
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI SYYSKUU 2018   

RUKOILEMME LÄNSI-, ETELÄ- JA POHJOIS-EUROOPAN 
NAISTEN PUOLESTA: Alankomaat, Espanja, Färsaaret, 
Grönlanti, Itävalta, Kreikka, Norja, Portugali, Ranska, 
Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Britannia ja Pohjois-
Irlanti   
 

Vaikka modernissa Länsi-, ja Etelä- ja Pohjois-Euroopassa sukupuolten välinen tasa-arvo koulutuksessa ja 
työelämässä ovat itsestään selviä, monet naiset ja tytöt kokevat edelleen sanallista, emotionaalista ja fyysistä 
hyväksikäyttöä niin kodeissa, kouluissa kuin työpaikoillakin. Moni heistä nousee esille ja sanoo: ”Nyt riittää!” 

Lokakuussa 2017 näyttelijä Alyssa Milano tviittasi: ”Jos sinua on ahdisteltu tai 
hyväksikäytetty seksuaalisesti, kirjoita #MeToo vastauksena tähän tviittiin.” 
Kahdessa päivässä tuli satojatuhansia vastauksia. Ihmiset ympäri maailmaa 
rohkaistuivat puhumaan suoraan ja kertomaan muillekin, että pomo, työkaveri 
tai joku muu on käyttänyt heitä hyväksi. Lopulta ihmiset puhuivat seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä ja vaativat hyväksikäyttäjiä vastuuseen. Naisille oli sanottu: kukaan ei usko sinua, toimit itse 
väärin. Nyt he tajusivat, etteivät olleet yksin. Hyväksikäytetyiksi eivät joudu vain köyhien maiden naiset tai 
pakolaiset, vaan myös vahvat ja suositut naiset. Yhä useampi nainen tietää, että kyseessä ei ole häpeällinen 
salaisuus, josta pitää vaieta. 

Prostituutio on laillista monissa Euroopan maissa. Suurin osa palvelujaan myymään pakotetuista naisista on 
ulkomaalaisia. Joissakin maissa laki kieltää parituksen sekä maksullisen seksin. Tämä todistaa siitä, että kyseessä 
on naisiin kohdistuva väkivalta.   

 

Eevan nurkka 
”Kiitos kun saimme kuunneltavaksemme Kätketyt aarteet -
kuunnelman. Se sopii täydellisesti työhömme ja siinä on 
vahva sanoma. 
Naisten on helppo löytää ohjelman eri jaksoista 
yhtymäkohtia omaan elämäänsä. Ohjelman sanoma antaa 
myös toivoa kuuntelijalle, olipa hänen tilanteensa kuinka 
vaikea tahansa. 
Kätketyt aarteet innostaa myös meitä työntekijöitä. 
Valmistaudumme etukäteen siihen, miten naiset saattaisivat 
reagoida ohjelmaan ja kuinka voisimme keskustella heidän 
kanssaan. 
Jaksojen tarinat ovat vaikuttavia ja ne sopivat täydellisesti 
tapaamiemme naisten omiin elämäntarinoihin.” 

Edellä olevan palautteen ihmiskaupan ja prostituution 
uhreille suunnatusta Kätketyt aarteet -ohjelmasta antoi 
saksalaisessa ihmiskaupan vastaisen järjestön työntekijä 
kuunneltuaan ohjelman. 

Viime kuukausina olen saanut monia yhteydenottoja eri 
puolilta Eurooppaa olevista kristillisistä järjestöistä. Minulta 
kysytään, miten järjestö voisi saada Kätketyt aarteet -
ohjelman sisältämiä MP3-soittimia jaettavaksi niille naisille, 
jotka käyvät heidän kohtaamispaikassaan ja jotka haluaisivat 
pysyvän muutoksen elämäänsä. 

Lähetän aina ensimmäiseksi ohjelman äänitiedoston 
henkilölle, joka on ottanut minuun yhteyttä. Pyydän häntä 
kuuntelemaan ohjelman jaksot ja arvioimaan ohjelman 
jokaisen jakson, jotta he voisivat miettiä, onko ohjelma 
sopiva heidän työhönsä. Vasta kun olen vastaanottanut 
täytetyn arviointikaavakkeen ja järjestö haluaa ottaa 
ohjelman yhdeksi toimintamuodokseen, lähetän järjestölle 
MP3 -soittimet tai pienen kovaäänisen, jolla ohjelmaa voi 
kuunnella pienryhmässä. 

