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Naisen kokema väkivalta vaikuttaa kaikkiin hänen elämänsä alueisiin: se heikentää fyysistä ja henkistä vointia, 
vahingoittaa lisääntymisterveyttä sekä satuttaa sosiaalisesti ja taloudellisesti. YK:n Maailman terveysjärjes-
tön WHO:n mukaan noin joka kolmas nainen maailmassa on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, jonka 
tekijä on useimmiten kumppani. Ilmoitukset perheväkivallasta ovat lisääntyneet voimakkaasti koronapande-
mian liikkumisrajoitusten aikana, kun naiset ovat olleet enemmän kumppaneiden lähettyvillä ja siten alttiina 
kaltoinkohtelulle. Samaan aikaan apua on ollut entistä vaikeampi saada.

Väkivalta on yleisintä yhteiskunnissa, joissa on totuttu rajoitta-
maan naisten kouluttautumismahdollisuuksia ja näin heikentä-
mään heidän sosiaalista asemaansa. Esimerkiksi eräässä Keski-Aa-
sian maassa vaimojaan ja lapsiaan pahoinpitelevät miehet eivät 
yleensä saa rangaistusta, koska laki ei vaadi sitä. Muutos parem-
paan kuitenkin tapahtuu vähitellen. Esimerkiksi vuonna 2014 
voimaan tullut Istanbulin sopimus eli Euroopan neuvoston yleisso-
pimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemi-
sestä ja torjumisesta on hyväksytty 46 maassa.

Kun maailmassa tunnistetaan naisiin kohdistuvan väkivallan määrä 
ja vaikutus, sitä voidaan ehkäistä suunnitelmallisesti. Yksi suun-
nitelma sisältää seitsemän RESPECT -sanan eli suomeksi kunnioit-
taa-sanan kirjaimilla alkavaa asiaa: suhdetaitojen kehittämisen, 
naisten voimaannuttamisen, palveluiden tarjoamisen, köyhyyden 
vähentämisen, turvallisten ympäristöjen, kuten koulujen, perus-
tamisen, lasten hyväksikäytön ehkäisemisen sekä asenteiden ja 
lakien muuttamisen. (relationship, empowering, service, poverty, 
environment, child, transforming)

Uudet lait ja toimintasuunnitelmat ovat välttämättömiä ja ne 
edistävät naisten suojelua. Naiset tarvitsevat kuitenkin myös para-
nemista väkivallan aiheuttamasta traumasta. Kun nainen kääntyy 
tuskassaan Jumalan puoleen, Jumala ”parantaa sen, jonka mieli 
on murtunut, ja sitoo hänen haavansa” (Ps. 147:3). Hän muistut-
taa naisille: ”minä olen sinun Jumalasi, minä vahvistan ja autan 
sinua” (Jes. 41:10). Mikään maailmassa ei voi erottaa meitä Jumalan määrättömästä rakkaudesta (Room. 8:38-
39).

Jumala käyttää Toivoa naisille (TN)-työtä näissä vaikeissa olosuhteissa. Arabiankielisen ”Koska hän rakastaa 
minua, olen muuttunut uhrista mestariteokseksi”-sarjan jaksot osoittavat naisille, miten he voivat eheytyä 
fyysisestä, emotionaalisesta, sanallisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta tai uskonnollisesta hyväksikäytöstä. 
Ohjelmat rohkaisevat naisia pysymään lujina, auttavat löytämään toivon Jeesuksessa ja antavat heille mahdol-
lisuuden muuttaa yhteisöjään. Arabiankielinen TN-työ tavoittaa kuulijoitaan myös sosiaalisen median avulla, 
kuuntelee ja keskustelee hädässä olevien naisten kanssa ja  ohjaa heitä rakastavan ja huolehtivan Jumalan luo.

Kun rukoilet väkivaltaa kokeneiden naisten puolesta, pyydä, että he saavat kokea Jumalan rakkauden ja 
anteeksiannon. Jumala haluaa parantaa ja ”virvoittaa, nostaa syvyyksistä” (Ps. 71:20). Paraneminen lujittaa 
naisia heidän jumalasuhteessaan, auttaa löytämään vapauden ja antamaan anteeksi myös heitä satuttaneille.

