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Suomi-Somalia Seura juhlistaa ensi vuonna 30 
vuoden taivaltaan. Juhlavuoden edellä on hyvä 
tehdä lyhyt katsaus seuran historiaan, nykyiseen 

toimintaan sekä katsoa samalla tulevaisuuteen. 
Seuran perustivat vuonna 1986 suomalaiset kehi-

tysyhteistyön asiantuntijat. Seuran tarkoituksena oli 
Suomen ja Somalian välinen kulttuuri- ja tiedonvaihto. 
Seuraavana vuonna seura alkoi ulkoministeriön tuella 
julkaista Somalia-tiedotuslehteä, joka on vuodesta 1995 
ilmestynyt kaksi kertaa vuodessa.  

Ensimmäisten somalialaisten turvapaikanhakijoiden 
saapuessa Suomeen 1980-luvun lopulla oli onni, että 
seura oli jo perustettu ja seuran aktiivit tekivät tärkeää 
työtä avustaessaan viranomaisia pakolaisten vastaan-
otossa ja myöhemmin pakolaisia  näiden kotoutumises-
sa. 

Seuralla on aina ollut tärkeä rooli tiedonjakajana. 
Seuran toimijat ovat olleet järjestämässä lukemattomia 
Somaliaa ja sen kulttuuria koskevia näyttelyitä, seminaa-
reja ja muita tapahtumia. Näiden tarkoituksena on ollut 
lisätä ihmisten välistä ymmärrystä ja tukea yhteisöjen 
yhteiseloa. 

Kieli on tärkeä osa kommunikaatiota. Suomen 
kielen oppiminen edistää kotoutumista, ja 
toisaalta suomalaisten tutustuminen somalin 

kieleen on tärkeä osa kulttuurinvaihtoa. Seura on muun 
muassa ollut mukana järjestämässä somalin kielen kurs-
seja työväenopistossa ja tekemässä suomi–somali-sana-
kirjoja. Somalin kieleen liittyvä työ on myös edistänyt 
viranomaisten ja esimerkiksi suomenkielisten opettajien 
kykyä kommunikoida somalinkielisten kanssa. 

2000-luvulta lähtien seura on myös osallistunut 
Somalian jälleenrakentamiseen kehitysyhteistyön kautta. 
Perusteellisten selvitysten jälkeen seura aloitti terveys-
sektorin hankkeita Somalimaassa ja Etelä-Somaliassa 
vuonna 2002. 

Hankkeissa on hyödynnetty seuran toimijoiden 
laaja-alaista osaamista, asiantuntemusta ja koulutusta, 
vaikka hankkeet on monesti jouduttu toteuttamaan 
hyvin haastavissa olosuhteissa. Seura jatkaa toimintaa 
kehitysyhteistyössä painottaen somalialaisen paikal-
lisyhteisön osallisuutta ja omistajuutta hankkeista. 
Tavoitteena on järjestää kehitysyhteistyötoiminta siten, 

Puheenjohtajalta

Juhlavuoden edellä
että paikallisyhteisö ja -aktiivit voivat  jatkaa toimintaa 
kestävästi myös hankkeiden päätyttyä.  

Seura on myös ottanut roolin aloitteiden tekijänä ja 
eri tahoja yhteen tuovana välittäjänä. Seura oli muun 
muassa mukana perustamassa Suomi–Somalia-verkos-
toa, ja seuran piirissä ollaan iloisia, että verkostosta on 
tullut elinvoimainen ja kokoava toimija Suomen So-
maliaan kohdistuvassa kehitysyhteistyössä. Seura myös 
aloitti Mogadishun tuberkuloosihankkeen, jonka se 
siirsi Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry:n hoiviin vuonna 
2007. 

Seura jatkaa tulevinakin vuosina työtään suomen-
somalialaisen yhteisön hyväksi sekä monikulttuu-
risen yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Suomessa tehtävän työn keskiössä on tukea kotoutu-
mista ja ehkäistä syrjäytymistä, erityisesti nuorten osalta. 
Toisena keskeisenä toiminta-alana on rasismin ehkäise-
minen ja tärkeän suomalais-somalialaisen kulttuurityön 
jatkaminen. Jatkuva tiedon ja yhteisten kokemusten 
jakaminen on tärkeä osa monikulttuurisen ja hyvinvoi-
van yhteiskunnan rakennusta. 

Lähitulevaisuudessa seuran tavoitteena on entisestään 
vankentaa toimintaa ja saada toiminnalleen omat tilat 
Helsingissä. Tämä mahdollistaa jäsenillemme matalan 
kynnyksen tapahtumat ja tapaamiset, joita on toivottu 
enemmän. 

Seuran pitkäaikaisessa toiminnassa on tällä haavaa 
nähtävissä luontevaa sukupolven vaihdosta. Samalla 
kun varmistetaan seuran toiminnan jatkuvuus, niin 
iloitsemme siitä, että toimintaan tulee mukaan uusia 
nuoria jäseniä ja tuoreita ideoita toiminnan kehittämi-
seksi tulevaisuudessa. Seuran erityisenä vahvuutena on 
jäsenistömme monimuotoisuus – jäsenet ovat kanta-
suomalaisia sekä somalialaistaustaisia eri puolilta Soma-
liaa, nuoria ja vanhoja; he työskentelevät eri aloilla, ja 
heillä on monenlaisia taitoja ja kiinnostuksen kohteita. 
Tämä innostunut ja monipuolinen jäsenistö on tärkeä 
voimavara paitsi suomensomalialaiselle yhteisölle myös 
suomalaiselle yhteiskunnalle.

Mariko Sato
Suomi-Somalia Seuran puheenjohtaja
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Ulkomailla asuvat somalit lähettävät 
Somaliaan sukulaisilleen ja ystävil-
leen noin 1,1 miljardia euroa vuosit-
tain. Se vastaa esimerkiksi Suomen 
koko kehitysapua kaikkialle maail-
maan ja 25–45 prosenttia Somalian 

kansantuotteesta. Se on Somaliassa iso raha: Yli 40 
prosenttia väestöstä on riippuvaisia näistä rahalähetyk-
sistä. Summa on enemmän kuin maa vastaanottaa apua 

ja sijoituksia yhteensä.
Maailmalla on viime aikoina uutisoitu paljon siitä, että 

kansainväliset pankit sulkevat rahansiirtoyritysten tilejä 
rahanpesun ja terrorismin pelossa.

Viimeisimpänä esimerkkinä on yhdysvaltalainen 
Merchants Bank, joka ilmoitti sulkevansa välitysfirmo-
jen tilit helmikuun 2015 aikana. Sen kautta on lähetetty 
60–80 kaikista Somaliaan Yhdysvalloista suuntautuneis-
ta rahalähetyksistä. Britanniasta viimeinen rahanlähe-

Yhdysvallat ja Britannia sulkevat rahanlähetyskanavia Somaliaan. Jopa 
40 prosenttia Somaliassa asuvista on rahalähetyksistä riippuvainen. 
Toistaiseksi ainoa kanavat Suomessa sulkenut pankki on Nordea.

tykset salliva pankki on Barclays, joka sekin on yrittä-
nyt sulkea tilejä pitkään. Kanava on auki toistaiseksi 
oikeuden päätöksellä.

Nordea sulki tilin Suomessa
Suurin rahansiirtoyrityksistä Afrikkaan on Dahabshiil. 
Sen Suomen-toimipisteen johtaja Kaise Warsame on 
huojentunut siitä, että Suomessa toimintaedellytykset 
ovat pysyneet kunnossa.