”Ohjelma on hyvin koskettava! Tapaamani naiset ovat 
kertoneet, että he haluaisivat todella kuulla miten muut 
ovat jättäneet prostituution. Onneksi ohjelmissa puhuttu 
kieli on samanlaista, jota naiset itsekin puhuvat. Tuskin 
maltan odottaa, että saan MP3 -soittimet!” Tämä palaute 
tuli puolestaan Moldovasta. 

Pakatessani soittimia ja lähettäessäni niitä eri puolille 
Eurooppaa rukoilen samalla, että Kätketyt aarteet -ohjelma 
saisi olla välittämässä sanomaa Jumalan rakkaudesta 
kuuntelijoille niin että he voisivat tehdä pysyvän muutoksen 
elämässään. 

Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, Keski-
Aasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori



 

Rukoilemme Länsi-, Etelä- ja Pohjois-Euroopan naisten 
puolesta 
SYYSKUU 2018 
 
1. Jumala, saata Euroopan 
johtajat puuttumaan miesten 
väkivaltaiseen käytökseen, jotta 
yhä harvempi nainen ja tyttö 
joutuisi perheväkivallan uhriksi. 
Synnytä hyväksikäytön uhreille 
lisää turvapaikkoja ja tukea. 
LAHTI/Laune: Kirkko, 
Tapparakatu 23, klo 9.30 Naisten 
brunssi (4€), Uskomaton nainen, 
Merja Kauppinen. 
 
2. Isä, tue Itävallassa pakolaisia ja 
maahanmuuttajia tavoittavia 
naisia, vaikka itävaltalaiseen 
kulttuuriin sopeutumattomat 
maahanmuuttajat huolestuttavat 
monia muita. Johdata 29.9. 
järjestettävää epämuodollista 
valtionjohtajien 
huipputapaamista, joka keskittyy 
laittomaan muuttoliikkeeseen ja 
turvallisuuteen EU:ssa. 
 
3. Tanska maallistuu koko ajan. 
Jeesus, synnytä herätystä. Säilytä 
kristillinen avioliitto ja perhe, 
joihin kohdistuu suurta painetta. 
 
4. Jumala, kutsu joku kääntämään 
kuukausittainen rukouskalenteri 
fääriksi, joka on Färsaarilla 
asuvien Toivoa naisille -
esirukoilijoiden äidinkieli. 
”Pyytäkää siis herraa, jolle sato 
kuuluu, lähettämään väkeä 
elonkorjuuseen.” (Matt. 9:38) 
 
5. Isä, johdata Grönlannin 
viranomaiset suojelemaan 
seksuaalista hyväksikäyttöä ja 
insestiä kokevia naisia ja tyttöjä. 
Johdata miehet kunnioittamaan 
tyttäriään ja muita naisia. 
Vapauta alkoholin ja kannabiksen 
väärinkäytöstä, joka on 
Grönlannissa yleistä.  
”Jumala, pelasta minut pahojen 
käsistä, riistäjien ja sortajien 
vallasta.” (Ps. 71:4) 
 
6. Jeesus, siunaa Suomen 100 
Toivoa naisille -rukousryhmän 
naisia. Johdata heitä, kun he 
kutsuvat muita liittymään ryhmiin 
ja keräävät varoja Toivoa naisille 

-ohjelmien tuottamiseksi muissa 
maissa. 
 
7. Koulutuksen ja teknologian 
korkea taso ei voi paikata lasten 
kokemaa tyhjyyden tunnetta, jos 
kotona ei opeteta perusarvoja ja 
kristillisiä periaatteita. Herra, tue 
Suomen naisia tasapainottamaan 
työ- ja perhe-elämää niin, että 
naisten ja heidän lastensa 
emotionaaliset, hengelliset ja 
fyysiset tarpeet täyttyvät. 
 
