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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 suomensomalia-
laisia miehiä ja naisia. Liittoa pidetään luotettava-

na suomensomalialaisten, viranomaisten ja päätök-
sentekijöiden 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

Kirjalisuusmessut ja sirkusesitykset -tapahtuma.



Suomen somalialaisten liitolle vuosi 2016 
oli hyvä. Toimintamme laajentui ja olemme 
saaneet järjestettyä monenlaista uutta toi-
mintoa vuoden aikana.

Nuorten toiminta laajentui SORA –hank-
keen alkamisen jälkeen. Lisäksi toimintaa 
naisille järjestettiin. Tiivis yhteistyö jäsenjär-
jestöjen kanssa tuotti monenlaista toimintaa 
Oulussa, Lieksassa, Helsingissä, Vantaalla 
ja Espoossa. 

Työkokeilijoita liitolla oli useita vuoden 2016 
aikana ja olimme heidän tukenaan heidän 
pyrkiessään pääsemään kouluun tai järjes-
timme heille palkkatukea. 

Liitto täytti 20-vuotta vuonna 2016. Juhla-
vuoden kunniaksi liitto suunnitteli järjestä-
vänsä juhlat uusissa toimitiloissa vuoden-
vaihteen jälkeen. 

Muuttomme uusiin isompiin toimitiloihin tu-
lee avaamaan meille ovia järjestää suurem-
pia tapahtumia ja järjestää monipuolisem-
paa ohjelmaa somaliyhteisölle.

Uskon, että myös vuodesta 2017 tulee hie-
no vuosi liittomme toiminnan laajentuessa 
ennestään.

Puheenjohtajan tervehdys

Arshe Said
Puheenjohtaja 
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Suomen somalialaisten liiton hallinto

Suomen somalialaisten liiton valtuustoon kuuluu 
25 jäsentä. Jäsenistä on muodostettu viisi alatyö-
ryhmää. Valtuusto kokoontui vuoden 2016 aikana 4 
kertaa.

Seitsemänhenkinen hallitus on vastuussa Somalilii-
ton hallinnosta ja toiminnasta. Hallituksen toiminta-
kausi on kaksi vuotta. Vuoden 2016 aikana hallitus 
kokoontui 14 kertaa. Hallituksen jäsenet ovat teh-
neet yhteensä 6 336 vapaaehtoista työtuntia vuon-
na 2016, joiden arviotu yhteissumma on 75 120€.

Hallituksen kokoonpano

• Arshe Said (puheenjohtaja)
• Abdulrahman Rage (varapuheenjohtaja)
• Mahamed Ahmed Abdule (rahastonhoitaja)
• Sadiyo Ali (sihteeri)
• Ahmed Abdallahi Imad (sosiaalisihteeri)
• Mohamud Musse Serar (varasosiaalisihteeri)
• Ayan Ahmed (nuorisotoiminnan vastaava)

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

Työntekijät 
Suomen somalialaisten liitolla oli vuonna 2016 vii-
si palkattua työntekijää. Tammikuussa työnsä aloitti 
nuorisotoiminnan ohjaaja Nasteeho Hussein. Huhti-
kuussa Mohamed Osman aloitti järjestökoordinaat-
torina. Toukokuussa SORA –hankkeen työntekijänä 
aloitti Jenni Kalilainen ja SORA –hankkeen koordi-
naattorina Marian Ismail. Elokuussa tiedottajaksi tu-
li Kati Kantonen. 

Työntekijöiden palkat maksetaan Raha-automaatti-
yhdistyksen hankerahoituksista.

Työllistämistoiminta

Vuoden 2016 aikana liitossa oli yhteensä 13 työhar-
joittelijaa, joista 11 olivat TE-toimiston kautta tulleita 
ja 2 oppilaitoksista Edupoli ja Axxell. Heistä 12 oli-
vat helsinkiläisiä. TE-toimiston kautta tulleista har-
joittelijoista 2 pääsivät harjoittelunsa jälkeen työelä-
mään ja 4 pääsivät opiskelemaan. Harjoittelijoiden 
tehtäviin kuuluvat mm. tilojen siivous- ja ylläpitoteh-
tävät, toimintojen ja tapahtumien avustaminen, asi-
akkaiden vastaanottaminen ja esihaastatteleminen, 
sekä toimistoapulaisina toiminen. 

Liitto palkkasi 12 nuorta 9-luokkalaista kesätöihin 
Helsingin kaupungin ja vantaan kaupungin kesäse-
teli kupongin kautta. Liitto osallistui omalta osaltaan 
myöskin heidän palkojen kustannuksiin. 

Suomen somalialaisten liitto Järjesti infotilaisuuk-
sia ja opastusta työttömille ja työharjoittelijoille 

Suomen somalialaisten liiton hallituksen jäseniä ja 
työntekijöitä.



6 - Suomen somalialaisten liiton toimintakertomus 2016

urasuunnittelusta, työhakemuskoulutusta, CV laati-
misesta. Erityisenä painopisteenä olivat Helsinkiläi-
set olleet Suomensomalialaiset naiset. Uskomme, 
opastuksen ja infotilaisuuksien olleen todella hyö-
dyllisiä osallistujille.

