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”Ihmiskauppa on katala, kaikkialle ulottuva rikos. Uhreja pahoinpidellään, käytetään seksuaalisesti hyväksi 
ja alistetaan pakkotyöhön. Heistä kolmannes on lapsia. Meidän täytyy tehdä paljon enemmän saattaaksemme 
rikolliset tuomittaviksi ja auttaaksemme uhreja rakentamaan elämänsä uudelleen.” YK:n pääsihteeri António 
Guterres

Miten taistella ihmiskauppaa ja naisten 
seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan? 
Kysymykseen ei ole yksinkertaisia 
vastauksia. Selvää kuitenkin on, että 
meidän tulee etsiä näitä naisia ja auttaa 
heitä löytämään sisäinen paraneminen 
ja vapaus.

Prostituution uhreja ei ole helppo 
tavoittaa, sillä heitä valvotaan tiukasti 
eivätkä he voi liikkua vapaasti. 
Auttavien järjestöjen on tehtävä 
yhteistyötä heidän tavoittamisessaan. 
Toivoa naisille -työssä on luotu 
Kätketyt aarteet -kuunnelmasarja, 
jota ihmiskaupan uhreja auttavat 
järjestöt käyttävät tuomaan toivon 
sanomaa Kristuksesta. Naisiin saadaan 
hienotunteisella tavalla yhteys 
mediasoittimen avulla. Se sisältää 

pakkoprostituution loukkuun joutuneiden naisten tosia tarinoita. Ne auttavat käymään muutokseen johtavia 
keskusteluja.

Eräs nainen kertoo: ”Tarinat ovat hyvin koskettavia ja samastuttavia. Voin nähdä joissakin kertomuksissa itseni, 
ja joissakin toisissa kadulla työskentelevien ystävieni elämän. Kertomuksen sosiaalityöntekijä sekä hänen 
rakkautensa ja huolenpitonsa ovat yhtä ihania kuin tapaamieni kristittyjen sosiaalityöntekijöiden rakkaus ja 
huolenpito.”

Mitä tapahtuu, kun nainen onnistuu jättämään pakkotyön? Alkaa pitkä paranemisprosessi, jota vaikeuttavat 
häpeä ja trauman taakka. Pieninkin ärsyke voi särkeä prosessin, ja liian usein nainen palaa entiseen elämään.

Miten voimme tukea kumppaneitamme, joiden työntekijät auttavat henkilökohtaisesti naisia rakentamaan 
uutta elämää? Tästä kysymyksestä syntyi idea luoda Toivon matka -kuunnelmasarja. Haluamme rakentaa 
mediatyökalun, joka tukee naisten hengellistä kasvua ja uuden identiteetin rakentamista Kristuksessa. 
Rukoilisitko Toivoa naisille -työn puolesta, kun luonne uutta kuunnelmasarjaa?

Kätketyt aarteet on saatavana albanian, bulgarian, tšekin, englannin, hindin, unkarin, romanian ja venäjän 
kielillä. Koreankielinen versio on melkein valmis  ja espanjankielinen sekä Brasilian portugalinkielinenkin 
piakkoin. Vaikka ohjelmia voi kuunnella netissä sivustolla www.hishiddentreasures.com, auttamistyötä tekevät 
järjestöt jakavat niitä ensisijaisesti mediasoittimen muistikorttiin talletettuna.

Miia da Silva, TWR:n Euroopan sekä Keski-Aasian, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan Toivoa naisille -työn 
koordinaattori

Toivon matka -ohjelma tukee pysyvää muutosta
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1. Herra, varjele Ukrainan 
työttömiä ja anna heille viisautta 
välttää huijatuksi tuleminen, kun 
ihmiset pahoissa aikeissa tarjo-
avat houkuttelevia työmahdolli-
suuksia ulkomailla. (Jaak. 1:5) 
1.9. PIRKKALA Pappilan rantatu-
pa, Pappilantie 63, klo 18 nais-
ten ilta “Mitä nainen haluaa?”, 
Miia da Silva.

