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Hyvät jäsenet ja ystävät 
 
Somali Forum for Progress Finland (SFPF) –yhdis-
tyksen vuosikokous 2013 järjestetään ensi sunnun-
taina 11.8. klo 16 alkaen Kepan järjestötilassa 

(erillinen sisäänkäynti Töölöntorinkadun ja Döbelnin-
kadun kulmassa). Kutsu on lähetetty erikseen. Koko-
ukseen voi osallistua myös digitaalisen median kautta. 

Toimintakertomus 

Viime vuoden toimintaa selostettiin edellisessä jäsen-

kirjeessä. Toimintakausi oli innovatiivinen ja aktiivi-
nen. Liityimme Kepaan, Rauhankasvatus-instituuttiin 

ja Suomen Somalia-verkostoon.  

Päätapahtumana toteutettiin opetus- ja kulttuuri-
ministeriön avustuksen turvin lokakuussa 2012 Soma-
lia Goes Movies –elokuvaviikonloppu.  Nur Mahamed 
ja Hanad Abdullahi osallistuivat kesäkuussa Lundin 
Horn of Africa –konferenssiin. Kotimaassa järjestimme 

useita teemakohtaisia tapaamisia ja keskusteluja sekä 
moderoimme Keskiviikko-klubin toimintaa. 

Talous 

Yhdistyksen taloutta leimasi elokuvatapahtuma, jota 
opetus- ja kulttuuriministeriö tuki 4000 euron avus-
tuksella ja jonka menot olivat yhteensä 4027 euroa. 
Tilikauden ylijäämä oli 197,61 euroa. 

Toimintasuunnitelma 

Kuluvaa vuotta koskien ensimmäinen toimintasuunni-
telma tehtiin jo marraskuussa. Uusi hankkeemme 
naisten työllistämiskoulutuksesta sai tukea Helsingin 
kaupungin työllistämistoimikunnalta. Huhtikuussa 
Keväällä meillä oli ainutlaatuinen tilaisuus isännöidä 
Mogadishussa tammikuussa toimintansa aloittaneen 

HIPS-instituutin johtajan Abdi Aynten ja Abdihakim 
Aynten vierailua. Tapaamisiin ulkoministeriössä ja 
Elielin kabinetissa osallistui toistakymmentä henkilöä.  

 
Lasten kuvasanakirjaan ’1000 sanaa suomeksi’ on 
valmistumassa erillinen suomi-somali-sanastovihko 
sekä lyhyt kielten ja kulttuurien vertailuopas.  Aikai-
semmin suunniteltuja viestintähankkeita hiotaan 
edelleen. Keskiviikkoklubin syysohjelman avaa kes-
kustelu somaliasiain asiantuntijaryhmän raportista.  

Syyskaudeksi suunnitellaan lisäksi seminaaria, jonka 
teemaa ei vielä ole päätetty. Vuosikokouksessa kes-
kustellaan Globsomin tavoin kulttuurisia kohtaamisia 

edistävästä nuorisohankkeesta Afrikan sarvessa. 

Talousarvio  

Syksyn aikana etsitään kulttuurikeskeiseen toimintaan 
hankekohtaisia avustuksia ja aktivoidaan julkaisu-

myyntiä tasapainottamaan talousarviota (+7500/-
7500 euroa). 

Hallitus 

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Abdirizak H. 
Mohamed, varapuheenjohtajana Nur Mahamed 
Mahamud, jäseninä Fardowsa Barale ja Hanad 

Abdullahi, varajäseninä Abdihakim Aynte ja  Maija 
Kajava. Erovuorossa ovat Nur ja Fardowsa.  
Jäsenmaksu vuonna 2012 oli 20 euroa. 
 

Näkemiin! Nabad gelyo! 
 
Abdirizak H. Mohamed, puheenjohtaja 
p 0504088022                     
Maija Kajava, sihteeri  

p 0405330757 
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