
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI TAMMIKUU 2019   

RUKOILEMME IHMISKAUPAN UHRIEN PUOLESTA 
 

Maailmassa on 40 miljoonaa orjaa. Miten sallimme tämän? Useimmat ehkä olettavat, että tämä hirveä rikos 
ihmisarvoa vastaan olisi pääosin hävinnyt ajat sitten. Mutta ihmiskauppa ja seksiorjuus ja pakkoavioliitot sen 
osana jatkuvat maailmanlaajuisena ongelmana. Tällä on tuhoava vaikutus tyttöihin ja naisiin sekä heidän 
perheisiinsä ja yhteisöihinsä. 

Kansainvälisen työjärjestön ILOn raportin mukaan: 

• Vuonna 2016 arviolta 40,3 miljoonaa ihmistä eli 
nykypäivän orjuudessa. Luku sisältää 24,9 miljoonaa 
pakkotyössä sekä 15,4 pakkoavioliitossa olevaa. 

• Pakkotyössä olevista 24,9 miljoonasta 16:ta miljoonaa 
riistetään yksityisellä alalla, kuten kotitaloustyössä, 
rakennuksilla tai maataloudessa. 4,8 miljoonaa kokee 
pakotettuna seksuaalista hyväksikäyttöä. Viranomaiset 
ovat saattaneet 4 miljoonaa pakkotyöhön. 

• Lähes kaikki kaupallisen seksiteollisuuden uhreista ja 58 
prosenttia muista ihmiskaupan uhreista on tyttöjä ja 
naisia. 

Trans World Radion (TWR) Toivoa naisille -työn tuottamaa Kätketyt aarteet -kuunnelmasarja tallennetaan pieniin 
soittolaitteisiin, joita monet seksikaupan uhreja tavoittavat järjestöt jakavat. Kuunnelmasarja käsittelee 
rauhoittavalla, ammatillisella tavalla aiemmin prostituutiossa työskennelleiden naisten kertomusten avulla 
sosiaalisia, fyysisiä, psykologisia, lääketieteellisiä ja tunneperäisiä aiheita. Kätketyt aarteet -ohjelma 
suunniteltiin nimenomaan esittelemään Jeesus ystävänä, Pelastajana ja parantajana sekä osoittamaan naisille 
heidän arvonsa ja tarkoituksensa Jumalan luomina. 

Minä annan sinulle aarteet pimeistä piiloistaan ja kalleudet kätköistään, jotta oppisit tietämään, että se, 
joka sinua nimeltä kutsuu, olen minä, Herra, Israelin Jumala. Jes. 45:3. 

 

Eevan nurkka 
Tanskan Toivoa naisille -työn koordinaattori Anette Jensen 
teki lokakuussa pastorimiehensä Henrikin kanssa matkan 
Kambodžaan. He menivät tapaamaan Tanskan Luterilaisen 
Lähetyksen lähetystyöntekijöitä, joita on toiminut maassa 15 
vuoden ajan terveys- ja kouluprojekteissa, työssä 
prostituoitujen parissa sekä raamattukoulun opettajina. 
Edellisestä matkasta oli kulunut jo vuosia ja tänä aikana maa 
oli silminnähden kehittynyt, vaikka köyhyyttä on edelleen 
paljon. Samalla Anettelle tarjoutui tilaisuus käydä 
tapaamassa Toivoa naisille -työn tiimiläisiä, sillä myös 
tanskalaiset tukevat meidän suomalaisten tapaan 
khmerinkielistä Toivoa naisille -työtä.  

Khmerinkielisen TN-työn koordinaattori Navy So oli iloinen, 
sillä hän oli saanut suurena rukousvastauksena uuden 
jäsenen tiimiinsä.  Nyt isoa työtaakkaa on mahdollista jakaa. 
Tiimin työhön kuuluu Toivoa naisille -ohjelmien 
tuottaminen, rukouskalenterin kääntäminen ja postittaminen 
sekä kuuntelijoiden yhteydenottoihin vastaaminen. Lisäksi 

Navy tekee yhdessä TWR:n muiden työtekijöiden kanssa 
matkoja kyliin tapaamaan ohjelmien kuuntelijoita. 

