
  

TOIVOA NAISILLE / HANNA-TYÖN RUKOUSKALENTERI KESÄKUU 2017   

RUKOILEMME IHMISKAUPAN, PROSTITUUTION 
JA RAISKAUKSEN UHRIEN PUOLESTA 
Joissakin kulttuureissa naisia pidetään vähemmän älykkäinä ja arvokkaina kuin poikia ja miehiä. Opetetaan, että 
koska miehet ovat korkea-arvoisempia, he saavat kontrolloida ja nujertaa naisia ja käyttää heitä viihdykkeeksi. 
On surullista, että joissakin kulttuureissa monet naisetkin pitävät hyväksikäyttöä normaalina. He ajattelevat, 
etteivät ansaitse parempaa. Tämä julma käsitys naisista hyväksikäytettävinä objekteina johtaa ihmiskaupan, 
prostituution ja raiskausten yleistymiseen monissa yhteisöissä.  
 

Musiikki, elokuvat, valokuvat, kirjallisuus ja muu media voivat 
edistää naista halventavien asenteiden hyväksymistä. Jatkuva al-
tistuminen tälle julmuudelle vääristää joidenkin poikien ja miesten 
asenteita. Kun kotona pääsee nettiin ja monilla on älypuhelin, vä-
kivaltaisia seksuaalisia tekoja voi katsella ja kuunnella olipa ikä tai 
tausta mikä tahansa.  
 
Väkivaltainen seksuaalikulttuuri pysyy voimissaan, kun uhrit vaike-
nevat rikoksista. Jos uhrit hakevat apua viranomaisilta, heidän täy-
tyy usein osoittaa, etteivät ole itse rohkaisseet väkivallantekijää. 
Joissakin maissa viranomaiset pidättävät ja rankaisevat raiskaajia, 
parittajia tai asiakkaita vain harvoin.  

 
Yhä useammat ponnistelevat, jotta tietoisuus ihmiskaupan ja raiskausten tuhoavasta todellisuudesta kasvaisi. 
Ruotsissa, Norjassa, Islannissa, Kanadassa, Pohjois-Irlannissa ja Ranskassa on säädetty lakeja, jotka kriminalisoi-
vat maksullisen seksin ostamisen ja suojelevat prostituoituja. Erään Teksasin yliopiston tekemän tutkimuksen 
mukaan Teksasissa on 300 000 ihmiskaupan uhria. Luvussa on mukana lähes 79 000 alaikäistä ja nuorta seksikau-
pan uhria.  
 
Toivoa naisille (TN)/Hanna-työ toimii sen hyväksi, että naiset nousevat epätoivosta Jumalan tahdon toteuttajiksi 
ja löytävät paikkansa yhteisönsä tukipylväinä.   

 

Eevan nurkka 
Kazakstanin Toivoa naisille/Hanna-työn koordinaattori 
kertoo: 
”Synnyin ja kasvoin muslimiperheessä. Kun olin 17-
vuotias, sisareni, josta oli tullut kristitty, vei minut 
seurakunnan pienryhmään. Ihmisten ystävällisyys yl-
lätti minut.  Menin myös kirkkoon.  En muista mitään 
saarnasta, mutta erään laulun sanat puhuttelivat mi-
nua kovasti.  Kun pastori kysyi, kuka haluaa seurata 
Jeesusta, nostin käteni. Nyt 16 vuotta myöhemmin 
olen naimisissa kristityn miehen kanssa ja meillä on 
kolme lasta.  

Kolme vuotta sitten Hanna-työn perustaja Marli 
Spieker tuli Kazakstaniin puhujamatkalle. Tuohon ai-
kaan kamppailin masennuksen ja pelkojen kanssa.  Kun 
kuuntelin Marlia, minulle tuli valtava halu palvella Toi-
voa naisille/Hanna-työssä. Nyt olen kääntänyt rukous-

kalenteria puolentoistavuoden ajan omalle äidinkielel-
leni. Rukoilemme kalenterin avulla ryhmissä. Meistä on 
tärkeää, että voimme rukoilla vaikkapa afrikkalaisten 
naisten puolesta ja he puolestaan muistavat meitä ru-
kouksissaan. 

Naisten elämä ei ole helppoa Kazakstanissa.  Perhevä-
kivallasta voi ilmoittaa poliisille mutta moni jättää sen 
tekemättä perheen maineen vuoksi. On paljon särky-
neitä avioliittoja, päihteiden väärinkäyttöä ja talou-
dellisia vaikeuksia. Siksi onkin tärkeää, että meillä on 
Toivoa naisille -ohjelmat ja rukouskalenteri.” 