Esther Chen, TWR/Toivoa naisille -työn kansainvälisen toimiston työharjoittelija
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1. Isä, liikkumisrajoituksiin 
liittyvä stressi on lisännyt 
Japanissa naisiin kohdistuvaa 
fyysistä, henkistä, taloudellista 
ja seksuaalista väkivaltaa. Osoita 
naisille turvapaikka ja apu, 
ohjaa löytämään sinut valoksi 
pimeyteen. (Ps. 31:4)

2. Kanadassa kuusi kymmenestä 
alkuperäiskansan naisesta kertoo 
fyysisestä tai seksuaalisesta 
pahoinpitelystä. Isä, muuta 
kulttuurin mielenmaisema, 
käytännöt ja lait, jotta naiset 
voivat elää vailla väkivallan 
pelkoa. (Jes. 41:10)

3. Herra, muuta naisia 
epäkunnioittavasti kohtelevien ja 
hyväksikäyttävien miesten sydän 
ja mieli Intiassa. Johdata naisille 
kunnioittava kohtelu, suojelu, 
koulutus ja rauha Jeesuksessa 
Kristuksessa. (Ps. 4:8)

4. Kaikkivaltias Herra, ylistäm-
me sinua Suomessa käyttöönotet-
tavasta lähisuhdesurmien selvi-
tystyökalusta lähisuhdeväkivallan 
ja -surmien ehkäisemiseksi. 
(Sananl. 30:5)

5. Armon Jumala, suojele 
Norsunluurannikon koulutyttöjä, 
etteivät opettajat raiskaa 
heitä. Anna naisten sukuelinten 
silpomiskäytännön loppua 
kokonaan, johdata uhreille 
kunnollinen terveydenhuolto. 
(Ps. 5:11)

6. Isä Jumala, huolehdi Tans-
kassa itsetuntonsa menettäneistä 
naisista, joilla ei ole voimaa pae-
ta kotona tapahtuvaa väkivaltaa. 
Virvoita, anna toivo. (Ps. 68:20)

7. Perheväkivalta on hajottanut 
Koreassa perheitä ja siitä on 
seurannut, että lapset karkaavat. 
Sama käyttäytymismalli jatkuu. 
Isä, korjaa perheenjäsenten 
välit. (Ps. 147:3)

8. Portugalissa 67 prosenttia 
nuorista ajattelee, että väkivalta 
on hyväksyttävää seurustelusuh-
teessa. Herra, johdata heille 
ymmärrystä todellisesta rakkau-
desta ja toisen kunnioittamises-
ta. 
(1. Joh. 4:10-11) 

9. Stressi, köyhyys, liikkumis-
rajoitukset ja työttömyys ovat 
osaltaan lisänneet raiskauksia ja 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 
Uruguayssa. Herra, auta ihmisiä 
ratkaisemaan yhdessä ongel-
miaan ja löytämään terveitä ta-
poja lievittää stressiä. (Fil. 2:2)
9.10. SUONENJOKI Kirkko, 
Asemakatu 13, Tavataan 
kirkonmäellä -lähetystapahtuma, 
klo 10 Lähetystyön 
mahdollisuudet uudessa ajassa 
-paneelikeskustelu, Satu 
Hauta-aho. Paneelikeskustelun 
jälkeen klo 11-14 Sansan työn 
esittelyä seurakuntakodilla, 
Siioninsillankatu 1, Hauta-aho.

10. Jumala, varjele tyttöjä 
Zimbabwessa sukulaisten 
hyväksikäytöltä ja raiskaukselta. 
Älä anna perheenjäsenten 
vaieta hyväksikäytöstä ”perheen 
kunnian varjelemiseksi”, 
vaan osoita heille heidän 
velvollisuutensa suojella, 
rakastaa ja arvostaa näitä lapsia. 
(Sananl. 18:5)

11. Herra, saata Romaniassa ka-
tumukseen ja ne, joiden särkynyt 
sydän saa vahingoittamaan mui-
ta. Virratkoon heihin uudistava 
rakkautesi, jotta he voivat oppia 
rakastamaan toisia. (Tit. 2:12)