Toimipaikka
Suomen somalialaisten liiton toimisto sijaitsi vuon-
na 2016 Helsingin Länsi-Herttoniemessä osoittees-
sa Susitie 2-6, noin puolen kilometrin päässä Hert-
toniemen metroasemalta. Tila oli vuokralla Helsin-
gin kaupungin tilakeskukselta ja sen omistaa Roi-
huvuoren kiinteistöt Oy. Tila koostui yhdestä isosta 

Muuttopuuhissa Haukilahdenkadulla.

kokoushuoneesta, keittiöstä, toimistotilasta sekä 
opetus- ja harrastetiloista. 

Toiminnan laajenemisen vuoksi liitto etsi uusia toi-
mitiloja koko alkuvuoden. Pintaremontin jälkeen hy-
väksi todetut tilat löytyivät Helsingin Hermannista 
osoitteesta Haukilahdenkatu 2D, aivan Paavalin kir-
kon vierestä. Uusi toimisto on vuokralla Spondalta. 
Muutto uusiin toimistotiloihin toteutettiin joulukuus-
sa 2016. Uudet tilat koostuvat neljästä toimistohuo-
neesta, keittiöstä, kokoushuoneesta ja isosta salis-
ta. Uudet tilat ovat toimintojamme nähden tarkoituk-
senmukaisemmat ja tilavammat.
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Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka 
hyväksyy liiton tarkoituksen ja säännöt. Liitolla on 
36 jäsenjärjestöä ja 162 henkilöjäsentä. 

Liiton jäsenyhdistykset vuonna 2016:
• DalmarHumanitarianOrganisation ry
• Horseed Nuoriso Ry
• Iftin-seura ry
• Itä-Afrikan rauha ja kehitys ry
• Itä-Vantaan Somalikulttuuri ry
• Janaale ry
• Kehitä Arvosta Ry
• Konsom-nuoret ry
• Länsi-Helsinki somaliyhteisö ry
• Mahuraan ry
• Pohjois-Suomen maahanmuuttajien urheilu-

seura 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
• Maahanmuuttajien työllistämis- ja integrointi ry
• Maahanmuuttajien päihde ja Mielenterveys 

(MPMTO)
• Koillis-Helsingin mamu urheiluseura ry
• Uussuomalaiset ry
• Vammaisten ja nuorten tuki ry 
• Kontulan maahanmuuttaijen tuki ry
• Länsi-Helsinki somaliyhteisö ry

Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa

Somaliliiton toimintaa ovat taloudellisesti tuke-
neet:

• RAY, projektiavustuksin (Ak- avustus,  
SORA-avustus, Paikka auki-rahoitus)

• Helsingin kaupunki: maahanmuutto-osasto, 
sosiaali- ja terveyslautakunta sekä työllistämis-
toimikunta.

• Helsingin työnväenopisto
• Opetus- ja kulttuuriministeriö
• Open Society Foundation

Muut kumppanit:
• Asukastalo Ankkuri
• Edupoli
• Espoon Ohjaamo
• Finland svenska informations- och kultur cent-

ret Luckan
• Helsingin kaupungin aluetyön yksikkö
• Helsingin kaupungin Euroopan sosiaalirahasto
• Helsingin kaupungin poliisin ennaltaehkäisevä 

yksikkö
• Helsingin kaupungin turvallisuusyksikkö
• Hertsikan pumppu
• Itä-Vantaan somalikulttuuri ry
• Keski-Suomen somaliyhdistys ry
• Konsom ry
• Lieksan somaliperheyhdistys
• Maahanmuuttajien työllistämis- ja integrointi ry
• Nuorisoasiainkeskus
• Opetushallitus (ohjausryhmä)
• Pohjois-Suomen somalialaisten tukiyhdistys ry
• Rauhankasvatusinstituutti
• Sisäministeriö (ja Poliisihallitus) (ohjausryhmä)
• Sovinto ry
• Stadin ammattiopisto
• Suomalais-ruotsalainen kulttuurikeskus Hana-

saari
• Vantaan aikuisopisto
• Vantaan Ohjaamo
• Varia
• Vihreä sivistys- ja opintokeskus Visio
• Viikin nuoristalo
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Suomen somalialaisten liitto, yhdenvertaisuusval-
tuutettu ja ETNO vierailivat Lieksassa ja Joensuus-
sa keväällä 2016. Vierailun taustalla oli ajatus, että 
yhdenvertaisuuden edistäminen auttaa kaikkia. Lii-
ton Collecting Discrimination Cases and Creating 
Awareness –hanke oli osa vierailua. Edustajat tapa-
sivat maahanmuuttajatoimijoita ja kaupunkien joh-
toa. Keskustelu nojautui hyvien etnisten suhteiden 
ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnissa. Osa-
na Lieksan vierailua, edustajat tutustuivat Lieksan 
somaliperheyhdistyksen uuteen kylätaloon, Met-
kaan. Yhdistys oli kunnostanut entistä kunnanlää-
kärin taloa kaikkien maahanmuuttajien oman toi-
minnan tukikohdaksi. 