Sansan kautta voimme tukea Toivoa naisille/Hanna-
työtä myös Kazakstanissa. Viitenumeron löydät tästä 
kalenterista. 

Eeva Vähäsarja, Hanna-työn Euroopan-koordinaattori, 
TWR, Itävalta



 

Rukoilemme ihmiskaupan, prostituution ja 
raiskauksen uhrien puolesta
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1. Maailman orjuustilaston (Global 
Slavery Index) mukaan jonkinlai-
sen nykyaikaisen orjuuden uhreja 
oli viime vuonna noin 45,8 miljoo-
naa. Isä, pelasta naiset ja tytöt, 
joita houkutellaan laittomaan ja 
tuottoisaan ihmiskauppaan.  

 
2. YK arvioi, että 54 prosenttia 
kaikista ihmiskaupan uhreista pa-
kotetaan seksuaaliseen hyväksi-
käyttöön (prostituutio, porno ja 
viihdytys). Jeesus, auta tyttöjä, 
joita esimerkiksi oma perhe tai 
poikaystävä myyvät seksiorjiksi. 
 
3. Isä, vapauta naiset köyhyyden 
ja toivottomuuden loukusta, joka 
altistaa huonoille “työtarjouk-
sille”. Ne lupaavat parempaa elä-
mää, mutta vievät todellisuudessa 
seksiorjuuteen. Jotkut nuoret 
myöntävät, että heitä varoitet-
tiin, mutta he eivät uskoneet pa-
han osuvan omalle kohdalle.   
 
4. Jeesus, siunaa kaikkia Toivoa 
naisille -radio-ohjelman kuunteli-
joita. Ohjelmaa lähetetään 71 
kielellä. Toivo syntyy Sinun rak-
kaudestasi. Sinä voit rohkaista ja 
tuoda ilon ja rauhan missä olosuh-
teissa tahansa. 
 
5. Rikolliset eivät ilahdu, kun hei-
dän tuottoisaa liiketoimintaansa 
häiritään. Isä, tuo turva auttajille, 
jotka yrittävät pelastaa tyttöjä 
prostituutiosta. 
 

6. Herra, johdata kuuntelulait-
teille ladattavan Kätketyt aarteet 
-kuunnelmasarjan kääntäjiä, tuot-
tajia, näyttelijöitä, muusikoita, 
ääniteknikoita ja muita työryh-
mien jäseniä. Kymmenosainen 
kuunnelma käännetään useille 
kielille.  
 

7. Isä, auta 
naisia kuunte-
lemaan TN-oh-
jelmia ja Kät-
ketyt aarteet -
kuunnelmia 
turvallisesti 
pienistä kuun-
telulaitteista, 
jotka voi pii-
lottaa paritta-
jien ja hyväk-
sikäyttäjien 
katseilta.  
 
8. Kalifornian 

viranomaiset raportoivat tammi-
kuussa löytäneensä 28 seksikau-
passa hyväksikäytettyä lasta ja 27 
aikuisuhria. 142 miestä pidätettiin 
seksin myymisestä ja 36 miestä 
parituksesta. Pidätyksiä tehtiin 
yhteensä 474. Jeesus, siunaa 
heitä, jotka auttavat löytämään ja 
tunnistamaan seksuaalisesti hy-
väksikäytettyjä alaikäisiä.  
 
9. YK:n mukaan 71 prosenttia ih-
miskaupan uhreista on naisia ja 
tyttöjä. Herra, johdata tuomio 
parittajille, pornofilmien tuotta-
jille, nettipornon jakelijoille ja 
muille, jotka ansaitakseen itse ra-
haa tuhoavat naisten ja lasten 
elämän.  
 
10. Isä, johdata aikuiset suojele-
maan lapsia seksuaaliselta hyväk-
sikäytöltä, johon syyllistyvät per-
heenjäsenet, huoltajat ja lasten 
hoitajat. Suojele ja turvaa hyväk-
sikäytettyjä, varjele hylkäämi-
seltä. Estä uusi hyväksikäyttö, kun 
lapsi uskaltaa kertoa kokemas-
taan. 
 
