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YHDISTYS- JA HANKETYÖN SUOMI-ENGLANTI-SOMALI SANAKIRJASTA  
 

Suomen Somalia-verkosto on Somalian kehitysyhteistyön aatteellisesti, poliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumaton suomalainen kattojärjestö, jonka tavoitteena on edistää Somalian ja 
Afrikan sarven rauhaa ja kehitystä. Verkosto vahvistaa jäsenjärjestöjensä toimintakykyä 
kehitysyhteistyössä ja kotimaan toiminnassa sekä tukee nuorten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia Suomessa. 
 
Suomessa toimii aktiivisesti noin 50 somalialaisten perustamaa järjestöä ja yhtenä Somalia-
verkoston tehtävänä on vahvistaa järjestöjen yhdistys- ja hanketoiminnan osaamista. Tämän 
suomi-englanti-somalia yhdistys- ja hanketoiminnan sanaston tehtävänä on tukea järjestöjen 
työtä rahoittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja helpottaa niiden toimintaa niin 
kotoutumisen, nuorisotyön kuin kehitysyhteistyönkin osalta. Sanasto auttaa toivon mukaan myös 
uusia toimijoita alkuun ja vahvistaa olemassa olevien asemaa. 
 
Sanastoon on koottu keskeisiä yhdistystoimintaan ja hanketyöhön liittyviä termejä. Pelkät termien 
käännökset eivät kuitenkaan yksin riitä, sillä järjestöterminologia on usein hankalaa 
suomenkielisillekin yhdistystoimijoille. Tästä syystä sanastossa on tarkan käännöksen sijaan 
pyritty ymmärrettävyyteen ja sanat on myös selitetty lyhyesti. 
 
Sanasto on koottu Punaisen Ristin vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkoston 
myöntämän rahoituksen avulla syksyllä 2016. 

 

QAAMUUSKA AF FINNISH–INGRIIS–SOOMAALI EE URURADA- IYO MASHRUUCYADA 
 
Ururka Shabakada Finnishka iyo Soomaalida ee Finland waa dallad aan ku salaysneyn 
aydiyoolajiyad, siiyaasad ama diin oo ka howlgasha Soomaaliya una ah lafdhabarta ururada ku 
howlan ama qorsheynaya mashaariicda horumarinta iyo samafalka. Shabakada waxay xoojineysaa 
ururada soo hoos imaada waxqabadkooda ku saabsan mashaariicda horumarinta iyo shaqeynta 
wadanka sidoo kale waaxey taakuleyneysaa ka qeybkalinta iyo saameynta dhalinyarada ee 
wadankaan Finland. 
 
Wadanka Finland waxaa ka shaqeeyo si aktif ah qiyaas ahaan 50 urur oo qof soomaali uu asaasay, 
Shabakada Finnishka iyo Soomaalida ee Finland hawsheedu waa in ey xoojiyaan aqoonta 
shabakooyinka ururada iyo tallaabooyinka mashruucyada. Marka ula jeedada qaamuuskaan 
ururada iyo shaqada mashruucyada oo af finnishka, engriiska iyo soomaaliga ku qoranyahay 
waxaa lagu taageerayaa wada shaqeynta ururada, maalgeliyaasha iyo lammaanayaasha, taasoo u 
fududeyneyso shaqada ku saabsan laqabsashada wadanka, shaqada dhalinyarada iyo 
mashaariicda horumarinta. Qaamuuska waxaa la rajeynaayaa in uu caawimaad u noqdo shaqo 
bilaabayaasha oo uuna xoojiyona aqoonta kuwa hada shaqada ku jiro. 
 
Qaamuuskaan waxaa la iskuku soo koobay erayo ku saabsan shaqada ururada iyo mashruucyada. 
Laakiinsa fasiraada erayadaan kali kuma filno oo erayada ku saabsan shabakaadka wey adag yihiin 
oo xadaa dadka finnishka ku hadlo oo ururada ka shaqeeyaan wey ku adag yihiin. Saas daraadeed 
qaamuuskaan waxaa la isku dayay in loo fasiro si uu qofka fahmikaro oo erayadana waxaa la isku 
dayay si kooban in loo sharaxo. 
 
Qaamuskaan waxaa sanadka 2016 taakuleyn iyo maalgelin ku siiyay Ururka Laanqayrta cas ee 
howlgalka soo dhaweynta iyo laqabsashada wadanka. 
 
 
 
 

  



 Aiesopimus 
Asiakirja, johon kirjataan 
osapuolten välillä toistaiseksi 
sovitut asiat ennen varsinaisen 
sopimuksen tekoa. Aiesopimus ei 
velvoita osapuolia varsinaisen 
sopimuksen tekemiseen.  
 

  Letter of intent / Memorandun 
of understanding 
A document outlining preliminary 
agreements between the parties 
before the agreements are finalized. It 
does not bind the parties to make a 
final agreement. 

  Isla meeldhigid / Heshiis hordhac 
ah / Isafgarsho 
Warqad heshiis hordhac ah oo ay ku 
caddahay waxyaabihii ay ku 
heshiiyeen dhinacyada ay hawshu ka 
dhaxayso, inta aan la gaarin heshiiska 
kama dambaynta ah. 

 

 Aikataulu  
Hankkeen toteutuksen aikataulu. 
Pitkäaikainen hanke kannattaa 
jakaa useaan vaiheeseen, jotka 
yhdessä muodostavat hankkeen 
kokonaisaikataulun. 
 

  Time schedule  
A schedule or a timetable for project 
implementation. Longer projects 
should be divided into different 
phases that together form the overall 
time schedule for a project. 

  Jadwalka 
Jadwalka fulinta mashruuca. Marka 
mashruucu dheer yahay waxaa haboon 
in loo qaybiyo wejiyo kala duwan oo 
isku noqonaayo jadwalka guud ee 
mashruuca. 

 

 Bruttokansantulo (BKTL)  
Kuvaa maan kaikesta tuotannosta 
saamia tuloja ja eroaa yleisemmin 
käytetystä termistä 
bruttokansantuotteesta siinä, että 
mukaan lasketaan ulkomailta 
saadut ja sinne maksetut tulot.  
 

  Gross National Income (GNI)  
The total monetary value of all 
products and services produced in a 
given year by a state. Unlike Gross 
Domestic Product (GDP), which 
defines production based on the 
geographical location of production, 
GNP allocates production based on 
ownership. 
 

  Dakhliga guud ee wadanka 
Wadarta qiimaha guud ee lacageed ee 
wax soo saarka iyo adeegyada uu 
wadanku sameeyey sanadkii. Wuuna ka 
duwan yahay wadarta qiima guud ee 
wax saarka gudaha, waayo waxaa ku 
jira dakhliga iyo kharashaadka ka yimid 
ama ku baxay dibadda. 

 

 Bruttokansantuote (BKT) 
Tietyn valtion kokonaistuotanto, 
johon lasketaan mukaan kaikki 
tietyn vuoden aikana tuotetut 
tavarat ja palvelut 
kansantaloudessa. 
 

  Gross Domestic Product (GDP)  
The total monetary value of all 
products and services produced in a 
given year within a state. 

  Wax soor guud ee gudaha 
wadanka 
Wadarta qiima guud ee lacageed ee 
wax soo saarka iyo adeegyada gudaha 
ee uu wadanku sameeyey sanadkii. 

 

 Evaluaatio  
Loppuneen tai keskeneräisen 
hankkeen suunnittelun, 
toimeenpanon ja tulosten 
objektiivinen arviointi. Arvioinnissa 
selvitetään esimerkiksi hankkeen 
tarkoituksenmukaisuutta, 
vaikuttavuutta, tuloksellisuutta, 
tehokkuutta ja kestävyyttä. 

  Evaluation  
An objective assessment of an on-
going or completed project, its 
design, implementation and results. 
The aim is to determine the 
relevance, impact, achieved results, 
impact, efficiency and sustainability. 

  Qiimayn 
Waa qiimayn madax banaan oo lagu 
sameeyey mashruuc socda ama mid 
dhamaaday, tasoo eegaysa siday u 
dhacday: qorshayntiisu, fulintiisu ama 
natiijadiisu. Ujeedadu waa in la xaqiijiyo 
mashruuca ku haboonaantiisa meesha 
loo qorsheeyey, saamayntiisa, 
natiijooyinkiisa, wax ku’oolnimadiisa iyo 
sii jiritaankiisa dambe. 
 

 

 Gender  
tarkoittaa sukupuolen sosiaalisesti 
rakennettuja piirteitä, kuten 
normeja, rooleja ja sukupuolien 
välisiä suhteita. Nämä vaihtelevat 
eri yhteisöissä ja yhteiskunnissa ja 
niitä voidaan muuttaa. 

