
Tervetuloa
hankekummiksi!

SHIPIBO-KANSAN 
SEKSUAALITERVEYSHANKE



LSV:n projektin tuella kyliin on perustettu kätilöstä, 
sairaanhoitajasta ja kahdesta kulttuuritulkista koostuva 
liikkuva terveysyksikkö, joka tarjoaa hoitoa ja koulutusta 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä asioissa. 

Shipibo-hankkeella on neljä kohdekylää. Liikkuvien 
terveysyksiköiden tukemisen lisäksi projektissa koulutetaan 
opettajia antamaan seksuaalivalistusta alueen nuorille. 

YK:n vuosituhattatavoitteita seuraavissa kestävän ke-
hityksen tavoitteissa on mainittu mm. sukupuolten välinen 
tasa-arvo ja  laadukkaat terveyspalvelut. Työmme shipibo-
kansan parissa edistää molempia.

LSV:n Shipibo-hanke parantaa Perussa 
elävän alkuperäiskansan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä. Shipibot elävät 
köyhissä kyläyhteisöissä, jotka ovat usein 
jääneet terveyspalvelujen katveeseen.



Tule mukaan tukemaan shipibojen seksuaaliterveyttä!

• 10 eurolla kuukaudessa saa parineuvontaa  
seksuaaliterveydestä shipibopariskunnalle

• 20 eurolla kuukaudessa seksuaaliterveysoppitunnit 
kuukaudeksi neljän sademetsäkylän shipibonuorille

• 30 eurolla kuukaudessa koulutuspäivän sademetsä-
koulujen opettajille seksuaaliterveudestä

• 50 eurolla kuukaudessa koulutuspäivän 20 paikal-
liselle sademetsässä shipibointiaanien keskuudessa 
työskentelevälle terveysalan työntekijälle

Hankkeen tavoitteena on parantaa shipibo-väestön seksuaali-ja 
lisääntymisterveyttä kulttuurilliset erityispiirteet huomioiden. Kun 
teiniraskaudet ja sukupuolitaudit vähenevät, paranevat tyttöjen 
mahdollisuudet opiskella sekä päättää tulevaisuudestaan. Hanke 
tarjoaa myös kyläläisten tarpeisiin sopeutettuja vastaanottopalvelui-
ta kylissä paikallisella kielellä.

Hankkeesta on toistaiseksi hyötynyt kohdekylien väestön, pa-
rintuhannen ihmisen lisäksi moni kylän ulkopuolinen kuten opettajat 
ja terveydenhuollon henkilöstö, joita on koulutettu alkuperäisväes-
töjen seksuaaliterveydestä. Tavoitteena on voimaannuttaa shipibo-
alkuperäiskansaa vaatimaan itselleen terveys- ja koulutuspalveluita 
sekä luoda käytäntöjä, joita voidaan ottaa käyttöön kaikkialla Perussa.

Parhaimmillaan projekti parantaa pitkäkestoisesti shipibojen elämän-
laatua ja ihmisoikeuksien toteutumista. 



Ennen LSV:n aloittamaa hanketta terveydenhuollon työntekijät 
tekivät kyliin vain lyhyitä matkoja eivätkä saavuttaneet kyläläisten luotta-
musta. Terveystiimin shipiboa puhuvat kulttuurifasilitaattorit ovat olleet 
oleellisia tiedon välittämisessä. 

”Emme aikaisemmin tienneet perhesuunnittelusta tai sukupuolitau-
tien ehkäisystä juuri mitään. Monet kyläyhteisön sairaat naiset ovat 
parantuneet projektitiimin ansiosta eivätkä nuoret tytöt tule enää 
raskaaksi niin aikaisin. Projekti ei ole hoitanut pelkästään kyläyhteisön 
lisääntymisterveyttä: se on kohentanut monien yleistä terveydentilaa 
sekä mahdollistanut kyläläisille henkilöllisyystodistuksen ja näin pääsyn 
julkisen sosiaali- ja terveysjärjestelmään piiriin.”

www.lsv.fi

Kiinnostuitko LSV:n  
hankekummiudesta?
• 

Ilmoittaudu mukaan: 

kummitoiminta@lsv.fi
• 

Tai soita suoraan toiminnanjohtaja Salla Nazarenkolle  

puh 044 744 9030 – kerromme mielellämme lisää!
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