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Oli kiintoisaa seurata, kun Solidaarisuutta pit
kään liikuttaneet asiat nousivat keskustelun
aiheiksi meillä ja maailmalla. 

Tyttöjen sukuelinten silpominen herätti polemiik
kia pitkin vuotta kotimaisissa ja kansainvälisissä 
medioissa. Ilmastonmuutos on pitkittyneiden 
kuivuuskausien vuoksi toimintaalueillamme 
äärimmäisen hallitseva ilmiö: nyt se iski entis
tä useamman kansalaisen tietoisuuteen myös 
täällä pohjoisessa.

Solidaarisuuden yhteistyömaista Nicaragua 
ajautui syvään poliittiseen ja yhteiskunnalliseen 
kriisiin. Kun vallanpitäjä valitsee väkivallan ja 
sorron tien, kansalaiset kärsivät. Viime vuonna 
ihmisoikeuksien puolustajilta vaadittiin kaikkial
la maailmassa entistä suurempaa rohkeutta ja 
riskinottoa, itsensä täyttä likoon laittamista.

Ihmiset tuntuvat jakautuvan yhä syvemmin 
”meihin” ja ”muihin”, vaikka ymmärrystä ja rat
kaisuja yhteisiin ongelmiin tulisi ehdottomasti 
hakea yli maiden rajojen. Moni suomalainen 
uppoaa omaan siiloonsa, itsekkyys kasvaa. 
Toisaalta halu toimia yhteisten ongelmien 
ratkaisemiseksi nostaa vastavoimana 
päätään.

Sain mahdollisuuden olla avaa
massa sukupuolten tasaarvoa 
edistävää keskustelufoorumia 
Keniassa Kisiin alueella, jossa nai
siin kohdistuva väkivalta ja tyttöjen 
sukuelinten silpominen on hyvin yleistä 
– mutta apua on tarjolla vain vähän, jos ollen
kaan. Solidaarisuus tukee viranomaisten, tutki

joiden ja kansalaistoimijoiden välistä keskuste
lua, jotta kisiiläiset voivat itse purkaa tasaarvon 
esteitä heimotasolta aina läänin johtajiin. 

Solidaarisuuden erityisyys kirkastui. Me olem
me oppineet tekemään asennemuutokseen 
tähtäävää työtä ja luomaan verkostoja myös 
siellä, missä tehtävä on erityisen haastava. 
Haavoittuvien maiden ihmisillä on käsissään 
ratkaisun avaimet: jokainen nainen ja mies voi 
olla muutoksentekijä ja kyvykäs omien oikeuk
siensa edistäjänä. Meillä on 
opittavaa siitä, miten naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa on 
vähennetty tai miten ilmasto
kestäviä työpaikkoja on luotu 
Keniassa, Somalimaassa ja 
Nicaraguassa.

Solidaarisuus on parhaimmil
laan näkyvänä ja vaikutta
vana arvona. Muutos syntyy 
kuuntelemalla ihmisiä ja toi
mimalla rohkeasti, pitämällä 
ääntä, vaikuttamalla yhdessä.

Haluankin kiittää Sinua, joka olet ollut 
mukana tässä sisua kysyvässä työs

sämme. Lahjoittajat, tukijat, rahoit
tajat ja kannustusjoukkomme: olette 
voima, joka pitää meidät liikkeessä 

ja valaa meihin uskoa, että ensi vuo
sikin on solidaarinen.

Vuosi 2018 osoitti, että näinä aikoina solidaarisuus on 
trendikäs arvo. Yhteisvastuu sytyttää ja kietoo ihmisiä 
yhteen, tekee yllättävistäkin tahoista liittolaisia.

"Me olemme 
oppineet tekemään 
asennemuutokseen 
tähtäävää työtä ja 
luomaan verkostoja myös 
siellä, missä tehtävä on 
erityisen haastava."
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63 600  
ihmistä hyötyi työstä

12  
hanketta

57 100  
ihmistä hyötyi naisiin 

kohdistuvan väkivallan 
vastaisesta työstä

Kenia: 4 hanketta

Nicaragua: 2 hanketta Somalimaa: 6 hanketta

Miia Nuikka, Solidaarisuuden toiminnanjohtaja



YHTEISIÄ RATKAISUJA RATKAISIJAN 
ROOLISSA

Vuonna 2018 Solidaarisuuden teemat ovat olleet ajan
kohtaisempia kuin koskaan ja ratkaisuillemme on tilausta.