  Gender  
refers to the socially constructed 
characteristics of women and men – 
such as norms, roles and relationships 
of and between groups of women 
and men. These vary from society to 
society and they can be changed. 

  Jinsiga (si madax banana loo 
dooran karo) 
Waxaa loola jeedaa Jinsiga bulshada 
qaarkeed ay qaadan karaan xataa 
iyagoon u dhalan, sida tusaale ahaan 
qof markiisii hore u dhashay rag oo 
doortay in uu kaalin dumar qaato ama 
bushadu u aqoonsato dhedig. Arintaas 
bulshooyinku arintiyo kala duwan ayey 
ka qabaan, aragtiyahaasina way is 
bedeli karaan. 
 

 

  



 Haavoittuvassa asemassa 
olevat ryhmät 
Ihmiset, jotka ovat alttiita 
köyhyydelle ja syrjäytymiselle ja 
joilla ei heistä itsestään 
riippumattomista syistä ole 
samoja mahdollisuuksia kuin 
muilla väestöryhmillä. Esimerkiksi 
työttömät, maahanmuuttajat tai 
sosiaalisesti syrjäytyneet. 

  Vulnerable groups 
Groups that experience a higher risk 
of poverty and social exclusion than 
the general population. Migrants, 
unemployed and socially excluded 
often face difficulties that can lead to 
further social exclusion, such as low 
levels of education and 
unemployment or underemployment. 

  Nugulka / Inta jilicsan / Danyarta 
Waa kooxda ugu dhow ama halista u 
ah in ay la kulmaan khatar dheeraad 
ah, marka loo eego bulshada inteeda 
badan. 
Qaxootiga, dadka shaqo la´aanta ah iyo 
dadka bulshada ka takooran waxay inta 
badan la kulmaan dhibaatooyin 
kuwaasoo sii kordhiya 
dhibaatooyinkooda, una sii horseeda 
dhibaatooyin hor leh oo shaqo la´aan, 
shaqooyin hoose ama noloshoo laga 
dhaco. 
 

 

 Hanke / Projekti 
Projekti suunniteltua toiminta, 
jolla on määritelty alku, loppu ja 
aikataulu. Projektin tavoitteena on 
jonkin esim. ongelman 
ratkaiseminen tai idean 
kehittäminen. Projektilla on 
tavoitteet ja määrätty toiminta-
aika sekä oma budjettinsa. 
Projektin aikana kehitetään uutta, 
ei ylläpidetä vakiintunutta 
toimintaa. Onnistuneella 
projektilla on aina pysyviä 
vaikutuksia.     
 

  Project  
Project is a planned activity that is 
finished over a period of time and 
intended to achieve a particular 
purpose. Project aims to solve a 
particular problem or develop an idea 
in further activity. It includes goals, 
timeframe and budget. The projects 
purpose is to develop new, not to 
maintain established activity. 
Succeeding project has always 
sustainable impact. 

  Mashruuc 
Waa hawl la qorsheeyey oo u jeedo leh, 
lehna meel uu ka bilaabato, meel ay ku 
dhamaado iyo jadwal. Mashruuca 
ujeedadiisu waa inuu xaliyo dhibaato 
gaar ah ama uu hormariyo hawlgal 
ama fikrad cusub, ee maaha inuu sii 
wado hawl hagaagtay. Mashruucu 
wuxuuna leeyahay ujeedooyin, wakhti 
cayiman iyo miisaaniyad. Mashruuca 
lagu guuleystay waxaa mar walba ka 
hadha raad dhaxalgal ah. 

 

 Hankehakemus 
Hankkeille voidaan hakea 
rahoitusta eri rahoittajilta. 
Hankehakemus räätälöidään 
rahoittajan kriteerien mukaan. 

  Project application 
To apply for funding, project funding 
application need to be submitted for 
potential donors. Donors have 
different requirements for the 
applications. 
 

  Codsiga mashruuca 
Si aad uga codsato maalgelin waa in 
codsi loo gudbiyaa deeq bixiyayaasha 
muhiimka ah. Deeq bixiyayaashu waxay 
ku xidhaan codsiga shuruudo kala 
duwan. 

 

 Hankesuunnitelma 
Hankesuunnitelmassa 
määritellään hankkeen 
hyödynsaajat, tavoitteet, 
toteutusorganisaatio, voimavarat, 
aikataulu ja tärkeimmät työvaiheet 
ja hankkeen odotetut tulokset. 

  Project plan  
is formal document outlining the 
details of a project, including its 
scope, beneficiaries, objectives, 
project organization, budget and 
human resources, time schedule, 
activities and expected outcomes. 

  Qorsha mashruuca 
Waa warqad rasmi ah oo muujinaya 
faahfaahinta mashruuc, oo ay ku cad 
yihiin: waxyabaha mashruucu ku 
saabsan yahay, ka faa'iideystayaal, cida 
fulinaysa, ujeeddooyinkiisa, 
miisaaniyadda, iyo natiijooyinka la 
filayo. 
 

 

 Hyvä hallinto 
Läpinäkyvää ja vastuullista 
inhimillisten, luonnon ja 
taloudellisten resurssien 
johtamista, jonka tarkoituksen on 
saavuttaa tasa-arvoista ja 
kestävää kehitystä. Hyvään 
hallintoon kuuluu esim. 
ihmisoikeuksien ja demokratian 
lähtökohtien kunnioittaminen ja 
lakien noudattaminen.  
 

  Good governance  
The transparent and accountable 
management of human, natural and 
economic resources for the purposes 
of equitable and sustainable 
development, in the context of a 
political and institutional environment 
that upholds human rights, 
democratic principles and the rule of 
law. 

  Maamul wanaaga 
Maamul wax waliba cad yihiin oo lagula 
xisaabtami karo sidii loo maamulay wax 
qabadka dadka, khayaadka dabiiciga ah 
iyo dhaqaalahaba iyo in looga faa 
iideystay horumarin loo siman yahay oo 
waarta. 

 

 Hyödynsaajat  
Henkilöitä, ryhmiä tai 
organisaatioita, joille hankkeen 
tuottama hyöty on suunnattu 
suorasti tai epäsuorasti. 
 

  Beneficiary  
The individuals, groups, or 
organizations that benefit directly or 
indirectly from the project. 

  Ka faa iideystayaasha 
Shaqsiyaadka, kooxyaal ama ururada si 
toos ah ama si dadban uga faaidaysta 
mashruuca. 

 



 Ihmisoikeudet 
Kansainvälisesti sovittuja sääntöjä 
ihmisarvon suojelemiseksi. 
Ihmisoikeudet sisältävät kansalais- 
ja poliittiset oikeudet sekä 
sosiaaliset, taloudelliset ja 
kulttuuriset oikeudet. Ne kuuluvat 
yhtäläisesti kaikille ihmisille. 
 

  Human rights 
Internationally agreed standards to 
protect human dignity. Human rights 
include civil and political, as well as 
social, economic and cultural rights. 
They belong equally to all people. 

  Xaqdhowr aadaminimo 
Shuruuc caalami oo loo dejiyey 
dhowrida sharfata iyo xuquuqda 
aadamaha. Xuquuqahaas waxay noqon 
kartaa:  xag aadaminimo, xag 
siyaasadeed, xag bulsho, xag dhaqanka, 
xag dhaqaale, kuwaas oo dadka oo 
dhami u siman yahay. 

 

 Ihmisoikeusperustainen 
lähestymistapa 
Lähestymistapa korostaa ihmisten 
(oikeudenomistajat) oikeuksien 
toteutumista hankkeen tai 
ohjelman tavoitteena pelkän 
perustarpeiden täyttymisen sijaan. 
Se myös pyrkii vahvistamaan 
vastuunkantajien (yleensä 
hallitukset) kykyä kunnioittaa, 
suojella ja varmistaa 
ihmisoikeuksien toteutuminen. 

  Human rights based approach 
(HRBA) 
HRBA aims to fulfil the rights of 
people (right-holders) as a goal of 
interventions, in addition to fulfilling 
their basic needs. HRBA also seeks to 
reinforce the capacities of duty 
bearers (usually governments) to 
respect, protect and guarantee these 
rights. 

  Ka bilowga ama ku dhawaansha 
ku salaysan xaqdhowr aadanimo 
Habkan ujeedadiisu waa in la 
xaqdhowro xuquuqda dadka 
(xaqlayaasha), halkii laga dabooli lahaa 
baahiyaha ka faa'iideystayaasha. 
Habkani wuxuu sidoo kale isku deyeyaa 
in la xoojiyo awoodda mas´uuliyiinta 
(sida caadiga ah dowladaha) si ay u 
dhowraan mashruuca damiina ka 
noqdaan helida xuquuda mashruuca.  
Habkan waxaa looga dan leeyahay in la 
xoojiyo awooda mas´uuliyiinta lana 
dhiirigeliyo xaqlayaasha. 
 

