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toivottavasti vuotesi on  

käynnistynyt hyvin.

Haluan kiittää sinua tärkeästä 

tuestasi vuoden 2021 aikana. 

Olemme yhdessä vaikuttaneet 

kymmenien tuhansien ihmisten 

elämään. Tämä raportti on tehty 

juuri sinulle: haluamme kertoa, mitä lahjoituksellasi saatiin 

aikaan viime vuonna.

Kiitos, että autat. Sinun tuellasi olemme jälleen ottaneet 

yhden askeleen lähemmäksi maailmaa, jossa jokaisen 

tytön ja naisen oikeus päättää omasta kehostaan ja 

tulevaisuudestaan toteutuu. 

Miia Nuikka, toiminnanjohtaja

Hei ystävä,

Onko sinulla kysyttävää?  
Me olemme täällä sinua varten.

 lahjoittajapalvelu@solidaarisuus.fi

 010 501 2120
(ma-pe klo 10-12 ja 13-15)
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Työmme 
tuloksia 

2021

Solidaarisuuden kumppanijärjestön 
projektipäällikkö Grace Morungi 
puhumassa tyttöjen sukuelinten 

silpomisen vaaroista Kisii FM 
-radiokanavalla. 

Tietoa tyttöjen sukuelinten 
silpomisen vaaroista 

levitettiin Somalimaassa 
ja Keniassa sosiaalisessa 
mediassa, televisiossa, 
radiossa ja tekstiviesti-

kampanjoilla, kun 
koronapandemia vaikeutti 
tapaamisten järjestämistä.
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Kenia

Somalimaa

  Yli 400 naisryhmän jäsentä sai koulutusta 
lähisuhdeväkivallan tunnistamiseksi ja väkivaltaa 
kokeneiden tukemiseksi. Koulutuksessa käsiteltiin 
muun muassa henkisen ja fyysisen lähisuhdeväki-
vallan muotoja sekä tyttöjen sukuelinten silpomisen 
ja lapsiavioliittojen vaikutuksia naisten ja tyttöjen 
hyvinvointiin. Oppimansa avulla naiset pystyivät 
muun muassa järjestämään vertaistukiryhmiä väkivaltaa 
kokeneille naisille ja levittämään tietoa naisiin kohdistuvan 
väkivallan vaikutuksista muille ryhmien jäsenille.

  Koulutimme 100 mielipidevaikuttajaa, kuten heimopäälliköitä, uskonnollisia 
johtajia ja yhteisöjen vanhimpia, levittämään tietoa tyttöjen sukuelinten silpomi-
sen vaaroista ja lähisuhdeväkivallasta. Yhteisöjen tärkeitä johtajia arvostetaan 
ja kuunnellaan, ja siksi he ovat tärkeässä roolissa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 
väkivallan vastaisessa työssä.

  250 pienviljelijää sai tukea toimeentulonsa parantamiseksi. Naiset saivat 
koulutusta kestävämpään maanviljelyyn ja sadon kasvattamiseen. Lisäksi 
paransimme naisten mahdollisuuksia verkostoitua ja saada tuotteitaan myyntiin 
kannattavien toimittajien kautta.

  Rakensimme kastelujärjestelmän 
vedenkeruualtaan yhteyteen. 
Säiliöön voidaan kerätä 30 000 
kuutiota sadevettä, ja sen ansiosta 
maanviljelijöillä on vettä saatavillaan 
myös kuivina kausina. Kastelujärjestelmä 
tukee paikallisia yrittäjiä ja varmistaa 
ruokaturvaa kriisiaikoina.

  Noin 750 maanviljelijää käytti tukemamme 
siemenpankin siemeniä viljelmissään. Kuivaan ilmastoon tarkoin valitut 
siemenet monipuolistavat kasvisten tarjontaa ja varmistavat paremman sadon 
myös vaikeissa ilmasto-olosuhteissa.