Kambodžassa Toivoa naisille -ohjelmia kuunnellaan myös 
ryhmissä. Ohjelmia lähetetään 17 FM-asemalta ja 
kuuntelijaryhmiä on noin sata. Navy on suunnitellut ensi 
vuodeksi kolmen päivän  koulutusta kuuntelijaryhmien 
vetäjille. Kylissä asuvat kambodžalaiset naiset tekevät 
ankarasti työtä kotona ja pelloilla.  Usein perhe-elämää 
varjostaa aviomiehen alkoholin väärinkäyttö. Naisten on 
vaikea kertoa ongelmistaan toisille, sillä he tuntevat häpeää 
ja  pelkäävät juoruilua.  Navy haluaisikin käsitellä 
kuuntelijaryhmien vetäjien koulutuksessa sitä, miten 
ryhmään saadaan luottamuksellinen ilmapiiri ja kuinka uusia 
jäseniä tuodaan mukaan ryhmään. 

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



 

Rukoilemme ihmiskaupan uhrien puolesta 
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1. Isä, vapauta laittomaan ja 
hyvin tuottoisaan ihmisten 
salakuljetus- ja 
myyntiteollisuuteen houkutellut 
naiset ja tytöt. 
 
2. Miljoonat pakotetaan 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
kuten prostituutioon ja 
pornografiaan. Jeesus, muista 
naisia ja tyttöjä, jotka perhe, 
poikaystävä tai muut myyvät 
seksiorjuuteen. 
 
3. Isä, johdata etenkin köyhyyden 
ja toivottomuuden loukkuun 
jääneet naiset varomaan 
”työtarjouksia”, jotka lupaavat 
heille parempaa elämää, mutta 
ovat todellisuudessa 
seksiorjuutta. Jotkut nuoret 
myöntävät, että heitä 
varoitettiin, mutta he eivät 
uskoneet, että heille kävisi näin. 
 
4. Jumala, anna 73 kielellä 
lähetettävien Toivoa naisille -
ohjelmien kuuntelijoiden kokea 
rakkautesi ja oivaltaa, että Jeesus 
voi antaa heille rohkaisua, iloa ja 
rauhaa missä tahansa 
olosuhteissa. 
 
5. Rikolliset eivät ilahdu, kun 
heidän tuottoisa bisneksensä 
estetään. Herra, tuo turva 
ihmisille, jotka yrittävät pelastaa 
tyttöjä prostituutiosta. 
 
6. Jeesus, johdata Kätketyt 
aarteet -kuunnelmasarjan 
tuotannossa työskenteleviä 
käsikirjoitusten kääntäjiä, 
ohjaajia, näyttelijöitä, teknikoita, 
muusikoita ja ääniteknikoita. 
 
7. Isä, varjele Toivoa naisille -
ohjelmien ja Kätketyt aarteet -
kuunnelmasarjan kuuntelijat, 
jotka käyttävät pieniä 
mediasoittimia salassa parittajilta 
ja hyväksikäyttäjiltä. 
 
8. Isä, tuomme eteesi Vapauta 
uhri-yhdisyksen perustajan ja 
toiminnanjohtajan Pia Rendicin. 
Hän työskentelee seksiperäisen 
ihmiskaupan uhrien auttamiseksi 

niin kotimaassa kuin Kyproksella. 
Siunaa yhdistyksen toimintaa ja 
Piaa perheineen. Suojaa vaaroilta, 
joita kohdataan ihmiskauppiaiden 
ja rikollisuuden varjostamassa 
todellisuudessa. 
 
9. Isä, saata parittajat, 
pornoelokuvien tuottajat, 
nettipornon jakelijat ja muut 
naisten elämää tuhoavat 
rahanhimoiset rangaistaviksi. 
 