Tyttöjen sukuelinten silpomisen vastainen työ sai liikkeelle 
kokonaisia yhteisöjä Somalimaassa ja Keniassa. Silpominen 
nousi valokeilaan myös Suomessa järjestöjen ja vaikuttajien 
aktiivisen kampanjoinnin ansiosta. Pohdimme Solidaarisuudessa 
keinoja, joilla tuoda lähes kahden vuosikymmenen kokemus 
silpomisen vastaisesta työstä suomalaiseen keskusteluun. 
Kaikkein tärkeintä on saada aikaan muutos sisältäpäin.

Naisten asema nousikin globaalisti monissa paikoissa esille, 
kun eri maissa avattiin keskusteluja esimerkiksi naisten 
aborttioikeudesta ja naisten kehon koskemattomuudesta. 
Selvää on, että naisten asema on edelleen vaa’ankielellä ympäri 
maailman.

Keniassa käynnistimme tasa-arvofoorumin, jonka nimessä sana 
muungano merkitsee yhdessä olemista, yhdessä tekemistä. 

Eri alojen asiantuntijat, päättäjät, viranomaiset ja aktivistit 
kokoontuvat kerran kuukaudessa muunganohengessä 
ratkomaan haasteita, joita naiset kohtaavat päivittäisessä 
elämässä: väkivaltaa, sukuelinten silpomista, työllistymistä, 
naisten roolia ja asemaa.

Somalimaassa naisten osaaminen ja kyvykkyys vahvistui 
monella tasolla. Tämä näkyi esimerkiksi naisten osallis tumisena 
taloudelliseen toimintaan ja pääsynä paikallis markkinoille. 
Osallistumalla osuuskuntiin, naiset ovat saaneet hankittua 
hallintaoikeuden käyttämilleen maaalueille.

Toimeentulo rakentaa pohjaa luottamukselle, jonka kautta on 
ollut mahdollista puuttua yhä syvemmin tyttöjen ja naisten 
kokemaan väkivaltaan. Esimerkiksi silpomisen vastainen työ 
nivottiin vuoden aikana osaksi useita toimeentuloa kehittäviä 
hankkeita Somalimaassa. Aloimme kehittää toimintamanuaalia, 
jossa kiitosta saanut toimintatapamme väkivallan sekä 

Keskustelu tyttöjen sukuelinten 
silpomisen kieltävästä erillislaista 
oli vilkasta Suomessa vuonna 2018. 
Silpominen on jo kriminalisoitu 
rikoslailla, jossa se tulkitaan törkeänä 
pahoinpitelynä. Erillislakia puolustetaan ajatuksella, 
että se voisi lisätä riskiryhmien tietoisuutta teon 
laittomuudesta ja helpottaa sosiaali ja terveysalan 
ammattilaisia ottamaan asia puheeksi.

Silpomisen vastainen työ on nojannut perinteisesti 
terveysnäkökulmiin. 90luvulla mukaan tuli 
ihmisoikeusnäkökulma ja silpominen kiellettiin lailla 
monissa Afrikan maissa. Laki ei ole aina tuonut 
ratkaisua, vaikka jonkinlaisen selkänojan silpomisen 
lopettamiselle se tarjoaakin. Esimerkiksi Keniassa 
silpominen kriminalisoitiin vuonna 2011 mutta käytäntö 
on edelleen voimissaan esimerkiksi kisiiyhteisössä, 
jossa Solidaarisuus toimii.

Somalimaassa olemme olleet mukana tukemassa 
kumppanimme työtä silpomisen kriminalisoimiseksi. 
Kaikkien silpomisen muotojen kitkemisessä otettiin 
askel eteen, toinen taakse, kun uskonnollisten 
asioiden ministeriö julisti käskyn (fatwan), joka kielsi 
vakavamman faraonisen silpomisen. Samalla fatwa 
kuitenkin määritteli lievemmän sunnasilpomisen 
pakolliseksi. Lobbaustyön tuloksena sunna onneksi 
esitettiin lopulta vapaaehtoisena.

Silpomista ylläpitävät moraaliset ja sosiaaliset normit 
ovat velvoittavampia kuin silpomisen kieltävät lait. Siksi 
kriminalisointia on usein seurannut ilmiön 'painuminen 
maan alle' ellei yhteisössä ole edes orastavaa 
vastustusta perinteen lopettamiselle.

Pureudumme silpomisen vastaisessa työssämme 
käytäntöä ylläpitäviin syihin ja vahvistamme silpomista 
vastustavien ääntä. Myös Suomessa yhteisölähtöinen 
asennemuutostyö on avainasemassa silpomisen 
ehkäisemisessä. Asennemuutos alkaa syventymällä 
silpomista ylläpitäviin syihin ja valjastamalla yhteisön 
mielipidejohtajat tekemään muutosta.

