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Ydintoiminta 
 
Vuosi 2019 oli Suomi-Somalia Seuralle kasvamisen vuosi, sillä se kasvoi yhden osa-aikaisen 
työntekijän järjestöstä kolme työntekijää palkkaavaksi toimijaksi. Seura lisäsi huomattavasti 
työtään Suomessa Somalian kehitysyhteistyön lisäksi ja muutti uuteen toimistoon. Uusien 
henkilöiden palkkaaminen tarkoitti toiminnan ammattimaistumista ja hallituksen muuttu-
mista ennen kaikkea työnantajaksi ja esihenkilöiksi. Muutos vaati kaikilta osapuolilta paljon 
työtä, mutta siinä onnistuttiin hyvin.  

 
Vuosi alkoi iloisilla uutisilla, kun Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoitus 
Waaberi yrittäjyys- ja työelämähankkeelle vahvistui ja hanke käynnistyi. Hankkeeseen rekry-
toitiin hankekoordinaattori sekä projektityöntekijä. Hankkeen tiimoilta syksyllä aloitettu Fin-
nish-Somali Women in Business – naisverkosto sai suurta kiinnostusta. Lisäksi vuoden 2019 
alussa Suomi-Somalia Seura muutti toimistonsa Hakaniemessä sijaitsevaan Globaalikeskuk-
seen. Vuosi 2019 alkoi usean uuden hallituksen jäsenen kanssa. Lisäksi vuoden 2019 koho-
kohtiin kuului Seuran mobiiliklinikkahankkeelle myönnetty jatkorahoitus, jonka ansiosta 
hankkeen toimintoja kyettiin jatkamaan vuoden 2019 aikana.  
 
Vuoden aikana yhtenäistettiin seuran viestintäkanavia vuonna 2018 tehdyn uuden ilmeen 
mukaisesti sekä vahvistettiin Seuran viestintäsuunnitelmaa ulkoisen asiantuntijan fasilitoi-
malla koulutuksella. Kotimaisen Waaberi yrittäjyys-ja työelämähankkeen tiimoilta Seuran 
hallituksessa tehtiin henkilöstöhallinnon linjaukset ja vahvistettiin hallituksen asemaa työn-
antajana sekä Seuran puheenjohtajan asemaa hanketyöntekijöiden esihenkilönä. Keväällä 
myös rekrytoitiin uusi osa-aikainen kehitysyhteistyökoordinaattori Daryeel-mobiiliterveys-
klinikkahankkeelle. Vuodesta 2019 alkaen Seura on siis työllistänyt kolme hanketyöntekijää. 
Vuoden aikana seuralaisia piti kiireisinä Waaberi yrittäjyys-ja työelämähankkeen hallinnointi 
sekä kehitysyhteistyöhankkeiden toiminnot.  
 
Yllä olevan lisäksi Seuralla oli jäsentoimintaa. Kevätkokouksen jäsentapahtuman teemana oli 
vuonna 2019 kulttuurien kohtaaminen kulttuurikahvilan muodossa, samalla pidettiin uuden 
toimitilan tupaantuliaiset. Seuran kevätkokous järjestettiin Globaalikeskuksessa. Maailma 
kylässä –festivaaleilla Seuralla oli perinteinen esittelypiste, sekä uudeksi perinteeksi muo-
dostunut tietovisa. Seura osallistui valtakunnalliseen Iska Warran - Somalialaiset Suomessa 
– konferenssiin, joka pidettiin vuonna 2019 Espoossa. Syksyllä Seura oli mukana esittelijänä 
Puhos Loves People kulttuuritapahtumassa, Helsingissä. Syyskokouksen jäsentapahtumassa 
Seura järjesti luentotilaisuuden ja sen yhteydessä pidetyn asiantuntijavieraiden paneelikes-
kustelun työelämän epätasa-arvosta, joka on ajankohtainen aihe myös Waaberi yrittäjyys-ja 
työelämähankkeen tiimoilta. Paneelikeskustelu oli hyvin suosittu. Seura oli myös mukana 
Waaberi yrittäjyys-ja työelämähankkeen tapahtumissa. Jäsentoiminnan lisäksi hanketyönte-
kijöiden sekä hallituksen hyvinvoinnin edistämiseksi vuonna 2019 järjestettiin kaksi virkistys-



 
päivää. Vuoden 2019 aikana Seura on myös toiminut asiantuntijana kotouttamiseen, Suo-
men somalialaisiin, kehitysyhteistyöhön sekä Suomen ja Somalian väliseen kauppaan liitty-
vissä asioissa.  
 
