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Naisten ja tyttöjen koulutus 
Paikalliskoulujen, naisopettajien ja rahoituksen saaminen on monissa 
maissa hyödyttänyt tyttöjen koulutusta paljon. On puututtu myös vä-
kivaltaan ja haitallisiin kulttuurien käytäntöihin, jotka estävät tyt-
töjä kouluttautumasta. Tästä huolimatta edelleen arviolta 62 miljoo-
naa 6–15-vuotiasta tyttöä maailmassa ei käy koulua.  

Köyhyys on merkittävin tyttöjen koulunkäyntiä rajoittava tekijä. On-
gelmia tuottavat myös omakielisten, maksuttomien paikalliskoulujen 
puute, varhainen avioituminen ja/tai raskaaksi tuleminen, seksuaali-
sen väkivallan vaara sekä veden ja wc-tilojen puuttuminen kouluista. 

Koulutus voi muuttaa ratkaisevasti tyttöjen elämää ja vahvistaa yh-
teisöjä. Peruskoulututkinnon suorittaneet saavat muita korkeampaa palkkaa. Koulutetut äidit laittavat 
myös omat lapsensa todennäköisemmin kouluun sekä tarjoavat ravitsevampaa ruokaa, puhtaampaa 
vettä ja turvallisemman elinympäristön kuin kouluttamattomat.  

Joissakin kulttuureissa viestitään suullisesti. Moni tällaisessa kulttuurissa elävä nainen kamppailee lu-
kemaan oppimisen jälkeenkin luetun ymmärtämisessä, koska he eivät ole tottuneet oppimaan luke-
malla, vaan kuulemalla, toistamalla ja opettelemalla ulkoa. Monilla heistä on kyky muistaa laajoja tie-
tomääriä ja he saattavat puhua kahta tai useampaa kieltä. Kaikissa kulttuureissa naiset kuitenkin ha-
luavat mahdollisuuksia saada koulutusta ja/tai parantaa taitojaan kursseilla kohentaakseen elä-
määnsä. Kristityt naiset haluavat oppia myös Jumalan sanaa ja sen totuuksien soveltamista jokapäiväi-
sessä elämässä.  

TWR:n Naiset toivon lähteellä -työ tuo Raamatun totuudet naisten ulottuville radio-ohjelmien kautta. 
Ohjelmissa puhutaan myös arjen terveysasioista ja ravitsemuksesta sisarellisesti vähän samoin kuin ju-
teltaisiin ystävän kanssa. Rukousryhmät, seminaarit ja monien taitojen opettaminen rikastuttavat 
naisten elämää. Heidän omanarvontuntonsa paranee, koska he tietävät, että Jumala välittää heistä ja 
toivoo heidän kukoistavan, kun he tuottavat elämällään kunniaa Hänelle.  

 

Eevan nurkka 
“Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hy-
vää hän on sinulle tehnyt.” Ps. 103:1,2 

Toivoa naisille/Hanna-työn Euroopan alueella 
olemme rukoilleet myös talousasioiden puolesta.  
Vuodenvaihteessa kuulin hienoja uutisia: saimme 
rahoitusta monille kohteille. Kabylinkielisiä ohjel-
mia voidaan edelleen lähettää Algeriaan, vaikka 
vielä jokin aika sitten näytti siltä, että lähettämi-
seen ei ole enää varoja. Vuoden alussa uusi koordi-
naattori aloitti ohjelmien tuottamisen Romaniassa 
monen vuoden tauon jälkeen. Viime vuosina on lä-
hetetty vain vanhojen ohjelmien uusintoja. Ohjel-
mia aletaan tuottaa myös ensimmäistä kertaa Bul-

garian romanikielellä.  Toivoa naisille/Hanna-ru-
kousliike toimii Bulgarian romanien parissa kotikir-
koissa.   

