
  

TOIVOA NAISILLE RUKOUSKALENTERI TAMMIKUU 2021  

RUKOILEMME TYTTÖJEN JA NAISTEN KOULUTUKSEN  
PUOLESTA 
 
Jo ennen koronapandemiaa tyttöjen ja naisten pääsy kouluun oli Nepalissa vaikeaa kastijärjestelmän ja 
yhteiskunnallis-taloudellisen tilanteen vuoksi. Vain 57 prosenttia nepalilaisista naisista on lukutaitoisia. Kun tytöt 
eivät käy koulua, heidän valinnanmahdollisuutensa ovat rajalliset. Monesta tulee lapsimorsian, joka on 
taloudellisesti täysin riippuvainen aviomiehestään. Elinpiiri rajoittuu kodin velvollisuuksien hoitamiseen. 
Menevätpä kouluttamattomat tytöt ja naiset naimisiin lapsina tai myöhemmin, he ovat vaarassa päätyä 
henkisesti ja fyysisesti epäterveellisiin elinoloihin. 
 
Nepalin TWR (Trans World Radio) ja Toivoa 
naisille (TN)-työ ponnistelevat yhdessä lisätäkseen 
naisten kouluttamista. Moni näistä naisista elää 
maaseudulla. 
 
Vuonna 2018 Nepalin TWR rahoitti puolen vuoden 
lukutaito-ohjelman, johon osallistui 12 naista ja 
kaksi miestä. He oppivat lukemaan ja 
kirjoittamaan yksinkertaisia lauseita nepalin ja 
englannin kielillä. Heille opetettiin myös 
peruslaskutaitoja. Ryhmän palaute oli 
rohkaisevaa. Osallistujat olivat kiitollisia 
voidessaan lukea kylttejä sekä käyttää kännykkää 
ja kuunnella sillä TN-radio-ohjelmia 
muistikortilta. 
 
Vuoden 2020 alussa 30 naista itäisestä Nepalista kokoontui kolmen kuukauden pituiselle 
perusharjoittelukurssille. Ompelutaidon oppiminen auttoi naisia ansaitsemaan elantoa, jolloin perheiden 
taloudellinen tilanne koheni. Kurssilla kerrottiin myös TN-ohjelmista. Jotkut olivat jo ohjelmien kuuntelijoita, 
toiset taas kuulivat ensimmäistä kertaa, mitä Jeesukseen luottaminen tarkoittaa. 
 
Nepalissa on ollut pandemian vuoksi paljon pelkoa ja ahdistusta. TWR:n työntekijät matkustivat viiden päivän 
ajan kylästä kylään ja opettivat naisia ja lapsia pitämään huolta terveydestään ja hygieniastaan. Myös WHO:n 
ohjeiden mukaista käsienpesua neuvottiin. Koulutukseen osallistuville naisille annettiin lahjaksi saippuaa, 
kasvomaskeja, hammasharjoja ja hammastahnaa. Neuvonta auttoi vähentämään koronaviruksen aiheuttamaa 
ahdistusta. Yli 210 lasta ja 300 naista osallistui opastukseen. Koulutuksessa käytettiin koronaviruksesta kertovia 
TN-ohjelmia, TWR:n Facebook-sivuja ja YouTube-kanavaa. 
 
Kun pandemia muuttaa hengellisen työn toimintatapoja, Nepalin TWR ja TN-työ jatkavat nepalilaisten 
auttamista jakamalla terveystietoa ja Jumalan Sanaa. Näitä naisia ja lapsia ei ole unohdettu. 
 



