SUOMI-SOMALIA SEURA
TOIMINTAKERTOMUS 2018

Seura Maailma kylässä -festivaaleilla 2018 (kuva: Eva Nilsson).

Ydintoiminta
Vuoden 2018 kohokohtiin kuuluivat hankekoordinaattorin palkkaaminen Seuran
mobiiliklinikkahankkeelle ja uuden rahoituksen saaminen STEA:lta Suomessa toteutettavaan
Waaberi yrittäjyys- ja työelämähankkeeseen. Vuoden aikana Seuran hallintoa kehitettiin
ottamalla käyttöön uusi jäsenrekisterijärjestelmä sekä uusimalla Seuran visuaalinen ilme. Seuran
hallituksessa vaikutti useita uusia, aktiivisia jäseniä. Kevään aikana seuralaisia piti kiireisinä
kehitysyhteistyöhankkeiden jatkohakemukset sekä STEA:n hankehakemus. Seura ehti kuitenkin
myös järjestää jäsentoimintaa. Maailma kylässä –festivaaleilla Seuralla oli perinteinen
esittelypiste, jossa oli paljon ohjelmaa tietovisasta somalialaisten perinnevaatteiden kokeiluun.
Seuran kevätkokous järjestettiin Helinä Rautavaaran museossa, jossa järjestettiin Mogadishu
ennen ja nyt –näyttely, jota Seura oli mukana valmistelemassa vuonna 2017. Syksyllä Seura
järjesti terveysaiheisen tapahtuman somalitaustaisille perheille. Tapahtumassa Suomen
Punainen risti kertoi veripalvelustaan ja kaksi somalitaustaista lääkäriä kertoivat terveyteen
liittyvistä haasteista somalitaustaisen väestön keskuudessa.
Vuoden 2017 aikana Seuran toimintaa tukivat Helsingin kaupunki ja ulkoministeriö. Seura haki
rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä kulttuuritoimintaan vuodeksi 2018, mutta rahoitusta
ei myönnetty. Seura haki uutta hankerahoitusta STEA:lta vuosille 2019-2021 ja ulkoministeriöltä
kahteen hankkeeseen vuosille 2019-2020. Hankepäätökset tulivat vuoden lopulla. STEA myönsi
seuralle 345 000 euroa. Ulkoministeriö ei myöntänyt Seuralle lainkaan rahoitusta, jonka takia
Seuran kehitysyhteistyöhankkeet uhkaavat päättyä vuoden 2019 aikana. Toisesta
hankepäätöksestä on vireillä valitus.
Hallitus ja ohjausryhmät toiminta
Vuonna 2018 Seura kokoontui säännönmukaisesti kevät- ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa
19.5.2018 Helinä Rautavaara –museossa Espoossa esiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2017
tilintarkastus ja toimintakertomus ja täten vuoden 2017 hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Seuran syyskokous pidettiin 16.12.2018 Puhoksessa, Itäkeskuksessa. Kokouksessa valittiin uudet
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja puheenjohtajisto vaihtui. Tämän lisäksi vahvistettiin
vuoden 2019 toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus. Vuoden 2018 aikana
hallitus kokoontui kahdeksan kertaa vuosikokousten lisäksi. Hallituksen järjestäytymiskokous
pidettiin
vuoden
2017
puolella.
Seuran
Daryeel
mobiiliklinikka
hankkeen
kehitysyhteistyöhankkeen ohjausryhmä kokoontui 2 kertaa. Ympäristöhankkeen ohjausryhmä,