Sansan kautta tulevan kannatuksen turvin kazakin-
kielisiä ohjelmia aletaan lähettää kahden FM-ase-
man kautta Keski-Aasiassa alueella, missä ohjelmia 
ei aiemmin voitu kuulla. Lisäksi kaikki Keski-Aasian 
tiimit tulevat saamaan koulutusta.  

On hyvä muistaa, että Jumala huolehtii niin suurista 
kuin pienistäkin asioista. Sen tähden saamme elää 
ja tehdä työtä levosta käsin. 

Eeva Vähäsarja, Hanna-työn Euroopan-koordinaattori, 
TWR, Itävalta 
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1. Isä, johdata lisää toimenpi-
teitä kulttuuristen käytäntöjen 
muuttumiseksi, jotta tytötkin 
katsottaisiin koulutuksen arvoi-
siksi. Auta, että tyttöjen kou-
luttamisen esteitä poistavien 
lakien noudattamista valvottai-
siin tarkasti.  

2. Pyhä Henki, varusta TWR:n 
Naiset toivon lähteellä (NTL) -
ohjelmien kääntäjät ja tuotan-
totiimit oivalluksilla ja luovuu-
della, jotta pyhä totuus kai-
kuisi selkeästi lukutaidotto-
mille naisille. Auta muokkaa-
maan NTL-ohjelmat sekä Pa-
rantava ääni ja Kätketyt aar-
teet -kuunnelmasarjat paikalli-
siin kulttuureihin ja kuunteli-
joiden sydänten kielille.  

3. Jeesus, paras opettajamme, 
puhui suurille lukutaidottomien 
joukoille kertomusten, runou-
den ja toiston avulla, jotta sa-
noma voi koskettaa sydämiä ja 
vaikuttaa monen elämässä. Isä, 
mahdollista ilosanoman kuule-
minen neljälle miljardille pu-
heen välityksellä viestivälle. 
Kun he saavat kuulla ilosano-
man itselleen sopivimmalla ta-
valla, he voivat ymmärtää sen 
ja vastata Sinun pelastuskut-
suusi.  

4. Herra, siunaa tuhansia us-
kollisia naisia TWR:n NTL-ru-
kousryhmissä kautta maailman. 
Rukouspyynnöt käännetään 
suullisesti esimerkiksi arin, 
minnanin, tadžikin, umbundun 
ja uzbekin kielille lukutaidot-
tomia rukoilijoita varten. Jois-
sakin rukousryhmissä yksi ihmi-
nen, usein lapsi, lukee rukous-
pyynnöt, jotta myös nämä nai-
set voivat rukoilla muiden puo-
lesta eri puolilla maailmaa.   

5. Lähikoulua ei ole kaikkien 
ulottuvilla. Isä, turvaa pitkiä 
matkoja kouluun kävelevien 

tyttöjen tiet. Suojele asunto-
loissa tai koulun lähellä vie-
raissa perheissä asuvia tyttöjä. 
Estä raiskaukset, lyöminen ja 
tapetuksi tuleminen koulumat-
kalla ja asuttaessa poissa ko-
toa. 

6. Rukoillaan johdatusta TWR:n 
NTL-työn ja norjalaisen Norea 
Medien Missionin yhteistyölle 
Afrikassa.  Ne antavat yhdessä 
muiden järjestöjen kanssa hen-
gellistä ja lääketieteellistä 
opastusta naisille, joista moni 
on lukutaidoton. Käytännölliset 
terveydenhoitoneuvot liittyvät 
naisten sukuelinten silpomisen 
ja synnytysavanteiden seurauk-
siin. 

7. Isä, anna viisautta ja ym-
märrystä käsikirjoittajille, 
jotka valmistavat NTL-ohjelmia 
luku- ja kirjoitustaidottomille. 
He oppivat parhaiten kokemuk-
sen, mielleyhtymien ja toiston 
kautta, vuorovaikutuksessa 
muiden kanssa.  

8. Herra, johdata paikallisjoh-
tajat opettamaan yhteisöis-
sään, että jokainen, joka va-
hingoittaa koulutyttöjä, saa 
ankaran rangaistuksen.  