 

Rukoilemme tyttöjen ja naisten koulutuksen puolesta
TAMMIKUU 2021 

1. Herra, sinä näet väliinputoajat 
ja voit avata heille tien. Neuvo 
Afrikan yhteisöille tapoja antaa 
lapsille mahdollisuus oppia luku-, 
kirjoitus- ja laskutaito, jotta he 
voivat menestyä elämässä. (Sa-
nanl. 1:1-7) 

2. Isä, virratkoon rauhasi ja rak-
kautesi opiskelijoiden ja opetta-
jien elämään Paraguayssa. Anna 
rajoituksista johtuvan uupumuk-
sen ja ahdistuksen väistyä. Täytä 
jokainen uuden kouluvuoden aloit-
tava voimalla, toivolla ja ilolla. 
(Matt. 11:28-30) 

3. Herra, tarvitsemme sinua kipe-
ästi, jotta voit vaikuttaa yhteisö-
jemme pimeydessä. Tämä ei ta-
pahdu väellä eikä voimalla, vaan 
hengelläsi, joka tekee työtään 
meissä ja meidän kauttamme, 
jotta voimme täyttää tahtosi tässä 
maailmassa. (Sak. 4:6) 

4. Herra, anna viisas sydän Puolan 
kouluviranomaisille, opasta laati-
maan Sanasi kanssa linjassa olevat 
opetussuunnitelmat. (Sananl. 
4:12-15) 

5. Isä, anna Kambodžan naisten 
saada arvokasta käytännön tietoa 
Toivoa naisille (TN)-ohjelmien 
“elämää varten” -osuudesta ja 
rohkaisua ja toivoa “sielua var-
ten” -osuudesta. (Room. 15:4) 

6. Herra, Kiinan maaseudulla köy-
hyys tarjoaa vain vähän mahdolli-
suuksia, ja monet vanhemmat 
laittavat poikansa kaupunkiin töi-
hin. Johdata heikon koulutuksen 
kierre katkeamaan. Johdata vuo-
ristokylien opettajien virkoihin hy-
viä opettajia, jotka antavat kyliin 
jääneille tytöille korkealaatuista 
koulutusta. (Fil. 1:6) 

7. Herra, muuta vanhempien sydä-
met ja maaseudun kulttuuria Tur-
kissa, jossa monet 14- ja 15-vuoti-
aat tytöt pakotetaan naimisiin ja 
lopettamaan koulunkäynti, vaikka 
se onkin virallisesti kiellettyä. (Sa-
nanl. 8:10-11) 

8. Jumala, ylistämme sinua, että 
tytöillä on Kanadassa sama 

mahdollisuus ja oikeus koulutuk-
seen kuin pojilla. Anna tyttöjen 
käyttää tätä mahdollisuutta kas-
vaa sinun suunnitteleminasi luo-
muksina, nuorina naisina. (Jer. 
29:11) 

9. Jeesus, johdata Nepaliin varat 
lukutaitokoulutukseen sekä nai-
sille hyviä työpaikkoja ja vapautus 
köyhyyden ja ahdistuksen kah-
leista. Käytä lukutaitokoulutusta, 
jotta naiset saavat mahdollisuu-
den lukea Sanaasi ja ottaa vastaan 
pelastuksen Sinulta. (Jes. 61:1) 

10. Herra, johdata Norsunluuran-
nikolle lakeja, jotka takaavat op-
pivelvollisuuden kaikille. Anna 
tyttöjen saattaa opintonsa pää-
tökseen, ettei-
vät ne kes-
keydy pakkoa-
vioitumisen, 
raskaaksi tule-
misen tai sek-
suaalisen väki-
vallan vuoksi. 
(2. Tim. 4:7) 

11. Ymmär-
rämme, ettei 
rukoileminen 
ole kaikille 
luontaista. 
Herra, anna 
viisautta TN-työhön, jossa halu-
taan oppia rukoilemista. Synnytä 
kansaasi kaipaus puhua sinulle ja 
rukoilla yhdessä kaikkien kansojen 
puolesta. (Ps. 17:6-7) 

12. Jumala, auta heimojakojen 
vaivaamia maita. Yhdistä, tuo 
sopu ja rauha näille usein riitaisiin 
ryhmiin kuuluville. (Ps. 133:1) 

13. Hyvän peruskoulutuksen saa-
mista pidetään yleisesti ihmisoi-
keutena, mutta opetus ei ole mo-
nissa koulutusjärjestelmissä laa-
dukasta. Herra, auta Etelä-Afrikan 
viranomaisia pitämään koulutusta 
ensiarvoisen tärkeänä perusoikeu-
tena, joka kuuluu jokaiselle lap-
selle. (Job 34:4) 

