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kevät 2020 oli poikkeuksellinen 

koko maailmassa ja osoitti, että 

haasteiden voittamiseen tarvitaan 

meitä kaikkia yhdessä. Työmme 

tyttöjen ja naisten oikeuksien sekä 

toimeentulon turvaamiseksi jatkui 

myös koronakriisin keskellä. Koulutimme 

satoja ihmisiä silpomisen haitoista ja muutimme asenteita 

silpomista kohtaan. Päivä päivältä olemme lähempänä 

maailmaa, jossa jokainen tyttö saa olla silpomaton. 

Kiitos, että rakennat kanssamme oikeudenmukaisempaa 

maailmaa. Me viemme tukesi perille.

Miia Nuikka, toiminnanjohtaja

Hei ystävä,

Onko sinulla kysyttävää?  
Ota meihin yhteyttä. 

solidaarisuus@solidaarisuus.fi

010 501 2120
ma–pe 10–15
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   Rakensimme ilmastokestävyys
hankkeessamme 2 uutta 
sadevedenkeruuallasta.

   Paransimme käsityöläisyyden 
kannattavuutta kehittämällä uusia 
tuotteita yhteistyössä muotoilijoiden 
kanssa.

   Vuohenmaidon myyntiluvut 
kasvoivat. Osa maidosta jalostettiin 
paikallisyhteisöissä tuorejuustoiksi ja 
myytiin lähikylissä.

Nicaragua

Somalimaa

Kenia

Aukeaman kuvat: Nyasha Kadandara, Ulla Sarén

   Koulutimme 120 yliopistoopiskelijasta silpomisen 
vastaisen tiedon sanansaattajia.

   Kampanjoimme silpomisen kieltävän 
lakiluonnoksen puolesta eri medioissa 
sekä tapahtumissa ja saimme tukea 
kansalaisilta.

   Koulutimme miesryhmiä silpomisen 
haitoista ja naisten oikeuksista muuttaen 
asenteita.

   Loimme seesaminviljelyyn 90 hehtaaria 
uutta yhteispeltoa, josta hyötyy noin 400 
osuuskuntalaista.

   Kartoitimme satoa tuhoavien heinäsirkkaparvien suurimmat  
esiintymisalueet ja hävitimme sirkkoja ehkäistäksemme nälänhätää.

   Rakensimme uuden vedenkeruu altaan, joka keräsi  
10 000 kuutiota sadevettä turvaamaan satoa.

   400 koululaista osallistui lasten 
oikeuksia ja silpomisen haittoja 
koskeviin koulutuksiin.

   Järjestimme koulutuksia silpomisen 
sosiaalisista ja terveyshaitoista 
vanhemmille sekä perinteen 
jatkumista puolustaville 
isovanhemmille.

   Levitimme tietoa silpomisen haitoista 
sekä COVID19:stä somessa, radiossa, 
podcasteissa ja puhelimitse.

TULOKSIA



Keniassa sadat ihmiset saiv at tietoa 
silpomisen haitoista ja koronaviruksesta
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Kevättä 2020 leimasi vahvasti korona
viruksen leviäminen koko maailmaa 
uhkaavaksi pandemiaksi. Ennen viruk
sen rantautumista Keniaan, ehdimme 
järjestää koulutuksia tyttöjen sukuelinten 
silpomisperinteen vaaroista niin van
hemmille, isovanhemmille, koululaisille, 
opettajille, koulujen johdolle, seurakun
nille, vapaaehtoisille, paikallisille päättä
jille kuin mies, nais ja nuorisoryhmille.

Silpomisperinteen terveyshaittojen lisäksi 
koulutuksissa kerrottiin lasten oikeuksista 

Kuva: U
lla Sarén

" Uskon, että silpominen on 
mahdollista lopettaa. Kyse 
ei kuitenkaan ole pelkästä 
ympärileikkauksesta. Kyse 
on tasa-arvosta ja naisten 
oikeuksista. Nämä kaikki 
kulkevat rinnakkain. On 
hienoa olla mukana tällä 
tiellä. Onnistumisen hetkiä 
ovat olleet ne, kun äidit 
ovat päättäneet, etteivät 
leikkaa nuorimpia lapsia."

AIRI KÄHÄRÄ 
Itä-Afrikan aluepäällikkö 

tyksissä keskustelivat kumppanijärjestöjem
me asiantuntijat ja paikalliset ihmiset saivat 
ottaa osaa lähetyksiin. Tietoa jaettiin muun 
muassa silpomisperinteen vaaroista, perhe
väkivallasta sekä myös koronaviruksesta ja 
kuinka estää tartuntojen leviäminen.

