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Suomen Somalia-verkosto järjesti avustuksen avulla Somalialaisen Illan kulttuuriareena Gloriassa
26.10.2017. Jokavuotisen tapahtuman tarkoituksena on juhlistaa ja tehdä tutuksi somalialaista
kulttuuria. Viime vuoden kävijämäärä ylitti odotukset ja vapaaehtoisnuoret osallistuivat
innokkaasti järjestelyihin. Tavoitteena tänä vuonna oli tuoda tapahtuma lähelle suurta yleisöä ja
kannustaa uusia nuoria mukaan illan järjestelyihin, jossa onnistuttiinkin hyvin. Tilaisuuden kahden
kohderyhmän (verkoston yhteistyökumppanit ja nuoret) yhteensovittaminen oli aluksi haastavaa,
mutta asia ratkaistiin suuntaamalla alkuilta enemmän yhteistyökumppaneille ja loppuilta nuorille.
Monikulttuurinen tilaisuus esitteli somalialaista kulttuuria tänä vuonna musiikin, ruoan ja
valokuvan keinoin. Esiintymässä oli suomensomalialaisia huippuartisteja, joiden tyyli vaihteli aina
perinteikkäistä rytmeistä hiphoppiin ja poppiin. Tapahtumassa esitettiin somalitaustaisen Khadar
Ahmedin ohjaama Yövaras-lyhytelokuva ja vieraat pääsivät tutustumaan valokuvanäyttelyyn, joka
esitteli verkoston työtä sen hanke-alueilla Somaliassa ja Afrikan Sarvessa. Vierailla oli myös
mahdollisuus kokeilla somalialaisia perinnevaatteita ja hennausta ja ikuistaa hauska muisto
photoboothissa. Keskeisessä roolissa oli myös perinteinen somalialainen illallinen, jonka vieraat
nauttivat yhdessä.
Vuosittainen tapahtuma järjestettiin tänä vuonna isompana ja näkyvämpänä kuin aiemmin, ja
tilaisuutta myös markkinoitiin suuremmalle yleisölle. Jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden
lisäksi tavoitteena oli saada paikalle tavallisia suomalaisia ihmisiä, joita somalialainen kulttuuri
kiinnostaa. Suomensomalialaiset rap, R&B ja pop -artistit taas vetivät paikalle aiempiin iltamiin
verrattuna enemmän erityisesti nuoria. Vaikka huono sää (syksyn ensimmäinen lumipyry osui
samalle illalle) rajoitti osallistujamäärää, iltaan osallistui silti yli 120 henkeä eri taustoista ja
ikäryhmistä.
Nuoret olivat myös keskeisessä roolissa itse tapahtuman järjestämisessä. Tilaisuuden järjestelyihin
osallistui aktiivisesti joukko nuoria vapaaehtoisia, jotka olivat mukana tapahtuman
toteuttamisessa sen suunnitteluvaiheesta asti. Vapaaehtoiset osallistuivat
tapahtumamarkkinointiin ja muuhun viestintään sekä somistuksen suunnitteluun ja toteutukseen.
Lisäksi he saivat tapahtumapäivänä vastuullisia tehtäviä, joissa otettiin huomioon jokaisen
mielenkiinnon kohteet ja erityisosaaminen. Nuoret vastasivat esimerkiksi artistien isännöinnistä ja
ohjauksesta, some-viestinnästä, juontamisesta ja somalialaisen teen tarjoilusta. Lisäksi
tapahtumaan osallistui yhteistyökumppanin, Helsingin kaupungin, kautta
Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen kuusi nuorta avustamaan tilaisuuden järjestelyissä ja
toteutuksessa.

Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli hyvin onnistunut. Ruoka ja ohjelma keräsivät paljon kehuja
vierailta, ilta kokosi yhteen monipuolisen joukon osallistujia ja verkoston työtä ja somalialaista
kulttuuria tehtiin tunnetuksi laajalle yleisölle. Myös nuorten osallistaminen mukaan toimintaan oli
hankkeen yksi tärkeimpiä saavutuksia.

Lämmin kiitos Alli Paasikiven Säätiölle tämän arvokkaan kulttuuritapahtuman mahdollistamisesta!