Perinteinen ja joka vuotinen jäsenjärjestöjemme pu-
heenjohtajien tapaaminen pidettiin Helsingissä jou-
lukuussa. Osallistujia oli 30:stä järjestöstä. Aihee-
na olivat somalialaisten tilannekatsaus ympäri Suo-
mea, kotoutuminen, oleskeluluvat, kuntavaalit, yh-
teistyön tiivistäminen, vapaaehtoistyökulttuurin 
kehittäminen sekä yhteinen postituslista, jonka tar-
koitus on kehittää jäsenjärjestöjen sisäistä tiedon-
kulkua. 

Jäsenjärjestöt pyysivät, että liitto kehittää yhteisten 
avustuksien hakemista, joita liitto koordinoi. Perus-
tetaan nuoriin pohjautuva verkosto, johon jokainen 
jäsenjärjestö nimeää kaksi edustajaa kehittämään 
tätä verkostoa.

Valtakunnallinen toiminta

Puheenjohtajien tapaaminen Helsingissä 2.12.2016. Abdulrahman Rage vastaanotti Valkoisen Ruusun 
Ritarikunnan Ansioristin ETNOn kokouksessa vuo-
den lopussa.

Vierailulla Lieksassa keväällä 2016

Vierailulla Lieksassa keväällä 2016

Vierailulla Joensuussa keväällä 2016



Suomen somalialaisten liiton toimintakertomus 2016 - 9

Liitto on delegoinut osan tehtävistään ja toiminnas-
taan jäsenjärjestölleen valtakunnallisesti. Liitto on 
kuitenkin mukana suunnittelemassa ja koordinoi-
massa kaikkia hankkeita ja tehtäviä. Esimerkiksi jal-
kautumistyö, läksykerhotoiminta, naisten toiminta, lii-
kunta ja vapaa-aikatoiminta ovat tällaisia hankkeita.

Paikallisten jäsenjärjestöjen motivoiminen ja akti-
voiminen on osa liiton toimintaa. Liitto on ollut mu-
kana Oulun ja Lieksan kaupunkien jäsenjärjestöjen 
kanssa järjestämässä paikallisille toimijoille ja so-
malialisväestölle tarkoitettuja seminaareja.

Tasavallan presidentti myönsi liiton varapuheen-
johtajalle Abdulrahman Ragelle Valkoisen Ruusun 
Ritarikunnan Ansioristin vuoden lopussa. Kunnia-
merkki myönnettiin ansiokkaasta hyvien etnisten 
suhteiden edistämistyöstä.

Vaikuttamistyö
Lausuntoja ja kannanottoja kirjoitettiin vuoden ai-
kana 5 kappaletta. Olimme mukana 25 kansalais-
järjestön yhteisessä kannanotossa syksyllä, jossa 
vaadittiin Suomea moninkertaistamaan pakolais-
kiintiö. Lisäksi otimme kantaa mm. katuväkivallan 
kasvamiseen ja Suomen huonoon maahanmuutto-
politiikkaan.

Liitolla oli edustajia eri toimielimissä: 
• ETNO (valtakunnallinen), varsinaisena jäse-

nenä Abdulrahman Rage ja varajäsenenä Kati 
Kantonen

• Yhdenvertaisuusvaltuutettu, Abdule Mahamed
• Poliisin neuvottelukunta, Abdulrahman Rage
• Kestävän kehityksen toimikunta,  

Abdule Mahamed

Tiedotus- ja 
viestintä

Vuonna 2016 vakiin-
nutimme asemaam-
me sosiaalises-
sa mediassa. Face-
bookin tykkäyksiä oli 

vuoden lopussa 579 kappaletta. Twitterissä seuraa-
jia oli vuoden lopussa 692  kappaletta. Uusina so-
siaalisen median kanavina otimme käyttöön Insta-

gramin, YouTuben ja Snapchatin. Seuraajia olem-
me saaneet mukavasti uusillekin kanaville, mm. Ins-
tagramissa seuraajia on jo 94 kappaletta. 

Liiton verkkosivuja kehitettiin edelleen. Syksyn 2016 
aikana verkkosivujen rakenne koki pienen muutok-
sen, kun sivuston käyttäjäystävällisyyttä parannet-
tiin entisestään. Pieniä muutoksia tehtiin myös ulko-
asuun. Verkkosivuilta haetaan eniten yhteystietoja, 
ruoka-ohjeita sekä tulevia tapahtumia.  Vuoden ai-
kana kävijöitä liiton verkkosivuilla oli runsaasti. Tark-
koja käyttäjämääriä emme varmasti osaa sanoa 
kun otimme tarkemman analysoinnin käyttöön vas-
ta 2016 syksyllä. Elokuusta joulukuun loppuun asti 
kävijöitä verkkosivuillemme kertyi 4 910 kappaletta. 
Uutiskirjeen lähetimme vuonna 2016 kolme kertaa. 
Tilaajia uutiskirjeellämme oli vuoden lopussa 172 
kappaletta. Uutiskirjeen ulkoasua kehitettiin rauhal-
lisempaan ja yksinkertaisempaan suuntaan syksyl-
lä 2016. 

Syksyn aikana luotiin liitolle graafinen ohje. Sen 

Ihmisoikeusliitto vieraili toimistolla syksyllä 2016.

Perustimme SSL -veriryhmän syksyllä 2016.

