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Hyvät jäsenet ja ystävät 
 
Somali Forum for Progress Finland (SFPF) –yhdistyksen kolmas toimintakausi 2012 oli innovatiivinen ja aktiivinen. 

Liityimme Kepaan, Rauhankasvatus-instituuttiin ja Suomen Somalia-verkostoon. 

Päätapahtumana toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen turvin 13.-14.10.2012 SOMALIA GOES 
MOVIES –elokuvaviikonloppu, missä käsiteltiin koskettavalla ja hauskallakin tavalla kulttuurisia kohtaamisia 1980-
luvun Somaliassa ja nyky-Suomessa.  Lämpimät kiitoksemme kaikille osallistuneille ja hanketta tukeneille! 

Kesäkuussa  Nur Mahamud ja Hanad Abdullahi osallistuivat yhdistyksen edustajina Lundissa järjestettyyn Horn of 
Africa –konferenssiin. Mielenkiintoisia pienimuotoisia tapaamisia ja keskusteluja yhteistyökumppaneiden kanssa on 
järjestetty erityisesti perustajajäsenemme ja ohjelmakoordinaattorimme Abdihakim Aynten Suomen vierailujen 

yhteydessä tammikuussa ja marraskuussa. 

Näkyvin lippulaivamme kuitenkin on Keskiviikko-klubin pyörittäminen. Avoin keskustelufoorumi on saanut paljon 
tunnustusta eri tahoilta, mm. joulukuun vieraaltamme Pekka Haavistolta. 

Julkaisurintamalla on tehty taustatyötä, mutta tuloksia saamme esiin vasta alkavana vuonna. Lasten kuvasana-
kirjaan on tekeillä sanastovihko, mihin tulee suomi-somali-suomi –sanasto ja kielten ja kulttuurien vertailuopas. 

Valmistautuessamme uuteen vuoteen toivomme kaikkien jäsentemme ja ystävien osallistuvan kuluneen vuoden 
kustannusten kattamiseen maksamalla jäsen/kannatusmaksun* 20 euroa liitteenä olevan laskun mukaan. 

Dear members and friends 
 

Somali Forum for Progress Finland’s third year can best be described as innovative and active. We have been 
present at the Horn of Africa Conference in Lund in Sweden, participated several seminars and conferences in 
Finland, organized ourselves many interesting talks and round-table discussions especially when Abdihakim Aynte 
has been visiting Finland and sharing his international experience and knowhow. 

The highlight of the year was the SOMALIA GOES MOVIES –film festival celebrated in November, generously 
sponsored by the Ministry of Education and Culture of Finland. We are also proud to have been animators of the 
Wednesday Club, an open forum for dialogue, that just convened for the 30th time this month. 

With the New Year we’ll focus to support the Somali community in Finland to flourish and bring the new generation 
in to the lime lights with all their intellectual and artistic potential and dynamism. We wish also to be able to 

contribute to the democratization and peaceful development in Somalia, the beloved homeland. 

 

Hyvää uutta vuotta! Happy and prosperous 2013! Gott Nytt År! Sannad Wanaagsan 2013! 
 

 

Abdirizak H. Mohamed, puheenjohtaja/chairperson     Maija Kajava, sihteeri/secretary  

p/tel +358 50 4088 022                         p/tel +358 40 5330 757 
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