 

 Investoinnit 
Hankkeeseen liittyvä 
rakentaminen ja pitkäaikaiseen 
käyttöön tarkoitetut hankinnat 
(koneet, laitteet jne.). 
 

  Investment 
Any assets or items purchased for the 
project long-term benefit. 

  Maalgashiga 
Hantida ama alaabta loo iibiyey 
mashruuca si mashruucu uga faa 
iideysto mudo dheer. 

 

 Kansalaisjärjestö  
Hallituksesta riippumaton 
rekisteröity yhdistys tai järjestö, 
joka toteuttaa tiettyä ihmisten 
yhteistä tavoitetta, arvoa tai 
intressiä. Kansalaisjärjestöihin 
kuuluu hyväntekeväi-
syysjärjestöjä, säätiöitä, 
vapaaehtoisryhmiä ja 
uskonnollisia yhdistyksiä. 
 

  Non-governmental organization 
(NGO)  
Registered association that operates 
independently of government and 
promotes common interests through 
collective action. NGOs include for 
example charities, foundations, 
volunteer groups and faith-based 
groups. 

  Urur aan dawli ahayn 
Waa urur diwaangashan oo u shaqeeya 
si dowladda ka madax banaan. 
Dhiirigeliyana danaha caamka ah iyada 
oo laysla kaashanayo.  Ururadan waxaa 
ka mid ah tusaale ahaan, hay'adaha 
samafalka ah, Dhowrtada tabaruca 
(foundation), kooxaha iskaa wax u 
qabso ku shaqeeya iyo kooxaha diinta 
ku salaysan. 

 

 Kansalaisyhteiskunta  
Suomalaiseen kansalaisyhteis-
kuntaan kuuluvat mm. 
kansalaistoiminta, järjestötoiminta, 
kirkkokunnat ja uskonnolliset 
järjestöt, ammattiyhdistystoiminta, 
puolueet ja säätiöt.  
Keskeinen tehtävä on 
voimaannuttaa kansalaisia 
vaikuttamaan aktiivisesti 
yhteiskunnan päätöksentekoon ja 
sitä kautta omaan elämäänsä. 
 

  Civil society  
Civil society is the "non-governmental 
organizations and institutions that 
manifest interests and will of citizens. 
The Finnish civil society includes civic 
activity, non-governmental 
organisations, parishes and faith-
based groups, trade unions, political 
parties and foundations. 

  Bulshda rayidka ah 
Ururada bulshada rayidku waa waa 
ururo aan dawli ahayn iyo hay’ado, 
muujia danaha iyo doonista 
muwaadiniinta. Bulshada rayidka ah ee 
Finland waxaa ka mid ah hawlaha 
madaniga ah, hay'adaha aan dawliga 
ahayn, kaniisadaha iyo ururada diinta 
ku salaysan, ururrada shaqaalaha, 
xisbiyada siyaasadda iyo kuwa 
dhowrtada tabaruca (foundation). 

 

 Kapasiteetin vahvistaminen 
Organisaation toimintakyvyn 
vahvistamista, johon voi esim. 
kuulua tietojen, osaamisen ja 
taitojen lisääntymistä tai resurssit 
kasvua. 
 

  Capacity building 
Strengthening the performance of an 
organization by increasing the 
knowledge, skills or increasing 
resources.    

  Dhisida awooda / Kor u qaadida 
waxqabsiga 
Xoojinta waxqabadka urur iyadoo kor 
loo qaadayo, aqoontooda, xirfatooda 
lana kordhinayo ilahooda maalka, 
muruqa iyo maskaxba. 

 

  



 Kassakirja 
Kassakirjaan merkitään kaikki 
vastaanotetut ja suoritetut maksut 
päivittäin aikajärjestyksessä. 
Kassakirja kertoo myös saldon 
jokaisen maksun jälkeen. 

  Cash flow ledger 
All transactions (payments coming in 
and going out) are marked in a cash 
flow ledger daily in chronological 
order. It also provides the current 
balance after every transaction. 

  Buuga xisaabta / Foomka 
xisaabta 
Buuga xisaabta waxaa lagu qoraa 
dhaqdhaqaaqa lacagta (kharash iyo 
dakhliba) ee maalin walba iyadoo loo 
kala hormarinayo siday u dhaceen, 
waxaana ku cad intay xisaabtu marayso 
markaas. 
 

 

 Kestävyys  
Hankkeen tulosten ja positiivisten 
vaikutusten pitkäaikainen 
vaikuttavuus. 

  Sustainability  
The continuation of benefits from a 
development intervention after a 
project has been completed. 
 

  Joogtayn 
Sii jiritaanka faa’iidooyinkii waxqabad 
iyo saamayntooda mashruuca markuu 
dhamaado ka dib. 

 

 Kestävän kehityksen 
tavoitteet 
YK:n uudet universaalit kestävän 
kehityksen tavoitteet vuosille 
2015–2030 kattavat 17 
päätavoitetta ja 169 alatavoitetta. 
Tavoitteena on äärimmäisen 
köyhyyden poistaminen ja kestävä 
kehitys kaikilla osa-alueilla: niin 
taloudellisesti, ihmisten 
hyvinvoinnin kuin ympäristön 
kannalta. 

  Sustainable Development Goals 
The universal Sustainable 
Development Goals (SDGs) were 
adopted in 2015 by UN member 
states for the years 2015-2030 and 
consist of 17 main goals and 169 sub 
goals. They call for action to end 
poverty, protect the planet and 
ensure that all people enjoy peace 
and prosperity. 

  Himilooyin horumarineet oo 
waari kara 
Sanadkii 2015 waxaa caalamku ansixiyey 
Himilooyinka horumarineed ee waari 
kara (SDGs) ee aduunku higsanayo inta 
u dhaxaysa 2015-2030. Himilooyinkaasi 
waxay ka kooban yihiin 17 himilo oo 
muhiim ah iyo 169 himilo oo kasii 
farcama. Himilooyinku waxay ku 
baaqayaan sidii loo dabarjari lahaa 
gaajada, loo ilaalin lahaa aduunka 
(koonka) loona xaqiijin lahaa in dadka 
aduunka ku haqan oo dhan ay ku 
noolaadaan nabad iyo barwaaqo. 
 

 

 Kirjanpito  
koostuu yhdistyksen tuotoista, 
kuluista, omaisuudesta, omista 
varoista ja veloista. Yhdistys on 
aina kirjanpitovelvolli-nen. 

  Book keeping  
is composed by associations’ 
incomes, outcomes, property and 
depts. Association is always obliged to 
book keeping. 

  Xisaabaadka 
Xisaabaadka ururku waxay ka koopan 
yihiin, dakhliga, kharashaadka, hantida 
iyo deymaha. Ururada waxaa mar 
walba waajib ku ah inay sameeyaan 
xisaabxir. 
 

 

 Kohderyhmä 
Ryhmä, johon hanke positiivisesti 
vaikuttaa. Katso hyödynsaajat. 

  Target group 
The group who will be positively 
affected by the project. 

  Kooxda loo jeedo / Kooxda la 
beegsanoyo 
Waa kooxda la doonayo in projectigu 
xaaladooda wax ka qabto. 
 

 

 Konseptipaperi 
Ennen varsinaista hakemusta 
tehtävä tiivistelmä hankeideasta 
rahoittajille. Yleensä yhden sivun 
mittainen. 
 

  Concept paper / Concept note 
Short (one page) expression of a 
project idea given on paper to a 
donor. 

  Warqadda ra’yiga 
Qoraal ah figrad mashruuc oo kooban 
(hal bog) oo loogu gudbiyo waraaq 
ahaan deeq bixiyayaasha. 

 

 Korruptio 
Annetun vallan väärinkäyttöä 
oman edun vuoksi. Korruption 
muotoja ovat esimerkiksi lahjonta, 
kiristys, suosinta, varojen 
väärinkäyttö ja poliittinen 
vaikuttaminen oikeusprosesseihin. 

  Corruption  
Abuse of entrusted power for private 
gain. Typical forms of corruption are 
bribery, blackmail, favoring, 
embezzlement and political 
influencing on judicial process. 

  Musuqmaasuqa 
isdabamarin xaqdaro ah oo wax dadka 
ka dhexeeya ama mas´uuliyad loo 
isticmaalay dano gaarka ah. Waxaana 
ka mid ah: laaluushaka, baada, eexda, 
xatooyo xoolo dadweyne iyo awooda 
maamul ama siyaasadeed oo si khaldan 
loo isticmaalo.  