Liiton edustajat Oulussa seminaarissa.
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myötä viestintämateriaalit saatiin yhteneväisiksi ja 
pystymme tekemään ulospäin ammattimaisen nä-
köistä viestintää. Graafisen ohjeen lisäksi uusimme 
liiton esitteen ja loimme SORA -hankkeelle oman 
esitteen. Työntekijöiden ja hallituksen käyntikortit 
uusittiin myös syksyn aikana. 

Viestinnän saralla on tehty myös hankintoja vuo-
den aikana. Uusi järjestelmäkamera auttaa tapah-
tumien taltioimisessa ja YouTube –kanavalle saam-
me kameralla kuvattua laadukasta videota. Kame-
ralle hankittiin myös kolmijalka, jotta videoista tulee 
tasalaatuisempia ja ammattimaisempia. 

Verkkosivuilla olevaa blogia päivitimme vuoden 
2016 aikana 11 kertaa ja mukana oli 4 vierasky-
nää. Blogitoimintaa pyrimme kehittämään ensi vuo-
den aikana. Vieraskynä-kirjoitusten avulla on tar-
koitus tarjota Suomen somalialaistaustaiselle väes-
tölle foorumi, jonka kautta kuka tahansa voi saada 
äänensä kuuluviin tärkeäksi kokemansa asian puo-
lesta. Lisäksi liiton puheenjohtaja kirjoittaa HBL:n 
kolumnia kuukausittain.

Marraskuussa liiton työntekijöille ja hallituksen jäse-
nille järjestettiin ostopalveluna mediakoulutus Ellun 
Kanoilta. Mediakoulutuksen aiheina olivat some-
näkyvyys ja vaikuttamisen keinot sekä toimittajien 
kanssa työskentely. 

Lehdistötilaisuuksia ja haastatteluja annoimme leh-
dille, tv-kanaville sekä radioon noin 10 kertaa vuo-
den 2016 aikana. Kansainvälisiä haastatteluita ja 
katsauksia somalialaisten tilanteesta Suomessa 
järjestimme mm. BBC-Somalille, Somali National 
TV:lle sekä Universal TV:lle. 

Ellun Kanat järjestivät liiton hallitukselle ja työnteki-
jöille mediakoulutuksen vuoden lopussa 2016.

Vai onko sinulla hyviä ideoita joita tahdot toteuttaa 
muiden nuorten kanssa? Mietityttääkö politiikka? Tahdotko tehdä 

monikulttuurista taidetta? Kiinnostaako videoiden 
tekeminen? Tahdotko koota muita nuoria yhteen 

keskustelemaan koulutuksesta? Tai sitten sinulla 
voi olla ihan muita ideoita!

Ota meihin 
yhteyttä  

ja me autamme 
sinua!

Vapaa-ajan toiminnan järjestäminen

Ilmaisutaito:  Esiintymistaitoja ja varmuutta vaikuttamiseen
Mediataito: Kuinka käyttää  ja tulkita mediaa?

Videotyöpajat: Suunnittelu, käsikirjoitus ja kuvaus

Tapahtumien ja työpajojen suunnittelu ja toteutus

Tarjoamme sinulle väylän ja työvälineet vaikuttaa 
yhteiskunnassa tarjoamalla apua esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla:

Haluatkooppia uu
sia taitoja JA keinojavaikuttaa?
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Suomen somalialaisten liitossa käynnistyi vuon-
na 2016 silloisen RAY:n, nykyisen Sosiaali- ja ter-
veysministeriön, rahoittama valtakunnallinen SORA 
-hanke. Kolmevuotisen hankkeen tarkoituksena on 
ennaltaehkäistä somalialaistaustaisten nuorten syr-
jäytymistä, rikollisuutta ja väkivaltaista radikalisoitu-
mista auttamalla nuoria löytämään heidän oma pol-
kunsa ja paikkansa yhteiskunnassa. Toukokuussa 
2016 hankkeessa aloitti kaksi työntekijää: Marian 
Ismail ja Jenni Kalilainen. Syyskuussa puolestaan 
kaksi nuorta aloittivat hankkeen palkattuina avusta-
jina. 

SORA -hankkeen ohjausryhmään kuuluu edustajat 
seuraavista yhteistyökumppaneista: Sisäministeriö 
ja Poliisihallitus, Helsingin kaupunki, Lieksan soma-
liperheyhdistys, Itä-Vantaan somaliperheyhdistys, 
Vuolle, Rikosseuraamuslaitos ja Oikeusministeriö. 
Ohjausryhmän tapaamisia kertyi vuonna 2016 yh-
teensä kolme. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Vuonna 2016 SORA -hanke toimi pääosin pääkau-
punkiseudulla. Hankkeen puitteissa tehtiin yhteis-
työtä sekä pääkaupunkiseudun viranomaisten, et-
tä paikallisten järjestöjen kanssa. Toimintaa suunni-
teltiin yhdessä useamman jäsenjärjestön ja muiden 
toimijoiden kanssa. Kesän ja syksyn aikana Marian 
ja Jenni jalkautuivat järjestökentälle ja loivat suhtei-
ta pääkaupunkiseudun viranomaisiin ja moskeijoihin. 

