RAPORTTISI LOPPUVUODELTA 2020

Hei ystävä,
Maailmanlaajuisten haasteiden
edessä solidaarisuutta tarvitaan
entistäkin enemmän.
Loppuvuoden 2020 aikana
kehitimme muun muassa
vaihtoehtoista aikuistumisriittiä
Keniassa, suojelimme tyttöjä silpomiselta
Somalimaassa ja edistimme nicaragualaisten käsityöläisten
tuotemyyntiä verkkokaupassa.
Kiitos juuri sinulle, että olet mukana mahdollistamassa
tämän työn ja välität.
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50 vuotta #solidaarisuudesta
tyttöjä ja naisia kohtaan

Kansikuvassa:
Kenialainen Martha Mong´are
saa toimeentuloa viljelemällä
pystypuutarhassa. Kuva: Open
Hand Studios
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Miia Nuikka, toiminnanjohtaja

Kirjoittajat:
Ada Bergroth, Miia Nuikka,
Marika Teisala
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Painotuotteet
4041 0992
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Yhteisössä on voimaa!

solidaarisuus@solidaarisuus.fi
010 501 2120
ma–pe 10–15
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TULOKSIA

Syksyn 2020 tuloksia

Somalimaa
Reagoimme koronarajoitusten
vuoksi lisääntyneeseen
tyttöjen silpomisriskiin
kiertämällä ovelta ovelle
ryhmäkokoontumisten
sijaan. Lisäsimme
perheiden tietoisuutta
silpomisen haitoista sekä
koronaviruksesta lisäksi
sosiaalisen median ja
ulkomainonnan kautta.
Ehkäisimme koronaviruksen
leviämistä toimittamalla
hygieniatarvikkeita, käsien
pesualtaita ja saippuaa
yhteensä 33 900 ihmiselle.

Nicaragua

Kenia

Koronan koettelemana syksynä autoimme

Kehitimme silpomiselle vaihtoehtoista

käsityöläisiä saamaan tuotteitaan

aikuistumisriittiä paikallisten kump

käytännön markkinatestaukseen ja

panien kanssa ja järjestimme

kehitimme verkkokauppaa tuote-

ensimmäisen uuden toimintamallin

myynnin edistämiseksi.

mukaisen leirin 170 tytölle
joulukuussa.

Autoimme ilmastoherkillä alueilla
toimivia maanviljelijöitä varautumaan

Kokoontumisrajoitusten tultua

tulossa oleviin heinäsirkkavitsauksiin.

voimaan aloimme välittää tietoa

Tarjosimme koulutusta hyönteistuhojen

silpomisesta ja koronaviruksesta

torjumiseen, jotta sadot ja karjalaitumet

sosiaalisen median ja tekstiviestien kautta

eivät tuhoutuisi.

tavoittaen kymmeniä tuhansia ihmisiä.
Aukeaman kuvat: Meeri Koutaniemi, Ulla Sarèn ja Anthony Valenzuela
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KASVOT TYÖN TAKANA
Kuva: Open Hand Studios

Kuva: Aino Huhtaniemi

KURKISTUS TYÖHÖMME

“Muutoksen aikaansaamiseksi
ihmiset on kohdattava
kasvokkain ja heitä on
kuunneltava. Heidän kanssaan
on puhuttava, yritettävä,
opittava, kehitettävä ja
lopulta onnistuttava.”

Toimeentulotyö Keniassa
voimaannuttaa naisia

Jenna Kettunen (FM, agrologi AMK) on
Naisten taloudellisen itsenäisyyden vah-

kyläyhteisön naisia kerää satoa opetus-

Grace kertoo olevansa onnelli-

kestävän toimeentulon ja yritysyhteis-

vistaminen parantaa naisten asemaa ja

kasvihuoneen edustalla. Tornimaisissa

nen vierailustamme tilalla, sillä

työn asiantuntija Solidaarisuudessa.