 

  



 Kumppanijärjestö 
Järjestö jonka kanssa tehdään 
töitä yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Toimiva 
kumppanuus edellyttää 
luottamusta, sitoutumista, 
tasavertaista yhteistyötä ja 
keskinäistä kunnioitusta.   

  Partner organizations 
The organisations that are partnering 
to achieve shared goal. Mutually 
beneficial partnership requires trust, 
commitment, equal collaboration and 
mutual trust. 

  Ururada wada shaqaynta, 
ururada lamaanaha 
Waa ururka wada shaqaynta lala 
samaynayo si loo gaadho ujeedo isku 
mid ah. Wada shaqayn loo dhan yahay 
oo laga faa’iidaa waxay iman kartaan 
marka ay ka go´an tahay laba dhinacba 
wax qabadku ayna jirto is aaminaad iyo 
in si isku mid ah wax loo qaybsado. 
 

 

 Kustannukset  
Hankkeen toteutuskustannukset. 
 

  Cost 
The cost that project implementation 
requires.  

  Kharashaad 
Waa kharashaadka mashruuca fulintiisa 
ka dhasha. 
 

 

 Kustannustehokkuus / 
Rahanvastine 
Hankkeessa käytettävien 
voimavarojen ja saavutettujen 
tulosten ja vaikutusten suhde. 
Hanketta voidaan sanoa 
kustannustehokkaaksi, jos sen 
tuottamat hyödyt ovat 
suuremmat kuin toiminnan 
aiheuttamat kustannukset. 
 

  Cost effectiveness / Value for 
Money 
Achieving the right balance between 
economy, efficiency and 
effectiveness. Project is cost effective 
when produced benefits are bigger 
that the cost of activities. 

  Waxtar u dhigma kharashka / 
istahila 
In la helo dheelitir sax ah oo u 
dhexeeya hawsha iyo dhaqaalaha 
baxay iyo waxtarka la helay ama 
horumarka la gaadhay. Mashruuca 
kharashkiisu waa wax ku ool marka 
waxtarkiisu ka badan wixii galay. 

 

 Käyttötarkoituksen muutos 
/ Muutoshakemus 
Jos hankkeen aikana ilmenee 
tarvetta muuttaa suunnitelmia, 
rahoittajalta pyydetään yleensä 
etukäteen lupa käyttötarkoituksen 
muutokseen. Käyttötarkoituksen 
muutosta haetaan 
muutoshakemuksella. Se 
täytetään valtion avun osalta 
myös silloin, jos valtion apua 
siirtyy seuraavalle vuodelle.  
 

  Change of use application  
Any changes with an essential impact 
on the project timetable or the use of 
funds usually requires a permission 
from the donor. It is requested by 
using the change of use application. 

  Bedelida kutalagalkii hore / 
Qorshihii hore 
Hadii inta mashruucu socdo loo 
baahdo in qorshii hore wax laga 
bedelo, isbedelkasta oo saamayn ku 
lahaan kara mashruuca jadwilkiisa ama 
sida loo isticmaalay dhaqaalaha waa in 
lagu wargeliyaa deeeq bixiyaha lana 
buuxiyaa foomka codsiga isbedelka. 
Sidoo kale foomkaas waa la buuxinayaa 
hadii dhaqaalihii sanadkaas loogu tala 
galay loo wareejinayo sanadka dambe. 

 

 Lisäarvo 
Ylimääräinen arvo, joka syntyy 
hankkeen seurauksena ja se 
tuottaman tulokset, joita muut 
samanlaista työtä tekevät tahot 
eivät tuota.  
 

  Value added  
“Something extra” or” worth more” 
that project creates and other 
organisations are not producing.  
 

  Qiimo dheraad ah 
Faa’ido aan la filayn oo dheeraad ah oo 
mashruucu soo kordhiyey oo aan 
hay’adaha kale soo saarin. 

 

 Loogisen viitekehyksen 
lähestymistapa 
Looginen viitekehys on 
työkalu/menetelmä, jota 
käytetään hankesuunnittelussa, 
seurannassa ja arvioinnissa. 

  Logical framework  
The Logical Framework Approach 
(LFA) is a methodology mainly used 
for designing, monitoring, and 
evaluating projects 

  Hab bilowga sii malaynta 
talaabooyinka isku xiran iskuna 
xigxiga ee macquulka ah 
Waa hab inta badan loo isticmaalo 
qorshaynta, kormeerka, iyo qiimaynta 
mashaariicda, tasoo lagu malaynayo 
talaabo kastoo la qaado waxay dhalin 
karto iyo waxa dhashay saamayntooda. 
 

 

 Loppuraportti 
Hankkeesta laaditaan sen 
päätyttyä loppuraportti, jossa 
tarkastellaan hankkeen tuloksia, 
kestävyyttä ja vaikuttavuutta. 

  Final project report / 
Programme completion report 
Provides a record of programme 
outputs, activities and inputs. It also 
discusses impact, relevance and 
sustainability.  

  Warbixinta kama dambaysta ah 
Waa warbixin ka hadlaysa natiijadda, 
wax soo saarka barnaamijka, hawlahii la 
qabtay iyo wixii la geliyey. Waxa kale oo 
ay ka hadlaysaa saameynta, ku 
habboonaanta meeshii loogu tala galay 
iyo sii jiritaanka natiijooyinkii laga 
dhaxlay mashruuca. 
 

 



 Lyhyen aikavälin tavoite / 
Projektin välitön tavoite 
Hankkeen konkreettinen tavoiteltu 
lopputulos, joka on tarkoitus 
saavuttaa hankkeen aikana. 
 

  Project objective  
The intended concrete results to 
which a project or program is 
expected to contribute. 

  Ujeedada mashruuca / Himalada 
mashruuca 
Natiijooyinka la taaban karo ee lagala 
filayo inuu mashruucu wax ka geysto. 

 

 Lähtötilannekartoitus 
Hankkeen lähtötilanteen 
selvittäminen erityisesti hankkeelle 
valittujen tuloksia mittaavien 
indikaattoreiden osalta.  

  Baseline study 
Provide information about baseline of 
a project, especially concerning the 
indicators chosen for measuring the 
project results. 
 

  Xogwaraysi / Baaritaan bilowga 
xaalada 
Baaritaanka xaalada uu ka bilaabanaayo 
mashruucu, khaasatan calaamadaha 
tilmaamaya natiijada laga gaadhay 
mashruuca. 

 

 Maksupyyntö 
Hanketuen maksamiseksi on usein 
tehtävä maksupyyntö käyttäen 
maksupyyntölomaketta. 

  Disbursement request 
Before receiving the funds it is often 
required that a disbursement request 
form is submitted. 

  Codsiga lacag bixinta / Codsiga 
soodeynta lacagta 
Si loogu soo shubo lacagta loo 
ogolaaday mashruuca waa in la 
buuxiyaa foomka codsiga lacag bixinta. 
 

 

 Mittarit / Indikaattorit 
Konkreettisia, seurattavissa olevia 
laadullisia tai määrällisiä asioita, 
jotka kuvaavat jonkin asian 
muutosta hankkeen aikana. 

  Indicator  
Quantitative or qualitative factor or 
variable that provides a simple and 
reliable means to measure 
achievement during a project. 
 

  Tilmaamayaal / Calaamado 
Calaamado la arki karo oo sheegaya is 
bedelka ku dhaca tirada ama tayada 
arimaha mashruucu ku saabsan yahay 
intii mashruucu socday. 

 

 Nimenkirjoittaja 
 Yhdistysrekisteriin merkitty 
henkilö, joka saa kirjoittaa 
yhdistyksen nimen sopimuksiin ja 
vahvistaa omalla 
allekirjoituksellaan sitoumuksia. 

  Person with signing rights  
A person entitled to sign for the 
association in order to bind the 
association in matters concerning the 
association’s activities. 
 

  Saxiixaha / Qofka awooda u leh 
inuu saxiixo 
Qofka ku qoran diwaanka ururka ee 
xaqa u leh inuu saxiixo hawlaha iyo 
go´aamada ururka. 

 

 Oletukset (LFA) 
Loogisen viitekehyksen termi 
(katso kohdasta loogisen 
viitekehyksen lähestymistapa), 
jolla kuvataan niitä tekijöitä, joista 
hankkeen onnistuminen ja 
vaikuttavuus riippuvat.  
 

  Assumptions (LFA) 
Hypotheses about factors or risks 
which could affect the progress or 
success of a development 
intervention.  

  Malamalayn / Qiyaasta 
Sii malaynta arimaha saamayn kara 
mashruuca in najaxo ama khatari ku 
timaado. 
 
 
 

 

 Omarahoitus 
Järjestön itsensä hankkeeseen 
laittamia resursseja kuten rahaa 
tai vapaaehtoistyötä.  