2. Kaikkivaltias Jumala, sinä 
voit tehdä sen, mikä on ihmiselle 
mahdotonta. Lähetä intialaisille 
perheille toimeentulo ja muu-
ta sydämet, jotta tyttäriä ei 
myytäisi seksityöhön. Anna näille 
tytöille mahdollisuus käydä kou-
lua ja oppia uusia taitoja. (Mark. 
10:27) 

3. Herra, pyydämme lisää 
mahdollisuuksia jakaa Saksassa 
soittimille tallennettua Kätke-
tyt aarteet -kuunnelmasarjaa. 
Johdata prostituution piirissä 
olevat naiset löytämään interne-
tin sivu hishiddentreasures.com 
ja yhteys ihmisiin, jotka voivat 
auttaa heitä löytämään turvan 
Jeesuksessa. (Ps. 37:40) 

4. Jumala, auta eteläafrikka-
laisia naisia, jotka ovat pää-
tyneet ihmiskauppaan eivätkä 
voi pelätessään vaaraa puhua 
kokemastaan kenellekään. Avaa 
silmämme näissä tilanteissa 
oleville naisille, anna viisautta 
auttaa heitä. (Ps. 39:2) 

5. Seksiperäinen ihmiskauppa 
on Pohjois-Kyproksella julkinen 
salaisuus. Isä, vaikuta lainsäätä-
jien sydämessä, jotta he puuttui-
sivat kunnolla tähän haastavaan 
ongelmaan. 
(Sananl. 21:1) 

6. Isä, moni lapsi joutuu Filip-
piineillä ihmiskauppaan. Vapauta 
heidät orjuudesta, paranna, 
anna suojapaikka sekä ruokaa, 
koulutus ja toivo sinussa. 
(Ps. 82:4) 

7. Jumala, muista kovissa 
oloissa eläviä naisia Tansaniassa. 
Heitä houkutellaan usein työhön 
Lähi-itään, jossa joitakin heistä 
on kohdeltu kaltoin, raiskattu ja 
jopa tapettu. (Jer. 22:3) 

8. Pandemian aikana ihmiskaup-
pa lisääntyi Ruotsissa, koska siel-
lä ei ollut liikkumisrajoituksia ja 
naisia tuli ulkomailta prostituoi-
duiksi. Isä, lähetä poliisille lisää 
voimavaroja taisteluun tilannetta 
vastaan, tehokasta yhteistyötä 
maiden välille ja pelastuneille 
naisille apua kuntoutumiseen. 
(Ps. 18:17) 

9. Isä, johdata Puolan vapau-
tuneille vangeille suojapaikka ja 
työtä. Auta heitä välttämään lait-
tomia työtarjouksia, jotka voivat 
johtaa uudelleen vankilaan. 
(Sananl. 24:11) 

10.	 Isä,	paranna	kambodžalais-
ten perheiden köyhyyden vuoksi 
myymien naisten ja tyttöjen 
mielet ja sydämet. Lähetä kris-
tittyjen avulla pelastus ja toivo 
sinussa. (Jer. 17:14) 

11. Jumala, muuta lapsia maa-
seudulta kaupunkeihin myyvien 
liberialaisten sydämet ja asen-
teet, jotta lapsikauppa lop-
puu. Anna lapsille turvapaikka, 
ruokaa, koulutusta ja neuvontaa. 
(Ps. 127:3) 

12. Kaikkivaltias Herra, rukoi-
lemme pakkotyön uhrien puo-
lesta Portugalissa. Anna heille 
kunnolliset olosuhteet elämiseen 
ja työntekoon. (Ps. 40:17)

13. Herra, herätä Etelä-Koreassa 
synnintunto ja katumus niissä, 
jotka pyrkivät hyötymään kehi-
tysvammaisten kustannuksella, 
lyövät heitä ja pakottavat työhön 
ilman reilua korvausta. 
(3. Moos. 25:17)

14. Jumala, muista paraguaylai-
sia naisia, jotka on kavalas-
ti houkuteltu prostituutioon 
Eurooppaan. Nouda heidät kotiin 
perheidensä pariin ja sinun yhte-
yteesi. 
(5. Moos. 30:2-4)
14.9. JÄRVENPÄÄ, Vanhakirkko, 
Kirkkotie 2, klo 14 Medialähetys-
piiri, Inernet lähetystyön apuna 
ja Toivoa naisille-työ, Eeva ja 
Jari Vähäsarja.