18.10. järjestimme yhteisen ideointitilaisuuden, johon 
kutsuimme edustajia eri järjestöistä ja viranomaisis-
ta, mm. poliisista ja Helsingin kaupungin nuoriso-
asiainkeskuksesta, ja yhdessä ideoimme tapahtumia 
ja toimintoja nuorille. Tapahtumassa syntyi uudenlai-
sia ideoita työpajojen ja tapahtumien järjestämisestä, 
ja kuinka nuoria voi saavuttaa parhaiten. 

Moskeijoiden kanssa keskustelimme yhdessä tur-
vallisuudesta ja yhteistyön merkityksestä 18.11. 
Paikalla oli edustajat kahdesta eri moskeijasta, ja 
keskustelimme rikollisuuden ja väkivaltaisen radika-
lisaation ehkäisystä moskeijoiden sisällä. Tilaisuut-
ta seurasi viranomaisten ja asiantuntijoiden kes-
kustelutilaisuus 13.12, jossa kartoitimme yhteistyön 
mahdollisuuksia ja tarvetta eri toimijoiden välillä. 
Paikalla oli muun muassa väkivaltaisen radikalisaa-
tion tutkija, kaupungin turvallisuusyksikön edustaja, 
poliisin ennaltaehkäisevän toiminnan asiantuntija, 
sekä imaami. 

Yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa
Jäsenjärjestöt ovat olleet hankkeessa merkittä-
vässä roolissa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. 
Vuonna 2016 hankkeen toimiessa pääkaupunki-
seudulla myös pääkaupunkiseudun jäsenjärjestö-

SORA -hanke

SORA -hankkeen ohjausryhmän kokous syksyllä.

Turvallisuuskeskustelua muiden toimijoiden kanssa.
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jen kanssa tehtävä yhteistyö oli tärkeässä roolis-
sa. Jenni ja Marian tutustuivat kesällä ja syksyllä eri 
jäsenjärjestöjen toimintaan, ja useiden järjestöjen 
kanssa yhteistyö on jo aloitettu. Useimmissa tapah-
tumissa mukana järjestämässä on ollut ainakin yksi 
jäsenjärjestö, mutta myös järjestöjen olemassa ole-
vaa toimintaa on tuettu hankkeen puitteissa.

SORA -hanke tukee Konsom-nuoret ry:n järjestä-
mää jalkautumistyötä. Jalkautumistyössä kiinnostu-
neet ja aktiiviset vanhemmat jalkautuvat asemille ja 
muille seuduille jossa rauhattomuutta on ilmennyt. 
Vanhemmat keskustelevat nuorten kanssa, ja tilan-
ne onkin rauhoittunut useilla eri Helsingin alueilla. 
Jäsenjärjestöistä myös mm. MPMTO ry ja Itä-Van-
taan somaliperheyhdistys tekee aktiivista jalkautu-
mistyötä pääkaupunkiseudulla.

21.12. Jenni osallistui yhdessä liiton muiden edus-
tajien kanssa Oulussa Pohjois-Suomen somalia-
laisten tukiyhdistyksen järjestämään seminaariin, 
jossa keskusteltiin yhdessä poliisin edustajan kans-
sa, esiteltiin liiton ja SORA -hankkeen toimintaa se-
kä tutustuttiin Pohjois-Suomen somalialaisten tu-
kiyhdistyksen toimintaan. Paikalla oli myös Oulun 
kaupungin edustaja, joka kertoi kaupungin uusis-
ta liikuntamahdollisuuksista ja kotoutumista edistä-
västä toiminnasta. 

Koulutusta ja työllistyminen
Elokuussa Suomen somalialaisten liitto alkoi tukea 
SORA -hankkeen puitteissa Viikissä jo pitkään va-
paaehtoisvoimin toiminutta läksykerhoa. Läksyker-
hossa paikalliset vapaaehtoiset auttavat lapsia ja 
nuoria läksyissä viikonloppuisin. 

Elokuun 15. päivä järjestettiin yhdessä Itä-Vantaan 
somaliperheyhdistyksen kanssa infotilaisuus van-
hemmille Koivukylän moskeijassa. Paikan päällä 
vanhemmat saivat lisää tietoa suomalaisesta kou-
lutusjärjestelmästä, ja kuinka nuorta voi tukea kou-
lunkäynnissä ja kannustaa opiskelemaan. Vanhem-
pia puhututti etenkin nuorten haasteet opintojen jat-
kamisessa peruskoulun tai lukion jälkeen. Keskus-
telimme yhdessä, kuinka useat nuoret eivät pääse 
opiskelemaan monenkaan vuoden yrittämisen jäl-
keen. 

1.10. puolestaan järjestimme jälleen Koivukylän 
moskeijassa nuorille suunnatun koulutustilaisuu-

Infotilaisuus vanhemmille koulutuksesta Koivukylän 
moskeijassa.

Koulutustilaisuus nuorille Koivukylän moskeiijassa.
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den. Tilaisuudessa oli kuusi eri nuorta, jotka kertoi-
vat ammateistaan ja opinnoistaan. Tämän jälkeen 
nuoret pystyivät vapaasti kysymään kiinnostavista 
aloista. Tapahtuma toimi luontaisena jatkumona ai-
emmalle tapahtumalle. 