  200 naista sai lukutaito-opetusta ja osallistui koulutuksiin pienyrityksen 
johtamisesta oman yrityksensä perustamiseksi.

  Yli 850 naista sai tietoa tyttöjen sukuelinten silpomisen vaaroista ja oppi 
tunnistamaan lähisuhdeväkivallan eri muotoja.

Kuva: Open hand studios
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Somalimaalainen Hodan on yksi niistä äideistä, joka on tehnyt rohkean päätöksen 
vastustaa tyttöjen suku elinten silpomisperinnettä. Päätös ei kuitenkaan ollut helppo, 
koska maassa perinne elää yhä vahvana. Jopa 98 prosenttia tytöistä käy läpi 
silpomisen, eikä normeista ole helppo poiketa.

Myös Hodanin sukuelimet silvottiin, kun 
hän oli lapsi. Kokemus oli traumaattinen. 
Tullessaan äidiksi hän alkoi miettimään, 
ettei haluaisi tyttärensä Nimcon joutuvan 
kokemaan samaa.

Hodan löysi tarvitsemansa tuen päätök-
seensä silpomisen vastaisesta koulutuk-
sesta. Koulutus antoi Hodanille rohkeutta 
katkaista perinne. Nyt Nimco on turvassa 
silpomiselta.

Jokainen silpomiselta säästynyt tyttö edistää 
perinteen hiipumista. Silpomiselta säästynyt 
Nimco ei todennäköisimmin jatka perinnettä 
enää omille tyttärilleen, ja monesti myös 
läheisten lapset säästyvät silpomiselta. Uusi 
tapa leviää hiljalleen yhteisön sisällä ja siitä 
syntyy uusi normaali. 

Kuva: N
yasha Kadandara

Kuvat: Open Hand Studios

Tieto pelasti 
Nimcon 
silpomis-
perinteeltä 

Naisten osuuskunnat  
nostavat naiset tekijöiksi

Silpomisen vastaisessa 
koulutuksessa:

  Lisätään tietoa silpomisen 
terveyshaitoista. Koulutuksissa 
vanhemmat oppivat, että silpo-
minen aiheuttaa pysyviä fyysisiä 
ja psyykkisiä haittoja ja voi jopa 
uhata tytön henkeä.

  Puretaan silpomiseen liittyviä vir-
heellisiä uskomuksia. Vanhemmat 
saattavat uskoa, että silpomisesta 
on hyötyä tytölle.

  Rohkaistaan vanhempia luopu-
maan perinteestä. Silpominen on 
sitä harjoittavissa yhteisöissä normi, 
josta poikkeaminen ei ole helppoa.

Solidaarisuus tukee Keniassa naisten 
osuuskuntaa parantaakseen naisten 
toimeentuloa ja vahvistaakseen heidän 
asemaansa yhteisössä. Osuuskunnan 
kautta naiset voivat saada rahoitusta 
yrityksen perustamiseksi, toimeentulo-
koulutusta ja neuvontaa.

Keniassa asuva Grace on löytänyt 
toimeentulon osuuskunnan kautta. Hän 
on oppinut viljelemisestä ja kasvattaa 
kasviksia osuuskunnan tiloissa.

”Meillä on tämä kasvihuone ja etupihal-
la kasvimaata”, Grace esittelee.

Hän ja ryhmän muut naiset kertovat, 
miten he ovat saaneet kasviksiaan 
myyntiin markkinoille osuuskunnan 

kautta. Osuuskunta tuo naisille uskotta-
vuutta markkinoilla, ja siten heidän on 
helpompi saada tuotteitaan myyntiin.

Grace iloitsee kasvimaan tuomasta 
menestyksestä ja haaveilee toiminnan 
kasvattamisesta. Hän toivoo, että ryhmä 
saisi kasviksia myyntiin myös uusille 
markkinoille.

”Haluaisimme myös päästä myymään 
kasviksia markkinoille itse”, Grace 
sanoo.