15. Herra, kiitämme Suomen 
poliisin saamista lisäresursseis-
ta ihmiskaupan tutkimiseksi ja 
tunnistamiseksi. Kiitos, että lakia 
muutetaan, jotta uhreja voidaan 
auttaa entistä tehokkaammin. 
(Ps. 143:9)

16. Herra, sinä annoit anteek-
si sinua vahingoittaneille: ”he 
eivät tiedä, mitä tekevät” (Luuk. 
23:34). Auttakoon esimerkkisi 
meitä kohdatessamme niitä, jot-
ka eivät arvosta naisten elämää 
ja käyttävät heitä laittomilla 
tavoilla. 

17. Herra, pelasta ja virvoi-
ta ulkomaille ihmiskauppaan 
joutuneet romanialaiset naiset. 
Johdata kristilliset yhteisöt ja ih-
miskauppaa vastaan toimivat jär-
jestöt taistelemaan tehokkaasti 
naisten puolesta. (Ps. 40:13)

18. Jumala, auta Pohjois-Kau-
kasian sodan osapuolia heidän 
toipuessaan sodan traumoista. 
Anna heidän etsiä apua ja loh-
dutusta sinulta. Anna viisautesi 
toipuvien kanssa työskentelevil-
le. (Ps. 22:24)



Miian nurkka
Oletko turvassa? Tarvitsetko vapautta? Kirjoita 
HELP (APUA) tähän numeroon. Näin kehotettiin 
julisteessa, joka oli liimattu lentokentän naisten 
wc-kopin sisäpuoliseen seinään. Olin juuri saapunut 
Spokeneen, joka on pieni kaupunki Yhdysvaltain 
Washingtonin osavaltiossa. Ystäväni kertoi myö-
hemmin, että Spokane on ihmiskaupan keskus. Jot-
kut hänen perheenjäsenensä olivat jopa nähneet 
keskellä kirkasta päivää paikallisessa ravintolassa 
ihmiselämän myymistä käteisellä. Joskus pieni 
hetki vessassa voi olla naisen ainoa mahdollisuus 
pyytää apua.

Toisessa Yhdysvaltain lentokentillä usein nähtävillä 
olevassa julisteessa rohkaistaan yleiseen valppau-
teen. ”If you see something, say something”, jos 
näet jotakin, sano jotakin. Vuosia sitten asuessani 
Wienissä näin kuinka nuoria naisia vietiin hierontas-
tudioon, joka oli aivan kerrostaloni sisäänkäynnin 
vieressä. Joka päivä, kun kävelin kotiin yliopistolta 
tai työstä, minua ahdisti kun tiesin mitä lähistöl-
lä tapahtui enkä tiennyt mitä tehdä. En sanonut 
mitään.

Wienissä toimiva Herzwerk auttaa naisia pois pros-
tituutiosta ja käyttää myös Kätketyt aarteet -kuun-

nelmasarjaa työvälineenä. Lähdin kerran Herzwerkin 
tilaisuudesta samaa matkaa naisen kanssa, joka työs-
kenteli kadulla. Kun menimme maanalaiseen ja junan 
vaunu täyttyi, seurasin kuinka hän hävisi ihmisjouk-
koon. Hän sulautui joukkoon ja kuitenkin tiesin, että 
tämä kaunis ja Jumalan silmissä arvokas nainen kantaa 
suurta taakkaa. Hänen on kestettävä kehonsa myy-
mistä päivästä toiseen. Uhri voi olla samaan aikaan 
piilossa ja näkyvissä.

Minusta tuntuu, että olen vihdoinkin löytänyt tapani 
toimia ihmiskappaa vastaan, kun saan olla muka-
na Kätketyt aarteet -hankkeessa. Meillä ei ehkä ole 
mahdollisuutta auttaa ihmiskaupan uhreja käytännös-
sä, mutta voimme kuitenkin taistella näkemäämme 
vääryyttä vastaan. Voimme lisätä tietoisuutta tut-
tavapiirissämme ja verkostoissamme, puhua asiasta 
yksityisesti ja julkisesti. Kaikkein tärkeintä on rukoilla 
kaikkivaltiasta Jumalaa. Rukoillaan, että Jumalan 
rakkaus saisi parantaa yhä useamman sydämen ja 
että piilossa tehtävät rikokset uhreja vastaan tulisivat 
päivänvaloon.