8. Isä, muista Toivoa naisille -
kääntäjää, joka elää Ranskassa ja 
tuottaa ranskankielistä 
kuukausittaista rukouskalenteria 
esirukoilijoille Eurooppaan, 
Afrikkaan ja Amerikkoihin. 
Johdata Ranskaan lisää naisia 
esirukoilijoiksi.   
 
9. Saksassa on Euroopan 
vapaamielisimmät prostituutiolait. 
Jumala, johdata naiset elämää 
muuttavasta rakkaudestasi 
kertovan Kätketyt aarteet -
kuunnelman äärelle. Varjele 
kristittyjä, jotka haluavat auttaa 
naisia. 
 
10. Jeesus Kristus, siunaa tuhansia 
turvapaikanhakijoita Saksassa ja 
muissa Euroopan maissa. Monet 
heistä tulevat muslimimaista. 
Opeta musliminaisille, että he 
ovat arvokkaita Jumalalle, ja 
synnytä heissä halua oppia totuus 
Sinusta, Jeesus. 
 
11. Herra, muista Saksan 
yksinhuoltajaäitejä työelämän ja 
lastenhoidon paineissa. Synnytä 
seurakuntiin neuvontaa äideille ja 
turvallinen paikka lapsille. 
”Puolustakaa orpoja ja 
onnettomia, huolehtikaa 
köyhistä ja kurjista. Pelastakaa 
heikot ja vähäväkiset, 
vapauttakaa heidät sortajien 
käsistä.” (Ps. 82:3-4) 
 
12. Neljännes Kreikan 150 000 
vuosittaisesta abortista tehdään 
alle 16-vuotiaille tytöille. Jeesus, 
saata teinitytöille faktatietoa 
abortista ja sen seurauksista, 
oppia pidättäytymisen hyödyistä 

ja ymmärrystä Sinun 
rakkaudestasi tyttöjä ja heidän 
vauvojaan kohtaan. 
TAMPERE/Eteläinen: Hervannan 
kirkko, Lindforsinkatu 7, klo 11 
Kirkon tupa, Liity rukoukseen 
maailman naisten puolesta, Liisa 
Heinänen (TN-lähettiläs).  
 
13. Isä, auta Kreikkaa 
pakolaiskriisissä. Vuosina 2015 ja 
2016 saapui satoja tuhansia 
pakolaisia ja siirtolaisia. Anna 
pakolaisille fyysistä, henkistä ja 
hengellistä apua. 

14. Herra, siunaa Norjan naisten 
konferenssia 14.-16.9. ja täytä 
naiset toivolla Jeesuksessa. Kutsu 
lisää naisia Toivoa naisille -
rukoustyöhön.  
”Koska meillä siis on suuri 
ylipappi, joka on kulkenut läpi 
taivaiden, Jeesus, Jumalan 
Poika, pysykäämme tässä 
tunnustuksessa.” (Hepr. 4:14) 
SASTAMALA: Vammalan tori, 
Torikatu, Lähetystori, 
Kansainvälinen Toivoa naisille -
työ, Liisa Heinänen (TN-
lähettiläs). 
 
15. Yltäkylläisyyden keskellä moni 
suomalainen voi huonosti vailla 
toivoa. Ohjaa heitä etsimään 
tukea ja toivoa Jumalan 
hoitavasta rakkaudesta ja 
totuudesta. 
HAMINA: Johanneksen kirkon 
piha, Raatihuoneentori 10, klo 17-
21 Valojen yö, Kahvio Toivoa 
naisille -ohjelmien tekemiseen. 
Kirkossa musiikkia. 

Norjalainen Elisabeth (TWR) 
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16. Jeesus, siunaa Lohjan 
Vivamossa 21.-23.9. 
järjestettävää koulutusta, jossa 
Toivoa naisille -lähettiläitä ja 
muita Sansan vapaaehtoisia 
varustetaan palvelemaan Sinua. 
 
17. Jeesus, auta perheväkivallasta 
kärsiviä naisia ja lapsia Pohjois-
Irlannissa. Poliisin täytyy puuttua 
joka 18. minuutti yhteenottoihin. 
Tämän uskotaan olevan vain 
jäävuoren huippu. Johdata naisia 
auttavia järjestöjä ja 
tehokkaammin suojelevia lakeja. 
 