”Nordea sulki meidän tilimme vuoden 2013 lopus-
sa, mutta muut pankit eivät ole seuranneet perässä”, 
Warsame sanoo.

Tuolloin Warsame pelkäsi, että OP-Pohjola ja Danske 
Bank – joissa Dahabshiilillä myös on tilit – seuraisivat 
Nordean esimerkkiä.

”Nordea ei sanonut, että täältä lähetetyt rahat mene-
vät terrorismin tukemiseen, mutta sieltä kyllä sanottiin, 
että tällainen riski on”, Warsame muistelee.

Hänen mukaansa terrorismin tukemisella pelottelevat 
usein sellaiset tahot, joilla on poliittisia tai taloudellisia 
intressejä häiritä rahalähetyksiä. Keskimäärin lähetykset 
Somaliaan ovat pieniä, kehitysjärjestö Oxfamin tuoreen 
raportin mukaan alle 200 dollaria (175 euroa) kerral-
laan.

”Kysy itseltäsi: jos joku lähettää 50 tai 100 euroa 
äidilleen tai lapsilleen, kuinka paljon se auttaa terroriste-
ja?” Warsame sanoo.

Elintärkeä tulonlähde
Pankkien nihkeily kumpuaa siitä, että rahanpesu- ja 
terrorismisäädöksiä kiristettiin erityisesti Yhdysval-
loissa, Britanniassa ja Australiassa syyskuun 11. päivän 
terrori-iskujen jälkeen. Somaliaa pidetään riskialttiina 
kohteena, sillä maassa ei ole toimivaa pankkisektoria ja 
siellä toimii terroristijärjestöjä.

Oxfamin ”Hanging by a Thread – The Ongoing 
Threat to Somalia’s Remittance Lifeline” -raportin 
mukaan yli 80 prosenttia Somalian startup-yritysten 
rahoituksesta tulee ulkomailla asuvilta sukulaisilta. 
Rahaa käytetään myös perustarvikkeiden, asumisen ja 

koulunkäynnin rahoittamiseen.
”Pitää muistaa, että siellä ihmisten sosiaaliturva 

riippuu meistä”, sanoo Kaise Warsame. ”Minun äitini 
terveydenhuolto ja eläkkeet – se olen minä. Kun saan 
rahaa, lähetän siitä ensin osan äidilleni, sitten vasta 
ostan ruokaa.”

Raha liikkuu kanavasta riippumatta
Täysin sataprosenttista varmuutta ei voi Warsamekaan 
antaa sille, että yhtään euroa ei päätyisi terroristeille. 
Helsingin käräjäoikeus tuomitsikin loppuvuodesta 
neljä suomensomalialaista ehdolliseen vankeuteen 
terrorismin rahoittamisesta. Summat vaihtelivat Long 
Play -julkaisun mukaan runsaasta satasesta hieman yli 
kahteentuhanteen euroon.

Oxfamin raportista uutisoinut The Guardian kutsuu 
tilannetta ironiseksi. Pankit perustelevat rahansiirto-
jen rajoittamista sillä, että se saattaa ruokkia laitonta 
toimintaa. Samalla niiden omat päätökset pakottavat 
rahansiirrot maan alle.

Muualla asuvat sukulaiset eivät voi lopettaa omais-
tensa auttamista, joten rahaa lähetetään esimerkiksi 
kotimaahan matkaavien ihmisten mukana, eikä siitä jää 
jälkiä mihinkään.

”Tietenkin epävirallinen rahojen lähettäminen on 
paljon riskialttiimpaa”, Warsame sanoo. ”Jos pankit 
laittavat rahakanavat kiinni, se raha lähtee joka tapauk-
sessa. On minun perusoikeuteni, että saan lähettää 
rahaa äidilleni.”

On kuitenkin yksi seikka, joka on omiaan vähentä-
mään rahalähetyksiä: aika. The Guardianin siteeraamien 
tutkimusten mukaan toisen polven maahanmuuttajat 
lähettävät vanhempiaan vähemmän rahaa yksittäisille 
sukulaisille, kun henkilökohtaiset siteet näihin eivät 
enää ole niin vahvat. He puolestaan auttavat vanhem-
piaan useammin paikallisia yhteisöjä tai lähtömaan 
kansallista kehitystä.Rahalähetykset Suomesta 

Somaliaan toimivat vielä

ESA SALMINEN

Rahansiirtoyrityksistä suurin, Dahabshiil, toimii muun muassa Helsingin Hämeentiellä. 

Rahanvaihtajia Hargeisan kadulla Somalimaassa.

TAPIO SALMINEN

Julkaistu aiemmin kepa.fi-sivustolla.
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Suomi-Somalia Seuran edustajat kävivät arvioimassa 
hankettaan Somaliassa viime marras-joulukuussa.
YUSUF M. MUBARAK JA NASRO FARAH

Tuoreita 
kuulumisia 
neuvolasta

Afmadow’n neuvolalle. Samoin ostaa Diif, Qoqani 
ja Dhobleylle sinne suunniteltuja laboratoriolaitteita 
ja muita tarvikkeita. Matkan tarkoituksena oli tavata 
Afmadow:ssa yhteistyökumppani Sahal Healthcare and 
Development Associationin edustajat ja työntekijät, 
paikallishallinto, tavata paikallisia, järjestää tapaami-
sia, seminaareja ja koulutuksia paikalliselle järjestölle 
ja samalla katsastaa seuran hankkeita Afmadow’ssa ja 
keskustella erilaisistahaasteista, joita yhteistyökumppani 
kohtaa paikallisesti. 

Nairobiin saavuttiin aamuyöllä 14.11.2014. Samana 
päivänä iltapäivällä tavattiin yhteistyökumppanijär-
jestön edustaja, jonka kanssa kävimme yhdessä läpi 
matkasuunnitelman, tehtäviä ja aikataulua. Tilanteen 
katsastamisen ja hintojen arvioinnin jälkeen päädyimme 
ostamaan lääkkeet Nairobin keskustaa lähellä sijaitse-
vasta lääketukusta. Laboratoriotarvikkeet ja -laitteet 
päätettiin ostaa Chemiquic-nimisestä laboratorio 
laitteiden ja tarvikkeiden erikoisliikkeesta. Loppupäivä 
ja seuraavat kaksi päivää menivät lääkkeiden, laitteiden 
ja tarvikkeiden ostamiseen, hakemiseen ja pakkaami-
seen. Samoin Ramaad ympäristöhankkeen siementen 
hakemiseen.

 

Suomen suurlähetystössä kävimme 17.11. Ta-paa-
misessa seuran osalta oli mukana Nasro Farah ja 
Yusuf  Mohamed, lisäksi oli mukana Jubbalandin 

terveysministeriön virkaa tekevä johtaja, joka oli sa-

maan aikaan vierailemassa Nairobissa ja jonka pyysim-
me mukaan. Tarkoituksena oli, että hän voisi keskus-
tella suurlähettilään kanssa Jubbalandin tapahtumista ja 
kertoisi terveydenhuollon tilasta alueella. Tapaaminen 
onnistui eritäin hienosti. 