12. Herra, auta väkivallasta 
kärsiviä naisia Paraguayssa. 
Johdata kristityt auttamaan 
heitä pakenemaan väkivaltaa 
ja vapautumaan Sanasi kautta. 
(Joh. 8:36)

13. Herra, tuomme eteesi 
alkoholista riippuvaiset miehet ja 
naiset Puolassa. Paranna heidän 
sielunsa, jotta he eivät käyttäisi 
hyväksi puolisoaan tai laiminlöisi 
lapsiaan. (Sananl. 20:1)

14. Herra, muista naisia 
ja lapsia Ranskassa, jossa 
perheväkivalta on lisääntynyt 
liikkumisrajoitusten aikana. 
”Miehet, rakastakaa vaimoanne, 
älkää kohdelko häntä tylysti.” 
(Kol. 3:19)

15. Jumala, tervehdytä Poh-
jois-Kaukasiassa väkivaltaa koke-
neiden naisten sekä rakastaviin 
perhesuhteisiin uskonsa menettä-
neiden venäläisnaisten sydämet. 
(Ps. 72:13-14)

16. Isä, muuta Etiopian 
kulttuurin asenteita ja 
käytäntöjä, joissa suvaitaan 
ja mahdollistetaan naisiin 
kohdistuva väkivalta. 
Etiopialaisista naisista 19 
prosenttia kertoo kumppanin 
vahingoittavan heitä fyysisesti, 
ja moni nainen tarvitsee hoitoa 
vammoihinsa. Isä, paranna 
heidät! (Ps. 30:3)

17. Isä, tue Ruotsissa 
syrjäytyneitä ja vähävaraisia. 
Varjele heitä stressiltä, joka voi 
johtaa lähisuhdeväkivaltaan. 
(Ps. 94:19)

18. Grönlannissa 
väkivaltarikosten taustalla 
on sosiaalisia ongelmia 
kuten päihteiden käyttöä ja 
työttömyyttä. Herra, synnytä 
hengellistä heräämistä, jotta 
ihmiset kääntyisivät puoleesi. 
(Hes. 11:19)

19. Kaikkivaltias Jumala, 
ylistämme sinua Indonesian 
poliisista, joka toimii nopeasti 
kuullessaan väkivallasta. 
”Herra, sinä kuulet, mitä köyhät 
kaipaavat.” (Ps. 10:17-18)

20. Taivaallinen Isä, saata 
Espanjassa perheväkivaltaan 
syyllistyneet oikeuteen. 
Herätä katumukseen ja 
elämänmuutokseen. (Ps. 11:5)

21.	 Isä,	muista	kambodžalaisia,	
jotka eivät kerro raiskauksesta 
hävetessään ja pelätessään 
jonkun kostavan perheelle. Anna 
rohkeutta, apua ja suojelua. 
(Ps. 91:2)

22. Isät tai huoltajat raiskaavat 
kuukausittain 10–15 tyttöä 
Liberiassa. Rakas Jumala, 
johda poliisi pidättämään 
heidät ja asettamaan rikolliset 
syytteeseen. (Ps. 103:6)

23. Väkivalta on lisääntynyt 
Etelä-Afrikassa. Kaikkivaltias 
Jumala, suojele uhreja 
kodeissaan, joissa he yleensä 
joutuvat raiskatuksi ja 
perheväkivallan uhriksi. 
(Jes. 32:18)



Miian nurkka
Tätä Miian nurkkaa kirjoittaessani olen ollut Sansan 
lähettämänä maailman suurimman medialähe-
tysjärjestön TWR:n palveluksessa Toivoa naisille 
(TN)-työssä tasan vuoden. Erikoiseen koronavuo-
teen on mahtunut paljon siunauksia ja kiitoksen 
aiheita mutta myös haasteita. Uusi tehtävä, kolle-
gat, asuinmaa Irlanti, kotiseurakunta ja pandemian 
rajoittama elämä ovat olleet kuin tabula rasa, 
tyhjä taulu, johon rupesin luonnostelemaan uuden 
näköistä arkea.

