asiasta ja auttaa järjestelyissä. Vuonna 2011 Somaliliitto järjesti Somalian itsenäisyyspäivän 

juhlan yhdessä kolmen muun järjestön kanssa Kanava ry:n tiloissa 1.7 sekä Suomen itsenäisyyspäi-

vän juhlat 6.12 Helsingissä liiton toimistolla. 

 

Somalikulttuurin vaaliminen ja kehittäminen on tärkeää kaikille Suomessa asuville somalialaisille. 

Somaliliitto on osallistunut mm. Ramadan-päättäjäisjuhlaan sekä Iid-juhlaan. Lisäksi lapsille ja 

nuorille on erilaisia tapahtumia ja juhlia. Koulun päättäjäiset ja valmistujaiset ovat myös juhlatapah-

tumia, joihin Somaliliitto osallistuu.  

 
Vierailuja Somaliliitossa 

3.3.2011, kansainvälisten suhteiden professori ja Institute for Global Citizenship –tutkimuslaitoksen 

dekaani Ahmed Ismail Samatar vieraili Suomessa. Somaliliiton järjestämään tilaisuuteen osallistui 

noin 100 henkilöä.  

 

11.9. Somalian energiaministeri vieraili Suomessa ja Somaliliitossa. Osallistujia tilaisuudessa oli 

noin 40.  



 

10 

 

13.11. Somalialaissyntyinen koripalloilija Maryan Qaanuun vieraili Somaliliitossa. Osallistujia 

tilaisuudessa oli yli 40.  

 
 
Kulttuuriklubi 
 
Vuonna 2011 somaliliitossa alkoi kokoontua ns. KulttuuriKlubi, jota toteutettiin yhdessä Aluetyön 

yksikön, asukastalo Ankkurin ja paikallisten herttoniemeläisten aktiivien kanssa. Alkuvaiheessa 

myös Herttoniemen seurakunta oli mukana.  Kulttuuriklubi oli tarkoitettu kaikille monikulttuuri-

suudesta kiinnostuneille suomalaisille sekä maahanmuuttajille itselleen. Tavoitteena oli käynnistää 

vuoropuhelu eri maahanmuuttajaryhmien edustajien että myös kantaväestöön kuuluvien kanssa. 

KulttuuriKlubi kokoontui kuukauden viimeisenä viikon torstaisin klo 14-16 Somaliliiton toimistol-

la. Vuoden 2011 toiminta päätettiin muuttaa avoimeksi naapurikahvilaksi, jota alettiin suunnitella 

yhdessä em. yhteistyökumppaneiden kanssa ja käynnistää se keväällä 2012.  

Avoimien ovien päivä 

Suomen Somaliliitto ry. osallistui Herttoniemen kyläjuhliin pitämällä avoimet ovet sunnuntaina 

4.9.2011. Vierailijoita tuli noin 40. Avoimien ovien päätarkoitus oli tarjota tietoa Somaliliiton toi-

minnasta, Somalian nykytilanteesta sekä kulttuurista. Esillä oli kansallista esineistöä, kuten koruja, 

astioita, koriste-esineitä yms. Kahvilassa oli myynnissä liha- ja kasvissambuuseja, maustettua teetä 

ja kahvia sekä keksejä ja makeisia.  
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Somalialaisen kirjallisuuden messut 

Suomessa järjestetään joka vuosi somalinkielisen kirjallisuuden messut. Suomen somaliliitto oli 

vuonna 2011 mukana järjestelyissä ja rahoitti tapahtumaa 700 eurolla. Suomen somaliliiton tiloissa 

järjestettiin Somalian kirjallisuusilta 21.5, joka keräsi 50-60 osallistujaa.  

 

  

 

 

 
 
 
 
Somalian itsenäisyyspäivää juhlittiin Pasilan kirjastossa 1.7. Itsenäisyyspäivää oli juhlimassa sekä 

somalialaisia että suomalaisia ystäviä. Tarjolla oli perinteiseen juhlatyyliin puheita, musiikkia, lau-

lua ja runsas pitopöytä. Toisaalta vuonna 2011 aikana Suomen Somaliliitto järjesti lapsille – nuoril-

le ja perheille itsenäisyyspäivän juhlan lisäksi Iid juhlat jne. Lapsille ja nuorille on erityisen tärkeää 

oppia ja kasvaa omien kulttuuriperinteisiin tutustuen. Tällaisia tilaisuuksia ovat erilaisten juhlien ja 

merkkipäivien viettäminen. Suomen somaliliitto on myös jakanut 180 ilmapalloa jossa Suomen 

somaliliiton nimi. Tavoitteena on oman kulttuurin säilyttäminen mutta kuitenkin suomalaiseen yh-

teiskuntaan kotoutuminen. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Suomen somaliliiton jäsenjärjestöt 



 

12 

Vuonna 2011 Suomen somaliliitto järjesti jäsenyhdistyksille koulutuksia yhdessä Suomen pakolais-

avun Järjestöhautomon kanssa.  Koulutukseen osallistui kymmenen yhdistyksiä. Esim. Tabantaabo, 

Mahuraan, Sahan, Iftin, Somda-seura, Rajo, SORASOD, Hadaf-seura.  