Suurlähettiläs Sofie Form-Emmesberger ja Somalian 
asioista lähetystössä vastaavat Liisa-Maria Keates ja 
Sara Karlsson ottivat meidät lämpimästi vastaan. Ensin 
tapasimme ja keskustelimme suurlähetillään kanssa 
Somalian tilanteesta. Keskusteluissa tuli esille Suomen 
yhteistyö ja panokset Somalian jälleenrakentamiseksi. 
Keskustelussa olimme samaa mieltä siitä, että Suo-
men ja EU:n tuki Somalialle on tärkeä, samoin siitä, 
että tukea olisi tarvetta kohdentaa tehokkaammin ja 
oikeudenmukaisemmin koko Somaliaan. Olimme myös 
samaa mieltä siitä, että terveydenhuolto-, opetussektori 
ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä nuorten että 
naisten aktivoimiseen tähtääviin hankkeisiin olisi tärkeä 
priorisoida. Suurlähettiläs kertoi keskustelussa, että he 
tekevät töitä Somalian auttamiseksi, ja että lähetystössä 
toimii Somalian asioista vastaava tiimi, jossa mukana 
Liisa-Maria ja Sara. Samalla hän painotti neuvolan 
keltaisten äitien ja lasten kuolleisuutta vähentävien 
hankkeiden ja toimenpiteiden tärkeyttä Suomen kehi-
tysavussa. Suurlähettiläs Sofie keskusteli tapaamisessa 
Jubbalandin terveysministerin virkaa tekevän johtajan 
Dr. Ahmed Sadiqin kanssa. Dr. Sadiq kertoi Jubbalan-
din tilanteesta varsinkin terveydenhuollosta. Samalla 

hän toivoi Suomelta enemmän tukea ja näkyvyyttä 
Somali-assa ja Jubbalandissa.

Dr. Sadiq kiitti puheessaan Suomea ja Suomi–Soma-
lia-seuraa sen neuvolatoiminnasta Afmadow’ssa sekä 
Diif, Qoqani ja Dhobleyssa suunnitelmista laajentaa 
sinne myös neuvolatoimintaa lähivuosina. Lisäksi hän 
kiitti seuran osallistumista Afmadow’n neuvolan ylläpi-
dosta vuodesta 2011 lähtien. Hän tuki ajatusta laajentaa 
ensin laboratoriotoimintaa Diif, Qoqani ja Dhob-ley 
alueelle ja sen jälkeen muuta neuvolatoimintaa alueen 
terveydenhuollon kohentamiseksi. Keskustelun päät-
teeksi sovittiin, että palataan asioihin hankematkan 
jälkeen, samalla suurlähettiläs toivotti seuran edustajille 
turvallista matkaa Somaliaan. Tapaamisessa luvattiin 
lähettää kutsun itsenäisyyspäivänjuhlaan. Suurlähettiläs 
myös ilmoitti, että me voimme myös keskustella Soma-
lian tiimoilta Somalia-tiimin kanssa, joka varasi meille 
aikaa käynnille. 

Tämän jälkeen siirryimme toiseen huoneeseen, jossa 
Somalia-aiheinen keskustelu jatkui Liisa-marian ja Saran 
kanssa. Tutustumisen ja lyhyen keskustelukierroksen 
jälkeen Sara esitteli heidän työtään Somalian auttami-
seksi, samoin yhdessä katsottiin New Deal -ohjelman 
lahjoittajien painopisteitä. Hyvän keskustelun jälkeen 
sovittiin jatkaa keskustelua sähköpostitse ja tarvittaessa 
tavata hanke matkan jälkeen. Keskustelussa tuli esille, 
että on tärkeä jatkossa tulla käymään lähetystössä, jos 
on hankematkalla ja vaihtaa terveisiä samoin kertoa 

Vuosi oli taas kiireinen 
ja antoisa. Kuten 
edellisenäkin vuonna 
2013, seuran edus-
tajat lähtivät uudelle 
hankematkalle Soma-
liaan, Afmadowhin. 
Matkalle tällä kertaa 
pääsi neuvolahank-
keen hankekoordi-

naattori sairaanhoitaja Nasro Farah ja seuran puheen-
johtaja Yusuf  Mohamed. Tällä kertaa hankematkalle 
oli osallistumassa hankeohjausryhmän ja hallituksen 
jäsen Daud Ahmedey, joka ei kuitenkaan loppumetreille 
pääsyt mukaan oman työpaikan koulutusten vuoksi. 
Matkalle lähdettiin 13.11.2014, aikaa oli varattu nelisen 
viikkoa. Matkasuunnitelma sisälsi käyn-nin Suomen 
Nairobin suurlähetystössä. Tämä sovittiin ennen 
matkaa. Samoin käynti ICRA:ssa (World Agroforestry 
Centre), josta oli tarkoitus hakea siemeniä Ramaad ym-
päristöhankkeelle, jonka seura toteuttaa Afmadow’ssa ja 
jota Suomen Somalia-verkosto koordinoi. 

Niin ikään suunnitelmissa oli tavata UNICEF, KAU, 
solidaarisuus- ja muiden paikallisjärjestö-jen edustajia 
tietojen vaihdon merkeissä samoin keskustella mahdol-
lisista yhteistyömahdollisuuksista. Samoin suunnitel-
massa oli tavata seuran neuvolan ja ramaadin yhteis-
työkumppaniedustajia ja ostaa lääkkeitä ja tarvikkeita 

Tarvikkeet ovat saapuneet.
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miten hankkeille menee. Tapaamisen aikana tuli esille, 
että on tärkeä miettiä turvallisuuskoulutusta Suomessa 
tai Keniassa hankematkalle osallistujille. Asian suhteen 
sovittiin jatkaa keskustelua kansalaisjärjestön kanssa.

Matka jatkui: Samalla viikolla (19.11.14) jatkoimme 
matkaa Afmadowiin Garisan kautta. Garisaan saavuim-
me 19.11. ja seuraavana päivänä aloitimme etsimään au-
toa Dhobleyhin, Somaliaan, ja sitä kautta Afmadowiin. 
Kovien sateiden takia maastoautoa ei saatu helposti. 
Matkassamme oli sateisessa säässä hyvin tarpeelliset 
myös malarialääkkeet ja paljon laboratoriotarvikkeita. 
Garisassa olimme jumissa kolme päivää sateiden takia. 
Matkalle lähdettiin taas liikkeelle 23.11. kiertoteiden 
kautta, välttäen märkää tietä. Auto kulki neljän Ke-
niassa sijaitsevan pakolaisleirin kautta Dhobleyhin joka 
saavuimme saman päivänä iltapäivällä. Matka oli vaikea 
sateiden, kiertoteiden ja huonokuntoisten teiden takia 
ja lisäksi turvallisuuskaan ei ollut sata prosenttinen vaan 

toivoimme parasta, koska samaan aikaan huhuja liikkui, 
että rajalla liikkuu välillä ääriryhmiä, jotka tekevät iskuja 
Kenian puolelle ja välillä kidnappaavat ihmisiä.

 

Toivomuksemme mukaan me saavuimme 
Dhobleyhin turvallisesti ja majoituimme yhden 
sukulaisen kotiin Dhobleyssa. Dhobleyssa ta-

pasimme seuraavana päivänä vähän ennen matkaamme 
valittua kylän johtajaa Siyad Boojis, turvallisuus vastaa-
van Hayben samoin humanitaarisista asioista vastaavan 
Cabdicasiisen. Kaikkien kanssa keskustelimme alueen 
kehitykestä ja turvallisuutta. 