11. Intiassa oli vuoden 2016 arvion 
mukaan 18,35 miljoonaa, Kiinassa 
3,38 miljoonaa ja Pakistanissa 

2,13 miljoonaa orjaa. Herra, syn-
nytä lisää tahtoa ja tekoja, jotta 
orjuus loppuisi maailmassa.  

 
12. Itsemurha voi tuntua pako-
tieltä, kun parittajan tai raiskaa-
jan vastustaminen johtaa vapau-
den riistoon, lyömiseen, nälkään 
näännyttämiseen ja raiskaukseen. 
Jeesus, eheytä traumatisoituneet 
nuoret tytöt ja naiset. Vapauta 
epätoivosta ja itsemurha-ajatuk-
sista.  
 
13. Isä, herätä viranomaiset hyö-
dyntämään mediaa tiedotuskam-
panjoissa, jotta valetyötarjousten 
takana oleva todellisuus ja petol-
liset lupaukset paljastuisivat. Joh-
data vapaaehtoisia esitteiden ja 
julisteiden jakamisessa. 
 
14. Herra, anna naisia hyväksi-
käyttävien miesten huomata, että 
monet naisista on pakotettu pal-
velemaan heitä. Herätä nämä 
miehet tarjoamaan naisille apua 
vangitsijansa luota pakenemiseksi 
(Hesekiel 33: 11).  
 
15. Sukulaiset, ystävät tai poi-
kaystävät huijaavat tyttöjä ja 
myyvät heidät Vietnamista, Poh-
jois-Koreasta, Laosista, Kam-
bodžasta ja Myanmarista mor-
siamiksi kiinalaisille, malesialai-
sille ja eteläkorealaisille miehille. 
Jeesus, auta! 
 
16. Isä, johdata viranomaiset toi-
mimaan entistä tehokkaammin ka-
donneiden lasten löytämiseksi ja 
kidnappauksiin, huumaamiseen ja 
hyväksikäyttöön sekaantuneiden 
rankaisemiseksi. “Puolustakaa 
orpoja ja onnettomia, huoleh-
tikaa köyhistä ja kurjista. 
Pelastakaa heikot ja vähäväki-
set, vapauttakaa heidät sortajien 
käsistä.” (Psalmi 82: 3-4) 
 
17. Herra, lähetä raiskauksia, 
prostituutiota ja hyväksikäyttöä 
kokeneille naisille tieto siitä, että 
Sinä voit muuttaa ja parantaa, 
synnyttää luottamuksen ja palaut-
taa itsekunnioituksen. 
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18. Jumala, johdata isät helli-
mään ja suojelemaan tyttäriään, 
kouluttamaan heidät sekä rohkai-
semaan heitä asettamaan elä-
mälle tavoitteita ja elämään kai-
kessa Sinua kunnioittaen.   
 
19. Jeesus, siunaa sukupuoliteitse 
välittyvistä taudeista (myös HIV-
infektiosta ja AIDSista) kärsiviä, 
aliravittuja, tuberkuloosia sairas-
tavia sekä pakkoprostituutiosta 
johtuvien toistuvien raiskausten ja 
aborttien aiheuttamista kompli-
kaatioista kärsiviä naisia. 
 
20. Moni nuori tyttö joutuu mor-
siameksi itseäään paljon vanhem-
malle miehelle. Jotkut ovat ” tila-
päisvaimoja”, joista on helppo 
erota tai jotka voi vaivatta myydä 
prostituoiduksi. Jumala, auta pa-
kolaisia, jotka jättivät kotinsa ja 
omaisuutensa ja myyvät nyt tyttä-
riään maksaakseen vuokran tai os-
taakseen ruokaa.  
 
21. Herra, johdata Euroopassa 
köyhille maahanmuuttajille kunni-
allista työtä, jotta heitä ei pako-
tettaisi prostituutioon kotimaahan 
jääneiden perheiden elättä-
miseksi.  
 
22. Herra, johdata lainvalvojille 
koulutusta, jotta he tuntisivat nai-
siin ja tyttöihin kohdistuvaa väki-
valtaa koskevat lait. Saata ran-
gaistaviksi viranomaiset, jotka 
suojelevat rikollisia hyväksikäyttä-
jiä. 
 
23. Isä, synnytä yhä useammissa 
tietoisuus ihmiskaupan tuntomer-
keistä ja rohkeus auttaa naisia pa-
kenemaan hyväksikäyttöä. Ihmis-
kaupasta voi kieliä esimerkiksi se, 
että naista ei juuri näy asunnon 
ulkopuolella, hänellä ei ole mat-
kustusasiakirjoja tai hän elää 
asunnossa, jossa käy usein miehiä.  
 