Vuoden 2019 aikana Seuran toimintaa tukivat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
(STEA) ja ulkoministeriö. Ulkoministeriön rahoittamien hankkeiden omavastuuosuudet han-
kittiin varainhankintana jäsenmaksuista, varainkeruutapahtumista sekä asiantuntijatyöllä. 
Seura haki syksyllä 2019 rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä kulttuuritoimintaan vuo-
delle 2020.  Seura teki vuoden 2018 aikana saadun negatiivisen hankepäätöksen takia vali-
tuksen ulkoministeriölle Daryeel-mobiiliterveysklinikan toiminnan jatkamiseksi. Valitus hy-
väksyttiin ja hanke saikin jatkoa vuosille 2019-2020. 

 
Hallitus ja ohjausryhmät toiminta 
 
Vuonna 2019 Seura kokoontui säännönmukaisesti kevät- ja syyskokoukseen. Kevätkokousen 
jäsentapahtuma pidettiin seuran toimitiloissa Globaalikeskuksessa, Helsingissä, 27.04.2019.  
Kokoukseen tarvittavien dokumenttien viivästymisen takia varsinainen kevätkokous pidettiin 
23.05.2019.  Kokouksen aikana esiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2018 tilintarkastus ja toimin-
takertomus ja täten vuoden 2018 hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Seuran syyskokous 
pidettiin myös Globaalikeskuksessa, Helsingissä, 14.12.2019. Kokouksessa valittiin kolme 
uutta hallituksen jäsentä kesken hallituskautta lopettaneiden tilalle. Seuran puheenjohtajisto 
säilyi ennallaan. Tämän lisäksi vahvistettiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma, talousarvio ja 
jäsenmaksun suuruus. Vuoden 2019 aikana hallitus kokoontui 12 kertaa vuosikokousten li-
säksi. Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin tammikuussa 2019.  
 
Seuran Daryeel-mobiiliklinikkahankkeen ohjausryhmä kokoontui 8 kertaa. Ympäristöhank-
keen ohjausryhmä, jota koordinoi Suomen Somalia-verkosto, kokoontui 6 kertaa. Waaberi 
hankkeessa ohjausryhmä kokouksia on ollut 3 kpl vuoden 2019 osalta. Seuran jäsenkirjeitä 
lähetettiin vuoden aikana kolme. Vuonna 2018 aloitettu jäsenrekisterin siivous kesti vuoden 
2019 puolelle. Seura houkutteli uusia jäseniä sekä hallitukseen että rivijäseniksi. Jäsenrekiste-
rin siivouksen jälkeen jäljelle jäi hieman yli 50 jäsentä. Vuoden aikana saatiin muutama uusi 
jäsen. Prosessissa tehtiin myös EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvät uudistukset. Seuran kirjan-
pidosta vastasi Kaisa Koskinen, Rva K.A. Koskisen Tili- Ja Toimistopalvelu. Vastuullisena tilin-
tarkastajana jatkoi KHT-yhteisöön kuuluva BDO Oy:n Risto Ekholm. Seuran Jäsenmaksu oli 20 
euroa vuonna 2019. Seura oli vuonna 2019 jäsenenä Suomen Somalia-verkostossa, Moniheli 
ja Fingo ry:ssä.  

 
 
Waaberi yrittäjyys- ja työelämähanke 

 
Vuonna 2019 käynnistyneen Waaberi-hankkeen tavoitteena on edistää suomensomalialaisten 
työelämäosallisuutta ja edellytyksiä työllistyä palkkatöihin yksityiselle sektorille sekä vahvistaa 
itseluottamusta työnhaussa ja työelämässä etenemisessä. Hankkeessa pyritään lisäämään 
suomensomalialaisten yrittäjyyskiinnostusta ja -osaamista sekä omiin mahdollisuuksiin usko-



 
mista yrittäjänä. Lisäksi tarkoituksena on hälventää suomalaisten työnantajien ja yritystoimi-
joiden ennakkoluuloja sekä madaltaa yritysten kynnystä palkata suomensomalialaisia työnte-
kijöitä. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, ja sen on tarkoi-
tus kestää vuoden 2021 loppuun. Vuonna 2019 hankkeen puitteissa järjestettiin naisten yrit-
täjyys- ja työelämäviikonloppukurssi Helsingissä sekä lyhyemmät yrittäjyyskoulutukset Liek-
sassa ja Paiholan vastaanottokeskuksessa. Perustimme myös naisten uraverkosto Finnish-So-
mali Women in Businessin, joka tapasi vuoden aikana kaksi kertaa. Hankkeessa järjestettiin 
myös Kick start -tapahtuma sekä järjestön syyskokouksen yhteydessä Millaisia haasteita suo-
mensomalialaiset kohtaavat työelämässä? -keskustelutilaisuus. 