10. Herra, johda aikuiset 
suojelemaan lapsia 
perheenjäsenen tai huoltajan 
seksuaaliselta väkivallalta. 
Varjele pahoinpideltyjä, ettei 
luotettu aikuinen hylkäisi tai 
hyväksikäyttäisi uudelleen. 
 
11. Isä, muista miljoonia naisia 
ja tyttöjä, jotka on pakotettu 
osallistumaan pornografiaan tai 
palvelemaan miehiä seksiorjina 
kodeissa, bordelleissa, 
seuralaispalveluissa, 
hierontalaitoksissa, 
strippausklubeilla, hotelleissa 
tai kadulla. 
 
12. Jeesus, auta ihmiskaupan 
uhriksi joutuneita 
traumatisoituneita nuoria 
tyttöjä ja naisia. Parittajan, 
raiskaajan tai työnantajan 
vastustaminen johtaa lukkojen 
taakse, lyömiseen, 
nälkiinnyttämiseen ja 
raiskaamiseen. Kanna rakastavalla 
kädelläsi piinaa pakenevaa naista, 
estä epätoivo ja itsemurha-aikeet. 
  
13. Jumala, välitä eri maissa 
tiedotuskampanjoiden sekä 
esitteitä jakavien vapaaehtoisten 
kautta naisille tietoa 
valhetyötarjouksien ja yhteisön 
jättämisen vaaroista. Johdata 
viranomaiset hyödyntämään 
mediaa valhetyötarjousten ja 
harhauttavien, paremman elämän 
lupausten takana olevan 
todellisuuden paljastamisessa. 
 
14. Isä, synnytä naisia 
hyväksikäyttävissä miehissä 
ymmärrys, että monet naiset on 
pakotettu palvelemaan heitä. 
Saata nämä miehet tarjoamaan 

apua naisille, jotta he pääsisivät 
pakenemaan vangitsijoiltaan (Hes. 
33:11). 
 
15. Jeesus, vapauta 
vietnamilaiset, pohjoiskorealaiset, 
laosilaiset, kambodžalaiset ja 
myanmarilaiset tytöt, jotka 
sukulainen tai poikaystävä 
houkuttelee ja myy morsiameksi 
miehelle Kiinaan, Malesiaan tai 
Etelä-Koreaan. 

 
16. Katso ja kosketa niitä naisia, 
jotka työskentelevät prostituution 
ja seksiviihteen parissa. Katso 
heidän rikkinäisyyteensä ja 
kirkasta heille hyvän ja kauniin 
seksuaalisuuden todellisuutta. 
Opeta sekä seksiviihteen tuottajia 
että sen kuluttajia näkemään 
pornon mieltä, kehoa, 
ihmissuhteita ja erityisesti nuoria 
ja lapsia vahingoittava vaikutus.  
  
17. Herra, tee raiskauksen, 
prostituution tai hyväksikäytön 
kokeneet naiset tietoisiksi 
muutostyöstäsi. Eheytä ja 
paranna, jotta luottamus ja 
arvokkuus palautuvat. 
 
18. Tuomme luoksesi Kyproksella 
toimivan päivätyökeskuksen, jossa 
seksiperäisen ihmiskaupan parista 
tuen piiriin päässeet naiset voivat  
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osallistua kuntouttavaan 
toimintaan. Anna näille naisille  
kokemus sinun äärettömästä 
rakkaudestasi ja armostasi. 
Vahvista keskuksen työntekijöitä 
ja vapaaehtoisia heidän 
tehtävissään.   
 
19. Isä, muista naisia, jotka 
kärsivät AIDSista, 
sukupuolitaudeista, 
aliravitsemuksesta, 
tuberkuloosista ja 
pakkoprostituutiosta johtuvista 
tai toistuvien raiskausten ja 
aborttien aiheuttamista 
komplikaatioista. 
 
20. Herra, auta kotinsa ja 
omaisuutensa jättäneitä 
pakolaisia, jotka myyvät 
tyttäriään maksaakseen 
vuokran tai ostaakseen ruokaa. 
 
21. Jeesus, auta Euroopan 
köyhiä maahanmuuttajia 
löytämään kunnollista työtä, 
jotta heitä ei pakotettaisi 
prostituutioon kotimaahan 
jääneen perheen elättämiseksi. 
 