 

 

 

 

24. Jeesus, auta nepalilaisia pik-
kutyttöjä, joita myydään jopa 
vain viisivuotiaina orjiksi ja koti-
apulaisiksi Intiaan ja Kiinaan. 
Myyjä on yleensä perheenjäsen. 
Moni tyttö pakotetaan raatamaan 
yöt ja päivät, ruokaa annetaan 
niukasti ja nukkumapaikka on lat-
tia. 
 
25. Isä, tue naisia, jotka kärsivät 
hyväksikäytöstä, uskottomuudesta 
tai hylkäämisestä. Moni näistä 
kouluttamattomista ja ammatti-
taidottomista naisista joutuu pros-
tituoiduksi, jotta he voisivat ruok-
kia lapsensa.  
 
 

 

26. Herra, johdata kristilliset jär-
jestöt järjestämään seksibisnek-
selle alttiina oleville tytöille tur-
vallisia asuntoja ja ammattikoulu-
tusta. Auta järjestöjä olemaan 
“…vahvoja ja järkähtämättömiä, 
tekemään aina innokkaasti 
Herran työtä ja tietämään, ettet 
Sinä anna niiden työn mennä 
hukkaan”. (1 Kor. 15: 58)   
 
27. Jumala, tee kristityt Sinun 
rakkautesi kanaviksi. Johdata 
myötätuntoa naisia ja tyttöjä koh-
taan, joihin seksuaalinen hyväksi-
käyttö on lyönyt syviä haavoja.  
 
28. Jeesus, siunaa lapsia, joita 
laiminlyödään ja hyväksikäytetään 
kotona. Moni laiminlyöty lapsi jää 
prostituution, pornon ja orjatyön 
loukkuun ulkomailla tai jopa 
omassa yhteisössään.  
 
29. Isä, johda hallitukset ponnis-
telemaan köyhien auttamiseksi 
luomalla työpaikkoja ja tarjoa-
malla ammattikoulutusta, jotta 
ihmiset voisivat löytää kunniallista 
työtä.  
 
30. Kristus, auta ihmiskaupan, 
prostituution ja raiskauksen uh-
reja. Heidät hylkäsivät ja leimasi-
vat juuri ne, joiden olisi pitänyt 
suojella heitä. Anna heidän kokea 
parantumista ja eheytymistä Si-
nussa, herätä uusi luottamus ihmi-
siin. 

Lähteet: https://ressourcesprostitu-
tion.wordpress.com/2016/04/06/fran
ce-has-adopted-the-nordic-model-be-
cause-the-nordic-model-works 
 
http://sites.utexas.edu/idvsa 

http://hopeforthesold.com/video 

www.globalslaveryindex.org/findings 

http://e.vnex-
press.net/news/news/vietnam-s-hu-
man-trafficking-victims-rise-13-pct-
in-2016-3524097.html 

https://ressourcesprostitution.wordpress.com/2016/04/06/france-has-adopted-the-nordic-model-because-the-nordic-model-works
https://ressourcesprostitution.wordpress.com/2016/04/06/france-has-adopted-the-nordic-model-because-the-nordic-model-works
https://ressourcesprostitution.wordpress.com/2016/04/06/france-has-adopted-the-nordic-model-because-the-nordic-model-works
https://ressourcesprostitution.wordpress.com/2016/04/06/france-has-adopted-the-nordic-model-because-the-nordic-model-works
http://sites.utexas.edu/idvsa
http://hopeforthesold.com/video
http://www.globalslaveryindex.org/findings
http://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-s-human-trafficking-victims-rise-13-pct-in-2016-3524097.html
http://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-s-human-trafficking-victims-rise-13-pct-in-2016-3524097.html
http://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-s-human-trafficking-victims-rise-13-pct-in-2016-3524097.html
http://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-s-human-trafficking-victims-rise-13-pct-in-2016-3524097.html


 

 

 

Hanna-työn johtaja Peggy Banksin kirje  
Rakkaat ystävät, 
 
Olemme viime vuosina tulleet yhä tietoisemmiksi ihmiskaupasta. Silti monet eivät tiedä, että tätä nykypäivän 
orjuutta ei ilmene vain muissa maissa, vaan myös omilla ”takapihoillamme”. 
 