  Self-financing 
Organisation´s own input to the 
project which might be financial or 
include other recourses such as 
volunteering.  
 

  Ismaalgelin / Kudarsasho 
Dhaqaalaha ama xooga uu ururku ku 
darsado ama ku maalgeliyo mashruuca 
ama iskaa wax u qabso. 
 

 

 Osallistaminen  
Hyödynsaajien ja muiden 
sidosryhmien tietojen, taitojen ja 
mielipiteiden huomioiminen 
esimerkiksi päätöksenteossa tai 
hankkeen suunnittelussa, 
toteuttamisessa ja arvioinnissa.  

  Participatory approach 
Taking into account the knowledge, 
skills and opinions of beneficiaries and 
other stake holders for example in 
decision making or project planning, 
implementation and evaluation. 
 
 

  Ka qaybgal / Ka mid noqosho 
Hanaanka lagu xaqiijinayo in 
xaqlayaasha iyo cidii kale ee mashruuca 
saamayn ku leeyahayba ay ku darsan 
karaan mashruuca aqoon, xirfad, talo 
iyo tusaaleba inta lagu jiro: qorshaynta, 
fulinta iyo qiimayntaba. 

 

  



 Osallisuus 
Tarkoittaa että yksilöllä on 
aktiivinen rooli ja 
vaikutusmahdollisuuksia yhteisön 
tai yhteiskunnan jäsenenä ja 
tunne yhteisöön kuulumisesta. 
Osallisuus yhteiskunnassa 
tarkoittaa käytännössä 
mahdollisuutta terveyteen, 
koulutukseen, työhön, 
toimeentuloon, asuntoon, 
poliittiseen osallistumiseen ja 
sosiaalisiin suhteisiin. 
 

  Social inclusion 
Means that an individual has an active 
role to play and possibilities to 
influence in a community or society, 
and a feeling of being a part of it. In 
an inclusive society all members have 
access to health, education, work, 
livelihood, housing, political activities 
and social relations.  
 

  Katirsanaanta bulshada / Kujirida 
bulshada 
Waxaa loola jeedaa in xubin walba ay 
kaalin ku leeyahay bulshada saamayna 
ku leedahay arimaha bulsha ay ka mid 
tahay. Arintaas macneheedu waa in qof 
walba xaq inta kale la mid ah u 
leeyahay wixii suurtagal ah ee 
caafimaad, waxbarasho, shaqo, nolol 
maalmeed, hoy, ka qaybqaadasho 
siyaasadda ama xiriirka bulsho ah. 

 

 Patentti- ja rekisterihallitus 
 

  Finnish patent and registration 
office  
 

  Xafiiska batantaha (ogolaansha) 
iyo diwaangelinta ururada ee 
Finland 
 

 

 Pitkän aikavälin tavoite / 
Kehitystavoite  
Hankkeen lopullinen, pitkän ajan 
päämäärä. Kehitystavoite, usein 
linjassa Kestävän Kehityksen 
tavoitteiden tai muiden 
laajempien kansallisten tai 
kansainvälisten tavoitteiden 
kanssa.  
 

  Long term objective 
The long-term final development 
objective, often defined to align with 
the Sustainable Development Goals 
or other national or international 
development goals. 

  Ujeedada fog ee la higsanayo 
Ujeedada kama dambaysta ah ee fog 
ee mashruuca, kaassoo inta badana 
waafaqsan himilooyinka fog ee 
horumarineed ee wadan ama bulshada 
caalamku higsanaso. 

 

 Poikkileikkaavat / 
läpileikkaavat teemat 
Asioita, joiden on havaittu 
vaikuttavan vahvasti projektien 
onnistumiseen ja kestävyyteen ja 
joihin siksi täytyy kiinnittää 
erityistä huomiota. Tällaisia asioita 
ovat mm. ympäristö, demokratia 
ja naisten oikeudet.  
 

  Cross-cutting themes / issues 
Defined as topics which, by their 
nature, have a strong impact on a 
project and must receive special 
attention. They include such issues 
like environment, democracy and 
women’s rights.  
 

  Qadyadaha ku dhexjira / 
Mudnaan gaar ah leh 
Waa mowduucyada caadi ahaan 
saamayn weyn ku leh mashruuca, 
kuwaasoo ay tahay in il gaar ah lagu 
eego. Sida arimaha degaanka, 
demuqoraadiyada iyo xuquuqda 
haweenka IWM. 

 

 Projekti  
Ks. Hanke 
 

  Project  
 

  Mashruuc  

 Projektiavustus  
on projektin toteutusta varten 
myönnetty määräraha, jonka 
käyttöä ohjaa projektisuunnitelma 
ja rahoittajan säännöt.  
 

  Project fund 
A fund admitted for the 
implementation of the project. The 
use of the project fund is guided by 
the project plan and the rules of the 
donor.  

  Maaligelin mashruuc  
Dhaqaale loo ogolaaday in mashruuc 
lagu fuliyo. Isticmaalka maalgelinta 
mashruuca waxay ku cadahay qorsha 
mashruuca iyo shuruuda 
deeqbixiyayaasha. 
 

 

 Pöytäkirja  
sihteerin pitämä kirjoitettu muistio 
hallituksen kokouksesta. 

  Minutes  
the written record of an association 
meeting kept by the secretary. 

  Xusuusqor 
Waa qoraalka xusuusta ah ee laga qoro 
shirarka ururka, waxaana inta badan 
qora xoghaynta ururka. 
 

 

 Rahankeräyslaki  
koskee varainkeruun järjestelyjä ja 
määrittelee sen, mihin 
rahankeräyslupaa tarvitaan ja 
mihin ei.   
 

  Money collection act  
applies to the arrangement of money 
collections and defines what kind of 
money collection is permitted with 
and without the permission.  

  Sharciga lacag uruurinta 
Waa sharci loo dejiyey lacag uruurinta, 
wuxuuna qeexaa goorta loo baahan 
yahay ruqsad ama ogolaansho lacag 
aruurin iyo goorta aan loo baahnayn. 

 

  



 Rahoittaja  
termillä viitataan yksityiseen tai 
julkiseen tahoon tai muuhun 
organisaatioon, joka antaa varoja 
tiettyyn toimintaan tai 
hankkeeseen. Lahjoittaja 
puolestaan tarkoittaa suomen 
kielellä yleensä yksityistä henkilöä, 
joka lahjoittaa tiettyyn toimintaan.  
 

  Donor  
refers to someone who gives funds to 
activities or a project. Donors can be 
individuals, governments or 
organisations.  In International 
Development the term is often loosely 
used to include all those who fund 
aid, thus including lenders as well as 
givers. 

  Deeq bixiye 
Waxaa loola jeedaa qof ama hay´ad 
dhaqaale ku bixisa hawgal ama 
mashruuca. Deeq bixiyayaashu waxay 
noqon karaan Shikhsiyaad, ururo ama 
dowlado.  
Sadaqeeyey ama hadiyeeye: waxaa inta 
badan loola jeedaa qof shakhsi ah 
deeqdiisa. Sida caalamka loo isticmaalo 
amaahduna way ka jiri kartaa. 
 

 

 Raportti 
on objektiivisuuteen pyrkivä 
kirjallinen selonteko siitä, mitä 
hankkeessa tapahtui.  
 

  Report 
An objective account of an event or 
thing in a written form. 

  Warbixin 
Waa warbixin qoraal dhexdhexaad ah 
oo laga qoray mashruuca iyo 
karashaadkiisa. 

 

 Relevanssi 
Hankkeen oleellisuus ja 
merkityksellisyys hyödynsaajien 
tarpeisiin sekä kumppaneiden ja 
rahoittajien tavoitteisiin nähden. 

  Relevance  
The extent to which the objectives of 
a development intervention are 
consistent with beneficiaries’ 
requirements and partners’ and 
donors’ goals.  
 

  Ku haboonaan 
Muhiimada iyo ku haboonaanta 
mashruuca ee cidii loogu tala galay iyo 
siduu uga jawaabayo ujeedadii loo 
abuuray ee ay dejiyeen ururada wada 
shaqaynta, deeqbixiyayaasha iyo 
xaqlayaashu. 
 

 

 Riskianalyysi 
Hankkeen kannalta kaikkien 
mahdollisten sisäisten ja ulkoisten 
riskien kokonaisvaltainen arviointi 
ja hallintasuunnitelma. 

  Risk analysis 
An analysis or an assessment of 
factors that can affect or are likely to 
affect the successful achievement of 
an intervention’s objectives.  
 

  Sii malaynta khatarta 
Baritaanka iyo qiimaynta lagu sameeyo 
khataraha mashruuca hakin kara ama 
ka hor istaagi kara in la gaaro guushii la 
higsanayey. 