Kuva: M
eeri Koutaniem

i

silpomisen vastaisen työn ja taloudellisen vahvistumisen 
yhdistämisestä kirkastuu yhä selkeämmäksi.

Myös ilmastokriisi on ravistellut koko maailmaa. 
Ilmastonmuutoksen myötä pitkittyneet kuivuuskriisit ovat 
ohjanneet Solidaarisuutta investoimaan veteen ja kehittämään 
yhä kestävämpiä vesiratkaisuja sekä uudenlaisia elinkeinoja. 
Ne ovat tuottaneet tulosta, kun pienviljelijöiden tulot ja kuivien 
alueiden vesivarannot ovat olleet kasvussa.

Nicaraguan levoton poliittinen tilanne sai suomalaiset 
järjestöt vetoamaan ulkoministeriin, jotta hän ottaisi kantaa 
väkivaltaisuuksien lopettamiseksi alueella. Huolestuttavasta 
tilanteesta huolimatta esimerkiksi investointimme 
vedenkeruuseen ja veden kestävään käyttöön on tuottanut 
merkittävää kasvua pienviljelijöiden tuloissa. Sama 
toimintamalli on sopinut Somalimaan kuivuuskriisin ratkaisujen 
rakentamiseen. 

Maria Väkiparta, 
Solidaarisuuden tasa

arvoasiantuntija
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"Kun silpomisesta luovutaan 
yhteisöissämme, voimme 
sanoa, että olemme ottaneet 
ison askeleen eteenpäin." 
- Timothy Muse Nyagesoa, miesaktivisti

4 turvaleiriä, joihin 
osallistui kaikkiaan 285 

tyttöä ja 120 poikaa

3098 oppilasta 
tavoitettu silpomisen 

vastaisella koulutyöllä

1810 naista, miestä ja nuorta 
tavoitettu silpomisen vastaisilla 
teemoilla keskusteluryhmissä

72 miesaktivistia 
oppi silpomisen 

haitoista

4 leiriä 3098

oppilasta

1810

tavoitettu

72

koulutettu

Tuloksia 
syntyy 

Keniassa
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Silpomisen lopettamiseen tarvitaan koko kylä. Voimissaan 
olevan perinteen kumo aminen vaatii monen erilaisen ja 
eri taustasta ponnistavan ihmisen sitou tunutta panosta. 
Solidaarisuus halusi vuo den aikana kannustaa miehiä ja 
yhtei söjen päätöksen tekijöitä ottamaan yhä selkeämmän 
roolin silpomisen lopet tamisessa.

Keniassa vapaaehtoisten työ jatkui kouluissa ja 
keskusteluryhmissä. Lisäksi vuonna 2018 tavoitettiin 
yhteensä 730 paikallista vas tuun kantajaa kuten viran
omaisia, opet tajia ja kylä päälliköitä, vieraile malla 
kylä kokouksissa ja muilla foorumeilla, joissa paikalliset 
säännöllisesti kokoontuvat.

Silpomista on pidetty perinteisesti naisten asiana, nyt 
tavoitteena oli saada miehet ottamaan kantaa silpomista 
vastaan. Yksi tällaisista miehistä on kenialainen Timothy 
Muse Nyagesoa. Hänellä on selkeä tehtävä saada 
miehet mukaan, sillä miesten on helpompi saada 
muutosrintamaan yhä useampia miehiä: ”Erityisesti 
miehet voivat saada ihmisiä liikkeelle, saada heidät 

ymmärtämään miten peruuttamattomat seuraukset 
silpomisella on.”

Vuoden aikana perustettiin male champions ryhmä, 
jossa mies aktivistien kanssa käytiin läpi silpo misen 
haitta  vaikutuksia ja miehiä kannus tettiin levit tämään 
sanaa yhtei söissään. Yhteisessä keskustelu tilaisuudessa 
käsiteltiin silpomisen lisäksi naisten kokemaa väkivaltaa 
laajemmin. Miehille korostettiin heidän tärkeää roo liaan 
väkivallan lopettamisessa.

Timothy on miesaktivisti ja opettaja, joka haluaa 
vaikuttaa erityisesti miesten asenteisiin. Hän uskoo 
kärsiväl lisen kohtaa misen ja keskustelun voimaan 
asenteiden muuttumisessa. Timothy haluaakin muis tut
taa, että silpominen on väki  valtaa, vaikka se edelleen 
nähdään hyväksyttynä tapana tehdä tytöstä nainen.