2

jota koordinoi Suomen Somalia-verkosto, kokoontui 4 kertaa. Seuran jäsenkirjeitä lähetettiin
vuoden aikana kaksi. Jäsenrekisterin siivous aloitettiin, mutta prosessi kesti vuoden 2019
puolelle. Seura houkutteli uusia jäseniä sekä hallitukseen että rivijäseniksi. Jäsenmäärän nousua
ei voi kuitenkaan tarkkaan vielä arvioida, koska samalla rekisteristä on poistettu jäseniä, jotka
eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan viimeiseen kolmeen vuoteen, jotka ovat menehtyneet, tai
eivät halua olla jäsenlistalla enää. Vuoden lopulla Seuran jäsenmäärä oli 104. Marraskuun lopulla
kaikille jäsenille lähetettiin myös paperitse kirjeet jäsenyyden jatkumisesta. Prosessissa tehtiin
myös EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvät uudistukset. Seuran kirjanpidosta vastasi Seija Black,
Taxus baccata Tmi:sta. Vastuullisena tilintarkastajana jatkoi KHT-yhteisöön kuuluva BDO Oy:n
Risto Ekholm. Seuran Jäsenmaksu oli 20 euroa vuonna 2018. Seura oli vuonna 2018 jäsenenä
Suomen Somalia-verkostossa ja Kepa ry:ssä, joka vaihtoi nimeään Fingo ry:ksi vuoden lopulla.
Seuran kehitysyhteistyöhankkeet Somaliassa
Somalian yhteiskunnallinen vakaus ja turvallisuus jatkoi kohenemistaan myös vuoden 2018
aikana. Tästä huolimatta erityisesti eteläisessä Somaliassa ja varsinkin pääkaupungissa
Mogadishussa jouduttiin todistamaan monia tuhoisia ja väkivaltaisia iskuja. Somalian
kehitystilanne on edelleen haastava. Näistä haasteista huolimatta maan kehitystä edistivät kaksi
vuotta toiminnassa ollut presidentti, hallitus ja parlamentti. Seuran kehitysyhteistyötä muokattiin
vuoden 2018 aikana ja seura sai luvan UM.ta käyttää seuran neuvolasta jääneet varat uutteen
terveysmobiiliklinikka hankkeeseen Afmadowssa jatkamaan terveyssektorin tukemista niin ikään
Suomen Somalia-verkoston ympäristöyhteishanke Ramaad jatkui. Ramaadin tavoitteena oli
edelleen ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen edistäminen. Seuran edustajat kävivät
vuoden aikana tapaamassa ulkoasiainministeriön edustajia kansalaisjärjestöyksikössä
keskustelemassa seuran hankkeista.
Daryeel-mobiiliterveysklinikka edistää terveyspalveluita etelä-Somaliassa
Mobiiliterveysklinikka tarjoaa perusterveydenhuollon palveluita maaseutualueilla, jotka
sijaitsevat Afmadow-kaupungin ulkopuolella Jubamaassa, Somaliassa. Hanke toteutetaan
yhteistyössä Suomi-Somalia Seuran, paikallisen yhteistyökumppani SAHDAn ja Jubamaan
terveysministeriön kanssa. Mobiiliterveysklinikka vahvistaa alueen terveydenhuoltoa ja
peruspalvelujen saantia. Hankkeen tavoitteena on viedä terveydenhuoltopalvelut lähelle
yhteisöjä, joissa terveydenhuoltopalveluiden pariin on vaikeaa päästä ja joista matkustaminen
on vaikeaa. Hanke tarjoaa ilmaisia perusterveydenhuoltopalveluja kuten lääkkeitä, rokotuksia,
kotikätilöpakkauksia sekä hyttysverkkoja. Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun, ja sille on haettu
ulkoministeriöstä jatkorahoitusta tuleville vuosille.
Lisäätietoa hankkeesta: https://suomisomaliaseura.fi/daryeel-mobiiliterveysklinikka/
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Ramaad-ympäristöhanke
Suomen Somalia-verkoston koordinoima ympäristöhanke Etelä- ja Keski-Somaliaan käynnistettiin
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: Afmadowssa, El-adessa ja
Gurieel-Dhusamareebissa.
Myös tätä hanketta rahoittaa Suomen ulkoasiainministeriö.
Ohjausryhmän kokouksia järjestää Suomen Somalia-verkosto ja vuonna 2017 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. Hankkeen tiimoilta järjestetään yhteistyökokouksia Somaliassa vuosittain. Vuonna
2018 kokous järjestettiin Gannaane johdolla Kismayossa Somaliassa.
Lisätietoa hankkeesta: http://www.somaliaverkosto.fi/kehitysyhteistyo/ramaad/
Viestintä ja varainhankinta
Vuonna 2018 Seuran viestintätyöryhmä vastasi viestinnästä erityisesti sosiaalisen median
kanavilla (erit. Facebook). Syksyn aikana Seuran hankekoordinaattori teki myös viestintää ja
viestinnän suunnittelua. Samaan aikaan toteutettiin Seuran kattava visuaalisen ilmeen uudistus
tukemaan johdonmukaista jäsen- ja varainhankintaviestintää. Uudistuksen myötä Seuran
sosiaalisen median tilit, nettisivut sekä uutiskirje (jolle otettiin käyttöön mailchimp-alusta)
uudistettiin. Uudistuksen toteutti Polku oy. Vuoden 2017 lopulla viestintäryhmä päätti toteuttaa
jäsenhankintaa varten mainosvideon, jota levitettiin sosiaalisessa mediassa kevään 2018 aikana.
Jäsenille viestittiin myös sähköpostitse ja vuoden aikana heille lähetettiin kaksi uutiskirjettä.
Vuoden aikana maksettiin ensimmäistä kertaa facebook- ja instagram-mainonnasta seuraajien
lisäämistä varten. Vuoden lopulla Seura teetti Somalia-aiheisia t-paitoja ja kangaskasseja
varainhankintaa varten. Seuran varainhankintaluvan viimeisin myöntökausi päättyi vuoden
lopulla ja se uusitaan vuonna 2019.
Seuran talous vuonna 2018
Vuoden 2018 aikana Suomi-Somalia Seura maksoi työkorvauksina, palkkioina sekä niiden
sivukuluina (TYEL) tiedotustoiminnasta, hanketoiminnasta sekä muista toiminnoista Suomessa
14221,66 euroa ja Somaliassa paikallisen henkilöstön palkkoina 7272,00 euroa.
Jäsenmaksukertymä oli yhteensä 618,70 euroa ja muut varainhankinta/hankelahjoitukset
tuottivat yhteensä 9029,16 euroa. Seuran toiminnan tuotot olivat yhteensä 80190,33 euroa, ja
kulut olivat yhteensä 83536,31
euroa. Daryeel hankkeen osalta raportoitavat
kokonaiskustannukset olivat vuonna 2018 yhteensä 77911,35 euroa, mistä ulkoasiainministeriön
tukea oli 66211,35 euroa ja seuran osuus 11700 euroa sisältäen yhteensä 5850 euroa rahallisena
ja 5850 euroa vapaaehtoistyönä ja tavaralahjoituksina.
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