 

 Seuranta (monitorointi) 
Hankkeen toteutuksen 
seuraaminen järjestelmällisesti 
erilaisin menetelmin ja mittarein 
(ks. mittarit, indikaattorit). 
Seuranta kohdistuu toisaalta 
lyhyen ajan suunnitelmien 
toteutumisen ja kustannusten 
seurantaan, toisaalta taas 
hankkeen vaikuttavuuden 
arviointiin.  
 

  Monitoring 
The systematic monitoring of project 
implementation by using different 
methods and measures (see 
indicators). Monitoring can focus on 
short term objectives and cost 
effectiveness as well as on the long 
term project impact. 

  Kormeerka / la socodka 
La socodka iyo kormeerka nidaamsan 
ee fulinta mashruuca, iyadoo la 
adeegsanayo habab, cabiro iyo 
tilmaamayaal kala duwan. Kormeerku 
wuxuu ku saabsanaan karaa la socodka 
fulinta, qorshayaasha dhow, 
natiijooyinka dhow ee la filayo, la 
socdka kharashaadka iyo 
udhignaantooda wax soo saarka amaba 
qiimeinta waxtarka mashruuca. 
 

 

 Sidosryhmä 
Hankkeeseen osallistuvat tai sen 
vaikutuksen kohteena olevat 
ihmisryhmät ja organisaatiot. 
Hyödynsaajat ovat yksi hankkeen 
sidosryhmistä. Sen lisäksi 
hankkeen sidosryhmiä voivat olla 
hankkeen toteuttajat, 
yhteistyöosapuolet, erilaiset 
hallinnon organisaatiot sekä alat. 

  Stakeholder  
Any individuals, groups, 
organisations, institutions or firms that 
may have a relationship with the 
project/programme are defined as 
stakeholders. Beneficiaries are central 
stakeholders. In addition, the 
implementers, partners and variety of 
governance and organisations can be 
mapped as stakeholders. 
 

  Daneeyayaasha / Cidayda ey 
qusayso 
Cidkasta oo uu quseeyo ama 
danaynaysa mashruuca, ha ahaado qof, 
koox urur, hay´ad ama shirkado. 
Tusaale ahaan; Xaqlayaasha, 
fuliyayaasha, ururada wada shaqaynta, 
maamulka degaankaas iyo cidii kale ee 
lug ku leh mashruuca waxaa lagu 
tilmaami karaa daneeyayaasha. 

 

  



 Sukupuolten välinen tasa-
arvo 
Naisille ja miehille taataan samat 
oikeudet ja velvollisuudet, 
riippumatta sukupuoli-
identiteetistä.  Oikeuksia on 
esimerkiksi äänestysoikeus, oikeus 
mennä naimisiin omasta tahdosta 
ja oikeus yhtenevään palkkaan.  
 

  Gender equality 
The concept meaning that all human 
beings are free to develop their 
personal abilities and make choices 
without the limitations set by strict 
gender roles; 
that the different behaviour, 
aspirations and needs of women and 
men are considered, valued and 
favoured equally.  
 

  Simnaanta jinsiga 
U simnaanta raga iyo dumarka ee 
xuquuqda iyo waajibaadkaba, iyadoo 
aan loo eegayn jinsigooda. Fikradaa 
macneheeda waa in qofka logu 
qiimeeyo dabcigiisa, rabitaankiisa, 
kartidiisa ee aan lagu khasbin door jinsi 
gaar la siiyey. 

 

 Syrjintä ja syrjäytyminen 
Syrjintää on henkilön asettaminen 
eriarvoiseen asemaan johtuen 
esimerkiksi tämän rodusta, 
ihonväristä, sukupuolesta, kielestä, 
uskonnosta, poliittisesta tai 
muusta mielipiteestä, kansallisesta 
ja yhteiskunnallisesta alkuperästä, 
omaisuudesta, syntyperästä tai 
muusta asemasta. Syrjäytyminen 
tarkoittaa yhteisön tai 
yhteiskunnan ulkopuolelle 
jäämistä. 
 

  Discrimination 
Treatment or consideration of, or 
making a distinction in favour of or 
against, a person based on the group, 
class, skin colour, or category to 
which that person is perceived to 
belong to rather than on individual 
merit. 

  Takoorid / Cunsuriyad iyo nolol 
ka dhicid 
Waa iyadoo qofka loola dhaqmo ama 
loo tixgeliyo inuu ka qiimo duwan 
yahay dadka kale, iyadoo loo eegayo 
jinsigiisa, midabkiisa, dhalashadiisa, 
diintiisa, fekerkiisa ama siyaasada uu 
taageersan yahay. Nolol ka dhicidu waa 
marka qofku bulshada ka dhexbaxo 
noloshuna ku adkaato. 

 

 Talousarvio 
Tarvittavien voimavarojen 
perusteella lasketut hankkeen 
toteutuskustannukset. 
 

  Budget  
The forecast of those costs required 
for the project implementation 

  Miisaaniyad 
Waa saadaasha kharashka loo baahan 
yahay in mashruuc lagu fuliyo. 

 

 Talousraportti 
Talousraportti heijastaa 
toteutuneita toimintoja eli 
selvittää, mitä toteutuneet 
toiminnot ovat tulleet 
maksamaan. Yleensä 
kehitysyhteis-työhankkeissa 
laaditaan kaksi tai neljä kertaa 
vuodessa talousseuranta-raportin, 
jonka avulla pohjoisen järjestö 
seuraa hankkeen kuluja.  
 

  Financial report 
Report outlining the relation of the 
cost and the activities. Usually 
development cooperation projects 
are required to report the financial 
progress quarterly for the funder.  

  Warbixin dhaqaale 
Waa warbixin dhaqaale oo cadaynaysa 
sida ay isu waafaqsan yihiin kharashka 
iyo shaqada la qabtay. Inta badan 
mashaariicda horumarinta waxaa loo 
baahdaa warbixinta dhaqaalaha 3-dii 
biloodba mar. 
 

 

 Tase 
Tase kertoo yrityksen 
varallisuuden, velat ja oman 
pääoman tilikauden viimeisenä 
päivänä (tai muuna valittuna 
päivänä).  

  A profit and loss statement / 
Balance sheet 
A financial statement that summarizes 
the revenues, costs and expenses 
incurred during a specific period of 
time, usually a fiscal year. 
 

  Warqada dakhliga / Warqada 
miisaanka 
Waa warbixin maaliyadeed soo 
koobaysa dhakhliga, kharashaadka, 
hantida iyo deymaha ururka ama 
hay´ada ee xili cayiman. Inta badan 
xisaabxirku waa sanad (12 bilood). 
 

 

 Tavoite 
Positiivinen muutos, johon 
hankkeella pyritään. Tavoite 
kannattaa yleensä jakaa 
kehityshankkeissa kahteen tasoon, 
kehitystavoitteeseen ja hankkeen 
välittömään tavoitteeseen. 
 

  Objective 
The positive change that the project 
aims to achieve. 
 
 

  Ujeedo / Gool / Himilo 
Isbedelka horumarka ah ee mashruucu 
higsanayo inuu gaado. 

 

  



 Tehokkuus 
Mittaa, kuinka hyvin käytössä 
olleet voimavarat on muutettu 
toiminnoiksi ja konkreettisiksi 
tuloksiksi.  

  Efficiency  
A measure of how economically 
resources/inputs (funds, expertise, 
time, etc.) are converted to results. 

  Waxtar / Manafacaad / Wax ku 
ool 
Waxaa lagu cabiraa sidii looga miro 
dhaliyey wixii muruq, maal iyo 
maskaxba la geliyey arin ama 
mashruuc. 
 

 

 Tilikausi 
Kirjanpitolain mukaan 
yrityksen tilikausi on Suomessa 
tavallisimmin 12 kuukautta. 
 

  Fiscal year 
The Finnish Fiscal Year is traditionally 
12 months. 

  Sanad maaliyadeedka / Mudada 
xisaabxirka 
Caadi ahaan sanad maaliyadeedka 
Finland waa 12 bilood. 

 

 Tilinpäätös 
Tilikaudelta tehtävä laskelma, joka 
selvittää yrityksen tuloksen ja 
varallisuusaseman. 

  Financial statement  
A financial 
statement (or financial report) is a 
formal record of the financial activities 
and position of a business, person, or 
other entity.  
 

  Warbixin maaliyadeed 
Waa diwaanka rasmiga ah ee laga 
sameeyey dhadhaqaaqii hawlaha 
dhaqaalaha iyo xaaladda dhaqaale ee 
shirkadda, ururka ama qofba. 

 

 Tilintarkastus  
Ulkopuolisen tilintarkastajan 
suorittama objektiivinen ja 
muodollinen organisaation tilien 
ja taloudellisen tilanteen 
tarkastelu.  
 