Viime vuoden aikana olen oppinut, että Toivoa 
naisille -työn Euroopan Keski-Aasian, Lähi-idän ja 
Pohjois-Afrikan aluekoordinaattorin tehtävässäni 
korostuvat hengellisen puolen lisäksi työn arjessa 
viestinnän tärkeys ja kyky tasapainotella eri mai-
den ja monilla kielillä tehtävän työn välillä. Olen 
yhteydessä noin 30 TN-työn vetäjään 26 eri maasta 
tai maaryhmästä. Esimerkiksi Keski-Aasian maat 
lasketaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Normaaliaika-
na tapaamiset, koulutukset, konferenssit ja muut 
tapahtumat ja niiden koordinointi ovat myös osa 
tehtäviäni.

Eri maiden paikalliset koordinaattorit vastaavat 
muun muassa ohjelmien tuotannosta, rukouskalen-

terin kääntämisestä ja jakelusta sekä yhteydenpidosta 
kuuntelijoihin. Koska työalue on laaja ja ohjelmakieliä 
on useita, aluekoordinaattorina en pysty olemaan mu-
kana kaikissa paikallisen työn yksityiskohdissa. Yhteys 
Sansan kautta Suomeen on siinä mielessä ainutlaatui-
nen, että alueellinen TN-työn koordinaattori näkyy ja 
kuuluu myös Suomen paikallisessa työssä, esimerkiksi 
tässä suomenkielisessä rukouskalenterissa.

Palvelen kahteen suuntaan sekä maailmanlaajuisen 
työn johtajan Peggy Banksin kansainvälisessä johtotii-
missä, että tukemalla kansallisten koordinaattoreiden 
toimintaa. Lisäksi vastaan muun muassa Euroopan ja 
CAMENA-alueen TN-työn vuositavoitteista, budjetoin-
nista, strategisesta suunnittelusta, raportoinnista ja 
projektisuunnitelmien laatimisesta. TWR:n puolella 
edustan TN-työtä Euroopan ja CAMENA-alueen joh-
tajien vuosikokouksissa ja suuremman linjan strate-
giasuunnittelussa.

Iloitsen siitä, että saan olla mukana tässä lähetys-
työssä ja palvella mielenkiintoisissa ja monipuolisissa 
tehtävissä yhdessä upeiden ihmisten kanssa!

Miia da Silva, TWR Irlanti. TN-työn Euroopan, Kes-
ki-Aasian, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori
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24. Pohjois-Kyproksella naiset 
kärsivät henkisestä ja fyysisestä 
väkivallasta. Armon Jumala, 
tuo näihin perheisiin rauha ja 
sovinto. Käytä Toivoa naisille 
-ohjelmia välittämään toivoa ja 
paranemista. (Room. 15:13)

25. Herra, virvoita omassa 
kodissaan raiskattujen lasten 
sydämet ja mielet Tansaniassa. 
(Ps. 17:8-9)

26. Perheväkivalta on 
Ukrainassa usein piilossa. Vain 
kymmenesosa uhreista kertoo 
kaltoinkohtelusta, moni pitää 
sitä yksityisasiana. Isä Jumala, 
vapauta ja paranna häväistyt, 
tuo heille oikeus. (Mark. 4:22)

27. Jeesus, rohkaise Filippiineillä 
raiskauksia ja perheväkivaltaa 
kokeneita naisia puhumaan 
asioista suoraan ja löytämään 
turva, paraneminen ja oikeus. 
Saata pahantekijät luopumaan 
väkivallasta ja kunnioittamaan 
naisia. (Jes. 1:16)

28. Herra, kiitos maista, 
joissa on suoraselkäisiä 
poliiseja. Anna näissä maissa 
väkivaltaa kokeneille naisille 
omanarvontuntoa ja lujuutta 
hakea apua. (Ps. 46:2)

29. Isä, varjele naisia väkivallal-
ta vaarallisilla asuinalueilla tai 
tilapäismajoituksessa, johon he 
ovat	joutuneet	katastrofien,	kon-
fliktien	tai	siirtolaisuuden	takia.	
(Jes. 41:10)