Järjestimme espoolaisen Maahanmuuttajien työllis-
tymis- ja integrointi ry:n kanssa työllistymisillan, jol-
loin vedimme paikallisille nuorille kaksi erillistä työ-
pajaa. Työpajojen aiheina oli CV:n teko ja työhaas-
tatteluihin valmistautuminen. Lisäksi paikan päällä 
oli Ohjaamo Espoon työllistymisen asiantuntija, jo-
ka neuvoi nuoria kuinka töitä haetaan. 

Vapaa-ajan toiminta ja nuorten 
vaikuttamismahdollisuudet

Heinäkuun alussa järjestettiin Viikin nuorisotalolla 
tytöille ja nuorille naisille Ramadanin päättymisen 
kunniaksi Eid -juhla. Juhlassa syötiin hyvin, leikittiin 
leikkejä, tanssittiin ja järjestettiin tietovisa. 

Viikolla 41 Jenni kävi Irlannissa Erasmus+ koulu-
tuksessa. Koulutuksen aiheena olivat metodit ja 
työkalut nuorisotyöhön, ja etenkin Erasmus+ Nuo-
risovaihtojen toteuttamiseen vaadittavat taidot. Eri-
laisten harjoitteiden ja ryhmätöiden kautta kurssilla 

tutustuttiin kan-
sa invä l i s t en 
nuorisovaihto-
jen toteuttami-
seen ja nuor-
ten omien pro-
jektien ohjaa-
miseen. 9.12 
liiton tiloissa 
järjestettiinkin 
avoin infotilai-
suus kansain-
välisistä nuo-
risovaihdoista, jossa nuoret pääsivät tutustumaan 
nuorisovaihtojen suunnitteluun harjoitteiden kautta. 
27.12 puolestaan järjestettiin nuorten kanssa en-
simmäinen varsinainen suunnittelutapaaminen. Täl-
löin nuorten kanssa yhdessä työstettiin nuorisovaih-
toon sopivaa aihetta, ja aloitettiin Suomen somalia-
laisten liiton ensimmäisen kansainvälisen nuoriso-
vaihdon suunnittelu.

Lokakuussa alkoivat myös joka sunnuntaiset tyt-
töjen illat yhteistyössä Konsom-nuoret ry:n kanssa 
Kettutien nuorisotalolla. Tyttöjen illoissa keskustel-
tiin nuorille tärkeistä asioista, leivottiin yhdessä, kat-
sottiin elokuvia ja leikittiin leikkejä. Osallistujia syk-
syn mittaan kerääntyi noin 25. 

29.10. SORA -hanke järjesti yhdessä Rauhankas-
vatusinstituutin kanssa keskusteluillan, jossa pai-
kan päällä oli edustajia useammasta järjestöstä, ja 
keskustelun johtajana oli palkittu skotlantilainen yh-
teisöaktiivi Farkhanda Chaudhry. Saimme kuulla 
hyödyllisiä neuvoja ja kokemuksia Glasgow:n mus-
limiyhteisöltä, ja keskustella vaikuttamismahdolli-
suuksien suomista ja nuorten muslimien tukemi-
sen merkityksestä väkivaltaisen radikalisaation eh-
käisyssä. 

Eid -juhla tytöille heinäkuussa 2016.

Kansainvälisen nuorisovaihdon infotilaisuus.

Jenni Erasmus+ -koulutuksessa 
Irlannissa.

Rauhankasvatusinstituutin kanssa yhteistyössä järjes-
tetty keskustelutilaisuus. Keskustelua johti yhteisöak-
tiivi Farkhanda Chaudhry (kuvassa alarivissä toinen 
vasemmalta).
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Lokakuussa 2015 alkoi liitossa Suomen somalia-
laistaustaisen väestön kohtaamaa rasismia ja syr-
jintää kartoittava Open Society Foundation rahoitta-
ma tutkimushanke. Hankkeessa kerätiin kokemuk-
sia somalialaistaustaiseen väestöön kohdistuvas-
ta syrjinnästä ja tehtiin sitä tunnetuksi. Hankkeella 
oli työntekijä, joka koordinoi sitä. Hankkeessa oli-
vat mukana toteuttamassa tiiviisti yhteyttä niin Yh-
denvertaisuusvaltuutetun toimisto, ETNO ja jäsen-
järjestöt. Tutkimustietoa analysoitiin ja niistä painet-
tiin sekä suomen että englannin kiellä kirja. Kirjan 
Julkaisu päivänä paikalla olivat eri medioiden edus-
tajat. Kirjasta tehtiin juttuja lehtiin.

Euroopan unionin syrjintää kartoittavan hankkeen 
tiimoilta oltiin yhteydessä liittoon, johon liitto antoi 
raportin suomensomalialaisten tilanteesta.

Liitto isännöi naisten- ja ihmisoikeuksia edustavaa 
Somalian kansainedustajien vierailua Suomessa. 
Vieraille järjestettiin keskustelutilaisuus Suomen ul-
koasiainministeriön erityisavustaja Pekka Haavis-
ton kanssa.

Somalian Punaisen Puolikuun presidentti Yusuf 
Hassan Mohamed vieraili Suomessa. Järjestimme 
keskustelutilaisuuden Suomessa asuvan somalidi-
asporan ja Punaisen Puolikuun toiminnanjohtajan 
kanssa. 