”Meidän tulee muistaa, että silpominen koskettaa meitä 
kaikkia. Emme edes täysin ymmärrä kaikkia silpomisen 
vaikutuksia naisissa ja siinä, miten se näkyy perheiden 
elämässä.” 

NAISTEN KOMITEA 
SILPOMISTA VASTAAN
Kaksikymmentä kylää, sata naista, sata tilaisuutta. 
Naisista koostuva silpomisen vastainen komitea kävi 
silpomista vastaan yhteistyön ja verkostojen voimalla 
Somalimaassa. He järjestivät keskustelutilaisuuksia 
ja keskustelivat kasvotusten lukuisten silpomisikää 
lähestyvien tyttöjen vanhempien kanssa. Komitean 
työtä tukeva kumppanijärjestömme koulutti lisäksi  
44 päättäjää naisiin kohdistuvan väkivallan asian
mukaisesta tutkinnasta ja uhrien tukipalveluista. 

SILPOMATON



NAISYRITTÄJÄT 
KEHITTÄVÄT 
SOMALIMAATA
Naisten taloudellinen osallistuminen ja mahdollisuudet ovat 
Somalimaassa merkittävästi miehiä heikommat. Naisille avautuu 
yhä enemmän mahdollisuuksia taloudelliseen osallistumiseen, mutta 
päätöksenteko ja elinpiiri ovat edelleen vahvasti kiinnittyneet kotiin.

Riippumaton selvitys1 toteaa, että Somalimaan naiset hyötyisivät 
merkittävästi erilaisiin osuuskuntiin ja self help ryhmiin 
järjestäytymisestä. Solidaarisuus on tukenut vuoden 2018 aikana 
pienyrittäjänaisten nousua osaavaksi ja näkyväksi osaksi omia 
yhteisöjään. Verkostoitumisessa ja yhteen tulemisessa on voimaa – 
naiset ovat ottaneet merkittäviä askeleita ulos vain kodin piiristä ja 
kohti laajempaa osallisuutta.

Esimerkiksi tukemamme osuuskunnan kautta naiset pystyivät 
hankkimaan maanhallintaoikeuden maille, joilla heidän 
kasvihuoneensa sijaitsevat. Toisessa yhteisössä sisalkasvista 
tuotteita valmistavat naiset saivat näkyvän paikan liiketoiminnan 
harjoittamiselle keskeltä kylää. Naisten liiketoiminnasta on siten tullut 
näkyvä osa koko yhteisön elämää.

Naisille toimeentulo on muutakin kuin rahaa: se tuo mukanaan 
kyvykkyyttä, mahdollisuuksia kasvaa ja vaikuttaa.

Sen avulla rakennettaan myös luottamusta, joka mahdollistaa syvälle 
juurtuneisiin ongelmiin puuttumisen.

Tukemalla ihmisten toimeentuloa syrjäisissä ja ilmastoolosuhteiltaan 
haastavissa kylissä olemme onnistuneet rakentamaan luottamusta, 
jonka turvin sensitiivisen ja vaietun silpomisperinteen puheeksi 
ottaminen on mahdollista.

Tämän toimintatavan hiomiseksi aloimme myös kehittämään Health 
& Business koulutusmanuaalia, joka kerää yhteen menestyksekkään 
toimintatapamme tärkeimmät opit. 

INVESTOINTI VETEEN 
KANNATTAA 

Viime vuosien pitkittynyt 
kuivuuskriisi osoitti, että veteen on 
investoitava ilmastonmuutoksen 
tuomien sään ääriilmiöiden 
myötä. Siksi Solidaarisuus investoi 
lähes 100 000 euroa enemmän veteen vuonna 2018. 
Panostimme erityisesti vedensaannin kehittämiseen 
Somalimaassa ja Nicaraguassa. 

Tärkein investointi oli 36 000 kuution vedenkeruu
altaan ja kastelujärjestelmän rakentaminen 
Godaweyn kylään Somalimaassa. Altaan ympärille 
istutetaan tulevaisuudessa muun muassa ruoka
kasveja.

Nicaraguassa kerättiin sadevettä 100 000 kuutiota 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Riippumattoman 
arvioinnin mukaan investointi veteen on tuottanut 
tulosta: maatilat ovat tuottaneet jopa 30 % enem-
män kuin aikaisemmin.