auttaa edistämään sukupuolten välistä

pystypuutarhoissa hyödynnetään uutta

pääsemme näkemään sekä

Hänen vastuullaan on parantaa pien-

tasa-arvoa perheiden sisällä, yhteisöissä

viljelymenetelmää. Pienelle maa-alueel-

puutarhan että naisten edisty-

yritysten kannattavuutta ja maatilojen

ja yhteiskunnassa. Naisten voimaantu-

le mahtuu kerralla enemmän viljeltävää.

misen.

ilmastokestävyyttä kehitysyhteistyö-

”Olemme saaneet koulutusta perinteis-

”Uskomme, että seuraavan

ten vihannesten viljelystä. Tämä opetus-

kerran, kun vierailette täällä,

Jenna on työskennellyt sekä Latinalai-

puutarha on esimerkki siitä, kuinka me

ryhmämme naiset ovat pääs-

sessa Amerikassa että Afrikassa, niin

Pystypuutarhoista tuloja
naisryhmän jäsenille

voimaannutamme itseämme ja esimerk-

seet vielä pidemmälle”, Grace

maaseutukehityksen ja maataloustut-

ki ponnisteluistamme naisina”, kertoo

toteaa luottavaisena ja muut

kimuksen kuin kansalaisoikeuksiin ja

Kenian Nyamirassa joukko Ting’an

Bosinyan naisryhmässä mukana oleva

naiset taustalla komppaavat

poliittisiin oikeuksiin liittyvän vaikutta-

Grace Nyandiko.

iloisin kannustushuudoin.

mistyön parissa.

minen edistää myös epätasa-arvosta
juontuvien ongelmien, kuten sukuelinten
silpomisen, kitkemistä.
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hankkeissamme.
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TARINA
Kuva: Open Hand Studios

Uhkaavissa tilanteissa Alice

miita edes puuttumaan koko

kustelee heidän kanssaan

asiaan. ’Covid tappaa, mutta

silpomisperinteestä.

Alice on huolissaan koronapandemian
vaikutuksista tyttöjen elämään ja
silpomisen vastaiseen työhön.
”Koronakriisissä päättäjillä ei riitä
aikaa kantaa vastuuta yhteisössäni
tapahtuvista ongelmista. Kun lähestyn

Opettaja ja vapaaehtoisemme
Alice suojelee tyttöjä sukuelinten
silpomiselta kotikylässään Keniassa.

menpiteestä, he eivät ole val-

tytön vanhemmille ja kes-

Koronapandemia
vaikeuttaa tyttöjen
asemaa

Alice
suojelee
tyttöjä
silpomiselta

heitä kertoakseni silpomistoi-

tarttuu puhelimeen, soittaa

sukuelinten silpominen ei’, he
sanovat.”
Alice kuitenkin tietää, että
pahimmillaan silpominen johtaa
tytön menehtymiseen eikä hän ei aio
luovuttaa taistelussa silpomisperinnettä vastaan.
”Kohtaamme isoja haasteita, mutta
emme ikinä luovu toivosta”, Alice sanoo päättäväisesti. 

Vaihtoehtoinen siirtymäriitti osaksi lasten turvaleirejä
Tyttöjen sukuelinten silpominen on Keniassa
perinteisesti ollut siirtymäriitti tytöstä naiseksi
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen

Alice Mogera Kanerelle oli alusta
saakka selvää, että hän ei vie tytärtään
silvottavaksi, vaikka hänen yhteisössään Kisiissä lähes jokainen pikkutyttö
läpikäy sukuelinten silpomisen.
Hän joutui maksamaan päätöksestään
kovan hinnan. Aviomies ja aviomiehen
perhe halusivat Alicen tyttären käyvän
läpi siirtymäriitin tytöstä naiseksi ja
painostivat ympärileikkaukseen. Alicelle
ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin
muuttaa tyttärensä ja kolmen poikansa
kanssa omilleen ja erota miehestään.
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Turvasatama silpomis
vaarassa oleville tytöille
Alice opettaa paikallisessa koulussa
Kenian Kisiissä. Opettajana ja vapaaehtoisena Alice levittää tietoa tyttöjen
sukuelinten silpomisen vaaroista ja
tyttöjen oikeuksista.
”Minulla on muodostunut läheinen
suhde oppilaisiini. He juoksevat
luokseni, jos heidän vanhempansa
yrittävät viedä heitä silvottaviksi.”