14. Herra, sydämemme murtuu, 
kun kuulemme Etelä-Korean nuor-
ten kouluväkivallan, kiusaamisen 
ja kouluun liittyvän liiallisen 

kilpailun aiheuttamista kasvavista 
itsemurhaluvuista. Anna nuorten 
löytää suoja, lepo ja rauha si-
nussa. (Sananl. 8:32-36) 

15. Herra, tee TN-työlle mahdol-
liseksi tuottaa ääni- ja videoai-
neistoa, joka auttaa rukousryhmiä 
ymmärtämään, kuka Jumala on, 
mitkä ovat hänen arvonsa ja mitä 
hänen lupauksiinsa liittyy. (Jes. 
40:8) 

16. Jumala, kiitos Liberian TWR:n 
(Trans World Radio) ja TN-työn 
henkilökunnan ponnistuksista edis-
tää tyttöjen ja naisten opetusta, 
kun Raamattua luetaan ääneen ja 
opetellaan ulkoa rukousryhmien 
kokoontumisissa. (Joos. 1:8) 

17. Herra, lähetä Intian maaseu-
dun tytöille ja naisille lisää mah-
dollisuuksia kouluttautua ja kuulla 
TN-ohjelmien hengellistä ja elä-
mäntaitojen opetusta. (Sananl. 
1:20-21) 

18. Isä, vuodata siunauksesi Nor-
sunluurannikon TN-työryhmälle, 
joka opettaa naisille helmikirjon-
taa, koristelua, leipomista ja om-
pelemista. (2. Moos. 31:3) 

19. Herra, opeta Suomen kansaa 
tunnistamaan ennakkoluulot ja 
stereotypiat, joita suomalaisilla 
on muita kulttuureja ja kansoja 
kohtaan. Auta ymmärtämään rak-
kaudella luomistyösi moninaisten 
osasten ykseys. (Kol. 3:14) 

20. Herra, ylistämme sinua, että 
käytät TN-radio-ohjelmia opetta-
maan Paraguayn naisille elämän-
taitoja ja raamattutietoa.  
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Tuhansia opetetaan guaranin kie-
lellä, ja naisvangit löytävät va-
pauden tunne-elämälleen ja sie-
lulleen. (Gal. 5:1) 

21. Indonesian neljän miljoonan 
köyhän tytön ja pojan pitää tehdä 
työtä ja kerjätä saadakseen per-
heelleen tuloja. Isä, synnytä kris-
tillisiä avustusryhmiä ja hallituk-
sen ohjelmia, jotta he saavat kou-
lutusta ja perusravitsemuksen. 
(Sananl. 19:17) 

22. Herra, anna Norjan kristityille 
opiskelijoille rohkeutta kertoa 
avoimesti uskostaan. Moni ei us-
kalla puhua, kun ei tiedä, miten 
sen voisi tehdä luontevasti. Joh-
data heille opastusta ja voimaa 
todistaa kristillisestä uskostaan 
muille. (2. Tim. 2:2) 

23. Herra, suojele opettajia Brasi-
lian karuilla ja väkivaltaisilla alu-
eilla. Anna heidän toimia muutok-
sen välittäjinä. (5. Moos. 31:6) 

24. Jumala, pyydämme mahdolli-
suuksia esitellä Etelä-Afrikan ru-
kousryhmille raamatunlukusuunni-
telmaa ja koko Raamatun luke-
mista vuodessa yhdessä muiden 
kristillisten radio-ohjelmien kuun-
telijoiden kanssa. (2. Tim. 3:16) 

25. Isä, johda vapaaehtoiset ystä-
viksi ja opettajiksi maahanmuut-
tajanaisille, jotka eivät ymmärrä 
eivätkä osaa puhua ruotsin kieltä. 
Tuo pelastus näille maahanmuut-
tajille, jotka kuuntelevat “Terve-
tuloa Ruotsiin” -ohjelmaa, joka 
koostuu kymmenestä ruotsalai-
suutta ja kymmenestä Jumalan 
pelastussuunnitelmaa käsittele-
västä jaksosta. (Jes. 58:6) 