Tällä matkalla Dhobley oli täysin erilainen kylä kuin 
viime vuoden samaan aikaan, nyt Dhobley oli kooltaan 
paljon kasvanut, kylässä oli paljon kauppoja, ravintoloi-
ta, ihmisiä oli paljon liikkeellä, uusia rakennuksia raken-
nettiin joka puolella kylää. Paljon positiivista kehitystä 
oli ilmassa, tämän myös vahvisti kaikki, joiden kanssa 

keskustelimme. Samana päivänä ja seuraavana päivänä 
jolloin tuli kova sade, joka taas viivästytti menomme, 
tapasimme Dhobleyssa paikallisia järjestöjä, kävimme 
myös Dhobleyn neuvolassa, jonne toimitimme laitteita  
ja tarvikkeita. Neuvola toimi vapaaehtoisvoimin ja se 
palvelee vajaat 60 000 ihmistä alueella. Dhobleyssa oli 
osittain toiminnassa tällä kertaa diasporan rahankeräyk-
sillä vuonna 2009–2011 rakennettu sairaala, joka aikai-
semmin vaurioitui kahdesti al Shababin hyökkäyksessä 
ja jälleenrakennettiin. Tällä hetkellä sairaalan toimintaa 
ohjasi Safe the Children International.

Dhobleyssa kävimme myös katsomassa neljän 
paikallisjärjestön toimintaa. Somali Women Solidarity 
Organization, joka edistää naisten osallistumista pai-
kallishallintoon ja järjestää tapaamisia ja toimintaa sekä 
edistää rauhaa alueella samoin naisten toimeentulon 
hankintaa. Toinen järjestöistä oli WASDA, joka ylläpitää 
Dhobleyssa lyhytaikaista ammattikoulutusta, kolmas oli 
Jubba Women for Peace, joka edistää rauhaa ja dialogia, 
neljäs oli PHN joka ylläpitää alueen ainoa tuberkuloo-
si klinikkaa. Kaikki muut paitsi WASDA toimii lähes 
vapaaehtoispohjalta, he kertoivat meille, että he eivät 
saa ulkopuolista rahaa toiminnan järjestämiseksi, he 
kertoivat saavansa isot kiitokset yhteisöltä. 

Olimme hyvin iloisia nähdessämme järjestöjen työtä 
ja miten vahvasti he olivat sitoutuneet siihen. He olivat 
vieraanvaraisia ja keskustelut olivat hedelmällisiä ja 
kokemuksen arvoisia. Olimme myös kuulleet mo-
nien suusta, että ne järjestöt, jotka saavat alueen tuet 
ja lupaavat auttaa ihmisiä niin jälleenrakentamisessa, 
terveyshuollossa kuin erilaisissa hätäavun projekteissa, 
ovat hyvin korruptoituneita – tässä nyt nimeä mainit-
sematta. Olimme tämän kuulleet monesti ja monien 
ihmisten ja järjestöjen suusta. Ihmiset olivat vihaisia 
siitä, että näillä mainituilla järjestöillä on suhteita jopa 
rahoittajiin tai vaikutuksia prosessissa Nairobissa ja näin 
heidän perään ei katsota. Keskustelimme tästä uuden 
kylän johtajan Siyaadin kanssa myös, hänen mukaansa 
nuo vanhat ajat ovat muuttumassa ja kaikkien järjes-
töjen toimintaa voidaan nyt katsoa perään ja samalla 
vaaditaan Jubbaland-alueella järjestöjen rekisteröimistä. 
Hän kertoi ongelman olleen olemassa mutta myös sen, 
että he yrittävät tehdä kaikkensa sen esille tuomiseksi ja 
kitkemiseksi. Kuulimme myös, että jotkut järjestöt oli 
jo lopetettu kun paljastui väärinkäytöksiä. Uusi kylän 
johtaja oli hyvin toiveikas, että seuraavien vuosien aika-
na nähdään paljon parannuksia tämän suhteen. Asian 
tiimoilta keskustelimme ihmisten kanssa ja keskusteluis-
sa tuli ilmi, että ongelma johtui myös alueen vaikeasta 
turvallisuustilanteesta, samoin osittain jossain paikoissa 
korruption ulottumisesta hallintoon. 

Samaan aikaan kun olimme matkalla Dhobley oli 
valmistautumassa somalipakolaisten ensimmäisten 
paluumuuttajien vastaanottamiseen Dhad-haabista 
Keniasta. Meille kerrottiin silloin, että paluumuuttajat 
tulevat lähiaikoina tai viikkoina Dhobleyhin, jonka 
jälkeen heidät ohjataan omiin kotikyliin muualla Jubba-
landissa. Prosessia olivat auttamassa UNHCR ja IOM, 

jotka rakensivat toimiston Dhobleyssa ja olivat autta-
massa paikallishallintoa tämän järjestelyissä ja ihmisten 
uudelleen ohjaamisessa.

 

Matkan aikana kävimme pariin otteeseen 
Dhobleyn neuvolassa, samalla olemme 
luovuttaneet sairaanhoitaja ja kätilö Sahra 

Abdille ja hänen tiimilleen neljä laitetta (vacuum extrac-
tor vaikean synnytyksen hoitamiseen, suctionn machine 
niin ikään vastasyntyneen hengitysteiden imemiseksi 
puhtaaksi vedestä, scan raskaana olevan äidin vauvan 
kuuntelemiseen ja digital scale vauvojen painon otta-
miseen). Lisäksi Sahralle luovutimme Diifiin, Qoqani 
ja Dhobleyhin matkalla olleita laboratorioyksiköitä 
kulutettavine tarvikkeineen muutamaksi kuukaudeksi 
eteenpäin. Tilaisuudessa oli paikalla paljon kyläläisiä ja 
neuvolan työntekijöitä. Dhobleyssa olimme sateen takia 
kolme päivää, mutta toisaalta olimme liikkeessä ihmis-
ten, järjestöjen ja paikallishallinnon kanssa. 

Afmadowiin: 27.11. varhain aamulla päästiin jatka-
maan matkaan ja lähdimme Afmadowiin. Matkan aika-
na kuljimme monien pienkylien läpi, joihin automme 
ei ole pysähtynyt 
turvallisuussyis-
tä. Dhobleyn ja 
Afmadown välillä 
pysähdyimme ai-
noastaan yhdessä 
kylässä:  Qoqanis-
sa, jossa joimme 
teetä. Tämän 
jälkeen matka jat-
kui ja saavuimme 
turvallisesti puoli 
päivän jälkeen 
Afmadowhin. 
Afmadow:ssa majoituimme Adeson tiloissa, jossa oli 
vierashuoneita. 

 Paikallishallinto, yhteistyökumppanin edustajat ja 
ystävät tulivat tervehtimään, lyhyen lepäämisen jälkeen 
aloitimme keskustelua kumppanin kanssa matkaohjel-
masta. Tapaamisessa sovimme aikataulusta ja ohjelmas-
ta. Kerroimme heille, että meillä on vajaa viikko aikaa 
ja suunniteltu on tapaamisia, seminaari ja koulutusta. 
Illan aikana tuli myös keskustelemaan paikallishallin-
non edustajat kaupunginjohtaja Musse Moalin Aden ja 
turvallisuusvastaava Aar Sheik Alin, jotka tapasimme 
2013, kun kävimme kaupungissa. Hallinnon edusta-
jat kertoivat tilanteesta, turvallisuudesta, kaupungissa 
toimivista järjestöistä. He kiittivät myös Suomi-Somalia 
Seuraa toiminnasta Afmadow:ssa ramaadin ja neuvolan 
osalta. Neuvolan osalta nimi muutettiin läsnäolomme 
aikana Finsom Health Centeriksi Suomen ja Somalian 
sekä Jubbalandin yhteistyön merkiksi. 