 

 

 

 

 

 

Eduskuntavaalit 

Vuonna 2011 Suomen eduskuntavaaleissa oli mukana ainakin 8 somalitaustaista ehdokasta. 

Suomen somaliliiton tiloissa järjestettiin vaalikeskustelu. Keskustelun tarkoitus oli kannus-

taa somalitaustaisia äänestämään. Suomen somaliliitto järjesti myös somalitaustaisille kan-

sanedustaja ehdokkaille vaalipaneelin kulttuurikeskus Caisassa 22.2.. Tilaisuudessa oli kuu-

lijoita 100-200 henkilöä.    

  

 

 

 

 

 

 

 

Suomen somaliliitossa vierailivat vuonna 2011 seuraavat tahot:  

- Nuorisoasiainkeskus 
- Metropoli 
- Lieksan somalilyhdistys 
- SDP Herttoniemen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry 
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- SITRA 
- Monikultuurinen lapsien etu-verkosto 
- Helsinki kaupunki, Työtä, tietoa ja työvoimaa 
- Somalian energian ministeri 
- Amiedu 
- Helsingin humanistinen tiedekunta 
- Helsinki yliopiston tutkijat 
 

 

SIDOSRYHMÄTOIMINTA JA EDUSTAMINEN ULOSPÄIN  

Hyvät etniset suhteet ovat edellytys maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen sekä muun väes-

tön keskinäiselle sopusoinnulle, yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumiselle ja monipuolisen osaa-

misen hyödyntämiselle yhteiskunnassa. Suomen Somaliliitto toimii yhteistyössä Etnisten suhteiden 

neuvottelukunnan kanssa (ETNO), joka on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntija-

elin, jonka tarkoituksena on: 

Kehittää vuorovaikutusta viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja eduskunnassa edustettuna olevien 

puolueiden sekä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen välillä niin valtakunnallisella, alueel-

lisella kuin paikallisellakin tasolla. Sekä avustaa maahanmuuttopolitiikan asiantuntijana ministeriöi-

tä etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämisessä.  

Viranomaisyhteistyötä kehitettiin edelleen. Tärkein tapahtuma oli vakiintunut SSL:n ja suomalais-

ten viranomaisten yhteistyöseminaari.  

SSL:lla on vuonna 2011 jatkanut pitkäaikaista yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: 

Allianssi, kulttuurikeskus Caisa, Eduskunta, Espoon kaupunki, Helsingin kaupungin sosiaalitoimis-

to/maahanmuuttopalvelut, Henkilöstökeskus, Helsingin kaupungin kirjastot, Ihmisoikeusliitto,  

Diakonia-ammattikorkeakoulu oy, Faro ry, Kanava ry, Pesäpuu ry, Suomen Pakolaisapu ry, Suo-

men islamilainen neuvosto Sine, Suomen Setlementtiliitto, Opetusministeriö, Opetusvirasto, Poliisi, 

Suomen Punainen ristin Sosiaali- ja terveysministeriön, TE-keskukset, Työministeriö, Työvoima-

toimistot, Vähemmistövaltuutetun toimisto, Ulkoministeriö, Vantaan kaupunki, Vantaan sivistys-

toimi, Väestöliitto. 

 

Maahanmuuttoviraston tapaaminen 

Vuonna 2011 Suomen somaliliitto tapasi Maahanmuuttoviraston virkamiehiä, joiden kanssa keskus-

teltiin yhteistyöstä ja esitettiin virastolle ehdotuksia. 
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KOKOUKSET 

 
Toiminta vuonna Suomen somaliliiton hallitus kokoontui 37 kertaa vuona 2011 ja valtuuston 
kokous pidettiin 11 kertaa.  Somaliliiton tiloissa pitivät kokouksia myös myös muut ryhmät ja 
yhdistykset,m esimerkiksi: Herttoniemen alueen Alueryhmän, Monikultuurinen lapsien etu-
verkosto, SDP:n Herttoniemen Sosialidemokraattinen Yhdistys, Helsingin kaupungin ksen alue-
ryhmä, SITRA (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto). 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lausunnot ja kannanotot 
 
 

1. Monikulttuurinen Lapsen Etu -verkoston kannanotto hallitusohjelmaan 2011 
Lausunnon palauttamisen tarkoitus oli, että Suomen somaliliitto antaa eduskunnan valiokunnal-
le mielipiteensä uudesta laista. 
 

Lausunnon tarkoitus oli Monikulttuurinen Lapsen Etu –verkostossa mukana järjestöt haluasivat 
kiinnittää huomiota pakolais- ja turvapaikanhakijalasten asemaan. Lapsen edun toteutuminen turva-
paikanhakijalasten vastaanotossa ja heitä koskevissa päätöksissä on kirjattava hallitusohjelmaan. On 
aika toimeenpanna kehittämisehdotuksia, joita edellisen hallitusohjelman mukainen selvitys lapsen 
edun toteutumisesta esitti. 