Orjuutta on ollut ihmiskunnan historian alusta alkaen. Ollessani Thaimaassa vuonna 2005 näin omin silmin ne 
julmuudet, joita nuorille seksikauppaan myydyille tytöille tehdään. Silloin tunsin Jumalan kysyvän: ”Mitä sinä 
aiot tehdä tälle asialle?” 
 
Tänään, monia vuosia myöhemmin, sydämeni kuulee yhä noiden seksikaupan uhreiksi joutuneiden naisten ja 
tyttöjen itkut. Toivoa naisille/Hanna-työ haluaa tuoda toivoa ja eheytymistä Jeesuksen nimessä niille, jotka 
kärsivät seksuaalisen hyväksikäytön uhreina. 
 
Olen saanut melkein kymmenen vuoden ajan auttaa seksuaalisesti hyväksikäytettyjä ja siitä selvinneitä toipu-
maan. Iloitsen Toivoa naisille/Hanna-työn kansainvälisenä johtajana siitä, että te rukoilette niiden naisten, 
lasten ja miesten puolesta, jotka ovat seksuaalisesti hyväksikäytettyjä ilman puolestapuhujaa. 
Jumala on oikeuden Jumala ja kuulee vanhurskasten rukoukset. Vaikka tämän kuukauden aiheet ja rukous-
pyynnöt voivat olla vaikeaa luettavaa ja rukoiltavaa, pysykää lujina toivoen, että Jumala kuulee ja vastaa, 
kun rukoilemme ja pysymme uskossa vahvoina. 
 
Kiitos sitoutumisestanne ja rakkaudestanne eri ikäisiä naisia kohtaan eri puolilla maailmaa. 
 
”Hän tahtoo oikeutta ja vanhurskautta, Hänen uskollisuutensa täyttää maan.” Psalmi 33:5 
 
”Puolustakaa orpoja ja onnettomia, huolehtikaa köyhistä ja kurjista. Pelastakaa heikot ja vähäväkiset, va-
pauttakaa heidät sortajien käsistä.” Psalmi 82:3-4  
 
Hänessä sydämemme iloitsee 
 
Peggy Banks 
johtaja, TWR Toivoa naisille/Hanna-työ 
 
Kalenterin kuvat: Shutterstock 

  

 

TUE TOIVOA NAISILLE -OHJELMIA: 
LAHJOITUSTILI FI37 5062 0320 0320 18 
 
VIITTEET 
7777 10021 Toivoa naisille/Hanna-työn yleiskannatus  
2222 12100  Indonesia, jaava  
2222 12139 Indonesia, indonesia 
2222 11088  Intia, hindi 
2222 11033 Intia, tamil 
2222 11046 Intia, gujarati 
2222 11114 Intia, odija (orija) 
2222 12207 Kambodža, khmer 
2222 17105 Keski-Aasia, kazakki 
2222 15042 Turkki, turkki 
2222 35103 Kätketyt aarteet -hanke 
 
Kuukausilahjoitus on varma ja vaivaton!  
Kysy lisää: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 5341,  
pirjo.hyovalti@sansa.fi. 
 
Keräyslupa Manner-Suomi POL-2015 -7935, voimassa 
1.1.2016–31.12.2020, Poliisihallitus 2.11.2015. Kerätyt 
varat käytetään vuosien 2016–2022 aikana medialähetys-
työhön. Kts. lisää sansa.fi 
 

 
 
 
TWR Women of Hope/Project Hannah -rukous-
liike lievittää naisen hätää 125 maassa.  
Suomessa Hanna-työtä toteuttaa Medialähetys 
Sanansaattajat ry:n (Sansa) verkosto. 
 
Hanna-työstä vastaavat verkostotoiminnan  
johtaja Mervi Viuhko ja Hanna-työryhmä: 
Satu Hauta-aho, Hanna-työn ohjaaja,  
Liisa Heinänen, vapaaehtoinen 
Kati Lücke, vapaaehtoinen 
 
Tilaa ilmainen esite ja rukouskalenteri: 
Medialähetys Sanansaattajat 
PL 13, 05801 Hyvinkää 
hannat@sansa.fija etunimi.sukunimi@sansa.fi 
vaihde 019 457 7700 avoinna arkisin klo 10—15  
 
Seuraa meitä: sansa.fi ja projecthannah.org,  
facebook.com/Sanansaattajat ja twiter.com/ 

Sanansaattajat 