Omalta osaltamme kerroimme matkamme tarkoi-
tuksesta ja hankkeiden arvioinnista ja, että haluamme 
kuulla paikallishallintoa, paikallisia, yhteistyökumppania 
samalla edistää maiden yhteistyötä omien voimava-

Lääkkeet ja tarvikkeet matkaan.

Neuvolan nimi 
muutettiin Finsom 
Health Centeriksi 

vierailumme aikana.
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rojamme mukaan. Tapaamisen jälkeen iltamme jatkui 
kirkkaan taivaan alla. Katsoimme tähtiä ja ihmettelim-
me ja keskustelimme siitä, miksi Suomessa ei nähdä 
tähdet ja taivas näin kauniina ja kirkkaana, sa-malla 
joimme teetä paljaan taivaan alla. Toisaalta paikalliset 
kertoivat omia tarinoita ja kokemuksia, Somaliassa 
poissaolomme aikana. Nasrolla oli välillä hauskaa, kun 
puhuttiin avioliitosta, naisten vahvasta näkyvyydestä 
perheiden asemassa ja muutenkin, miten he olivat autta-
massa perheitään sisällissodan aikana ja käytiin pitkiäkin 
keskusteluja, mitä perheille kuuluu ja miten roolit ovat 
muuttuneet diasporassa ja Somaliassa.

Aloitimme ohjelman 28.11 teen juomisen jälkeen 
aloitimme päiväohjelmaa yhteistyökumppanin toi-
mistolta ja tapaamisella, jossa toimii ramaad ympäris-
töhankkeen puiden istutus paikkana. Tapaamisessa 
keskustelimme vastuuhenkilöitä Daahir Sheikh, Mowlid 
Ahmed, Yusuf  Ali, joka jo tuli vastaan Dhobleyhin ja 
oli mukana matkan aikana ja rouva Abshiro Abdulahi 
joka toimii siellä puutarhurina ja tekee kovasti töitä 
puiden is-tuttamisessa ja hanketiedon jakamisessa 
kyläläisille. Tämän jälkeen tapasimme paikallisia naisia 
ja nuoria, jotka kutsuivat meitä tapaamisiin ja keskus-
teluun myöhemmin. Keskusteluissa sovimme paikallis-
kumppanin kanssa päivän ohjelmasta, jossa oli mukana 
tapaaminen neuvolan työntekijöiden kanssa, tapaami-
nen ja keskustelu ramaadin töistä, tapaaminen kylän-
vanhimpien ja päälliköiden kanssa iltapäivällä ja päivälli-

nen yhteistyökumppanin kanssa. Päivämme päättyi klo 
17 viimeiseen tapaamiseen kylänvanhimpien kanssa. 
Illan aikana taas epävirallinen keskustelu ja tapaamiset 
jatkuivat paljaan taivaan ala teen ja kamelimaidon mer-
keissä Adeson tiloissa, jossa olimme majoittuneena.

 Seuraavana päivänä jatkoimme katsomalla yhdessä 
ohjelmaa ja antamalla yhteistyökumppanille tarvikkeet 
ja lääkkeitä, osan Suomesta asti kuten projektorin, ka-
meran ja muistikortin. Ohjelmassa oli sovittu tapaami-
nen Jubbaland Women Organizations kanssa, Jubba-
land Women for Peace edustajien kanssa, tapaaminen 
nuorten ryhmän ja kaupungin elinkeinoelämän edusta-
jien kanssa. Lisäksi sovimme, että katsomme yhdessä 
läpi iltapäivällä hankkeiden suunnitelmat, toteutuksen 
ja nykytilanteen, haasteet samoin suunnitelmat vuosille 
2015. Samassa yhteydessä sovittiin, että 29.–30.11. on 
varattu seminaareille ja koulutuksille molemmissa hank-
keissa eli sekä neuvolalle että ramaadille. 

Kahden päivän koulutukseen mahtui monenlaisia 
keskusteluja ja ryhmätöitä. Koulutuksessa käytiin 
yhdessä läpi vuoden 2014 hankkeiden suunnitelmat 
ja arvioimme yhdessä, mikä niiistä toteutui, mikä ei 
toteutunut ja miksi, missä oli haasteita. Samalla keskus-
teltiin hankkeen budjetista ja miten sekin oli toteutunut. 
Kuulimme myös paljon työntekijöiden mietteitä, he 
kertoivat, että heidän palkka ei vastaa sitä työtä, jonka 
he tekevät ja että palkat ovat hyvin pienet, he toivoivat 
seuran ottavan tämän huomioon seuraavina vuosina. 

Toisaalta oli myös keskusteltu hankkeen vuoden 2015 
suunnitelmista, tehtävistä, tavoitteista ja budjetista. 
Hankkeen tiimoilta keskusteltiin henkilöstön palkoista 
ja luvattiin tämän osalta keskustella rahoittajan kanssa ja 
palata asiaan. Koulutuksen päätteeksi 31.11. iltapäivällä 
oli suunniteltu Sahdan tiloissa vajaat 100 paikallisen 
yhteisön eri ryhmien edustajien tapaaminen ja keskus-
telu. Tapaamisessa keskusteltiin laajasti hankkeista ja 
kaupungin hyödystä neuvolasta ja ramaadista, samoin 
puiden istuttamisesta.

 Naisjärjestöjen kanssa keskustelimme heidän toimin-
nasta ja miten me voimme tehdä jatkossa yhteistyötä. 
Molemmat olivat aktiivisia niin käsityön suhteen kuin 
rauhan ja alueen vakauden edistämisessä. 

Molemmat järjestöt toivoivat yhteistyötä seuralta 
ja suomalaisilta naisjärjestöiltä, toivomme että myös 
solidaarisuus ja KUA voisivat auttaa myös näitä jär-
jestöjä osana heidän Somalia ohjelmaa jatkossa. He 
toivoivat yhteistyötä niin ympärileikkauksen ehkäisyssä 
kuin naisten lukutaidon edistämisessä ja toimeentulon 
edistämisessä.

 Hyvin kiinnostuneena kuuntelimme naisjärjestö-
jen toimintaa ja suunnitelmia tulevaisuuden suhteen. 
Omalta osaltamme lupasimme yhteistyötä omien 
voimavarojemme mukaisesti jatkossa. Samalla lupasim-
me keskustella heidän puolestaan Suomessa olevien 
järjestöjen kanssa välittäen heidän viestiään eteenpäin. 
1.12. olimme taas tapaamassa vielä paikallisia ja kump-

Yusuf Ali ramaad ympäristöhankkeen työntekijä.
Dhobley – MCH käynti. Kuvassa Nasro ja 
neuvolan työntekijöitä.

Yhteistyötä toivottiin 
ympärileikkauksen 

ehkäisyssä ja 
naisten lukutaidon 
sekä toimeentulon 

edistämisessä.

Nasro ja Suomen Nairobin-suurlähettiläs 
Sofie Nairobissa.

Italian Somalian-suurlähettiläs 
ja seuran edustajat Suomen 
suurlähetystössä Nairobissa.
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pania, kaupungin asukkaita ja kiertämässä eri paikkoja. 
Kaikki tapaamiset onnistunut hyvin ja olimme kiitolisiä 
paikallisia tästä. 