1. Somaliland Gender Gap Assessment 2019, Nagaad Network
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Nicaragualainen 
Ramon ja hänen 

veljenpoikansa 
viljelevät maata 

Nicaraguassa.
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MEERI KOUTANIEMEN 
VALOKUVANÄYTTELY 
JUHLISTI SILPOMISEN 
VASTAISEN TYÖN 
SANKAREITA

Valokuvajournalisti 
Meeri Koutaniemi kiersi 
Keniassa ja Somalimaassa 
katsomassa läheltä 
Solidaarisuuden tyttöjen 
sukuelinten silpomisen 
vastaista työtä. Koutaniemeä 
kiinnosti selvittää, miten paikalliset ovat 
aktivoituneet silpomisen lopettamiseksi. 
Kohtaamisista syntyi näyttely, joka nostaa 
esiin silpomisen vastaisen työn tekijöitä.  

Pääosassa näyttelyn kuvissa oli yhteisöjen 
omat sankarit. Koutaniemi valokuvasi ja 
haastatteli Keniassa ja Somalimaassa 
ihmisiä, jotka ovat nousseet kehittämään 
sisältä päin omaa kulttuuriaan ja vaatimaan 
pysyvää muutosta. Kokoelmassa esiteltiin 
myös suomalaisia, jotka haluavat olla 
mukana vaikuttamassa silpomisen 
lopettamiseksi. Kuvat kertovat kuinka 
silpomista ympäröivä hiljaisuuden tabu 
rikotaan vain ääntä pitämällä. 

Muutok sentekijätnäyttely aukesi Helsingin 
Sanomataloon naistenpäivänä 8.3. ja jatkoi 
kiertävänä näyttelynä päättyen Stoaan 
syyskuussa. Näyttelyllä tavoitettiin n. 70 000 
ihmistä ja sen pohjalta silpomisen vastainen 
työ nousi esiin suomalaisessa mediassa.

Näyttelyä oli rahoittamassa Kansan 
sivistysrahasto. 

YHDESSÄ 
VÄKIVALTAA 
VASTAAN

Uusi tasaarvofoorumimme Keniassa toi yhteen toimijoita 
yli sektorirajojen: järjestöt, aktivistit, tutkijat, viranomaiset 
ja media kokoontuivat kerran kuussa puhumaan Kisiin 
ja Nyamiran alueiden tasaarvohaasteista. Jokaisessa 
tapaamisessa etsittiin konkreettisia ratkaisumalleja ja luotiin 
uusia verkostoja, joiden voimalla tasaarvon toteutumista 
on mahdollista edistää.

Esimerkiksi yksi foorumilla tunnistettu kehittämiskohde 
toteutettiin välittömästi: Kisiin maakuntahallinto aloitti 
viidessä sairaalassa erikseen naisille ja miehille tarkoitetut 
palvelut sensitiivisten asioiden kuten perheväkivallan ja 
tyttöjen sukuelinten silpomisen käsittelyn helpottamiseksi.

Suoraa puhetta silpomisesta -keskustelussa oli mukana 
Solidaarisuuden Maria Väkiparta, Fenix Helsingin 
Ujuni Ahmed ja African Caren Batulo Essak.

Somalimaassa silpomisen vastaista työtä ja 
silpomisen kieltävää lakia edistävä kattojärjestö  
NAFIS tavoitti:

• 15 lainsäätäjää

• 430 kansalaisjärjestöjen edustajaa

• 40 uskonnollista ja perinteistä johtajaa

• 100 nuorta

• 30 median edustajaa

• ja näiden kautta yhteensä yli 3000 ihmistä.

Lähes 40 paikallista järjestöä kampanjoi silpomisen 
kieltävän lain puolesta.

Suomessa rakensimme uusia yhteyksiä muun muassa 
osana Väestöliiton perustamaa Seksuaalioikeusverkostoa ja 
osallistumalla asiantuntijana Napafilmsin tuottaman Miehen 
malli dokumenttielokuvan ympärillä käytävään keskusteluun 
miesten roolista naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisessä.

Tyttöjen silpominen herätti keskustelua myös Suomessa. 
Solidaarisuus järjesti avoimen paneelikeskustelun Suoraa 
puhetta silpomisesta, jossa niin kätilöt, opettajat kuin aktivistit 
jakoivat näkemyksiään siitä, miten silpomiseen pitäisi Suomessa 
puuttua. Lisäksi järjestimme Suomen World Visionin kanssa 
keskustelutilaisuuden, jossa puntaroitiin silpomisen kieltävän 
erillislain tuomia riskejä ja mahdollisuuksia.  

