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Tervetuloa, Soo dhawow

Seuran Ramaad-ympäristöhanke – maaliskuu 2016.

JÄSENKIRJE

SUOMI-SOMALIA SEURA RY
Sillanrakentaja Suomen ja Somalian välillä

Seuran tavoitteena on edistää Suomen ja Somalian hyviä 
suhteita, auttaa kotoutumisessa, kehitysyhteistyössä, 

kaupan teossa ja edistää suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä.
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http://www.suomisomaliaseura.fi/
suomisomaliaseura@gmail.com

PL 1023, 00101 Helsinki

Tervetuloa seuran toimintaan!
Ku soo dhawow ururka!
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Seuran suuntaviivat 2017

Seuran visio: Suomi-Somalia Seura ry on vahva ja näkyvä 
toimija Suomen ja Somalian välisten suhteiden kehittäjänä ja 
vaikuttajana, sekä saa tunnustusta toiminnastaan 
uranuurtajana. Seura toimii sillanrakentajana kehitysyhteistyön, 
kaupan, sekä kokoutumisen ja kulttuurin saralla. 

Seuran missio: Edistää Suomen ja Somalian välisiä suhteita, 
sekä edistää ystävyyttä ja kansalaisten välistä yhteistyötä ja 
suvaitsevaisuutta.

Seuran arvot:  Ystävyys ja suvaitsevaisuus, kestävä kehitys, 
yhdenvertaisuus ja oikeidenmukaisuus, avoimuus ja yhteistyö.

Viestinnän tavoite: Sujuvan vuoropuhelun takaaminen seuran 
sisällä sekä toiminnan ja saavutusten näkyvyyden lisääminen 
rahoituksen sekä uusien jäsenten kiinnostuksen 
saavuttamiseksi.

Sinäkin voit vaikuttaa seuran toimintaan – tule jäseneksi!

UNITED for Intercultural Action –konferesnssi 2016

Vuoden 2016 toiminta



Vuoden 2016 toiminta

Seuran kaksi kehitysyhteistyöhanketta, neuvolahanke ja 
Ramaad-yhteisympäristöhanke etenivät suunnitellusti vuoden 
aikana. Molemmille hankkeille haettiin jatkorahoitusta, jonka 
myönsi ulkoministeriö, vuosille 2017-2018. Seura teki tiivistä 
yhteistyötä ulkoministeriön kanssa vuoden aikana, ja osallistui 
mm. Suomen Nairobin suurlähettilään toimintasuunnitelma-
tapaamiseen. 

Seuran monikulttuurisuustyö jatkui aktiivisena kotimaassa. 
Seura oli tuttuun tapaan mukana mm. Maailma kylässä –
festivaaleilla. Lisäksi seuran edustajat olivat mukana Torinossa 
UNITED for Intercultural Action –konferenssiin. 
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Afrikan sarven kuivuus – Somaliaa uhkaa nälänhätä

Koko Afrikan sarven alue kärsii tällä hetkellä vakavasta 
kuivuudesta, ja Somaliaa uhkaa nälänhätä. YK on kuvannut 
käsillä olevan kriisin vakavuutta julistamalla sen pahimmaksi 
humanitaariseksi katastrofiksi sitten toisen maailmansodan ajan. 

Suomi-Somalia Seura on lähettänyt Suomen ulkoministeriölle ja 
suurille kansainvälisille järjestöille vetoomuksen, jotta Somaliaan 
saataisiin riittävää hätäapua torjumaan uhkaavaa nälänhätää.  

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!

www.suomisomaliaseura.fi

Seura Maailma kylässä 
-festivaaleilla

Aika: 27.-28.5.2017
Paikka: Kaisaniemi

Tule kuulemaan seuran toiminnasta ja tapaamaan seuralaisia 
Maailma kylässä –festivaaleilla. Seuralla on perinteisiin 
tapaan ständi järjestöteltassa. Ständillä on myös 
mahdollisuus hankkia henna-tatuointeja. 

Seura myös järjestää Maailma kylässä –festivaaleilla 
paneelikeskustelun liittyen maahanmuuttopolitiikkaan – 
ohjelmasta lisää tietoa huhtikuun aikana.
Tervetuloa – Soo dhawow

Somaliaan valittu uusi presidentti

Helmikuussa 2017 Somaliaan valittiin uusi presidentti Mohamed 
Abdullahi Farmajo. Vaaliprosessi oli vaikea, sitä leimasivat 
levottomuudet ja korruptio. Levottomuuksien vuoksi vaalit 
järjestettiin valitsijamiesvaaleina, jotka turvallisuussyistä pidetiin 
Mogadishun lentokentällä. Vaalien alla huhuttiin valitsijamiehiä 
lahjottavan isoilla summilla. Vaalien ylivoimainen voittaja oli silti 
Farmajo, jota yleisesti pidettiin vähiten korruptoituneena 
ehdokkaana. 
Farmajo asui pitkään 
Yhdysvalloissa ja työskenteli 
New Yorkin liikennelaitoksella.
Hänen valintaansa on juhlittu 
Somaliassa ja diasporassa yli 
klaanirajojen. Farmajon 
odotetaan tarttuvan maassa 
rehottavaan korruptioon 
määrätietoisesti ja ohjaavan 
maan kehityksen ja rauhan 
tielle. Ensi töikseen hänen on 
kuitenkin tartuttava koko maata riivaavaan kuivuuteen ja 
uhkaavaan nälänhätään.   