22. Isä, johdata lakien 
noudattamista valvoville 
viranomaisille koulutusta, jotta 
he tuntisivat naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvan väkivallan estämiseen 
liittyvät lait. Saata 
hyväksikäyttäjiä peittelevät ja 
suojelevat viranomaiset 
rangaistaviksi. 
ROVANIEMI: Lähteentien Pirtti, 
Lähteentie 1, klo 18.30 
Evankelisten opiskelijoiden ilta, 
Ihmiskauppa ja Toivoa naisille-
työ, Arja Savuoja. 
 
23. Isä, johdata yhä useammat 
tietoisiksi ihmiskaupan 
tunnusmerkeistä ja riittävän 
rohkeiksi auttaakseen naisia 
pakenemaan hyväksikäyttöä. 
Johtolankoja ovat naisen 
viestinnän rajoittaminen, 
pysyttely asunnossa, 
matkustusasiakirjojen 
puuttuminen sekä eläminen 
rakennuksessa, jossa vierailee 

säännöllisesti miehiä. 
OULU: Pyhän Luukkaan kappeli, 
Yliopistokatu 7, klo 18.30 
Evankelisten opiskelijoiden ilta, 
Ihmiskauppa ja Toivoa naisille-
työ, Arja Savuoja. 
 
24. Jeesus, muista nepalilaisia 
lapsia, naisia ja teinityttöjä, joita 
sukulaiset tai ventovieraat miehet 
raiskaavat ja joskus jopa tappavat 
tai myyvät orjiksi Intiaan, Kiinaan 
ja muihin maihin. 

 
25. Isä, auta aviomiehen 
hyväksikäyttämiä, hylkäämiä tai 
uskottomuuden vaurioittamia 
naisia. Moni kouluttamattomista 
ja ammattitaidottomista naisista 
pakotetaan prostituutioon, jotta 
he voisivat ruokkia lapsensa. 
 
26. Herra, siunaa kristillisiä 
järjestöjä, jotka hankkivat 
turvallisia koteja ja 
ammattikoulutusta tytöille, jotka 
ovat vaarassa joutua seksikaupan 
uhriksi. Johdata järjestöt 
vahvoiksi tekemään Sinun työtäsi 
ja tietämään, ettet anna työn 
mennä hukkaan (1 Kor. 15:58). 
 
27. Jumala, avaa kristityt 
rakkautesi ja myötätuntosi 
kanaviksi fyysisen ja seksuaalisen 

hyväksikäytön syvästi 
haavoittamille naisille ja tytöille. 
 
28. Jeesus, auta lapsia, joita 
laiminlyödään ja pahoinpidellään 
kotona. Monet heistä päätyvät 
prostituution tai pornon ja 
orjatyön loukkuun ulkomailla tai 
jopa omassa yhteisössään. 
 
29. Isä, johdata valtioiden 
hallitukset tekemään yhä 
enemmän köyhyyden 
vähentämiseksi: luomaan 
olosuhteita, joissa ihmiset saavat 
ammatillista koulutusta ja 
löytävät kunniallista työtä. 
 
30. Kristus, auta ihmiskaupan, 
prostituution ja raiskauksen 
uhreja, jotka ovat joutuneet 
niiden ihmisten hylkäämiksi, 
joiden olisi pitänyt suojella heitä. 
Anna heidän parantua ja eheytyä 
Sinussa ja sitä kautta luottaa 
jälleen ihmisiin. 
 
31. Jeesus, armahda tyttöjä, 
jotka pakotetaan paljon itseään 
vanhempien miesten morsiamiksi. 
Joistakin tulee ”tilapäisiä 
vaimoja”, joista on helppo ottaa 
ero tai jotka voi myydä 
prostituutioon. 
 