Miia da Silva, TWR Irlanti. TN-työn Euroopan, Kes-
ki-Aasian, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori
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19. Armon Jumala, saata Etio-
piassa ihmiskaupasta pelastu-
neille pääsy palveluihin, joiden 
avulla he voivat kuntoutua ja 
päästä uudelleen mukaan yhteis-
kunnan elämään. Auta Etiopian 
lainsäätäjiä muuttoliikkeen ja 
ihmiskaupan linjausten uudista-
misessa. 
(1. Tim. 1:8-11)

20. Kaikkivaltias Jumala, johdata 
Tanskassa ihmiskaupan uhreina 
olevia naisia huutamaan puolee-
si. Osa heistä tulee Nigeriasta 
pääosin kristityiltä alueilta. Anna 
voimaa paeta prostituutiosta. 
(Ps. 27:1)

21. Jumala, anna Indonesiaan 
viisautta taistella ihmiskaup-
paa vastaan ja noudattaa YK:n 
maailmanlaajuista muuttoliikettä 
koskevaa sopimusta siirtotyöläis-
ten suojelemiseksi ulkomailla. 
(Sananl. 2:7-8)

22. Vaikka Uruguayssa on ihmis-
kaupan vastaisia lakeja, niiden 
noudattavista on vaikea valvoa. 
Herra, vapauta Uruguayn naiset 
ja tytöt, joille luvataan hyvä työ 
Euroopassa, mutta jotka pääty-
vät orjuuteen. (Jes. 61:1)

23. Uskollinen Isä, ole Norsun-
luurannikon kahvi- ja kaakaopel-
loilla pakkotyössä olevien lasten 
kanssa. Johdata köyhät perheet 
suojelemaan lapsiaan heidän 
myymisensä sijaan. (Matt. 19:14) 

24. Ihmiskauppaa tehdään 
Espanjassa päivittäin yli viiden 
miljoonan euron arvosta. Herra, 
johdata rikolliset syytteeseen, 
luopumaan synnistä ja muuttu-
maan. (Jes. 1:17)

25. Kanadassa poliisille raportoi-
duista ihmiskaupan uhreista 97 
prosenttia on naisia ja tyttöjä, 
puolet heistä 18–24-vuotiaita. 
Pyhä Jumala, käytä Kanadassa 
vuonna 2019 hyväksyttyä kan-
sallista strategiaa suojelemaan 
haavoittuvassa asemassa olevia, 
pelastamaan uhrit ja pysäyttä-
mään rikoksentekijät. (2. Piet. 
2:9-10)

26. Ranskassa on noin 20 000 
Itä-Euroopasta, Länsi-Afrikasta ja 
Aasiasta ihmiskauppaan tullutta 
naista. Herra, ohjaa Ranskan 
kristillisiä järjestöjä uhrien aut-
tamisessa. (Matt. 25:35-36)

27. Jumala, saata Intian oikeus-
viranomaiset ymmärtämään ja 
toimeenpanemaan seksiperäistä 
ihmiskauppaa koskevia lakeja, 
rankaisemaan syyllisiä ja kieltäy-
tymään lahjuksista. 
(2. Moos. 23:8)
27.9 KUOPIO NNKY Saaran Kul-
ma, Torikatu 18, klo 13.00–14.30, 
Toivoa naisille-piiri aloitus, Satu 
Hauta-aho

28. Herra, osoita meille, miten 
soluttautua ihmiskaupan verkos-
toihin, jotta naiset voivat pelas-
tua ja palata elämään yhteisössä, 
jossa heitä arvostetaan ja jossa 
he voivat löytää itsekunnioituk-
sen ja elämän tarkoituksen. 
(1. Joh. 1:7) 

29. Herra, lohduta surevia 
perheitä, jotka kärsivät menetet-
tyään tyttären tai pojan seksi- ja 
ihmiskaupan vuoksi. 
(Ps. 62:2) 

30. Herra, herätä seurakuntasi 
toimimaan osaltaan ihmiskaupan 
kitkemiseksi. Lähetä seurakuntiin 
tietoa ihmiskaupan tunnista-
misesta ja ihmisille rohkeutta 
soittaa vihjepuhelimeen, kun he 
epäilevät, että jotain laitonta on 
tekeillä. (Hes. 34:11-12)



Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje

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 vastaa 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/Sanansaattajat

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.hyovalti@sansa.fi.