9. Jumala, paranna Sinulle niin 
rakkaat tytöt, joiden päälle on 
heitetty happoa tai joita on 
lyöty, koska he käyvät koulua.  

10. Tansanian Hanna-talossa on 
27 ompelukonetta. Jeesus, 
rohkaise naisia, jotka ompelu-
kursseilla opettelevat käyttä-

mään niitä.  Heillä ei ole pöy-
tiä, sähköä tai juoksevaa 
vettä. Anna heidän saada pian 
kaivo, jotta he voisivat käyttää 
wc-tiloja ja myös opettaa kok-
kaustaitoja.   

11. Isä, anna viisautta ja yksi-
mielisyyttä khmerinkielisen 
NTL-tiimin jäsenille. He mat-
kaavat usein Kambodžan kyliin 
opettamaan terveysseminaa-
reissa ja rohkaisemaan yhä uu-
sia ihmisiä kuuntelemaan oh-
jelmia ja oppimaan Sinusta.  

12. Monissa maissa sanotaan, 
että heillä koulutus on maksu-
tonta, mutta silti köyhillä per-
heillä ei ole varaa lähettää lap-
siaan kouluun. Herra, herätä 
yhteisöjen johtajat tarjoamaan 
köyhille lapsille koulupuvut ja 
kengät, ja anna halu ja valtuu-
det vapauttaa koulumaksuista.  

13. Lukutaidottomat naiset ei-
vät voi lukea Raamattua tai 
muistiinpanoja, vaan heidän 
täytyy kuulla radio-ohjelmat 
moneen kertaan painaakseen 
opetetut asiat mieleen ja so-
veltaakseen niitä elämässään. 
Isä, johdata TWR:n Naiset toi-
von lähteellä -ohjelmia sisältä-
vien CD-levyjen ja muiden 
kuuntelulaitteiden tuotantoa 
ja kopiointia.  

14. Pyhä Henki, tee työtä nais-
ten sydämissä. Valmista heidät 
vastaanottavaisiksi kaiken 
muuttavalle toivon sanomalle 
Jeesuksessa. Hän kuoli ristillä 
maksaakseen naistenkin synti-
velan ja nousi sitten taivaa-
seen. "Kristuksen tuli kärsiä 
kuolema ja kolmantena päi-
vänä nousta kuolleista, ja kai-
kille kansoille, Jerusalemista 
alkaen, on hänen nimessään 
saarnattava parannusta ja syn-
tien anteeksiantamista.” (Luuk. 

24:46-47)  
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15. Musiikki on tärkeä työkalu 
opetettaessa Jumalan totuutta 
puheen ja kuulemisen kautta. 
Isä, anna viisautta kulttuuriin 
sopivan musiikin valitsemisessa 
NTL-ohjelmiin.  

16. Jeesus, johdata naiset elä-
mään ylösnousemuksesi voi-
masta ja iloitsemaan varmuu-
desta, että kuljet joka päivän 
heidän kanssaan eivätkä he ole 
koskaan yksin.  

17. Rukoilemme TWR:n puoli 
vuotta kestävän lukutaitokou-
lutuksen puolesta Nepalissa. 
Kiitos hiljattain kurssin suorit-
taneesta 19 naisesta. Köyhyys 
esti heitä aiemmin käy-
mästä koulua, mutta nyt 
he osaavat lukea Raa-
mattua, katukylttejä ja 
paljon muuta. Heidän it-
seluottamuksensa on kas-
vanut kohisten eikä hei-
dän enää tarvitse hä-
vetä. Siunaa heidän elä-
mänsä.  

18. Pakkoavioliitto joh-
taa usein tytön koulun-
käynnin loppumiseen. 
Herra, auta pakkoaviolii-
ton uhan takia karkaavia 
nuoria tyttöjä. Johdata 
yhteisöjen johtajat suo-
jelemaan tyttöjä ja rankaise-
maan avioliittoon pakottajia.   