Kasvikset tuovat monipuolisuutta myös 
perheiden ruokapöytään. Se pitää 
Gracen mukaan terveenä: ”Syömme hy-
viä kasviksia ja meillä on tasapainoinen 
ruokavalio.” 
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Turvaleireillä leikitään, lauletaan 
ja suojellaan tyttöjä silpomiselta
Keväällä 2021 pääsimme järjestämään 
koronarajoitusten puitteissa tyttöjen 
turvaleirejä Keniassa. Turvaleirien 
tarkoitus on suojella tyttöjä sukuelinten 
silpomiselta.

Kisii-heimossa silpominen on perintei-
sesti ollut siirtymäriitti tytöstä naiseksi. 
Sitä pidetään edellytyksenä tytön 
avioliittokelpoisuudelle, ja sen uskotaan 
vaikuttavan tytön moraaliin ja menes-
tykseen elämässä. Noin 68 prosenttia 
Kisii-heimon tytöistä läpikäy silpomisen.

Koska silpominen on maassa laitonta, 
tyttöjä viedään toimenpiteeseen 
erityisesti loma-aikoina, jolloin he 
voivat toipua leikkauksesta kenenkään 
huomaamatta. Siksi Solidaarisuus 
järjestää turvaleirejä juuri koulujen 
loma-aikoina.

Turvaleirit suunnataan silpomisen 
riski-iässä oleville, 7–11-vuotiaille tytöille. 
Leiriohjelmaan kuuluu yhteisiä leikkejä, 
pelejä ja oppitunteja. Lapset saavat 
opetusta tyttöjen oikeuksista, silpomisen 
haittavaikutuksista ja laittomuudesta, 

Turvaleirin tukioppilaat
Turvaleireille osallistuu myös vanhempia tyttöjä, 

jotka eivät ole läpikäyneet silpomistoimenpidettä, 
ja ovat saaneet koulutuksen silpomisen 

haittavaikutuksista. He toimivat tukioppilaina ja 
kannustavat nuorempiaan leireillä. Tukioppilaat 

ovat tärkeä esimerkki nuoremmille tytöille siitä, että 
tytön menestyminen ei ole kiinni silpomisesta.

ihmiskehon toiminnasta, lisääntymister-
veydestä ja toisten kunnioittamisesta.

Turvaleiritoimintaan osallistui yhteensä 
170 tyttöä ja heidän vanhempansa. 
Leirin ohessa lasten vanhemmat 
saivat koulutusta tyttöjen oikeuksista ja 
sukuelinten silpomisen terveydellisistä ja 
sosiaalisista seuraamuksista.

Leirien lopuksi järjestettiin juhla, jossa 
tytöt esiintyivät ja saivat diplomit. Juhlan 
tarkoituksena on korvata perinteinen 
siirtymäjuhla, jota perheet juhlivat 
tyttöjen sukuelinten silpomisen jälkeen. 
Osana seremoniaa tyttöjen vanhemmat 
sitoutuivat julkisesti säästämään 
tyttärensä silpomisperinteeltä. 

Lapset esiintyivät turvaleirin 
loppujuhlassa.

Vasemmalla: Tyttöjä 
leikkimässä leirillä.

Keskellä: Lapset saivat 
todistukset turvaleirin 
loppujuhlassa.

Oikealla: Tyttö turvaleirin 
oppitunnilla.



10 11

Solidaarisuuden kuukausi-
lahjoittajat edistävät 
tyttöjen ja naisten oikeuksia 
säännöllisellä tuellaan. Pysyvä 
muutos tyttöjen ja naisten 
asemassa voidaan saavuttaa vain 
pitkäjänteisellä työllä, jossa kuukausi-
lahjoittamisella on tärkeä rooli.