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

Vuosia sitten koulutin Intiassa seksiperäisen ihmiskaupan uhreille tukea tarjoavien järjestöjen johtavia työn-
tekijöitä. He osallistuivat neljän päivän koulutukseen oppiakseen lisää, miten auttaa seksuaalisen hyväksikäytön 
haavoittamia toipumaan myös sielunhoidon keinoin.
 Kun aloitin, huomasin salin takaosassa pienen nuoren naisen, joka piti käsiään ristissä rinnalla. Hänen 
ilmeensä viestitti: ”Sinä et pysty opettamaan minulle mitään. En edes tunne sinua.” Aistin jännittyneen 
ilmapiirin koulutustilassa. Muutamien minuuttien kuluttua lopetin ja pyysin ryhmää kuvaamaan tunteitaan ja 
mielialojaan. Hetken kuluttua aloin kuulla sanoja kuten kipu, suru, uupumus, viha, nälkä, menetys ja epätoivo. 
Se särki sydämeni. Samalla oivalsin, että nämä johtotehtävissä olevat työntekijät tarvitsivat muuta kuin ohjeita, 
miten välittää toivoa muille. He kaipasivat itsekin toivoa.
 Aloin johtaa meitä yhteiseen rukoukseen ja Jumalan läsnäoloon. Se luo tilaa, jossa pystyy kertomaan toisille 
ja Jumalalle omasta kivustaan. Seurasi tuntien ajan kyyneleitä, hiljaisuutta ja sydäntä avaavia rukouksia. 
Järjestöjen johtajat löysivät itse Jeesuksen tuoman toivon ja valon heidän oman sydämensä pimeyteen.
 Silloinkin kun synkimmät pilvet peittävät taivaan, niiden takana loistaa aurinko ja kuu. Edes pimeimpinä 
hetkinämme Jumala ei ole liian kaukana. Salin takaosassa istuneen nuoren naisen tarina oli synkkä eikä hän ollut 
koskaan ajatellut, miltä toivo näyttää pimeässä.
 Hän oli pienenä tyttönä joutunut näkemään, kun hänen isänsä surmasi hänen äitinsä sytyttämällä tämän 
palamaan. Kun isä meni uudelleen naimisiin, hänen äitipuolensa laittoi pienen tytärpuolensa kadulle. Tyttö 
oli vuosia seksiperäisen ihmiskaupan uhri Intian kaduilla kunnes hänet auttoi sieltä pois järjestö, jonka 
palveluksessa hän nyt oli. Siitä saakka kun hän oli päässyt pois kadulta hänen ainoa tavoitteensa oli pelastaa 
muita kaltaisiaan. Hän ei koskaan pysähtynyt ajattelemaan, että on Jumala, joka rakastaa häntä. Hänen 
mieleensä ei ollut tullut, että olisi mahdollista löytää anteeksiantamus ja rauha sydämeen. Jumala astui 
sisään hänen sydämeensä silloin kun hän odotti sitä vähiten. Se tapahtui neljän päivän koulutuksessa, jota veti 
ulkomaalainen kouluttaja.
 Emme saa luopua toivosta! Vain Jumala tietää, mitä tarvitaan että voimme löytää pysyvän rauhan joka 
päivä. Joka päivä meillä on mahdollisuus rohkaista, luoda turvaa ja olla avuksi toivon etsijöille, kun he haluavat 
kertoa pimeydestään ja kivustaan. Voimme päivittäin päättää luottaa Jumalaan ja uskoa, että hän tekee työtä 
tässä maailmassa ja tuo toivoa naisille kaikkialle maailmaan ja kaikille sukupolville. Jumala haluaa käyttää sinua 
ja minua välittämään tätä sanomaa sanoin ja teoin.
 Emme pelkää pimeää omassa elämässämme tai toisten elämässä, koska Jeesuksen valo loistaa meissä ja tuo 
ikuisen toivon.

”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

Hänessä sydämeni iloitsee,
Peggy Banks, Kansainvälisen työn johtaja – TWR/Toivoa naisille