laissa ei ole poistanut Kenian Kisiin alueen
perheiden tarvetta ja sosiaalista painetta
jatkaa kulttuurista tapaa
Vaihtoehtoinen siirtymäriitti tarjoaa keinon
viettää kulttuurisesti tärkeää seremoniaa ilman
kajoamista tyttöjen sukuelimiin
Kehitimme kumppanijärjestöjen ja paikallisten asiantuntijoiden kanssa
syksyn aikana Vaihtoehtoinen siirtymäriitti -käsikirjan tukemaan leirien
järjestämistä
Loppuvuodesta 2020 uutta vaihtoehtoista siirtymäriittiä kokeiltiin
ensimmäisen kerran lasten leirillä ja käsikirja otetaan alkuvuodesta 2021
laajempaan käyttöön.
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YHTEISÖSSÄ ON VOIMAA!

Solidaarisuus
täytti 50
vuotta
Kysyimme työssämme ja kampan
joissamme vuosien varrella mukana

YHTEISÖSSÄ ON VOIMAA!

Kiitos,
kun olet mukana!
Työ tyttöjen ja naisten hyväksi ei olisi
mahdollista ilman sinun tukeasi.
Joulukeräys tuotti

olleilta, mitä he ovat tehneet

70 840 €

#solidaarisuudesta tyttöjä ja

silpomisen vastaiseen työhön.

naisia kohtaan.
Mukaan juhlintaan lähtivät mm. Iina

Joulukeräyksen tuotolla voidaan mahdollistaa esimerkiksi 1 200

Kuustonen, Sanna Marin, Kaj Kunnas,
Elizabeth Ndembei, Meeri Koutaniemi, Tarja
Halonen, Minka Kuustonen, Basra Mohamoud Jama,
Franklin Sánchez, Erkki Liikanen, Sobeida Jarquin ja Anna Salmi.

silpomisvaarassa olevalle tytölle turvaleiri ja 2 400 vanhemmalle koulutusta
silpomisen haitoista.
Joulukeräys innosti lukuisia somevaikuttajia mukaan kampanjoimaan
tyttöjen sukuelinten silpomisen lopettamiseksi. Mukana olivat mm. Johanna
Puhakka, Sara Parikka, Tuija Pehkonen, Hanna Sumari, Jenni Rotonen,

“Toimin Solidaarisuuden kuukausilahjoittajana, jotta tyttöjen
ja naisten oikeudet toteutuisivat paremmin.”

Stella Harasek ja Viena K.

- Aino L., Solidaarisuuden kuukausilahjoittaja

“Olen puolustanut tyttöjen ja naisten oikeutta elää turvassa
omassa kehossaan ilman pelkoa väkivallasta.”

Yli 7 800 ihmistä lahjoitti
Solidaarisuudelle
vuoden 2020 aikana.

Nenäpäivä-keräykseen
lahjoitettiin yli 3,3 miljoonaa euroa
kehitysmaiden lasten hyväksi.

- Minka Kuustonen, näyttelijä ja käsikirjoittaja

Seuraathan jo meitä digikanavissa?
Tilaa sähköinen uutiskirje www.solidaarisuus.fi

50v
#solidaarisuudesta tyttöjä
ja naisia kohtaan
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/solidaarisuus

@solidaarisuus70

@solidaarisuus70

solidaarisuus70
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TYTTÖJEN JA NAISTEN
PUOLESTA, VÄKIVALTAA
VASTAAN.
Kiitos, että olet mukana.
www.solidaarisuus.fi

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö sr
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki
puh. 010 501 2120
/solidaarisuus

@solidaarisuus70

@solidaarisuus70

solidaarisuus70