Paluumatka: Lähdimme Afmadowsta 2.12. aa-
mupäivällä. Paluu matkamme onnistui turvallisesti 
Dhobleyhin ja seuraavana Garisaan, josta jatkoimme 
4.12 Nairobiin. 5.12. osallistuimme itsenäisyysjuhliin 
Suomen suurlähetystössä. Juhla oli hyvin järjestetty ja 
siihen osallistui paljon diplomaatteja, Suomen kansalai-
sia ja Suomen Kenian ystäviä. 

 Isot kiitokset suurlähettiläälle ja hänen tiimilleen 
hienosta ja lämpimästä vieraanvaraisuudesta. Seuran 
edustajille tämä oli ensimmäinen laatuaan ja kyllä myös 
sen arvoinen ja unohtumaton. Tunne oli tosi hieno ja 
positiivinen: Suomen kansalaisuutta kohtaan sai tästä 

Turvallisuus ja rauhanrakennus
● Meidän silmissä alueen turvallisuustilanne oli 
parantunut edellisestä vuodesta paljon. Vaikka 
turvallisuuteen liittyviä haasteita ja keskustelua 
siitä oli läsnä, meillä ei kuitenkaan matkamme 
aikana ollut suuri huoli turvallisuudesta. Luotimme 
paikallisten ja yhteistyökumppanin arviointikykyyn 
ja se meni mielestämme hyvin. Missään vaiheessa 
ei ollut pelkoa henkemme puolesta. Toki 
turvallisuushuolen meille aiheutti myös jännitykset 
kenialaisten ja somalialaisten välillä kun al Shabaab 
otti vastuun bussisurmista ennen matkaamme ja 
matkan aikana myös. 
●  Paikkalaiset toivoivat Suomelta tukea Jubba-
landille turvallisuustilanteen kohentamiseksi ja 
poliisiasemien ja vankiloiden jälleenrakentamiseksi. 
Tätä ovat toivoneet turvallisuusviranomaiset ja 
paikallishallinnot, jotka olemme matkamme aikana 
tavanneet. 
●  Meillä oli hyvin positiivinen fiilis, että ihmisillä oli 
positiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen ja fiilis 
rakentaa Somaliaa ja Jubbalandia uudestaan. 
●  Toivomme tämän vahvistuvan ja saavan mei-
dän huomion, yhteistyön ja auttavaa kättä myös 
jatkossa.

Kehitystaso ja erityishuomiot
● Kehitystaso Jubbalandissa on yksi Somalian al-
haisimpia, myös rauhanaikainen Somalia ei antanut 
alueelle huomiota ja se oli suurelta osin kehittymä-
tön. 
●  Peruspalvelut kuten terveyshuolto, perusopetus 
ja tieverkosto olivat hyvin vähäisiä ja ainoastaan 
suurissa kaupungeissa kuten Kismanyo, Jillib, Buaale 
yms. 
●  Matka-alueilla kehitystaso oli hyvin alhainen, 
köyhyys oli ilmeinen kaikkialla niin Dhob-leyssa kuin 
välikylissä ja Afmadowssa. 
●  Kun sanotaan, että joku on tulossa tai edustaa jär-
jestöä monien mielestä ajatellaan rahaa. Moni sanoo 
suoraan, mitä teillä on meille tuotavana, he kertovat 
omasta hädästään ja voivat kysyä rahallista apua. 
Tämä oli hyvin ilmeinen ja meistä ennen kaikkea 
köyhyyden syytä samoin hyvin juurtunut ajatus, että 
järjestöt saavat paljon rahaa ja heidän pitäisi antaa 
osa paikallisille. 
●  Tarvitsijoita ja huomiota tarvitsevia oli hyvin pal-
jon. Kuitenkin meidän mielestämme erityishuomiota 
tässä tarvitsee terveyspalvelu, opetussektori ja nais-
ten auttaminen omissa projekteissa niin käsityön 
edistämisessä ja toimeentulon tuottamisessa kuin 
auttaa heitä rauhan rakentamisessa ja ympärileikki-
sien ehkäisyssä. 

●  Huomiomme myös kiinnittyi nuorten suureen toi-
mettomuuteen ja tarpeen kehittää alueelle ammat-
tikoulutuksia. Tähän toivomme kaikkien järjestöjen 
ja Suomen valtion huomiota ja väliintuloa.

Hyvä hallinto ja instituutiot
●  Tähän kiinnitimme erityistä huomiota niin 
korruption osalta kuin miten ihmiset kokivat 
paikallisia hallintoja. Samoin silmiin nähtä-vissä 
olevia valtion ja kylien peruspalvelura-ken-
nuksia, jotka tarvitsivat jälleenrakenta-mista ja 
kunnostusta. 
●  Korruption suhteen kuulimme monilta tari-noita, 
mutta että tilanne oli parantumassa myös suuresti. 
Meille kerrottiin, että nyt en-tistä enemmän järjestö-
jen tekemisiä katso-taan, kun turvallisuustilanne on 
parantunut samoin kun paikallishallinto on palautet-
tu ihmisille, jotta he voivat valita omat johtajan-sa 
kuten tapahtui Dhobleyssa. 
●  Lisäksi Jubbalandin hallinto ja sen presidentti 
olivat hyvin äänekkäästi puhuneet korruption 
kitkemisen puolesta hallinnosta. Meidän silmin 
paikkalaishallinto ainakin Dhobleyssa ei ole ollut 
korruptoitunut vaan hyvin avoin ja yhteistyökykyi-
nen ja se oli paikallisten kylänvanhimpien valitsema 
ja Jubbalandin hallinnon hyväksymä. 
●  Afmadowssakin kaupungin asukkaiden päälliköt 
tulevat valitsemaan kaupungille hallinnon, siellä 
odotettiin presidentin valtuuskuntaa ja samaan 
aikaan uuden hallinnon muodostamista. 
●  Ihmisten kanssa käydyissä keskusteluissa tuli ilmi 
Somalian federalismin tärkeys maan ongelmien 
ratkaisemisessa ja eri alueiden oikeudet valita omat 
johtajansa ja päättää alueidensa kehittämisestä, 
jotta ei tapahtuisi vallan keskittyminen yhteen 
alueeseen kuten ennen sisällissotaa. Ihmiset olivat 
tyytyväisiä Jubbalandin hallintoon ja suuntaan 
eteenpäin. Parhaillaan odotettiin alueen parlamen-
tin muodostamista.
●  Matkan aikana meillä oli mahdollisuus tavata ja 
keskustella Jubbalandin terveysministeriön virkaa 
tekevän jöhtajan Dr. Ahmed Sadiqin kanssa samoin 
keskustelimme puhelimessa Jubbalandin presiden-
tin kanssa, joka omalta osaltaan kiitti Suomen tuesta 
ja toivoi vahvempaa panosta varsinkin instituutioi-
den rakentamista,  terveyssektorille, energiasektoril-
le ja opetussektorille.

Jatkamme 
yhteydenpitoa 

neuvoloiden 
auttamiseksi.

Matkan johtopäätöksiä ja suositukset

positiivisen potkun. Tunsimme suomalaisuutta juhlassa. 
 Vastaanotolla tutustuttiin moniin suomalaisiin, 

tutustuttiin myös diplomaatteihin, suurlähettiläisiin, 
Kenian viranomaisiin ja kansalaisjärjestöjen edustajiin. 
Vaikka olimme välillä yllättyneitä joidenkin suomalais-
ten ilmeestä ja hiljaisuudesta kun toivotimme heille 
”hyvää itsenäisyyspäivää” ja he olivat hämmentyneitä 
ja vastasivat viiveellä kuitenkin tämä oli hieno koke-
mus ja hyvä piste matkallemme. Vastaanoton aikana 
tapasimme myös suurlähettiläs Sofien ja hänen tiiminsä 
jäseniä, joiden kanssa vaihdoimme terveisiä Somaliasta 
ja hankematkalta. 