Lokakuussa 2016 järjestettiin Somalialaisen kirjalli-
suuden messut. Pohjoismaista saapui pääkaupun-
kiseudulle kirjailijoita, tutkijoita ja opettajia, jotka tuli-
vat pitämään kirjamessuja Suomeen. Messut pidet-
tiin muutamassa eri paikassa pääkaupunkiseudulla. 
Esillä oli mm. somalialaisia lastenkirjoja.

Järjestimme esittelytilaisuuden Itäkeskuksen II-
RIS-keskuksessa Euroopan ensimmäisistä sirkus 
esityksistä 1800–1900 luvulla. 

Kansainvälinen toiminta

Somalian Punaisen Puolikuun presidentin vierailu.

Kirjallisuusmessut ja sirkusesitykset -tapahtuma.

Lehdistötilaisuus Open Society Foundationin rasis-
mia ja syrjintää kartoittavan tutkimushankkeen ra-
portin julkaisusta.
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Jäsenjärjestöt

Jäsenjärjestöjen kanssa teemme tiiviisti yhteistyö-
tä ja tuemme heidän toimintaa. Osallistuimme hel-
sinkiläisten jäsenyhdistyksiemme toimintojen ja ta-
pahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi 
koulutamme jäsenjärjestömme edustajia ja autam-
me hankkeiden hakemisessa ja toiminnan organi-
soimisessa.

Yksilöneuvonta
Liittoon tulee päivittäin 3-5 henkilöä erilaisista syistä 
ja liitto pyrkii avustamaan kaikkia asiakkaita. Palve-
lu on suurimmaksi osaksi ohjaamista eteenpäin so-
siaali- ja muihin viranomaispalveluihin, asiakirjojen 
tulkkaaminen sekä avustaminen lomakkeiden täyt-
tämisessä. Yleisimmät asioinnin aiheet ovat maa-
hanmuuttoviraston erilaiset hakemukset ja täyden-
nyspyynnöt, lastensuojelu tapaukset, asumiseen, 
koulutukseen ja työllistymiseen liittyvät asiat sekä 
Kelan ja Sosiaalitoimiston asiat. Näiden asioiden tii-
moilta toimistolla kävi vuonna 2016 114 asiakasta.

Sovittelutoiminta
Liitto toimii tarvittaessa sovittelija yhteisön sisäl-
lä syntyvissä erimielisyyksissä. Toimimme myös-
kin sovittelijoina naapuririidoissa, asiakkaiden ja vi-
ranomaisten väärinymmärryksissä ja sen tyyppisis-
tä sovittelua tai selvennystä vaativissa tapauksissa.

Vuoden 2016 aikana liitto oli mukana kahdessa 
naapurikiistassa, jotka saatiin poliisin ja syyttäjävi-
raston kanssa yhteistyössä hoidettua. Riitojen so-
vittelussa olivat myöskin mukana moskeijat. Lisäk-
si olimme mukana kolmessa asukkaiden ja kiinteis-
töyhtiöiden välisessä riidoissa sovittelijana.

Kielitestipalvelut

Kielitestipalveluja on järjestetty yhteistyössä suo-
menkielen opettajan Anu Arvosen kanssa. Luku- ja 
kirjoitustaidottomina maahan saapuneilta maahan-
muuttajilta, jotka eivät ole käyneet kouluja, ei vaadi-
ta kansalaistamisen yhteydessä YKI-testin tason 3 
saavuttamista vaan he voivat hakea kielitaitoedelly-
tyksestä poikkeusta osoittamalla suullisen alkeista-
son suomenkielen taidon ja sen, että ovat säännöl-
lisesti osallistuneet opetukseen. 

Somalialaisten liitto on yhdessä opettajien kanssa 
järjestänyt mahdollisuuden osallistua kielitaitoarvi-
oon liiton tiloissa ja liittää siitä saadun lausunnon 
kansalaisuushakemukseensa. Vuonna 2016 kieli-
taitoarvioinnissa kävi 32 henkilöä.

Edunvalvonta ja neuvontapalvelu

Liitto antaa yksilöneuvontaa sitä tarvitseville.
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Hygieniapassikurssi
Järjestimme hygieniapassikoulutuksen syksyllä 
2016. Kurssille ilmoittautui yli 60 henkilöä, mutta 
koulutukeen voitiin ottaa vain 35 henkilöä. Koulu-
tusta oli tulkkaamassa ammattilainen tulkki. 34 hen-
kilöä läpäisivät hyväksytysti kurssin. 

Naapurikahvilat
Järjestimme myös vuonna 2016 jokakeväisen naa-
purikahvilan, jonka tarkoituksena on luoda hyvät 
kontaktit alueen toimijoiden ja liiton naapuruston 
kanssa. Tapahtumasta tiedotettiin kolme viikkoa ai-
kaisemmin liiton kotisivuille ja mainosilmoituksil-
la naapuruston rappukäytäviin ja ilmoitustauluihin. 
Vuoden 2016 aikana järjestimme kaksi naapurin-
kahvilailtaa, joihin saapui paljon osallistujia. Tapah-
tumissa oli leppoisa tunnelma ja tarjoilla oli aina 
pientä purtavaa.

