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ovat vuoden 2018 t i lastokeskuksen tutkimuksen mukaan
Suomen nel jänneksi  suurin v ieraskiel inen väestöryhmä 
saapuivat Suomeen Somal iasta vuonna 1990 pol i i t t is ina
pakolais ina Neuvostol i i ton kautta
Somal ia la istaustais ia henki löitä asuu Suomessa y l i  20 000,
joista noin puolet  asuu pääkaupunkiseudul la .  
heistä on noin kaksi  kolmasosaa Suomessa syntyneitä.

SUOMEN SOMALIT

Tilastokeskus 2019



 KAUPUNKI

ASUMISMUODOT SOMALIASSA

MAALLA



ASUNNON LÖYTÄMINEN SOMALIASSA
Asunnot ostetaan tai  vuokrataan väl i t tä jän kautta
Maksu käteisel lä   ( ta i  xar i i r )
Vuokrasopimus tehdään todistaj ien läsnäol leessa
Muutto hoidetaan y leensä perheen ja sukulaisten voimin



ASUMISTAVAT SOMALIASSA

Koko perhe yhdessä
Yleensä talonhoitaj ia  sekä yhteinen talonvahti
Talon sydän s i ja i tsee olohuoneessa
Vieraanvaraisuus on tärkeä
Ulospäin näkyvä imago on myös tosi  tärkeä



ASUNNON HUOLTO SOMALIASSA

Talonomistaja on talon huoltohenki lö
Si ivous kulttuuri
Lämpöti lat  s isäl lä
Jätehuolto
Kodinkoneiden asennus
Vikai lmoitukset



 SEDUM

ASUMISTAVAT SUOMESSA

Kodit ovat pieniä  ja perheet suuria
Yleensä nuori ei muuta kotoa pois ellei...
Vieraanvaraisuus tärkeä

Tuoksut (uunsi) Sisustus ja seinäripusteet Sateliittilautanen

Isot matot ja sohvat

Isot verhot 



ASUINALUEET

Suositaan pääkaupunkiseutua
Alueen maine
Suositaan kaupunginasuntoja
Omistusasunto käytännössä
mahdoton



VUOKRANANTAJAT JA TALOYHTIÖT

HYVÄ OTTAA PUHEEKSI VUOKRAKESKUSTELUSSA

Vuokravakuus selkeäst i  esi in
Hyvä muutto infopakett i   (selko suomen kielel lä  ta i
er i  k ie l i l lä )  (kaikkea ei  välttämä t iedetä,  jos ei  ole
resursseja henki lökohtaiseen opastukseen)

MITEN NAAPURUUSSUHTEITA VOISI PARANTAA?

Yhteisöl l inen toiminta  (esim. Pasi lan Asukastalo)
Asukkaiden osal l istaminen (pihatalkoot)
Tiedotteet selkokielel lä
Asumiskummit
Infot i la isuudet
Asiakastapaaminen > ryhmätapaaminen (resurssi )
Naapurik i istat/val i tukset (sovittelu)



KULTTUURISET EROT
Yhteisöl l isyys

Häät ja hautajaiset

Vieraanvaraisuus

Juhlat  (  E id Ramadanin päätösjuhla,

i tsenäisyysjuhla,  E id adha. . . )

A janhal l inta

Lahjat

Saunakulttuuri

Katsekontakt i  ja  kättely

Sukusovittelu

Lempinimet

Kasvatt i lapset



KYSYMYKSIÄ?



KIITOS!

Lisää t ietoa:  Shugri  Mohamed • sosionomi.shugri@gmai l .com

Tutustu somalialaisiin -sarjan piirustukset, taiteilija Lindsay Pollock. 2013.