Nairobissa ehdimme olla yhteydessä UNICEFiin 
ja sovimme jatkavamme yhteydenpitoa neuvoloiden 
auttamiseksi.

Paikallisten tapaamisesta Afmadow’ssa.

Dhobley saapuminen: Nasro ja yhteistyökumppanin edustaja.

Lisää kuvia ja videoita matkasta 
ladataan seuran kotisivulle: 
suomisomaliaseura.fi
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Vanhan miehen sanat Abdulkadir Moha-
med Abdille yli kymmen vuotta sitten 
kylvivät siemenen kehityshankkeelle, 
joka nauttii nykyään arvostusta Somali-
maassa.

Abdulkadir oli suomalaisen Horisontti ry:n ammatti-
kouluhankkeen valmistelumatkalla Soolin, Sanaagin ja 
Caynin alueella Itä-Somalimaassa keväällä 2004.

”Miten voi opiskella, kun ei ole juomavettä 
ja ihmiset kuolevat janoon?”

Tehtävä 
paimentolaisten 
keskuudessa
Suomalaisella yhteistyöhankkeen avulla nousee tänä 
vuonna koulu seitsemänteen kylään Somalimaahan.
A. L.

Abdulkadirin edustama järjestö SSHDA oli asian-
tuntijana avustamassa Horisonttia, koska tunsi alueen 
hyvin. Eräässä paimentolaiskylässä vanhus esitti kysy-
myksen, jota ei voinut ohittaa.

”Te puhutte koulutuksesta. Miten voi opiskella, kun 
ei ole juomavettä ja ihmiset kuolevat janoon?” mies 
sanoi.

Hänestä järkevämpää olisi ollut aloittaa vesihuolto-

projekti. Seurasi useita keskusteluja kyläläisten kanssa: 
mitä nämä halusivat, millaisia tarpeita kylässä oli?

”Meidän oman järjestömme projekti kehittyi siitä. 
Suunnittelimme sitä viitisen vuotta, ennen kuin aloim-
me hakea rahoitusta”, Abdulkadir kertoo.

Tuona aikana kylään lähetettiin pieniä, Suomesta ke-
rättyjä rahasummia. Paikallinen kontaktihenkilö Moha-
med Ismail tuli alueen hallintokaupunkiin Buuhoodleen 
säännöllisesti yhteydenpitoa varten. Kylässä ei tuolloin 
ollut vielä verkkoa.

Ulkoministeriö myönsi hankkeelle ensi kertaa ra-
hoitusta 2009. Tänä vuonna koulu on nousemassa jo 
kuudenteen kylään, jossa avustetaan myös viljelyä ja 
vesihuoltoa.

Rahoitus kestää kolme vuotta. Sen jälkeen koulujen 
pitää muuttua omavaraisiksi, ja niin on Abdulkadirin 
mukaan tapahtunutkin.

Projektissa on kolme komponenttia: kaivot ja 
vesihuolto ihmisille ja eläimille, kyläkoulu sekä 
maatalouskurssi. Perheille, joilla on omaa työvoi-

maa, hankitaan viljelyvälineitä ja siemeniä.
Lisäksi kahdesti vuodessa järjestetään seminaari suku-

puolten tasa-arvosta ja ja koulutuksen edistämisestä. 
”Seminaarit vaikuttavat aika paljon ihmisten ajatte-

luun”, Abdulkadir kertoo. ”Tyttöjä hakeutuu niiden an-
siosta alueella paljon enemmän kouluun kuin aiemmin.”

Mutta kun tytöt menevät naimisiin, he kyllä yleensä 
lopettavat koulun, jollei aviomies ole vähän koulutettu 
ihminen itsekin.

”Aika usein, jos tyttö menee naimisiin jonkun pai-
mentolaisen kanssa, niin siihen se loppuu se koulu. Sitä 
yritämme vastedes parantaa.”

Abdulkadir kävi alueella viime vuoden huhti-
kuussa.

”Projektimme tunnetaan laajasti, sillä 
olemme ainoa kansainvälinen järjestö, joka tekee siellä 
paimentolaisprojektia”, Abdulkadir sanoo.

Tänä vuonna tarkoitus on rakentaa koulu noin  
60 000 asukkaan kaupungin Buuhoodlen slummialueelle 
Barwaaqoon, jossa asuu ehkä 4 000 ihmistä. Lapsilla on 
liian pitkä koulumatka, ja haasteita on tuonut Buu-
hoodlen suuruus: isossa kaupungissa on monenlaista 
hyödyntavoittelijaa ja viranomaista.

Maa on kuitenkin jo hankittu, ja toimivaa koulua 
odotetaan jo maaliskuulle.

Uusia oppilaita.

Kouluja, maanviljelyä ja vesihuoltoa.
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Kuvasalkku

Suomen Somalia-verkoston Ibrahim Hassan saapui juuri Puntlandista, jossa verkosto toteuttaa kolmen 
jäsenjärjestönsä ja näiden paikallisten kumppanien kanssa ympäristöhanketta. Ibrahim kertoi, että Puntlandin 
taloudellinen kehitys on ollut hämmästyttävän nopeaa. Suomen Somalia-verkosto on kehittänyt ainutlaatuisen, 
eri klaanien yhteistyöhön perustuvan mallin yhteisöjen kehittämiseen. Projektin tavoitteena on pysäyttää 
aavikoituminen ja edistää ympäristön kestävää kehitystä sekä ihmisten hyvinvointia. Ibrahim kuvasi taimien 
kasvatusta ja koulutusta Puntlandissa. Kotitaloudet osallistuvat istutusopetuksiin ja saavat puuntaimia 
istutettaviksi. Projekti on jatkoa hankkeelle, joka alkoi tammikuussa 2012 ulkoministeriön rahoituksella. Kuvia 
on koottu tälle ja seuraavalle aukeamalle. 

Sahansaho – aavikoitumista vastaan
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Kuvasalkku
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Suomi-Somalia Seuran julkaisema Koor -lehti on 
ilmestynyt vuodesta 1995 alkaen.

Koor keskittyy Afrikan sarven, erityisesti Soma-
lian, tapahtumiin, ja niistä tehtyihin analyyseihin sekä 
Suomen ja Somalian kulttuuriyhteistyöhön. Afrikan 
sarven alueella tapahtuu koko ajan isoja muutoksia. 
Uskomme, että Koorin tarve ja tehtävät vahvistuvat ja 
monipuolistuvat tulevien vuosien aikana. 

Koorin tärkeys kasvaa, kun Somalian kehitysyhteistyö 
tulevina vuosina lisääntyy. Lehti tuokoon esille uusia 
näkökulmia ja avauksia Somalian ja Suomen kehitysyh-
teistyön vahvistamiseksi ja kehittämiseksi lähitulevai-
suudessa. 

Seminaarin tarkoitus oli keskustella lehden 19-vuo-
tisesta toiminnasta, kehityksestä ja tulevaisuudennäky-
mistä. Seminaarissa oli paljon nuorisoa, ja paikalla oli 
sekä seuran hallituksen että somaliyhteisön jäseniä sekä 
somalialaisten suomalaisystäviä, jotka olivat kiinnostu-
neina mukana Koorin kehittämiskeskusteluissa. 