30. Koulut on tarkoitettu 
turvallisiksi oppimisen ja 
kasvun paikoiksi. Jumala, 
anna vanhemmille, opettajille 
ja hallinnolle viisautta olla 
hyväksymättä kiusaamista ja 
muita väkivallan muotoja. 
(Ps. 32:7)
30.10. PIRKKALA Kirkko, 
Arokuja 8, Toivoa naisille -työn 
konferenssi, alkaen klo 9.30. 
Mukana Toivoa naisille -työn 
kansainvälinen johtaja Peggy 
Banks sekä Euroopan, Keski-
Aasian, Lähi-idän ja Pohjois-
Afrikan Toivoa naisille -työn 
koordinaattori Miia da Silva, 
Suomen Toivoa naisille -työryhmä 
sekä Pirkkalan seurakunnan 
työntekijöitä ja vapaaehtoisia. 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
toivoanaisille.fi  

31. Herra, auta meitä 
rakastamaan niitä, jotka 
vihaavat ja satuttavat meitä 
samalla tavalla kuin sinä rakastat 
meitä. Auta meitä löytämään 
lujuus sinussa, sillä sinä toimit 
kamppailuissamme. 
(Luuk. 6:27-28)

31.10. ÄÄNEKOSKI Kirkko ja 
seurakuntakeskus, Vellamontie 
1, Toivoa naisille -työn 
konferenssi alkaen klo 10 messu, 
klo 12.30 juhla. Mukana Toivoa 
naisille -työn kansainvälinen 
johtaja Peggy Banks sekä 
Euroopan, Keski-Aasian, Lähi-
idän ja Pohjois-Afrikan Toivoa 
naisille -työn koordinaattori Miia 
da Silva, Suomen Toivoa naisille 
-työryhmä sekä Äänekosken 
seurakunnan työntekijöitä ja 
vapaaehtoisia.  
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
toivoanaisille.fi 



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

”Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.” (Hebr. 11:1)

Rakkaat ystävät,

Mitä usko sinulle merkitsee? Miten määrittelisit uskosi?

Olen itse miettinyt näitä kysymyksiä, kun olen pohtinut syyskuun ja lokakuun rukouskalenterien aiheita. 
Syyskuussa rukoilemme seksiperäisen ihmiskaupan uhrien puolesta ja lokakuussa väkivallan, lähisuhdeväkivallan 
ja raiskauksen uhrien puolesta. On kulunut useita viikkoja ennen kuin olen ollut valmis kirjoittaa ajatuksiani 
naisten kokemasta väkivallasta ja seksiperäisen ihmiskaupan julmuuksista.
 Olen työskennellyt yli kymmenen vuotta ihmiskaupan vastaisissa järjestöissä ja auttanut uhreja toipunaan 
ja löytämään Jeesuksen tuoman toivon ja paranemisen. Kauhistun kun luen naisten kaltoinkohtelusta eri 
puolilla maailmaa. Kun luen raportteja, minun on välillä vaikea kirjoittaa uskovani, että voimme rakentaa 
paremman maailman, jossa naisia ei käytetä hyväksi eikä heidän kehojaan esineellistetä.
 On tuskallista lukea näitä YK:n naisjärjestön UK Womenin julkaisemia tilastoja ja samalla pitää kiinni 
uskosta ja toivosta, että tilanne muuttuu paremmaksi.
 Melkein puolet (49 prosenttia) koko maailman ihmiskaupan uhreista on naisia.
 Alle 40 prosenttia kaltoinkohdelluista naisista hakee apua.
Naiseen kohdistuvan seksuaalisen väkivallan tekijöistä vain 6 prosenttia on muita kuin oma kumppani. 
 Lähisuhdeväkivaltaan apua hakevien puheluiden määrä on joissakin maissa viisinkertaistunut 
koronapandemian aikana.
 Usko on sydämen päätös. Sananlasku neuvoo: Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa 
koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. (Sananl. 
3:5-6)
 Rukoukseni tässä kuussa on, että turvaamme koko sydämestämme Herraan vaikka kuulisimme uutisia 
raiskauksista ja muista naisiin kohdistuneista väkivallan teoista. Auta Herra, että naiset löytäisivät toivon ja 
lohdutuksen Jeesuksen läheisyydessä ja saisivat elää uutta elämää turvassa ja hänen antamassaan ilossa.

Hänessä sydämemme iloitsee,

Peggy Banks 
Kansainvälisen työn johtaja – TWR/Toivoa naisille