Nuorille järjestetyt tilaisuudet ja toiminta 
Järjestimme liiton tiloissa nuorille 18–29 vuotiaille 
suunnatun paneeli ja väittelytilaisuuden, jossa nuo-
ret jaettiin neljään eri ryhmään ja heille annettiin eri-
laisia aiheita väiteltäväksi ja pohdittavaksi. Tapahtu-
ma sai nuorilta positiivisen palautteen ja sitä toivot-
tiin uudelleen järjestettäväksi.  

Tapahtumat ja muut toiminnot

Fifa-turnaus järjestettiin teineille liiton ti-
loissa. Turnaukseen osallistui 12 kilpaili-
jaa, joista voittaja palkittiin. 

Toukokuussa aloitettiin kerran viikossa 
järjestetyt leivontatunnit. Leivontatuntien 
ideana oli, että osallistujat opettavat toi-
silleen erilaisia leivonnaisia. Osallistujat 

olivat suurimmaksi osaksi nuoria äitejä.

Suomen somalialaisten liitto järjesti tyttöjen lei-
rin 15–17 vuotiaille tytöille 23.-25.12.2016. Leirille 
osallistui 47 tyttöä. Leiriohjelma koostui erilaisista 
tyttöjen kasvua ja kehitystä tukevista asioista haus-
kanpitoa unohtamatta. Ohjelman suunnittelussa 
käytimme tyttöjen omia ideoita ja ajatusmaailmaa. 
Halusimme herätellä leirin aikana tyttöjen sisäisiä ja 
ulkoisia vahvuuksia ja ominaisuuksia, jotka saatta-
vat jäädä huomaamatta.

Keräsimme palautetta leiriläisiltä sekä ohjaajilta. 
Leiriläisten palautteesta kävi ilmi, että tytöt kaipaa-
vat vain tytöille suunnattua toimintaa, missä he voi-
vat rauhassa miettiä tyttöyteen ja naiseksi kasvami-
seen liittyviä asioita.

Hygieniapassikurssilaisia

Tyttöjen leiri 23.-25.12.2016
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Terveyden edistäminen

Liitto järjesti suomensomalialaisille kaksi ”Onko keit-
tiösi Suomessa vai Somaliassa?” -ravitsemusiltaa, 
joiden tarkoituksena oli valaista kuulijoille omalla äi-
dinkielellä kuinka tärkeä osaa hyvinvointia ruokava-
lio ja se mitä syö ovat. Ravitsemusilloissa ravitse-
musterapeutti  Raija Partanen vertaili suomalaista 
ja somalialaista keittiötä ja ruokatottumuksia. Tilai-
suudet järjestettiin Somalialaisessa Banaadir kah-
vilassa ja Kontulan lähiöasemassa. Kummassakin 
tilaisuudessa oli tulkki paikalla. Tilaisuuksiin saapui 
paikalle paljon osallistujia.

Mielenterveysongelmat ovat vielä tabu somaliyh-
teisön keskuudessa, eikä siitä mielellään puhuta 
ja yleensä mielenterveysongelmista kärsivä saat-
taa joutua yhteisön puheenaiheeksi tai pilkkaamak-
si. Järjestimme aiheesta kaksi keskustelutilaisuutta 
elokuussa ja syyskuussa, joihin osallistui vanhem-
pia, opettajia ja lääkäreitä.

Liitto oli mukana jäsenjärjestöjensä järjestämis-
sä erilasissa urheilutapahtumissa ja turnauksissa. 
Osallistuimme tapahtumien toteuttamiseen ja me-
nojen kustannuksiin.

Helsingin kaupungin KYKY-hanke 
Liitto on edustajana ja toimii yhteistyökumppanina 
KYKY-hankkeessa, joka on Helsingin kaupungin 
Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Hankkees-
sa etsitään maahan muuttaneille kotivanhemmille 
kunta-järjestöyhteistyönä yksilöllisiä reittejä ammat-
tiopiskeluun, palkkatyöhön, yrittäjyyteen ja yhteis-
kunnalliseen osallisuuteen. KYKY-hankkeen tavoit-
teena on parantaa helsinkiläisten maahan muutta-
neiden kotivanhempien hyvinvointia, kehittää hei-
dän kansalaistaitojaan sekä yhteiskuntatietouttaan 
ja sitä kautta kannustaa kohti opintoja ja työelämää.

Kannustus ja stipendit

Suomen somalialaisten liitto on tapansa mukaan ol-
lut mukana tukemassa hyvin koulussa pärjänneitä 
somalialaisia nuoria. Jaoimme vuonna 2016 stipen-
dejä ja lahjakortteja. Liitto pyrkii osallistumaan kou-
lujen päätösjuhliin onnittelemaan ja kannustamaan 
nuoria opiskelussa. 

Eid -juhla
Syyskuussa muslimien Eid -juhlan kunniaksi järjes-
timme lapsiperheille leikkipäivän Pihlajamäen nuo-
risopuistossa. Vuokrasimme juhlijoille pomppulin-
noja ja muita leikkilaitteita. Paikalle saatiin myös 
nuorimpia osallistujia paljon kiinnostava poliisiauto. 
Tapahtuma oli kokopäiväinen ja se veti paljon kävi-
jöitä. 

Ravitsemusterapeutti Raija Partanen tuli vetämään ravitsemusiltoja syksyllä 2016.

Leikkipäivä Pihlajanmäen nuorisopuistossa 
12.9.2016
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