18. Uusi podcast-sarja sisältää 
norjalaisten naisten 
todistuspuheenvuoroja Jeesuksen 
teoista heidän elämässään. Isä, 
käytä sarjaa rohkaisemaan muita, 
jotta he oppisivat lisää Sinusta. 
”Hagar alkoi kutsua Herraa 
nimellä 'Jumala joka minut 
näkee', sillä hän ajatteli: 
’Olenko todella saanut tässä 
paikassa nähdä hänet, joka 
valvoo askeleitani?’ ” (1 Moos. 
16:13-14) 
 
19. Taivaan Isä, muista norjalaisia 
naisia, jotka elävät jatkuvassa 
menestymisen paineessa arjessa, 
uralla, kuntoilussa ja muualla. 
Auta heitä huomaamaan arvonsa 
Sinulle ja etsimään elämää 
yhteydestäsi, ei maallisesta 
nautinnosta. 
TAMPERE/Messukylä: Kaukajärven 
seurakuntatalo, Keskisenkatu 20, 
klo 9.30-11 Naisten aamukahvi, 
Rukouksen ihme Toivoa naisille -
työssä, Liisa Heinänen (TN-
lähettiläs). 
 
20. Jumala, anna viisautesi ja 
suunta Portugalin Toivoa naisille -
tiimille, joka avustaa seurakuntia 
ja välittää toivoa vihollisen 
valheiden harhauttamille naisille. 
”...pyytäneet, että te saisitte 
runsaasti hengellistä viisautta ja 
ymmärrystä ja tulisitte 
täydelleen tuntemaan Jumalan 
tahdon.” (Kol. 1:9) 
 

21. Isä, siunaa Espanjan Toivoa 
naisille -tiimin työ, päivittäisen 
rukouskalenterin toimittaminen 
Facebookiin ja nettiin. Siunaa 
22.9. pidettävä rukouskonsertti, 
johon myös Peggy Banks 
osallistuu. 
 
22. Jumala, johdata järjestelyt 
espanjankielisen Toivoa naisille -
ohjelman eurooppalaisen version 
tuottamiseksi. 
 
23. Ihmiskauppiaat kuljettavat 
uhreja ja tekevät rahaa 
käyttämällä hyväkseen eteläisen 
Euroopan vastaanottokeskusten 
kaaosta. Jumala, lopeta 
ihmiskauppiaiden työ ja johdata 
heille rangaistus. 
 
24. Isä, innosta, rohkaise ja 
varusta Euroopan ja Camena-
alueen (Keski-Aasia, Lähi-itä ja 
Pohjois-Afrikka) Toivoa naisille -
konferenssiin osallistuvia naisia. 
Konferenssi järjestetään 25.-28.9. 
Bratislavassa. 
 
25. Ruotsissa yli kaksinkertainen 
määrä lapsia ja nuoria kärsii 
mielenterveyden ongelmista 
verrattuna kymmenen vuoden 
takaiseen tilanteeseen. Masennus 
sekä erilaiset pelot ja ahdistus 
vaivaavat. Kristus, auta lapsia, 
nuoria ja nuoria aikuisia 
löytämään todellinen 
identiteettinsä sinussa. 

 
26. Ruotsin Malmössä on yli 300 
000 asukasta 177 maasta. 
Kaupunkiin syntynyt erillisiä 
yhteisöjä, jotka toimivat rikosten 
ja väkivallan kasvualustoina. 
Herra, johdata naiset ja miehet 
löytämään tie kansainväliseen 
rukoushuoneeseen (International 
Room of Prayer) ja 
vastaanottamaan Sinun 
rakkautesi, anteeksiantosi ja 
toivosi. 
 
27. Pyhä Henki, voimista 
Kristuksen ruumis Ruotsin 
yhteiskunnan valoksi ja suolaksi. 
”Te olette maailman valo. Ei 
kaupunki voi pysyä kätkössä, jos 
se on ylhäällä vuorella. Eikä 
lamppua, kun se sytytetään, 
panna vakan alle, vaan 
lampunjalkaan. Siitä sen valo 
loistaa kaikille huoneessa 
oleville. Näin loistakoon 
teidänkin valonne ihmisille, jotta 
he näkisivät teidän hyvät 
tekonne ja ylistäisivät Isäänne, 
joka on taivaissa.” (Matt. 5:14-
16) 
 
28. Jeesus, johdata naisia 
Sveitsissä, jossa seksityö on 
laillista ja lakien säätelemää, 
mutta ihmisiä prostituutioon 
pakottava ihmiskauppa ja 
useimmat parituksen muodot ovat 
laittomia. 
 