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan 
lopettamiseksi on oleellista vaikuttaa 
laajoissa verkostoissa paitsi ruohon
juuritasolla myös ylemmällä tasolla. 
Solidaarisuus toimii alustana, joka 
tuo muutosta ajavat ihmiset yhteen 
ratkomaan isoja kysymyksiä tasaarvosta, 
naisten asemasta ja väkivallan juurisyistä.

1549
vastuunkantajaa eli päättäjää, virkamiestä, 

uskonnollista johtajaa, mediaa ja tutkijaa

19 856
ihmistä tavoitettu vastuunkantajien kautta

Silpomisen ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
lopettamiseksi tavoitimme:



Kesämenot!
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> Köyli-

önjärven 

kimallus – helmiä 

järveltä ja järven innoitta-

mana Köyliössä Lallin Galle-

riassa (Köyliöntie 2, Säkylä) 

1.7. asti su klo 12–17 ja la 9.6. 

klo 10–14 sekä la–su 16.–17.6. 

klo 10–17. Valokuvia, maala-

uksia, veistoksia ja äänitai-

detta järven ystäviltä, mm. I 

<3 Köyliönjärvi -Facebook-si-

vujen kautta tulleita töitä. Yh-

teistyössä Köyliönjärven suo-

jeluyhdistys ja koulut.

> Vapaaehtoinen maan-

puolustus, lotat ja suojelus-

kunnat Talvi- ja jatkosota-

museossa (Kiertotie 2, Säky-

lä). Avoinna ti–pe klo 10–17.

> Taideyhdistys Efran jä-

senten yhteisnäyttely Euran 

terveyskeskuksessa (Terveys-

tie 3, Eura) 2.8. asti terveys-

keskuksen aukioloaikoina. 

Monipuolisesti esillä muun 

muassa maalauksia.

> Tehtävä Hollannissa 

– Market Garden eli Pentti 

Hakamäen valokuvanäyttely 

Hammin talon Jokigalleriassa 

(Sorkkistentie 33, Eura) avoin-

na 14.10. asti ma–pe klo 12–18 

ja la–su klo 12–16. 

> Imigranttipuutar-

ha-ympäristötaideteos 

Hammin talon puutarhassa 

(Sorkkistentie 33, Eura) Kalle 

Hammin ja Dzamil Kamange-

rin teos syyspakkasiin saak-

ka. Avoinna ma–pe klo 12–18 

ja la–su klo 12–16.

> Vanhoja valokuvia Eu-

rasta Euran pääkirjaston (Sa-

takunnankatu 33, Eura) vitrii-

nissä kirjaston aukioloaikoina 

elokuun loppuun asti.

> Vintage-valokuvakurs-

sin satoa näytillä Soveron Tai-

detalossa (Sorkkistentie 9, Eu-

ra) 31.7. asti to–su klo 12–16.

 # Kesäkuun näyttelyt

# Menovinkkejä

Eura, Kauttua | Liisa Nykänen

Meeri Koutaniemi tunnetaan 

ihmisoikeuksia, vähemmis-

töjä ja voimaantumista kä-

sittelevistä valokuvista, henkilökuvis-

ta ja eri puolilta maailmaa ikuistetuis-

ta kuvareportaaseista, jotka eivät jätä 

katsojaa kylmiksi.

– Euran näyttelyni teemana on tyt-

töjen ympärileikkauksen vastainen 

työ Afrikassa. Vuosi sitten Keniassa 

ja Somalimaassa ottamissani henkilö-

kuvissa on paikallisia muutoksenteki-

jöitä, jotka haluavat lopettaa tyttöihin 

kohdistuvan väkivallan ja silpomisen. 

Kuvissa on yliopistomiehiä, heimo-

päälliköitä, asialle aktivoituneita kylä-

läisiä ja naisia, jotka on ympärileikat-

tu ja ommeltu useaan otteeseen. Ke-

hotan lukemaan myös kuvien mukana 

olevat tarinat, sillä niissä ihmiset ker-

tovat motivaatiostaan muuttaa omaa 

kulttuuriaan lisäämällä tietoa yhtei-

sössään, Meeri Koutaniemi kannus-

taa näyttelynsä katsojia.

Hän on tehnyt viimeisen vuoden 

yhteistyötä Solidaarisuus-järjestön 

kanssa dokumentoimalla järjestön työ-

tä naisten oikeuksien parantamiseksi 

ja heihin kohdistuvan väkivallan es-

tämiseksi paikallisyhteisöissä muun 

muassa Somalimaassa ja Keniassa.