26. Jumala, ylistämme sinua, että 
Uruguayn naiset ja tytöt saavat 
tukea tavoittelemaansa koulutuk-
seen ja valmennukseen. Käytä 
edelleen TN-ohjelmia rohkaise-
maan naisia ja tyttöjä, jotta he 
pyrkisivät tekemään kaiken hyvin. 
(Fil. 4:8) 

27. Isä, johdata Etelä-Korean or-
voille ja toimeentulon kanssa 

kamppailevien perheiden lapsille 
koulutusmahdollisuuksia. (5. 
Moos. 10:18) 

28. Isä, kiitos Kiinan nopeasti kas-
vavasta lukutaitoisten joukosta. 
Lukutaitoisten naisten osuus on 
kasvanut viimeisten 18 vuoden ai-
kana 51,14 prosentista 95,15 pro-
senttiin. (Job 5:16) 

29. Herra, johdata vaikutusvaltai-
set henkilöt ja viranomaiset pa-
nostamaan Brasiliassa koulutuksen 
laatuun peruskoulusta yliopistoon 
saakka. Pyydämme opettajille ra-
hoitusta ja koulutusta. (1. Tim. 
5:18) 

30. Herra, anna TN-työn vetäjille 
viisautta heidän käyttäessään ru-
kouskalenteria ja muita välineitä 
luku- ja kirjoitustaidon perusasioi-
den opettamiseksi rukousryhmien 
naisille. (Jaak. 1:5) 

31. Jumala, eheytä puolalaisten 
tunne-elämää ja yhdistä jakautu-
nutta kansaa. (2. Aikak. 30:12).

 
 
 
 

 

Miian nurkka 
 
Kansainvälisen Toivoa naisille -työn arvoiksi on määritelty 
koulutus (engl. Education), varustaminen (engl. equipping) 
ja rohkaisu (engl. encouragement). Nämä arvot näkyvät toi-
vottavasti kaikilla työmme osa-alueilla. Kaikki kansainvälisen 
työ aluekoordinaattorit ovat rukousliikkeemme johtajan 
Peggy Banksin johtajuuskoulutuksessa saaneet tehtäväkseen 
miettiä omia arvojaan, jotka ohjaavat heidän päivittäistä 
työtään ja päätöksentekoaan. 
 
Tiedostamme sen tai emme, arvomme näkyvät arjessamme 
monella eri tasolla: elämäntavoissa, erilaisissa valinnoissa, 
puheessa, käytöksessä, asenteissa, mieltymyksissä, jne. – lis-
taa voisi varmasti jatkaa lähes loputtomiin. Välillä kuitenkin 
arvojen ja todellisuuden välillä voi olla riitasointua. Arvos-
tamme terveyttä, mutta emme kuitenkaan saa itseämme 
ovesta ulos ja lenkkipolulle. Tai voimme pitää ystävällisyyttä 
tärkeänä, mutta käyttäytyä ilkeästi, kun joudumme stressaa-
vaan tilanteeseen. Miten arvoista tulee käytöstä ohjaavaa 
arkea, joka tulee kuin selkärangasta? 

Toivoa naisille -työssä arvot ovat työnäkymme ja kutsumuk-
semme pohjana. Meidän tavoitteenamme on kouluttaa, roh-
kaista ja varustaa naisia rukoilemaan, kuuntelemaan, oppi-
maan, kasvamaan ja antamaan omastaan median, pienryh-
mätoiminnan ja johtajuuden kautta. Tässä kaikessa arvot 
eletään todeksi suurten linjojen tavoitteiden ja tärkeysjär-
jestyksen asettelusta aina paikallisiin päätöksiin ja projek-
tien valintaan asti. Arvojen seuraaminen vaatii kurinalai-
suutta, sillä on helppoa ajautua ajatukseen, että on oltava 
”kaikkea kaikille”. Mutta jos arvot on selkeinä itselle ja ne 
huomioidaan sekä pienten että suurten päätösten yhtey-
dessä, on helpompaa olla eheämpi ihminen tai yhteisö. 
 
Uusi vuosi on uusi mahdollisuus. Miten voit elää todeksi arvo-
jasi, niin että arjestasi tulee todellakin arvojesi arvoista? 
 