Seuran hallitus 2017

Puheenjohtaja Eva Nilsson
Varapuheenjohtaja Yusuf M. Mubarak
Sihteeri Tiina Kevätpuro
Kadar Gelle
Ibrahim Hassan
Mariko Sato

Varajäsenet: 
Abdulkadir Farah, Jenna Savolainen, Suleqo Yusuf

Seurassa on aloittanut uusi 
työharjoittelija Vanessa Daniel. 

Vanessa on loppuvaiheen opiskelija 
Diakonia-ammattikorkeakoulussa. 
Vanessa toimii seuran harjoittelijana 
keväällä 2017.
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Puheenjohtajan tervehdys

Vaalit ovat olleet tapetilla sekä Somaliassa että Suomessa. Hel-
mikuussa Somaliaan valittiin uusi presidentti, Mohamed Abdul-
lahi Farmajo. Suomessa puolestaan järjestetään kunnalisvaalit 
9.4. On kiinnostavaa nähdä, valitaanko entistä useampi somali-
taustainen ehdokas maan kunnallisvaltuustoihin. 

Toisaalta ihmisillä on myös monia 
muita vaikutuskanavia. Kansalais-
järjestöissä toimiminen on useille 
se kaikista tutuin tapa vaikuttaa ja 
tehdä asioita muiden hyväksi. 
Sosiaali- ja terveysalalla toimii 
satoja järjestöjä. Kehitysyhteistyötä 
tekevät ja globaalia oikeuden-
mukaisuutta edistävät yli kolmesataa järjestöä.  

Suomi-Somalia Seura on näistä järjestöistä yksi. Minulle Seuran 
puheenjohtajuus tarkoittaa mahdollisuutta edistää Suomen 
somalien tunnettuutta ja asemaa maassamme. Paljon on vielä 
tehtävää ennakkoluulojen kitkemiseksi ja onnistuneen 
kotoutumisen aikaansaamiseksi. 

On myös suuri ilo ja kunnia saada puheenjohtaa järjestöä, joka 
on yksi hyvin harvoista vapaaehtoisjärjestöistä, joka onnistui 
saamaan ulkoasiainministeriön tukea kehitysyhteistyöhankkee-
seensa. Se on tulosta vuosia jatkuneesta laadukkaasta työstä. 
Vakavan kuivuuden ja nälänhädan runtelemassa Etelä-
Somaliassa työmme on entistä tärkeämpää.

Tämän vuoden aikana tavoitteenamme on saada uusia jäseniä ja 
aktiiveja mukaan Seuran toimintaan. Erityisesti nuoria 
kaivataan, jotta pitkän historian elänyt Seura voi jatkaa vielä 
monia vuosia eteenpäin. Toivotan juuri Sinut mukaan Seuran 
uusin työryhmiin ja tapahtumiin. Otamme myös mielellämme 
vastaan ideoita ja toiveita Seuran toiminnasta. 

Nähdään kevätkokouksessa! 

Ramaad-ympäristöhanke 

Suomen Somalia-verkoston koordinoima ympäristöyhteishanke 
Etelä- ja Keski-Somaliaan käynnistettiin pilottihankkeena 
vuonna 2014. Hankkeessa on mukana seuran lisäksi Gannaane 
ry ja Sahed ry. Hanketta toteutetaan kolmella paikkakunnalla 
Somaliassa: Afmadowssa, El-adessa ja Gurieel-
Dhusamareebissa. Hanketta rahoittaa Suomen 
ulkoasiainministeriö vuosina 2017-2018. Ohjausryhmän 
kokouksia järjestää Suomen Somalia-verkosto. 

Afmadown terveyskeskusneuvolahanke

Lounais-Somaliassa sijaitsevan Afmadown terveyskeskus- 
neuvolahanke on edistynyt suunnitellusti. Hanke edistää alueen 
äitien ja lasten terveyttä tuomalla alueelle terveyspalveluita 
kuten rokotuksia, lääkäripalvelut, laadukasta 
laboratoriotoimintaa ja muita terveyskeskuspalveluita. Hanketta 
rahoittaa Suomen ulkoasiainministeriö vuosina 2017-2018. 
Hankkeen koordinaattorina toimi sairaanhoitaja Nasro Farah. 
Hankkeen ohjausryhmässä olivat mukana Farahin lisäksi Daud 
Ahmedey ja Yusuf Mohamed.

Afmadown neuvola – helmikuu 2017 

Seuran kehitysyhteistyöhankkeet vuonna 2017
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