  Audit  
An objective and a formal 
examination of an organisations 
accounts and financial situation 
implemented by independent auditor.  
 

  Hantidhowrid 
Waa baaritaan rasmi ah oo madax 
banaan oo lagu sameeyo xisaabta ama 
koontada urur iyo xaaladiisa dhaqaale, 
taa soo uu fuliyo hantidhowre madax 
banaan. 

 

 Tilintarkastuskertomus 
Tilintarkastajan pitää lain mukaan 
koostaa tilintarkastuskertomus. 
Kertomukseen on sisällytettävä 
lausunnot tilinpäätöksen 
lainmukaisuudesta, 
vastuuvapaudesta sekä hallituksen 
ehdotuksesta tilikauden tuloksen 
johdosta.  
 

  Audit report 
Written opinion of an auditor 
regarding an entity's financial 
statements. The report is written in a 
standard format, as mandated by 
generally accepted auditing 
standards. 
 

  Warbixin hantidhowr 
Waa warqad qoraal ah ee hantidhowre 
ka qoray warbixinta maaliyadeed ay 
hay’ad ama cid kale soo gudbisay. 
Warbixinta waxay u qoran tahay qaab 
laysla yaqaano, waana in ay 
waafaqsanaataa habka caadiga ah ee 
laysku raacay. 

 

 Tilivelvollisuus / 
Vastuuvelvollisuus 
Vaatimus yksilölle, ryhmälle tai 
instituutiolle osoittaa, että se on 
toiminut ennalta sovittujen 
sääntöjen mukaisesti. 
 

  Accountability  
In general terms, accountability is an 
obligation on a person, group or 
institution to justify decisions or 
actions taken aligns to an agreed 
rules and standards.  
 

  Kulaxisaabtan / Mas’uuliyad 
Caadi ahaan kula xisaabtanka waajib 
saaran qof, koox ama hay'ad si ay qiil 
ugu hesho go'aanada ama ficillada la 
qaaday ee ku salaysan sharciga iyo is 
afgaradka caadiga ah ee lagu heshiiyey. 

 

 Toiminnot / Aktiviteetit 
Ne konkreettiset 
toiminnot/tehtävät, joita 
hankkeen aikana tehdään, jotta 
määritellyt tavoitteet 
saavutettaisiin. 
 

  Activity 
Those concrete actions or work to 
produce specific outputs during a 
project. 
 

  Hawlgal 
Waxqabad la taaban karo ama shaqo 
taasoo dhalisay wax soo saar inta 
mashruuca lagu jiray. 

 

 Toimintakertomus  
Kattava selostus kuluneesta 
toimintakaudesta.   
 

  Annual report  
A comprehensive report on a 
company's activities throughout the 
preceding year. 
 

  Warbixin sanadeedka 
Warbixin dhamaystiran oo ku saabsan 
hawlgaladii la sameeyay sanadkii tegey 
oo dhan. 

 

 Vuosisuunnitelma 
Kirjallisen vuosisuunnitelma, joka 
kattaa suunnitteilla olevat 
projektit, rahoitussuunnitelman ja 
ensisijaiset aktiviteetit. 
 

  Annual plan / Action plan 
Written document outlining prioritised 
activities and projects and funding 
information for the coming year.  
 

  Qorshe sanadeedka 
Qorshe qoraal ah oo ay ku 
muujisanyihiin hawlaha mashruuca iyo 
macluumaadka maalingelinta ee 
sanadka soo socda. 

 

  



 Tosite 
Kirjallinen todistus 
liiketapahtumasta esim. kuitti tai 
lasku, tarkastetaan 
tilintarkastuksen yhteydessä.  

  Receipt 
Sources of information and evidence 
used to prepare, verify and/or audit 
the financial statements.  

  Risiidh / Jawan 
Cadayn qoraal ah oo muujinaysa 
dhacdo wax lagu kala iibsaday ama 
xisaab la soo dirsaday. Waxaa looga 
baahan yahay xisaabaadka ama 
hantidhowrida. 
 

 

 Tuloksellisuus 
Tuloksellisuudella tarkoitetaan 
hankkeen välittömien tavoitteiden 
saavuttamisastetta. 
 

  Effectiveness 
The extent to project achieves the 
desired impact.    

  Waxtarka 
Inta mashruucu ka gaaray saamayntii 
laga filayey. 

 

 Tulokset  
Pidemmän tähtäimen muutoksia, 
jotka tapahtuvat hankkeen 
aktiviteettien seurauksena ja 
jälkeen, joskus vasta jonkun ajan 
kuluttua. Esimerkiksi 
ihmisoikeustyöpajan osallistuvat 
alkavat aktivoida yhteisönsä 
jäseniä edistämään omia 
ihmisoikeuksiaan. (Katso myös 
tuotokset). 
 

  Results / Outcome  
The longer term changes that 
happened as a result and after the 
end of the project activity but not 
necessarily immediately. For example, 
participants of the human rights 
workshop start to mobilize their 
community members to seek their 
human rights. (See output) 

  Natiijooyinka 
Isbedelka wakhtiga dheer ah ee ay 
sabab u ahaayeen hawlgaladii 
mashruuca, balse mar dambe soo 
ifbaxa. Tusaale, dad ka qaybgalay 
wacyigelin xuquuqda aadamiga ayaa 
bilaabay mar dambe inay bulshadooda 
baraarujiyaan si ay u hormariyaa 
xuquuqdooda (eeg wax soo saarka). 

 

 Tulosketju 
Kausaalisuhde hankkeen 
panosten, toimenpiteiden, 
tuotosten, tulosten ja vaikutusten 
välillä.  

  Result chain  
The causal sequence for a project that 
stipulates the necessary sequence to 
achieve desired objectives beginning 
with inputs, moving through 
activities and outputs, and 
culminating in outcomes, impacts, 
and feedback. 
 

  Jaranjarada natiijada / Silsilada 
natiijada 
Isku xirnaanta natiijooyinka isku xigxiga 
ee sababa in mashruucu gaadho 
ujeedooyinkii laga lahaa, iyadoo laga 
bilaabayo wixii la geliyey (aqoon ama 
dhaqaale) la sii marayo hawlgaladii la 
sameeyey iyo wax soo saarkii laguna 
dhamaynayo natiijooyinkii, saamayntii 
uu reebay iyo warcelin. 
 

 

 Tuloslaskelma 
Tuloslaskelma listaa tilikauden (tai 
muun ajanjakson) tuotot ja kulut, 
ja kertoo, onko tullut voittoa vai 
tappiota. 

  Income / operating statement 
one of the financial statements of a 
company and shows the company’s 
revenues and expenses during a fiscal 
year or a particular period. 
 

  Warqadda dakhliga 
Warqadda dakhligu waxay muujisaa 
maaliyad sanadeedka (ama wakhti kale 
oo xadidan) dakhliga iyo kharashaadka 
waxayna kala sheegtaa in la khasaaray 
iyo in la faa´iiday. 
 

 

 Tuotos  
Tuotokset ovat konkreettisia ja 
suoria tuloksia, jotka syntyvät 
hankkeen aktiviteettien 
seurauksena. Esimerkiksi työpaja 
ihmisoikeuksista saa osallistujissa 
aikaan kasvaneen ymmärryksen 
ihmisoikeusasioista.  
 

  Output  
Outputs are results which are 
achieved immediately after 
implementing an activity. For 
example, a workshop on human 
rights increases participants 
understanding on human rights 
issues.  

  Wax soo saar 
Wax soo saarku waa wax yaabaha la 
taaban karo ee ka soo baxay hawlgaldii 
mashruucu qabtay. Tusaale ahaan: 
marka laga qaybgalo aqoon 
siweydaarsi ku saabsan xuquuqda 
aadanaha waxaa kordhiya fahamka ku 
saabsan arrimaha xuquuqda aadanaha. 

 

 Vaikutus / Vaikuttavuus 
Hankkeen pitkän ajan myönteiset 
muutoksen laaja-alaisempien 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
saavuttamisessa. 
 

  Impact 
The long term and wider effect of a 
project on the social level. 
 
 

  Saamayn / Raadreeb 
Raadka qotada dheer ee mashruucu ku 
yeeshay ujeedooyinkii arimaha 
bulshada ee loo qorsheeyey. 

 

  



 Vapaaehtoistyö 
Toimintaa, josta ei makseta 
rahallista vastiketta eli palkkaa tai 
palkkiota ja tähtää yleensä 
yhteiskunnalliseen tai 
yhteisölliseen hyötyyn.  
 

  Voluntary work 
Work that is not paid and is usually 
aiming at social or common benefit in 
general.  