Solidaarisuuden kouluttamat vapaaehtoi
set ryhtyivät etsimään puhelinnumeroita ja 
soittamaan talosta toiseen pian sen jälkeen, 
kun he eivät voineet enää kiertää ovelta 
ovelle keskustelemassa perinteen haitoista 
vanhempien kanssa. Tietoa levitettiin myös 
tekstiviesteillä ja ääniviesteillä.

Silpomisvaarassa olevien lasten turvaleirit ja 
kasvokkaiset kokoontumiset käynnistetään 
heti, kun koronatilanne sen jälleen sallii. 

KURKISTUS TYÖHÖMME KASVOT TYÖN TAKANA

Koronapandemiasta huolimatta työ tyttöjen sukuelinten 
silpomista vastaan jatkui LounaisKeniassa. Ainoas taan keinot 
ihmisten tavoittamiseksi vaihtuivat koronarajoitusten myötä.

esimerkiksi kehon koskemattomuuteen, 
silpomisperinteen laittomuudesta ja 
keinoista raportoida silpomistapauksista 
viranomaisille. Sadat koululaiset saivat 
alkukevään aikana koulutusta omista 
oikeuksistaan sekä silpomisperinteen 
syistä ja haitoista. 

Koronarajoitukset estivät loppukevään 
kasvokkaiset kokoontumiset ja silpomi
sen vastainen kampanjointi siirrettiin 
nopeasti radioon, podcasteihin ja so
siaalisen median livelähetyksiin. Lähe
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Tieto pelasti 
Nuran 
silpomiselta
12vuotias Nura on 
perheensä nuorin tyttö 
ja ainoa sisaruksista, 
jonka sukuelimiä  
ei ole silvottu.

Kymmenen lapsen äiti Shamis Omar 
Somalimaasta ei aiemmin osannut 
yhdistää omia ja tyttäriensä vaivoja 
lapsena tehtyihin ympärileikkauksiin. 

Silpomisperinne elää edelleen vahvana 
Somalimaassa. Kyseessä on tapa, jolla 
pyritään varmistamaan tytön neitseys ja 
siveys, jotta tytöllä olisi hyvät mahdolli
suudet avioitua. Somalimaassa avioliitto 
nähdään edelleen tärkeimmäksi keinok
si turvata tytön taloudellinen asema.

Myös Shamis elää puolisonsa maan
viljelystä saamien tulojen varassa ja on 
keskittynyt perheen ja kodin hoitami
seen. Perheeseen kuuluu vanhempien 

Kuva: N
yasha Kadandara

lisäksi seitsemän tyttöä ja kolme poikaa. 
Tytöistä kuusi on läpikäynyt silpomisen.

Silpomisen kannattajasta 
perinteen vastustajaksi
Tieto silpomisen terveyshaitoista sai 
äidin pään kääntymään silpomispe
rinnettä vastaan siinä vaiheessa, kun 
hän ymmärsi monien terveysvaivojen 
johtuvan ympärileikkauksesta. Hän oli 
seurannut jo pidempään silvottujen 
tyttäriensä kohtaamia vaivoja, kuten 
tulehduksia ja verenvuotoa. Shamis 
ymmärsi koulutuksessa, että hänellä oli 
itsellään ollut synnytyksissä ongelmia 
juuri silpomisen vuoksi.

Tieto silpomisen aiheuttamista terveys
vaaroista ja ongelmista tavoitti äidin 
ajoissa nuorimman tyttären Nuran kan
nalta ja niin Nura säästyi sukuelintensä 
silpomiselta. 

Perheen 12vuotias kuopus on ainoa 
sisaruksista, jonka sukuelimiä ei ole sil
vottu. Hän on myös ystäväpiirinsä ainoa 
tyttö, jota ei ole silvottu. Sen vuoksi Nura 
olisi itse halunnut aluksi läpikäydä ym
pärileikkauksen , jotta hän olisi saman
lainen kuin muut; ”normaali”.

”Jouduimme selittämään Nuralle mo-
neen kertaan, millaisia terveysongelmia 
silpominen aiheuttaa ennen kuin hän 

TARINA

Tyttöjen sukuelinten silpominen Somalimaassa: 

Somalimaassa tyttöjen sukuelinten silpomisen muodoista käytetään 
termejä faraoninen ja sunna. 