 
Seuran kehitysyhteistyöhankkeet Somaliassa  

 
Somalian yhteiskunnallinen vakaus ja turvallisuus jatkoi kohenemistaan myös vuoden 2019 
aikana. Tästä huolimatta erityisesti eteläisessä Somaliassa ja varsinkin pääkaupungissa Moga-
dishussa jouduttiin todistamaan tuhoisia ja väkivaltaisia iskuja myös vuoden 2019 aikana. Li-
säksi vaikeat tulvat ja muut ympäristökatastrofit vaikeuttivat Somalian kehitystä. Vuonna 2019 
Somaliassa jatkoi kolme vuotta toiminnassa ollut presidentti, hallitus ja parlamentti. Seura jat-
koi yhteistyötään Somalian terveys-ja ympäristöministeriön kanssa kehitysyhteistyöhankkei-
den edistämiseksi. 

 
Seuran kehitysyhteistyö jatkui Daryeel-mobiiliterveysklinikan sekä Ramaad-ympäristöhank-
keen muodossa. Terveysmobiiliklinikkahanke Afmadowssa ja sitä ympäröivissä pienkylissä jat-
koi Somalian terveyssektorin tukemista. Ramaad-ympäristöhanke Suomen Somalia-verkoston 
kanssa jatkui myös. Ramaadin tavoitteena on ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen edis-
täminen ja näin ollen aavikoitumisen ehkäisy hankealueilla Afmadowssa, El-adessa ja Gurieel-
Dhusamareebissa. Seuran edustajat kävivät vuoden aikana tapaamassa ulkoministeriön edus-
tajia verkoston tilaisuudessa keväällä 2019. Lisäksi vuosittaiset seurantahankematkat toteu-
tuivat molempien hankkeiden osalta. 

 
Daryeel-mobiiliterveysklinikka edistää terveyspalveluita etelä-Somaliassa 

 
Mobiiliterveysklinikka tarjoaa perusterveydenhuollon palveluita maaseutualueilla, jotka sijait-
sevat Afmadow-kaupungin ulkopuolella Jubamaassa, Somaliassa. Hanke toteutetaan yhteis-
työssä Suomi-Somalia Seuran, paikallisen yhteistyökumppani SAHDAn ja Jubamaan terveysmi-
nisteriön kanssa. Mobiiliterveysklinikka vahvistaa alueen terveydenhuoltoa ja peruspalvelujen 
saantia. Vuoden 2019 osalta hanke tarjosi terveyspalveluja 5761 potilasta, josta suurin osa 
olivat pieniä lapsia. Hanke tavoitti myös äitejä sekä haavoittuvissa asemassa olevia kyläläisiä. 
Hankkeen tavoitteena on viedä terveydenhuoltopalvelut lähelle yhteisöjä, joissa terveyden-
huoltopalveluiden pariin on vaikeaa päästä ja joista matkustaminen on vaikeaa. Hanke tarjoaa 
ilmaisia perusterveydenhuollon palveluja kuten lääkkeitä, rokotuksia, kotikätilöpakkauksia 
sekä hyttysverkkoja. Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun, ja sille on haettu ulkoministeriöstä 
jatkorahoitusta tuleville vuosille 2021-2022. 

 
Lisätietoa hankkeesta: https://suomisomaliaseura.fi/daryeel-mobiiliterveysklinikka/ 

 
Ramaad-ympäristöhanke 



 
 

Suomen Somalia-verkoston koordinoima ympäristöhanke Etelä- ja Keski-Somaliaan käynnis-
tettiin pilottihankkeena vuonna 2014 ja on sittemmin saanut jatkorahoitusta vuosille 2015-
2016 ja 2017-2018 ja sai jatkoa vuosille 2019 - 2022. Hankkeessa on mukana seuran lisäksi 
Gannaane ry ja Sahed ry. Hanketta toteutetaan kolmella paikkakunnalla Somaliassa: Afma-
dowssa, El-adessa ja Gurieel-Dhusamareebissa.  Myös tätä hanketta rahoittaa Suomen ulko-
ministeriö. Ohjausryhmän kokouksia järjestää Suomen Somalia-verkosto ja vuonna 2019 niitä 
järjestettiin neljä. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on edistää ympäristön ja ihmisten 
hyvinvointia kestävän kehityksen periaattein ehkäisemällä aavikoitumista ja metsäkatoa. 
Hanke keskittyy ympäristötietoisuuden lisäämiseen, sekä pyrkii kehittämään mahdollisuuksia 
puuhiilen käytön vähentämiseksi ja luomaan uusia yhteistyöverkostoja yli maa-, paikkakunta-
, järjestö- ja klaanirajojen. Vuonna 2019 hanke sai aikaan hyviä tuloksia kuten yli 6000 uuden 
puun istutuksia paikkakunnittain, samoin ympäristön suojelun sanomaa levitettiin eri medioi-
den kautta.  Hankkeen tiimoilta järjestetään yhteistyökokouksia Somaliassa vuosittain. 
Vuonna 2019 kokous järjestettiin Sahedin toimesta Adadossa Somaliassa onnistuneesti. 