Oikealla tiedolla  

voi vaikuttaa

– Afrikan maat jakaantuvat sen mu-

kaan kieltääkö laki niissä tyttöjen ym-

pärileikkaukset vai ei. Somalimaassa 

se ei ole kielletty, ja yli 90 prosenttia 

naisista on ympärileikattu. Kenias-

sa vastaava prosenttiluku on noin 27, 

mutta siellä laki kieltää ympärileik-

kaukset. Laki on muutos parempaan, 

mutta tärkeää on, miten sen noudatta-

mista valvotaan esimerkiksi maaseu-

dulla. Syrjäisimmissä paikoissa ym-

pärileikkausperinne on lujassa. On-

kin tärkeää viedä tietoa juuri sinne, 

jalkautua kansan pariin, rikkoa hiljai-

suuden tabu ja saada kuuluviin pait-

si naisten ja tyttöjen ääni myös niiden 

aviomiesten ja isien ääni, jotka halua-

vat katkaista naisten silpomisperin-

teen, Meeri Koutaniemi sanoo.

Hän näkee muutoksen mahdolli-

suutena sen, että paikalliset toimijat 

ovat itse tietoa saatuaan alkaneet va-

paaehtoisina ja eri järjestöissä tehdä 

työtä naisten olojen parantamiseksi.

Itse hän omistautui aiheelle näh-

tyään parikymppisenä Aavikon kukka 

-elokuvan, joka kertoo silvotun tytön ta-

rinan. Elokuva kosketti ja se kummas-

tutti, ettei hän muistanut kuulleensa 

aiheesta mitään koulussa. Koutanie-

mi halusi kertoa asiasta mahdollisim-

man monelle, sillä ympärileikkaukset 

voidaan lopettaa vain tietoa lisäämällä.

Ensi vuonna Meeri Koutaniemeltä 

ilmestyy ensimmäinen visuaalisesti 

antropologinen teos, joka tutkii ym-

pärileikkausten historiaa ja nykytilaa 

15 eri maassa. Kymmenen maata on jo 

kuvattuna, viisi vielä tulossa.

Meeri Koutaniemen valokuvanäytte-

ly Muutoksentekijät 9.6.–5.7. Galleria-

puoti Aistinjyvässä, Varkaudenmäen-

tie 2A Kauttua.

VALOKUVAT # Valokuvaaja Mee-

ri Koutaniemen kuvissa pääse-

vät ääneen muutoksentekijät, jot-

ka taistelevat tyttöjen ympärileik-

kausperinnettä vastaan.

Muutoksentekijöiden puheenvuoro

Meeri Koutaniemi tekemässä ympärileikkauskirjaa kenialaisen Rachelin kanssa, joka alkoi vastustaa ympärileikkauksia vasta 

myöhemmällä iällä.

Najah Mahamed Aden (vasemmalla) Somalimaasta on 19-vuotias opiskelija, joka 

ympärileikattiin 7-vuotiaana. Hän ei aio leikata omaa tytärtään, eikä anna sen ta-

pahtua lähellään kenellekään toiselle lapselle. Amal Ahmed Mohemoud (oikealla) 

on 25-vuotias kätilö, joka on etenkin työnsä kautta oppinut tyttöjen ympärileik-

kauksen haitoista. Sekä Najah että Amal levittävät tietoa omissa yhteisöissään 

silpomisen vaaroista.

Ympärileikkaukset 

voidaan lopettaa vain 

tietoa lisäämällä.

Meeri Koutaniemen arkisto

Meeri Koutaniemi

Alvar Aallon 

lamppuja ja 

muita esinei-

tä voi nähdä 

Kauttuan  

Terassitalolla.

Järj. Ala-Satakunnan Keräilijät ry

www.alasatakunnankerailijat.com
Liput: 4 € – Lapset ilmaiseksi

Kauttuan Ruukinpuistossa,

Eurassa

la 11.8.2018 klo 9–16

Teemana postikortit.

Tiedustelut p. 0400 321 849.

Arvioimassa vanhoja ja uusia kortteja 

Suomen Postikorttiyhdistys Apollo ry. 

Tapahtumassa esillä myös keräilykuvia.

Monet haaveilevat vanhan ajan joulusta.

Joulun sanoman lisäksi jalkoihin on jäänyt joulun tunnelma.

Säkylä-Köyliön seurakunta haluaa tarjota kiireettömän

hetken lahjojen hankintaan vanhan ajan joulutunnelmassa

Pyhän Nikolauksen Joulumarkkinoilla.

NYT ON AIKA ILMOITTAUTUA

joulumarkkinoille myyjäksi

Säkylän kirkonmäelle ja

wanhan pappilan pihalle

8.12.2018 klo 14–18.

