SUOMI-SOMALIA SEURAN STRATEGIA 2016 - 2020
Strategia on yhdistyksen jäsenistön (syyskokous 2015) hyväksymä. Strategiaa laadittaessa on
katselmoitu yhdistyksen toimintaympäristöä (SWOT-analyysi) sekä kuultu hallitusta, sidosryhmiä,
jäsenistöä sekä arvioitu niitä toimintaympäristön tarpeita, joihin yhdistyksen tulee toiminnallaan vastata.
Yhdistyksen strategialla vahvistetaan seuran toiminnan jatkuvuutta, resurssien riittävyyttä ja oikeaa
kohdentumista sekä päämäärien selkeyttä.
Suomi-Somalia seuran toiminnan painopisteet ovat jatkossakin kulttuuri- ja ystävyystoiminnassa,
kotoutumisessa, kehitysyhteistyössä sekä kauppasuhteiden edistämisessä kunkin toimintavuoden
toimintasuunnitelmassa määritetyllä tavalla.

Visio
Suomi-Somalia Seura ry on vahva ja näkyvä toimija Suomen ja Somalia välisen suhteiden kehittäjänä ja
vaikuttajana sekä saa tunnustusta toiminnastaan uranuurtajana.
Seuralla on vahva edustus Suomessa ja Somaliassa ja se toimii sillanrakentajana kehitysyhteistyön,
kaupan sekä kotoutumisen ja kulttuurin saralla.

Missio
Suomi-Somalia Seura ry:n missiona on edistää Suomen ja Somalian välisiä suhteita sekä edistää
ystävyyttä ja kansalaisten välistä yhteistyötä ja suvaitsevaisuutta.
Yhdistys tiedottaa, kouluttaa, järjestää seminaareja sekä osallistuu kehitysyhteistyöhön ja
maahanmuuttajien kotoutumiseen.
Yhdistyksen kotimainen ja kansainvälinen toiminta tukevat toisiaan. Yhdistyksen toiminta lähentää maita
ja niiden kansalaisia.

Arvot
Suomi-Somalia Seura ry:n toiminta perustuu seuraaviin arvoihin:
Ystävyyden ja suvaitsevaisuuden edistäminen
Edistämme suomalaisten ja somalitaustaisten välistä ystävyyttä, kansankäymistä ja suvaitsevaisuutta.
Kestävän kehityksen (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen) mukainen toiminta
Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita ja toimintatapoja.
Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus
Edistämme yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta kaikilla toiminta-alueillamme.
Avoimuus ja yhteistyö
Korostamme avoimuutta -- avointa viestintää, osallisuutta, kuuntelua -- kaikessa toiminnassamme ja
toivotamme kaikki kiinnostuneet mukaan toimintaamme. Yhteistyö ja verkostot ovat voimavara.
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Strategiset tavoitteet 2016–2020
Kotimaisen toiminnan tavoitteet:
1. Seura on asiantuntija Somalian asioissa joka edistää ystävyyttä, kulttuuria ja kotoutumista.
2. Sidosryhmäyhteistyö on lisääntynyt (viranomaiset, yritykset, järjestöt).
3. Tutkimustiedon jakaminen on laajaa ja teemme yhteistyötä yliopistojen kanssa.
4. Yhdistyksen toiminta on houkuttelevaa ja jäsenmäärä on kasvanut.
5. Toiminta on korkealaatuista, avointa ja läpinäkyvää.
6. Yhdistys on taloudellisesti omavarainen.
7. Järjestö sekä kouluttaa että järjestää seminaareja aktiivisesti.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteet:
8. Kehitysyhteistyö kehittyy, kansainvälisyy ja saa kansainvälistä rahoitusta.
9. Edistämme Suomen ja Somalian välisen kaupan kehittymistä.
10. Yhteistyö kehitysmaissa toimivien suomalaisjärjestöjen kanssa on lisääntynyt.
11. Toteutetaan yhteishankkeita muiden toimijoiden kanssa Somaliassa.
12. Tiedotus ja tiedonvälitys ovat toimivia ja tavoittavat hyvin jäsenistön ja suuren yleisön.

Strategian toimeenpano ja arviointi
Strategiaa ja sen toimeenpanoa katselmoidaan hallituksessa puolivuosittain. Jäsenistö arvioi strategian ja
toteutuksen onnistuneisuuden jäsenkokouksessa vuosittain (syyskokous).
Toimintaa arvioidessa on tavoitteita ja strategiaa mahdollista muokata mikäli toiminnassa, resursseissa tai
toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Strategia perustuu ajatukselle, että toimintaan saadaan strategian toiminta-ajaksi pysyvämpi yleisrahoitus
ja työtä tämän eteen on tehty johdonmukaisesti hallituksessa.

Suomi-Somalia Seura ry

PL 1023, 00101

suomisomaliaseura@gmail.com

http://koor.yhdistysavain.fi/yhteystiedot-contact/