Kuukausilahjoittaja Janina Riihimäki, 
38, haluaa puolustaa tyttöjen ja 
naisten oikeuksia erityisesti siksi, että 
sukupuolten välinen tasa-arvo ei 
valitettavasti vieläkään toteudu. Myös 
Solidaarisuuden tapa tehdä työtä 
puhuttelee Janinaa. 

”Pidän siitä, että Solidaarisuuden työ on 
kohdennettu vahvasti naisten ja tyttöjen 
osaamisen tukemiseen ja siihen, että 
heillä olisi mahdollisuus itsenäiseen 
elämään ja terveyteen. Se nostaa 
tämän työn ihan omaan arvoonsa.”

Lahjoittajana Riihimäki kokee, että omia 
arvoja vastaavaan lahjoituskohteen 
löytäminen on tärkeää. 

”Tasa-arvokysymykset puhuttelevat 
minua. Silpominen on niin räikeä 
ihmisoikeusloukkaus sekä terveydelle 
vaarallista, että kyllähän se nousee 
erityisesti mieleen.”

Kuukausilahjoittajaksi Riihimäki ryhtyi, 
koska koki lahjoitustavan olevan hänelle 
juuri sopiva. Summa on huomaamaton 
osa kuukausimenoja eikä lahjoittaminen 
unohdu, koska lahjoitussumma lähtee 
automaattisesti kuukausittain tililtä. 

”Haluan lahjoittaa säännöllisesti, koska 
uskon että Solidaarisuuden teemat 
vaativat pitkäjänteistä työtä ja haluan 
olla mukana turvaamassa tämän työn 
jatkuvuutta pienellä summalla.” 

Tyttöjen päivänä 2021 puhuimme tyttöjen kehoihin kohdistuvasta 
kontrollista, joka on ongelma kaikkialla maailmassa. Vaikka Solidaarisuus 
tekee töitä sukupuolittuneen väkivallan kitkemiseksi Itä-Afrikassa, tulee 
muistaa, että kyse on globaalista ongelmasta, joka on läsnä myös meillä 
Suomessa.

Tyttöjen ja naisten kehoja kontrolloidaan jo pienestä pitäen. Tyypillisiä 
kontrolloinnin keinoja ovat ulkonäköön liittyvät normit ja kommentointi, 
kehon seksualisointi, ahdistelu ja äärimmillään väkivalta.

Me haluamme, että jokainen tyttö ja nainen saa itse päättää kehostaan ja 
tulevaisuudestaan. Tarvitaan lisää tietoa ja puhetta aiheesta.

Iloksemme te tartuitte tähän tärkeään aiheeseen. Tyttöjen päivän julkai-
suja jaettiin satoja kertoja sosiaalisessa mediassa ja yli sata ihmistä jakoi 
omia kokemuksiaan tyttöjen kehojen kontrolloinnista omissa kanavissaan 
viestillä ”Tyttöjen kehot #EiKuuluSulle!”

Kiitos, että teitte kanssamme tyttöjen kehojen kontrollin näkyväksi!

Koska aihe on tärkeä ja yhä valitettavan ajankohtainen, kampanja 
jatkuu myös tänä vuonna. Vaaditaan yhdessä loppua tyttöjen ja naisten 
kehojen kontrolloinnille, kaikkialla maailmassa. Tyttöjen ja naisten kehot 
#EiKuuluSulle!

Loppu 
tyttöjen 
kehojen 
kontrollille!

   Lue lisää: solidaarisuus.fi/EiKuuluSulle

” Haluan lahjoittaa 
säännöllisesti 
ja turvata työn 
jatkuvuuden”

Kuukausilahjoittaja Janina:  

https://www.solidaarisuus.fi/EiKuuluSulle


Solidaarisuuden  
lahjakauppa on auki!

Lisää lahjoja löydät osoitteesta
solidaarisuus.fi/kauppa

Turvallinen  
vanhempi

Luku- ja  
kirjoitustaito  

naiselle 15 €

25 €
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