19. Lukutaidottomuus vaikeut-
taa raamattutuntien ja juma-
lanpalvelusten ymmärtämistä 
ja niihin osallistumista, koska 
lukutaidoton ei käsittele tietoa 
samalla tavalla kuin lukeva. 
Jeesus, lähetä viisautta luku-
taidottomien naisten tavoitta-
miseen.  

20. Koulua käyvät tytöt saavat 
tulevaisuudessa parempaa 
palkkaa ja heillä on terveempi 
perhe kuin koulua käymättö-
millä. Isä, anna vanhempien 

ymmärtää, että kulttuurin tapa 
estää koulunkäynti ja naittaa 
tytöt nuorina ei suojele tyt-
töjä.  

21. Tytöt pidetään monasti 
eristyksissä ja poissa koulusta, 
jotta he eivät kohtaisi perheen 
ulkopuolisia miehiä ja poikia. 
Herra, auta naisia ja tyttöjä, 
joita kulttuuri, uskonto ja 
perhe estävät käymästä kou-
lua.  

22. Monet vanhemmat tytöt lo-
pettavat koulunkäynnin, koska 
koulussa ei ole erillisiä tyttöjen 
vessoja. Isä, anna yhteisöjen 
johtajien ymmärtää puhtaan 
veden ja vessojen merkitys 
koululaisille.  

23. Albaniassa, Bulgariassa, 
Etiopiassa, Kirgisiassa ja mui-
den maiden kulttuurissa on 
tapa kaapata nuori nainen tai 
tyttö vaimoksi. Heitä hyväksi-
käytetään ja pakotetaan kes-
keyttämään koulunkäynti, ja 
vain harva tapaa perhettään 
sen jälkeen. Isä, auta näitä 
vaimoksi kaapattuja naisia. 
Anna viranomaisten valvoa la-
kien noudattamista ja saattaa 
syylliset rangaistaviksi.  

24. Herra, tue tyttöjä, jotka 
käyvät työssä ostaakseen ruo-
kaa perheilleen ja auttavat 
pienten lasten hoidossa, mutta 

yrittävät silti käydä koulua. He 
heräävät varhain ja menevät 
nukkumaan iltamyöhällä.   

25. Rukoilemme 14 naisen puo-
lesta, jotka kävivät 6 kk kestä-
vän ompelukurssin Nepalissa ja 
toivovat voivansa avata oman 
ompelimon. Tue naisia, jotka 
opettelevat valmistamaan tos-
suja ja sandaaleja myyntiin.  

26. Isä, siunaa TWR:n Naiset 
toivon lähteellä -työn työnteki-
jöitä ja vapaaehtoisia, jotka 
järjestävät kuuntelijoiden ko-
koontumisia ja terveyssemi-
naareja sekä vastaavat kuunte-
lijoiden ja esirukoilijoiden ky-
symyksiin.    

27. Herra, siunaa TWR:n Naiset 
toivon lähteellä -työn kääntä-
jiä ja rukouskoordinaattoreita, 
jotka kääntävät rukouskalente-
ria yli 85 kielelle ja jakavat 
sitä 125 maassa. Siunaa myös 
ohjelmat, joissa rukouspyyn-
töjä luetaan, jotta lukutaidot-
tomat voivat rukoilla kans-
samme.  

28. Taivaan Isä, auta yksinäisiä 
naisia, jotka avaavat radion 
seurakseen, mutta löytävätkin 
TWR:n ohjelmat. Anna heidän 
ymmärtää, että heistä eivät 
välitä vain Naiset toivon läh-
teellä -ohjelmien tekijät, vaan 
että myös itse Taivaallinen Isä 
rakastaa heitä.   

29. Jeesus, lähetä tietoa ja 
ymmärrystä miljoonille nai-
sille, jotta he tiedostaisivat 
lastensa ravitsemus- ja ter-
veystarpeet.  

30. Isä, siunaa tulevaisuudessa 
pidettävien TWR:n Naiset toi-
von lähteellä -työn johtajuus-
konferenssien valmisteluja. En-
simmäinen konferenssi pide-
tään elokuussa Latinalaisessa 
Amerikassa.  
   