  Iskaa wax u qabso 
Shaqo lacag la´aan lagu qabanayo, 
taasoo caadi ahaan lagu caawinayo 
bulshada ama danta guud. 

 

 Varainhankinta 
Mahdollisia varainhankinnan 
muotoja on monia: talkootyö, 
arpajaiset, tapahtumat, 
säätiörahoitus, rahankeräykset, 
lahjoitukset ja tukijat. 
 

  Fund raising 
Multiple ways to fund raise: 
community efforts, voluntary work, 
lottery, catering, fundraising events, 
foundations donations, individual 
donations. 

  Dhaqaale uruurin 
Qaababka dhaqaale uruurintu waa 
badan yihiin. Shaqo tabaruc ah, 
bakhtiyaanasiib, xaflado, maalgelin-
dhowrto, deeq, lacag uruurin, hadiyad, 
taageerayaal. 

 

 Voimaantuminen / 
Vahvistuminen 
Yhteisön tai yksilön vaikutus- ja 
päätäntävallan ja voimavarojen 
lisääntymistä oman elämänsä 
suhteen. Vahvistumiseen liittyy 
olennaisesti vahvistuvan ryhmän, 
esimerkiksi yhteisön naisten, 
tietoisuus omasta arvosta ja 
vaikutusmahdollisuuksista.  

  Empowerment  
The process of gaining access and 
developing one’s capacities with a 
view to participating actively in 
shaping one’s own life and that of 
one’s community in 
economic, social and political terms.  

  Dhiirigelin / Xoojin 
Xoojinta ama ku dhiirigelin bulsho ama 
shikhsi inay lug ku yeeashaan 
go´aamada arimaha noloshooda 
quseeya.  Waxaa muhiim ah in geedi 
socodka lagu higsanayo xoojintaas ama 
dhiirigelintaas ay ka qaybqaataan 
shikhsiyaadka ama bulshada loo 
samaynayaa, marka laga eego 
dhinacyada bulsha dhaqaalaha iyo 
siyaasaaba. Tusaale ahaan: ku 
baraarujinta haweenka qiimaha ay ku 
leeyihiin bulshada iyo siday saameyn 
ugu yeelan karaa. 
 

 

 Vuosikokous 
Vuosikokous viittaa säännöissä 
määrättyihin kokouksiin, joita voi 
olla joko yksi tai kaksi vuodessa. 

  Annual meeting 
Refers to meeting that is legally 
binding, can be one of two within a 
year.  

  Shir sanadeedka 
Shir sanadeedka waxaa loola jeeda 
shirka lagu cajimay xeerarka ururka, 
kaasoo noqon kara mar ama laba 
sanadkiiba. 
 

 

 Vuosiraportit 
Hanke- tai muuta tukea saavan 
kansalaisjärjestön on raportoitava 
hankkeen rahoittajalle vuosittain 
hankkeensa toteutumisesta ja 
varainkäytöstä vuosiraportilla. 
 

  Annual report 
Those receiving funding from the 
Ministries or other institutional donors 
need to report annually how project 
objectives have been achieved and 
how the funds were used.  

  Warbixin sanadeedka / 
Warbixinta sanadlaha ah 
Ururada maalgelinta iyo dheeqda ka 
hela wasaaradda arimaha dibada ee 
Finland ama deeq bixiyaasha kale waa 
inay soo celiyaan warbixin sanadeed ay 
ku cadahay natiijada laga gaadhay 
hadafkii mashruuca iyo sida loo 
isticmaalay hantidii mashruuca. 
 

 

 Yhdistyksen perustamiskirja 
Yhdistyksen perustamisesta on 
tehtävä perustamiskirja, johon on 
liitettävä yhdistykselle laaditut 
säännöt.  

  Charter of foundation  
The association has to fill a charter of 
foundation and the attach the rules 
for the association.  

  Warqada asaaska ururka 
Marka ururka la samaynaayo waa in la 
qoraa warqada asaaska, laguna lifaaqaa 
xeerarka la sameeyey. 
 

 

 Yhdistyksen säännöt  
sisältävät yhdistyksen kotipaikan, 
toimintamuodot ja tiedot 
hallituksesta.  

  The rules of the association  
include for example residency, form 
of activities and information about the 
board. 
 

  Xeerarka ururka 
Xeerarka ururka waxaa ku jira 
degaankiisa, qaabka shaqadiisa iyo 
macluumaadka gudiga. 

 

  



 Yhdistys, rekisteröity / 
rekisteröimätön 
Suomessa on yhdistyksen 
perustamisvapaus. Yhdistys voi 
olla rekisteröity tai se voi toimia 
rekisteröimättömänä. Rekisteröity 
yhdistys merkittään päätteellä ry. 
Rekisteröitäessä yhdistys täyttää 
yhdistykselle säännöt jotka 
patentti- ja rekisterihallitus 
hyväksyy.  
 

  Association, registered / non-
registered 
Freedom of association is one of the 
basic political rights guaranteed in the 
Constitution of Finland. For registered 
associations and The 
abbreviation ry is used. Registration 
requires the association to create a 
legally sound constitution, which must 
be approved by the Finnish Patent 
and Registration Office.    

  Urur diwaangashan / aan 
diwaangashanayn 
Finland waxaa ka jira xoriyad 
samaysashada ururada ah. Ururku 
wuxuu ahaan karaa mid diwaangashan 
ama mid aan diwaangshanayn. Ururka 
diwaangashan waxaa calaamad u ah RY 
oo dhamaadka magaciisa lagu daro. 
Marka ururka la diwaangelinayo waxaa 
la sameyaa xeeraka ururka, ku waasoo 
xifiiska diwaangelintu soo aqbalo. 

 

 Yhdistyslaki 
Yhdistyslaki on erityisesti 
rekisteröityneitä yhdistyksiä ja 
niiden toimintaa koskemaan 
säädetty laki. 
 

  Association act 
Association act is a special law to 
direct registered associations.  

  Sharciga ururada 
Sharciga ururadu waa sharci si gaar ah 
loogu dejiyey inuu hago maamulida 
ururada. 
 

 

 Yhdistysrekisteri 
Tarjoaa tietoa ja neuvoja 
yhdistyksen perustamiseen, 
toimintaan ja oikeudellisiin 
asioihin.  
 
 

  Register of Associations 
Finnish register of association 
provides information and advice for 
those planning to establish and 
association or requiring legal forms 
and advise when running an 
association.  

  Xafiska diwaanka ururadda 
Xafiiska diwaangelinta ururada ee 
Finland wuxuu cidii u baahan siiyaa 
macluumaad iyo talooyin ku saabsan 
sida ururada loo sameeyo, iyo foomaka 
sharciga, waxuuna ka talobixiyaa sida 
loo maamulo ururada. 
 

 

 Yhdistysrekisteriote 
Yhdistysrekisteriote sisältää tietoja 
yhdistyksen nimenkirjoittajista. 

  Electronic register extracts  
The extract includes details of persons 
entitled to sign for the association.  
 

  Warqadda diwaanka ururka 
Diwaanka waxaa ku cad macluumaadka 
shakhsiyaadka awooda u leh saxiixa 
ururka. 
 

 

 Yhteistyökumppani 
Yksilöt ja organisaatiot jotka 
pyrkivät saavuttamaan yhdessä 
sovittuja tavoitteita ja täydentävät 
toistensa työtä.  
 

  Partner  
The individuals and/or organizations 
that collaborate to achieve mutually 
agreed upon objectives and 
supplement each other’s work.  

  Ururka wadashaqaynta / 
Lamaane 
Shikhsiyaadka ama ururada ay wada 
shaqayntu ka dhaxayso si ay u 
gaadhaan hadaf ay isku raaceen, 
midwalibana kaalintiisa u buuxiyo. 
 

 

 Yleisavustus 
Raha-automaattiyhdistyksen 
(RAY) / Sosiaali ja 
terveysjärjestöjen 
avustuskeskuksen (STEA) 
myöntämä yleisavustus 
myönnetään järjestön sääntöjen 
mukaisesta toiminnasta 
aiheutuviin menoihin. Hakuaika 
on kerran vuodessa. 
 

  General support 
Finland’s slot machine association 
(RAY) / Funding Centre for Social 
Welfare and Health Organisations 
(STEA) provides general support for 
associations to cover their activity 
costs. The application period is once a 
year. 

  Taageerada caamka ah / 
Taageerada guud  
Sida ay sheegayso shuruucda Ururka 
(RAY / STEA) ee makiinadaha 
khamaarku, taageerada caamka ah ee 
uu ururku ogolaado waxaa lagu bixin 
karaa kharshaadka ka dhasha hawlaha 
ururada. Wakhtiga codsigu waa 
sanadkiiba mar. 

 

 
 