 
Lähteet:   
http://www.ilo.org/global/public
ations/books/WCMS_575479/lang-
-en/index.htm 
 
https://www.justice.gov/opa/pr/
more-2300-suspected-online-
child-sex-offenders-arrested-
during-operation-broken-heart 
 
https://polarisproject.org 
 
https://www.state.gov/j/tip/rls/
tiprpt/ 
 
www.globalslaveryindex.org/findi
ngs/ 
 
https://www.apnews.com/Human
trafficking 
  



 

 

Toivoa naisille -ohjelmien kuuntelijapalautteita 

 
Elämäni on ollut täynnä vaikeuksia. Olen nyt toisessa avioliitossa ja minulla on 2 lasta. Menin naimisiin hyvin 
nuorena. 19-vuotiaana sain ensimmäisen lapseni. 15-vuotiaana tämä lapsi kuoli liikenneonnettomuudessa. 
Tapaus muutti mieheni luonnetta, eikä hän ollut enää sama mies. 3 vuotta onnettomuuden jälkeen 
menetimme kaiken. Mieheni kuoli sydänkohtaukseen. Nämä vuodet olivat sanomattoman vaikeita. Voimani 
olivat täysin poissa. En käynyt missään kodin ulkopuolella. Naapurit auttoivat minua ruuanlaitossa ja 
siivouksessa. Koin syvää toivottomuutta ja halusin kuolla itsekin. Eräänä päivänä naapurini suositteli minulle 
radio-ohjelmianne. En tiennyt, että hän oli kristitty. Hän kertoi, että ohjelmat ehkä auttavat minua. Minun 
tarvitsisi tehdä mitään muuta kuin kuunnella. Tämä naapurini oli erilainen kuin muut. Hän oli aina 
ensimmäisenä auttamassa toisia, ja toisetkin auttoivat häntä. Tehdäkseni hänelle mieliksi aloin kuunnella 
radio-ohjelmianne. Ajattelin, etteivät radio-ohjelmat voi auttaa ketään. Nyt olen kuitenkin toiveikas; 
rukoilen joka päivä. Olen mennyt uudelleen naimisiin. Rukoilen perheeni puolesta päivittäin. Tiedän, että 
olemme arvokkaita Jumalan silmissä. Vaikka emme ymmärräkään nyt aivan kaikkea, eräänä päivänä kaikki 
selviää. Muutos elämässäni ei tapahtunut hetkessä, mutta ohjelmanne ovat olleet suureksi avuksi. Minulla ei 
ole ollut aikaisemmin mahdollisuutta kertoa elämästäni ja kiittää. 
42-vuotias nainen, Turkki 
 
Rouva Sieng Lai on uskollinen radion kuuntelija Siem Reap:in maakunnasta. Hän soitti meille ja pyysi lisää 
ohjelmia sanoen: “ Olen todella onnellinen ja kiitän Jumalaa voidessani tuoda Toivoa Naisille-ohjelmia 
seurakuntalaisten kuunneltavaksi. Sen jälkeen, kun aloimme kuunnella ohjelmia, olen huomannut, miten 
vanhemmisto on vahvistunut uskossaan Jumalaan ja tullut rohkaistuiksi. Kerron teille eräästä naisesta 
kirkossani. Kuunneltuaan aikansa Toivoa Naisille-ohjelmia, hän alkoi kutsua pienen ryhmän sukulaisiaan 
ylistämään yhdessä ja kuuntelemaan ohjelmia. Sen lisäksi hän kutsui myös naapurin naisia mukaan 
kuuntelemaan radio-ohjelmia. Hän yllättyi suuresti, kun kaikki naiset, jotka hän oli kutsunut luokseen, ottivat 
Jeesuksen vastaan pelastajanaan ja antautuivat kokonaan Jumalalle. Iloitsen nähdessäni, miten seurakuntani 
naiset kasvavat vahvoiksi uskossaan Jeesukseen. Kiitos Jumalalle ja kiitos myös teille ja työtovereillenne, 
jotka tuotatte kaikki hyvät ohjelmat. Pyydän, että tuotatte lisää ohjelmia. 
Kambodza, Khmer 
 
 
Kuvat: TWR ja Shutterstock 

 

 

 

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 