Miia DaSilva, TWR. TN-työn Euroopan, Keski-Aasian, Lähi-
Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori



  

 

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje 

 
”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. 
Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, 
siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. (Psalmi 23: 1-3) 
 
Rakkaat ystävät, 
 
Mitä Raamattu tarkoittaa virvoituksella? (Englanninkielisessä Raamatussa sanan ”virvoittaa” paikalla on ”restore”, joka 
voidaan suomentaa entisöidä, ottaa uudelleen käyttöön, antaa takaisin, parantaa, suom. huom.) 
 
Englanninkielisessä sanakirjassa ”restore” selitetään englanniksi sanoilla palauttaa joku tai jokin alkuperäiseen kuntoon, 
paikkaan tai asemaan. 
 
Kansainvälisen Toivoa naisille -liikkeen vuoden 2021 tunnussana on ”virvoittaa”. Teemaan valituissa psalmin 23 jakeissa 
sanotaan, että Hyvä Paimen antaa meidän levätä, johdattaa meitä vetten ääreen ja virvoittaa sielumme. 
 
Mitä virvoittaminen merkitsee sinulle vuonna 2021? Onko elämässäni hetkiä ja olosuhteita, joissa saat kokea Hyvän Paime-
nen ohjaavan sinut lepäämään? Onko tilanteita, joissa tunnet Jumalan johtavan sinut vetten ääreen? Kuinka hän virvoittaa 
sieluasi? 
 
Toivoa naisille -rukoilijat rukoilevat tammikuussa tyttöjen ja naisten koulutuksen puolesta ja helmikuussa hengellisen kas-
vun puolesta. Me pyydämme, että Jumala virvoittaisi sydäntämme ja elämäämme vuonna 2021. Voimmeko kokea tätä 
virvoitusta? Olen kiitollinen siitä, että Jumalan sana antaa meille jatkuvasti toivoa näinäkin epävarmoina aikoina. ”Ruoho 
kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iäti.” (Jes. 40:8) 
 
Jeesuksen valo loistaa silloinkin, kun koemme synkkiä hetkiä ja elämämme tuntuu särkyvän. Hän tuo toivon maailmaan, 
jossa on paljon ongelmia, vihaa ja vastakkainasettelua. Älä murehdi elämäsi rikkinäisyyttä. Jeesuksen valo loistaa särje-
tyn läpi niin että koko maailma näkee sen. (2. Kor. 4:6-10) 
 
Kuljetaan tietoisina Jumalan tarjoamasta virvoituksesta. Hän voi käyttää rikkinäisyyttämme loistaakseen valoaan rikkinäi-
seen maailmaan. ”Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.” (Ps. 34:19) 
 
Hänessä sydämemme iloitsee, 
Peggy Banks 
Kansainvälisen työn johtaja - TWR/Toivoa naisille 

 
 
Kuvat: TWR 
 

 

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 14111  Arabia 
2222 35103 Kätketyt aarteet -hanke 
 
Kuukausilahjoitus on varma ja vaivaton!  
Kysy lisää: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 3541, pirjo.hy-
ovalti@sansa.fi. 

 
Keräyslupa Manner-Suomi RA/2020/1017, myönnetty 
26.08.2020, Poliisihallitus. Voimassa 01.01.2021-. Ke-
rättävät varat käytetään Medialähetys Sanansaattajat 
ry:n vuosibudjetin mukaisesti kristilliseen mediatyö-
hön ulkomailla ja Suomessa. Kts. lisää sansa.fi 

 

TWR Women of Hope -rukousliike lievittää naisen hä-
tää yli 100 maassa.  
Suomessa Toivoa naisille -työtä toteuttaa Medialähe-
tys 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 
toivoanaisille@sansa.fi ja etunimi.sukunimi@sansa.fi 
vaihde 019 457 7700 avoinna arkisin klo 10—15  
 
Seuraa meitä: sansa.fi, toivoanaisille.fi ja 
twrwomenofhope.org,  
facebook.com/Sanansaattajat ja twitter.com/Sanan-
saattajat 