Somalin sana koor tarkoittaa suomeksi kamelikelloa, 
ja nimensä mukaisesti Kooria kuullaan kauas Suomesta 
jopa Somaliaan asti. Ihmiset kuljettavat sen Somaliaan 
matkalle ja vievät sen ystäville luettavaksi. Koor ilmes-
tyy kahdesti vuodessa, ja lehteä julkaistaan kehityskas-
vatusvaroin ulkoministeriön tuella. Lehden päätehtäviin 

kuuluu kirjoittaa Afrikan sarvesta, varsinkin Somalian 
kehityksestä, kehitysyhteistyöstä ja edistyksestä. 

Koor on itsenäinen, ja rohkaisee järjestöjä, 
asiantuntijoita ja yksityisiä ihmisiä tuomaan 
omia ajatuksiaan esille muun muassa kehitys-

yhteistyö- ja tasa-arvokysymyksistä ja -haasteista. 
Koor-lehtiä lähetetään kirjastoihin, ulkoministeriöön, 

eduskuntaan ja eri viranomaisille. 
Koor lähetetään myös Suomi-Somalia Seuran jäse-

nille. Lehti ilmestyy myös pdf:nä (http://koor.yhdis-
tysavain.fi/koor-lehti/lehtiarkisto). Koor ja Suomi-So-
malia Seura rohkaisevat kaikkia Koorista kiinnostuneita 
jakamaan ajatuksensa lehden kautta. Sen voi myös tilata 
lähettämällä viestin Suomi-Somalia Seuralle (suomi-so-
malia.seura@suomi24.fi). 

Seminaarissa oli eritäin hyvää yhteishenki, ja siellä 
esitettiin tärkeitä ja hyviä puheenvuoroja lehden kehittä-
miseksi. Seminaarin jälkikeskustelujen ja seuran sisäisen 
keskustelun pohjalta Suomi-Somalia Seura ry:n 29. jou-
lukuuta 2014 pidetyssä vuosikokouksessa vahvistettiin 
päätös perustaa Koor-lehden ja seuran tiedotuksesta 
vastaava työryhmä, joka kehittää Kooria samalla vastaa 
seuran tiedotuksesta.

Koor-lehden seminaari oli 
täynnä energiaa ja ideoita
YUSUF M. MUBARAK

Iloisia seminaarilaisia.

Matti Kääriäinen (s. 1949) on ulkoasiain neuvos 
ja eläkkeellä oleva suurlähettiläs.

Uutissilppuri

SUOMI-SOMALIA Seuran varapuheen-
johtaja Yusuf  M. Mubarak oli ensimmäisten 
Suomeen muuttaneiden somaleiden joukos-
sa. Somaleja maassa on asunut jo 40 vuotta.

Suuret pakolaismäärät ripoteltiin ympä-
ri Suomea 1990-luvun alussa: Mikkeliin, 
Nastolaan, Turkuun, Helsinkiin, Kuopioon, 
Tampereelle, Porvooseen, Siuntioon ja 
Ouluun. Yusuf  majoitettiin Rauhan vastaan-
ottokeskukseen.

Nyt hän on yksi huhtikuussa ilmestyvän 
Suomen somalit kirjan kirjoittajista.

Nykyään lähes 16 000 suomalaista puhuu 
äidinkielenään somalia. Tietämättömyys 
Suomen somalien kulttuurista ja taustasta on 
kuitenkin lähes täydellistä.

Millaista ruokaa somalit kokkaavat? 
Haaveilevatko he paluusta Afrikan sarveen? 
Millaista viihdettä he seuraavat? Kokevatko 
he itsensä suomalaisiksi?

Mitä ystävät, uskonto ja suku ja suku-
polvet merkitsevät eri ikäisille suomalaisille 
somaleille? Millaista on suomalainen rasismi? 
Mikä on naisen asema somaliyhteisössä? 
Mitä somalit harrastavat? Saavatko he töitä? 
Minkälaista huumoria somalit viljelevät?

”Kirja on kirjoitettu journalistisen rehel-
lisesti ja vetävästi, ja se perustuu suureen 
määrään haastatteluja, somalien omiin 
kertomuksiin, tilastoihin, havainnointiin ja 
tutkimuksiin”, ilmoittaa kirjan kustantaja.

Suomen somaleista 
tulossa kirja

Auttaako apu?

NIKLAS SAXÉN, EVA NILSSON 
JA YUSUF M. MUBARAK: SUOMEN 
SOMALIT. INTO KUSTANNUS.  

MATTI KÄÄRIÄISEN kirja Kehi-
tysavun kirous aiheutti alkuvuodesta 
melkoista kohinaa kehitysapuympyröissä. 
Kirjoittaja on Suomen entinen Kenian- ja 
Mosambikin suurlähettiläs.

Ulkoministeriössä 40 vuoden uran 
tehnyt Kääriäinen on nyt eläkkeellä. 
Hänen teesiensä mukaan kehitysyhteistyö 
ei vähennä köyhyyttä mutta heikentää 
demokratiaa.

Suomalainen media rummutti viikko 
tolkulla Kääriäisen ajattelua, jonka mukaan 
muun muassa Mosambikia kehitysapu ei 
olisi auttanut.

Muun muassa Afrikan-tutkijat kiirehti-
vät kyllä oikomaan Kääriäisen näkemyksiä, 
mutta viimein helmikuussa Helsingin 
Sanomat päästi ääneen kehitystaloustiedet-
tä tutkivan YK:n Wider-instituutin johtaja 
professori Finn Tarpin.

”Olen elänyt kahdeksan vuotta Mosam-
bikissa, joka ei olisi toipunut ongelmistaan 
ilman apua. Kehitysapu nosti käytännössä 
kokonaisen maan jaloilleen. Tai mietti-
käämme Vietnamia, jota pidetään suurena 
menestystarinana. Usein unohdetaan että 
Vietnam oli pitkään maailman suurin ke-
hitysavun vastaanottaja”, Tarp muistuttaa 
HS:ssa.

Tarp sanoo, ettei suinkaan paheksu 
kehitysavun kritisoimista mutta toivoisi 
arvostelun perustuvan tieteelliseen tutki-
mukseen eikä sormituntumaan.

INTO KUSTANNUS
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Hankeseurantamatkasta raportoidaan sivuilla 6–13.

Project have renovated and equipped with the support and cooperation of  
Finland-Somalia Association in (2010–2013) the MCH. Projects cooperation’s 
continue 2014–2016 to provide basic healthcare services to the community of  
Afmadow including providing free consultations, medicines laboratory services 
and vaccinations. Project coordinator and FSA members have visited project site 
last two years 2013 and 2014 meeting with projects staff, local NGOs and local 
administration and community members and groups.

On pp. 6–13 Koor reports about evaluation 
trip to Afmadow - MCH

Project aims to rise awareness among community of  Afmadow on environmental issues. 
Project has started discussion on environment issues, and established trees nursery activities 
for the town. Project has arranged so far several meetings on environmental protection, 
built a trees nursery balbalo in its premises in Afmadow and stared to distribute trees. 
Project’s staff  have so far participated a major one week seminar in Mogadishu in April 
2014 and practiced in trees nursery for a one-week training in Galkacyo.

Pictures from Sahansaho Environmental Awareness and 
Rehabilitation Project on pp 16–19



Uusia oppilaita SSHDA:n paimentolaisten koulutushankkeen koulussa.

Aqoon la’aani waa iftiin la’aan.
– The absence of  knowledge is the absence of  light.