Faraoninen silpomistoimenpide on vakavin silpomisen muoto, jossa 
tytöltä poistetaan kaikki ulkoiset sukuelimet ja alue ommellaan umpeen. 
Toisin sanoen pienet ja/tai suuret häpyhuulet typistetään ja typistetyt 
häpyhuulet liitetään yhteen. Virtsalle ja kuukautisverelle jätetään pieni 
ulostuloaukko.  

Sunna tarkoittaa silpomistoimenpidettä, jossa poistetaan klitoris  
ja/tai klitoriksen huppu osittain tai kokonaan. 

Somalimaassa faraonisen toimenpiteen kannatus on kääntynyt laskuun. 

Somalimaan Sosiaali ja työministeriö kannattaa lakialoitetta, joka 
kieltäisi silpomisen kaikki muodot ja tekisi toimenpiteen harjoittamisesta 
ja sen tilaamisesta rangaistavaa. 

Solidaarisuus ja Somalimaan silpomisen vastaista lakia edistävä 
kattojärjestö NAFIS jatkavat lobbaamista lain voimaan saattamiseksi.

hyväksyi sen, ettei häntä silvota”,  
Shamisäiti kertoo.

Somalimaassa sukuelinten silpominen 
tehdään tyypillisesti 6–9vuotiaana, jo
ten 12vuotias Nura saa todennäköisesti 
elää loppuelämän turvassa silpomiselta.

Lohdullista on se, että yksikin silpomi
selta säästynyt tyttö edistää perinteen 
hiipumista kerrannaisvaikutuksen 
ansiosta: silpomaton tyttö ei yleensä 
silvo enää aikuisena omia tyttäriään 
ja monesti myös sisarusten lapset 
säästyvät perinteeltä. Uusi tapa leviää 
hiljalleen perheen sisällä ja syntyy uusi 
normaali. 
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Tahdotko vaikuttaa 
vielä enemmän?

Seuraathan jo meitä 
digikanavissa? 

@solidaarisuus70

@solidaarisuus70

/solidaarisuus

solidaarisuus70

Tilaa sähköinen uutiskirje www.solidaarisuus.fi

Tule mukaan vapaaehtoiseksi! Käy tutustumassa,  
millaisia eri tehtäviä on tarjolla.

  Lue lisää: solidaarisuus.fi/tule-mukaan/vapaaehtoiseksi

Oletko opettaja? Tilaa ilmastokriisiin liittyvä maksuton 
Viimeinen pisara peli tai kouluvierailu.

  Lue lisää: solidaarisuus.fi/tule-mukaan/opeta

Testamenttaa osa varoistasi Solidaarisuudelle ja  
auta tulevaisuuden tyttöjä ja naisia.

  Lue lisää: solidaarisuus.fi/testamentti

Lue, miten Solidaarisuus on kasvanut ja kehittynyt 
vuosien varrella: solidaarisuus.fi/historiamme

Parempaa maailmaa  
50 vuoden kokemuksella

YHTEISÖSSÄ ON VOIMAA!

Solidaarisuus täyttää tänä vuonna 50 vuotta. 
Olemme vuosien saatossa parantaneet satojen 

tuhansien ihmisten elämää haavoittuvilla alueilla. 
Ilman sitoutuneita solidaarisia suomalaisia tämä ei 

olisi ollut mahdollista.

Kiitos, että olet mukana rakentamassa maailmaa, 
jossa yksikään nainen ei kärsi väkivallasta, eikä 

kukaan elä köyhyydessä. Avullasi työmme on 
mahdollista myös tulevaisuudessa!

https://twitter.com/solidaarisuus70
https://www.instagram.com/solidaarisuus70/
https://www.facebook.com/solidaarisuus
https://www.youtube.com/solidaarisuus70
https://solidaarisuus.fi/tule-mukaan/vapaaehtoiseksi/
https://solidaarisuus.fi/tule-mukaan/opeta/
https://solidaarisuus.fi/testamentti/
https://solidaarisuus.fi/historiamme/


www.solidaarisuus.fi

MUUTOS ALKAA 
SINUSTA.

Kiitos, että olet 
mukana.

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö sr
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki

puh. 010 501 2120 

@solidaarisuus70 @solidaarisuus70/solidaarisuus solidaarisuus70

http://solidaarisuus.fi
https://twitter.com/solidaarisuus70
https://www.instagram.com/solidaarisuus70/
https://www.facebook.com/solidaarisuus
https://www.youtube.com/solidaarisuus70