 
 
 
 
Suomen Mielenterveysseura ja Somaliliitto 
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Suomen somaliliitto jatkoi yhteistyötä Suomen mielenterveysseuran- OVI- hankkeen kanssa koulu-
tuksen muodossa. Koulutuksen tarkoituksena olivat jakaa tietoa mielenterveyteen liittyvistä ongel-
mista ja siitä. kuinka maahanmuuttajana voi selviytyä uuteen maahan muuttamisesta. Järjestöt kou-
luttivat yhteensä 39 ihmistä viidellä eri kurssilla, joiden aiheina olivat seuraavat: 
 

§ Miltä maahanmuutto tuntuu?  
§ Mistä arjen hyvinvointi rakentuu? 
§ Kriisissä saat apua!  
§ Paha olo vai masennus?  
§ Vapaaehtoistoiminta tienä kotoutumiseen  

 
Ovi-hankkeen päättyessä Somaliliitto ja Mielenterveysseura kouluttivat 10 somalitaustaista ohjaa-
jaa, jotka voisivat toimia kouluttajina  mielenterveysaiheisilla kursseilla. 
 

 
 
 

VAIKUTTAMISTYÖ JA EDUNVALVONTA 
 
Suomen somaliliitto järjesti vuoden 2011 aikana 48 henkilölle asianajajan. Taustalla olivat esim. 

valitukset liittyen perheen yhdistämiseen, Suomen kansalaisuuden saamiseen, asumiseen liittyvät 

ongelmat ja työelämän ongelmat. Suomen somaliliitto teki yhteistyötä mm.  Asianajotoimisto Mat-

ti Penttinen Oy:n   ja Jurix Oy:n kanssa kanssa. Yhteensä120 henkilölle annettiin neuvontaa esi-
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merkiksi kansalaisuuden hakemisesta ja oleskeluluvista. Suomen somaliliitto teki yhteistyötä mm. 

Vähemmistövaltuutetun toimiston kanssa. 

 

Vierailut pääkaupunkiseudun ulkopuolella  
 

Suomen Somaliliitto kävi 28.10. Lieksan kaupungissa tapaamassa paikallista somaliyhteisöä sekä 

Lieksan maahanmuuttoasioista vastaavia viranomaisia. Lieksan vierailulla annettiin myös Neuvon-

tapiste-projektiin liittyvää neuvontaa somalialaisille maahanmuuttajille heidän tarpeidensa mukaan. 

Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yhteistyökumppanit vuonna 2011 

Vuonna 2011 Suomen somaliliitto järjesti erilaista tapaamista, kuten koulujen ja vanhempien välillä 

Vuosaaren ala-asteilla. Lisäksi liitto osallistui Helsinki kaupungin järjestöfoorumiin, Opetusviraston 

järjestöfoorumiin, Suomen Punainen Ristin perheenyhdistämisseminaariin sekä Monikulttuurinen 

Lapsen Etu –verkoston tilaisuuksiin. Suomen somaliliitto järjesti Yhteistyössä on potkua -

seminaariin yhteistyössä Järjestöhautomon, SPR:n , Monika-naiset liitto ry:n, Moniheli ry:n kanssa. 

Seminaarissa pohdittiin, miten vapaaehtoistoiminnan käsite ymmärretään eri kulttuureissa, miksi 

toimia vapaaehtoisena, miksi vapaaehtoistoimintaa rahoitetaan ja mitä tarkoittaa toimia vapaaehtoi-

sena monikulttuurisessa Suomessa. Muita läheisiä yhteistyökumppaneita olivat Väestöliitto, Suo-

men Mielenterveysseura ja Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikkö. 

 
Somaliliiton ja moskeijan hallituksen tapaaminen 
 
Suomen somaliliiton tapasi kolmen ison moskeijan hallitukset. Keskusteltiin somaliliiton ja moskei-

joiden yhteystyöstä, esim. Pasilan moskeijan sekä Al-rahma- ja Rabita-moskeijoiden kanssa. 
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Somalian kuivuus 
 
Vuonna 2011 Suomen Somaliliitto seurasi huolestuneena kuivuuden ja nälänhädän pahenemista So-

maliassa. Somaliliitto kannusti Suomessa asuvia somalialaisia auttamaan kotimaansa kuivuudesta ja 

nälänhädästä kärsiviä ihmisiä. Suomen somaliliitto järjesti kokouksia, joissa keskusteltiin tavoista ja 

mahdollisuuksista auttaa ihmisiä Somaliassa. Suomen somaliliitto avasi myös keräystilin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eid-juhlan järjestäminen 
 
Vuonna 2011 Suomen somaliliitto järjesti somaliperheille Eid-juhla Pihlajamäessä yhteistyössä 

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