29. Herra, varjele Alankomaissa 
varhaisteini-ikäisiä ja 
ulkomaalaisia ihmiskauppiailta, 
jotka käyttävät heitä lailliseen ja 
laittomaan prostituutioon. 
Rohkaise ihmisiä puhumaan 
suoraan elämää tuhoavasta 
hyväksikäytöstä. 
 
30. Isä, varjele Britannian naisia 
ja lapsia perheväkivallalta, 
raiskauksilta, seksuaaliselta 
hyväksikäytöltä, 
pakkoavioliitoilta, 
kunniaväkivallalta, sukuelinten 
silpomiselta, ihmiskaupalta ja 
nykyajan orjuudelta, 
prostituutiolta.  
 
 

Portugalilainen Sonia (TWR) 



 

 

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje 

 
Rakkaat ystävät 
 
Kun istun lentokentällä odottamassa lennon lähtöä, ajattelen naisia, joiden puolesta rukoilemme syyskuussa. 
Tunnen jälleen kerran suurta kiitollisuutta teistä, jotka rukoilette uskollisesti maailman naisten puolesta. 
 
Käydessäni äskettäin Pohjoismaissa minulta kysyttiin usein, mitä ajattelen #MeToo -kampanjasta. Minusta on 
hyvä, että #MeToo on lisännyt naisten rohkeutta tuoda julki kokemaansa seksuaalista häirintää ja 
epäasiallista kohtelua. Olin itse vuosikausia hiljaa kokemastani väkivallasta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. 
Toivoa naisille -rukousliike on toiminut alusta saakka huonosti kohdeltujen ja syrjittyjen naisten puolesta ja 
opettanut, että jokainen nainen on arvokas ja Luojansa rakastama. Tämä oli tärkein syy, miksi halusin lähteä 
mukaan rinnallenne tähän työhön. 
 
Olen kiitollinen siitä, että Herra antoi minulle uuden elämän hänen armossaan. Kerron tänään omaa tarinaani 
uskoen, että vain Jeesus voi parantaa sisäiset haavamme ja antaa iankaikkisen toivon. Toivon koko 
sydämestäni, että yhä useammat naiset saisivat kokea tämän. 
 
Tässä kuussa rukoilemme Länsi-, Etelä- ja Pohjois-Euroopan naisten puolesta. Anokaa, että Herra antaisi 
heille rauhan ja varmuuden, ettei hän ole unohtanut heitä. Rukoilkaa heille viisautta ja kestävyyttä vaikeissa 
tilanteissa uskoen, että Jumala on toivon Jumala. 
 
Rukoilkaa Psalmin 103:2-5 sanoin: Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle 
tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman 
otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn 
nuoreksi, niin kuin kotka. 
 
Hänessä sydämeni iloitsee, 
 
Peggy Banks 
Kansainvälinen työn johtaja 
TWR/Toivoa naisille 

 

 

 

 

TUE TOIVOA NAISILLE -OHJELMIA: 
LAHJOITUSTILI FI37 5062 0320 0320 18 
 
VIITTEET 
7777 10021 Toivoa naisille -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 
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 medialähetystyöhön. Kts. lisää 
sansa.fi 

 

TWR Women of Hope -rukousliike lievittää 
naisen hätää yli 100 maassa.  
Suomessa Toivoa naisille -työtä toteuttaa 
Medialähetys Sanansaattajat ry:n (Sansa) 
verkosto. 
 
Toivoa naisille -työstä vastaavat 
verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhko ja 
Toivoa naisille -työryhmä: 
Satu Hauta-aho, verkostokoordinaattori,  
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 twrwomenofhope.org,  
facebook.com/Sanansaattajat ja 

twitter.com/Sanansaattajat 