 
Lisätietoa hankkeesta: http://www.somaliaverkosto.fi/kehitysyhteistyo/ramaad/ 

 
Viestintä ja varainhankinta 
 
Vuonna 2019 Seuran viestinnästä vastasi Waaberi yrittäjyys- ja työelämähankkeen hanketyön-
tekijöiden lisäksi Seuran hallitus. Uudet viestintäsuunnitelmat tehtiin yleisviestinnän, kehitys-
yhteistyöhankkeiden viestinnän sekä Waaberi yrittäjyys- ja työelämähankkeen viestinnän 
osalta. Viestinnänosaamista vahvistettiin ulkoisen asiantuntijan fasilitoimalla koulutuksella 
keväällä 2019. Seuran viestinnässä päätettiin keskittyä Seuran nettisivujen lisäksi Facebook ja 
Instagram -viestintäkanaviin. Lisäksi Seuran nettisivujen uudistusta jatkettiin uuden ilmeen 
mukaisesti. Nettisivut myös yhdistettiin seuran sosiaaliseen mediaan tiedonsiirron helpotta-
miseksi. Syksyllä 2019 Seura uudisti myös esitteet sekä roll-upit uuden ilmeen mukaisesti, huo-
mioiden myös Waaberi yrittäjyys- ja työelämähankkeen.  
 
Seuran sähköpostipalveluiden osalta otettiin käyttöön G-suite, jonka kautta saatiin hanke-
työntekijöille sekä hallitukselle suomisomaliaseura.fi päättyvät sähköpostiosoitteet. Hallituk-
sesta sähköpostia hallinnoi puheenjohtajisto. Vahvistamalla sekä johdonmukaistamalla seu-
ran jäsen-, tapahtuma- ja varainhankintaviestintää on seuran viestintä ollut näkyvämpää. Jä-
senviestit lähetettiin sähköpostitse. Vuoden 2019 aikana jäsenviestejä lähetettiin kaksi uutis-
kirjettä ja yksi jäsenmaksujen muistutusviesti. Jäsenviestien lähetykseen käytettiin mailchimp-
alustaa. Vuoden 2019 aikana maksettiin Facebook- ja instagram-mainonnasta seuraajien lisää-
mistä varten. Vuoden 2018 aikana Seuralle hankittiin Somalia-aiheisia t-paitoja ja kangaskas-
seja varainhankintaa varten, niiden myyntiä jatkettiin 2019 aikana. Seuran varainhankintalu-
van myöntökauden päätyttyä vuoden 2018 lopussa, haettiin uutta varainhankintalupaa, joka 
myönnettiin syksyllä 2019.  
 
Seuran talous vuonna 2019 
 
Seura sai hankeavustuksena sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta 115 000 € (Waa-
beri yrittäjyys- ja työelämähanke) ja ulkoministeriöltä 56 420 € sekä (15 330 € ja 4966, 35 € 



 
siirtönä edelliseltä vuodelta) Daryeel mobiiliterveysklinikalle. Seura rahoitti hankkeita omara-
hoitusosuudella, joka oli 6 333,00 € Daryeelista sekä 2709 € joka maksettu verkostolle Ramaad 
hankkeen toimesta. Seuran tuotot olivat yhteensä 179 780. 85 €.  Seuran ja hankkeiden toi-
mintakulut olivat yhteensä 73245.01 €, henkilöstökulut (palkat ja palkkiot) sivukuluineen oli-
vat yhteensä 88 066,67 €, muut kulut (hallinto, puhelin yms.) olivat yhteensä 26 404,57 €. 
Kaikki kulut yhteensä olivat 187 725,25 €.  Varainhankinta (lahjoitukset, jäsenmaksut ja muut 
varainhankinnan tuotot) tuotti seuralle 10 219,26 €. Tilikauden ylijäämä oli 1 967,18 €. 
 

 

Suomi-Somalia Seura ry 
Sillanrakentajana Suomen ja Somalian välillä 