Paikkavaraukset sähköisesti

www.sakyla-koylionseurakunta.�

PAIKKOJA RAJOITETUSTI.

PYHÄJÄRVISEUDUN 

AIKUISOPISTO

Tule ja tutustu

uuteen 

ilmeeseemme.  

Tavataan  

kunnanvirastolla 

Sata syytä  

-tapahtumassa  

pe 15.6. klo 15-18 

Osallistu arvontaan!1.9.2018
Kauttuan 

Ruukinpuistossa 

klo 18 alkaen

www.ruukkiokto
berfest.�

Järj. Eura Events

Tulossa
Tulossa

KUIVUUTTA 
VASTAAN PELIN 
VOIMALLA

Viimeisessä pisarassa pohditaan kasvihuoneiden 
merkitystä. Somalimaassa kasvihuoneet merkitsevät 

ruokaa ja tuloja erityisesti naisille.
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SUOMALAINEN MEDIA 
KIINNOSTUI SILPOMISEN 

VASTUSTAJISTA

Ilmastonmuutoksen ja kuivuuden haasteet ovat olleet 
konkreettisia erityisesti itäisessä Afrikassa viimeisten 
vuosien aikana. Viimeinen pisara pulmapelillä toimme 
täysin uudenlaisen pelillisen elämyksen suomalaisiin 
kouluihin: oppilaat pääsivät pakopelihuoneista 
ammentavien ongelmanratkaisutehtävien myötä 
kokemaan, miksi vesi on elintärkeää.

Oppilaat pääsivät työskentelemään erilaisten 
aivopähki nöiden parissa pohtimalla muun muassa 
veden kestävää kulutusta, ilmastonmuutokseen 
liittyviä kysymyksiä ja naisten roolia sekä sukupuolen 
merkitystä. Kaukaiset ongelmat tulivat lähelle ja 
heräsivät eloon somalimaalaisten itsensä kertomien 
tarinoiden kautta.

Viimeinen pisara tavoitti 269 oppilasta 21 oppitunnilla  
kahdeksassa eri pääkaupunkiseudun koulussa. 
Palautteen perusteella oppilaat ymmärsivät veden 
merkityksen ja sen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa 
ihmisten elämään köyhillä, kuivilla alueilla. Opettajat 
kiittelivät uudenlaista oppimiskokemusta, joka haastoi 
toiminnallisuudella ja opetti samalla yhteistyötaitoja.

Pelin pilottivaihe toteutettiin Osuuskunta Tradekan 
tuella. 

Mediassa Solidaarisuuden näkyvyys nousi 20 %. 
Erityisesti tyttöjen sukuelinten silpomisen vastainen 

työ kiinnosti ympäri vuoden.

Lahjoittajan 
keskilahjoitus 

kasvoi 17 %

Varainhankinnan 
kokonaistuotto  

1 075 169 €

Nenäpäivä tuotti 
Solidaarisuudelle 

174 307 €

TALOUS JA VARAINHANKINTA

Työmme 73 % MENOT

1

2

Somalimaa
29 %

Muut tukitoiminnot 12 %

Kumppanien vahvistaminen 2 %
Hallintokulut 13 %

Viestintä ja 
vaikuttaminen 9 %

Nicaragua
14 %

Suunnittelu
ja arviointi 8 %

Kenia
13 %

TULOTUlkoministeriö 61 %

Lahjoitukset 37 %

Muut lähteet 2 %

Säännöllisten 
lahjoitusten määrä 

kasvoi 19 %

Solidaarisuus  
  

lahjoittajat

Vuoden aikana saimme hurjan määrän 
rakkautta lahjoittajiltamme. Lahjoittajat 

sitoutuivat tekemään kanssamme muutosta 
yhä sisukkaammin, kun säännöllisten 

lahjoitusten määrä ja lahjoitusten keskiarvo 
nousivat huimasti. Jouluna ennätysmäärä 
suomalaisia lahjoitti ennätysmäärän, jotta 

tytöt pääsisivät turvaan silpomiselta. 82 000 
euron pottiin lahjoitettiin veronpalautuksia 
ja joululahjarahoja. Yritykset ja toiminimet 

muistivat lahjoituksella sidosryhmiään. Saimme 
teiltä lämmintä palautetta, joka kertoi, miten 

paljon työhömme luotetaan.



 /solidaarisuus @solidaarisuus70 @solidaarisuus70

www.solidaarisuus.fi

KIITOS, ETTÄ OLET MUKANA. 

MUUTOS ALKAA SINUSTA.

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki

puh. 010 501 2120  