  
 
 

 

Kuuntelijat kertovat  
 

Intia, gujaratinkielinen kuuntelija:  
Taustamme mieheni kanssa on toisen uskonnon piirissä. Viljelemme maata ja meillä on yksi tytär. 
Löysin Naiset toivon lähteellä -ohjelmat näin. Minulla oli kovia vatsakipuja. Kävin monien lääkärei-
den luona, mutta diagnoosia ei osattu tehdä. Kävin myös poppamiesten luona. Kaikkeen meni pal-
jon rahaa ihan turhaan enkä saanut rauhaa. Sitten joku näki surkean tilani ja sanoi, että monet 
ovat saaneet siunausta Naiset toivon lähteellä -ohjelmasta. En omistanut radiota, mutta lainasin 
naapurilta. Kuuluvuus oli vähän huono, mutta kuulin selkeästi, että minua kehotettiin avaamaan 
sydämeni ovi Herralle, joka kolkuttaa. Polvistuin ja rukoilin Jeesusta elämääni. Tapahtui ihme, sillä 
viikossa vatsakipu parantui. Olen todistanut Herrasta monille ja moni on tullut uskoon. Tiedän, että 
jos en olisi kuullut radio-ohjelmasta, en olisi saanut tietää Jeesuksesta. 
 
Intia, tamilinkielinen kuuntelija:  
Olen kuunnellut ohjelmia jonkin aikaa. Olen oppinut paljon sekä arjen elämään että hengelliseen 
elämään liittyvää, ja kaikki auttaa minua myös perheeni ja asioiden tärkeysjärjestykseen laittami-
sen kanssa. Olen erityisen kiitollinen verenpainetta käsitelleestä ohjelmaosiosta. En usko, että oli-
sin saanut aiheesta yhtä paljon tietoa, vaikka olisin päässyt kysymään lääkäriltä.  
 

Turkinkielinen kuuntelija: 
Kasvoin suuressa perheessä. Serkkuni raiskasi minua noin vuoden ajan, 
kun olin lapsi. Kun se paljastui, hän joutui vankilaan ja me muutimme 
Istanbuliin. Pelkäsin kaikkia ja kaikkea. Aloin opetella kamppailulajeja, 
ja minusta tuli niissä hyvin taitava. Nyt olen liikunnanopettaja. Olin vi-
hainen ihminen ja tappelin jatkuvasti. En halunnut koskaan naimisiin. 
Puolitoista vuotta sitten kuuntelin ensimmäisen kerran ohjelmaanne. 
Äänenne ja asenteenne olivat niin rauhalliset, että aloin kuunnella oh-
jelmaa säännöllisesti. Puhuitte niin kauniisti naisista. Ja puhuitte Juma-
lasta, joka rakastaa naisia. Kuunneltuani ohjelmaa tein rauhan Jumalan 
kanssa ja nyt tunnen oloni paljon paremmaksi. Kiitos! 
 

 
Kalenterin kuvat: s. 1 Linda Torkelsen, Norea Norway, s. 2 TWR, s.3 Marja Soikkeli, s. 4 Tiina Virtanen 

 

TUE NAISET TOIVON LÄHTEELLÄ -OHJELMIA: 
LAHJOITUSTILI FI37 5062 0320 0320 18 
 

VIITTEET 

7777 10021 Hanna-työn yleiskannatus  
2222 12100  Indonesia, jaava  
2222 12139 Indonesia, indonesia 
2222 11088  Intia, hindi 
2222 11033 Intia, tamili 
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 medialähe-
tystyöhön. ks. 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.fi ja etunimi.sukunimi@sansa.fi 
vaihde 019 457 7700 avoinna arkisin klo 10—15  
 

Seuraa meitä: sansa.fi ja projecthannah.org,  
facebook.com/Sanansaattajat ja  

twitter.com/Sanansaattajat  
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