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RUKOILEMME TYTTÖJEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN
PUOLESTA
Joka kolmas kehitysmaan tyttö joutuu edelleen naimisiin alle 18-vuotiaana.
Avioliitto saattaa olla kulissi pakkotyölle, seksikaupalle tai muulle hyväksikäytölle.
Lapsiavioliitto tuhoaa tytön tulevaisuuden ja usein myös terveyden. Tytön ḱoulunkäynti keskeytyy ja hän joutuu
eroon perheestään ja ystävistään. Tyttö ei voi kieltäytyä sukupuoliyhteydestä eikä vaatia ehkäisyä. Hän voi
altistua sukupuolitaudeille ja hiv-tartunnalle. Unisefin mukaan arviolta 16 miljoonaa 15-19-vuotiasta tyttöä
synnyttää vuosittain lapsen. Tyttöjen todennäköisyys kuolla raskauden aikana tai synnytykseen on kaksi kertaa
suurempi kuin aikuisella naisella.
Kun tyttö tulee raskaaksi ennen kuin keho on siihen valmis, yksi liian varhaisen synnytyksen seurauksista voi olla
fistula. Se on synnyksessä syntynyt vaurio, jonka seurauksena nainen menettää kykynsä pidättää virtsaa ja
ulostetta. Itsensä puhtaana pitäminen on hankalaa ja nainen voi joutua eristetyksi perheestään ja ystävistään.
Ainoaksi toimeentulon mahdollisuudeksi jää kerjääminen tai seksityö.
Tyttöjen koulutus ja yhteisön asenteiden muuttaminen voivat vähentää lapsiavioliittoja. Tarvitaan myös lapsia
suojelevaa lainsäädäntöä ja valvontaa, että lakia noudatetaan.
Hyvinvointivaltioiden tytöt kamppailevat toisenlaisten ongelmien kanssa. Opiskelun vaatimukset ja paineet ovat
lisääntyneet ja kilpailu on kovaa. Tuoreen Terveyden- ja hyvinvontilaitoksen (THL) tekemän kouluterveyskyselyn
mukaan Suomessa tyttöjen pahoinvointi on viime vuosina lisääntynyt. Heillä on enemmän ahdistuneisuutta ja
masennusoireita kuin pojilla. Tytöt myös uupuvat koulussa poikia useammin. Kyselyssä noin joka kolmas tyttö
kertoi joutuneensa kokemaan seksuaalista häirintää. Sitä tapahtui eniten julkisissa tiloissa mutta myös
sosiaalisessa mediassa.

Eevan nurkka
Pohjois-Italiassa Milanon lähellä oleva kristillinen FM-radio
CRC (Centro di Radiodiffusione Cristiana) on lähettänyt
ohjelmia jo yli 60 vuotta. Viitisen vuotta sitten asema kärsi
isoista taloudellisista vaikeuksista ja sen koko tulevaisuus oli
vaakalaudalla. Vaikeudet kuitenkin voitettiin ja nyt radion
toiminnasta vastaa uusi tiimi.
Nelikymppinen aseman johtaja Giuseppe on ollut
perheineen lähetystyössä Afrikassa ja radiotyö on hänelle
aivan uutta. Vasta kolme kuukautta sitten Italiaan
muuttanut brasilialainen lähetystyöntekijäpariskunta Paula
ja Walter ovat radion ammattilaisia. Brasiliassa Paula oli
toinen Toivoa naisille -ohjelman juontajista ja Walter
työskenteli Paulan tavoin isolla kristillisellä radioasemalla.
Neljäs tiimin jäsen on vuosikymmen sitten Italiaan Boliviasta
muuttanut Liz, joka on ollut parin vuoden ajan töissä
radioasemalla ja sitä ennen vuosia CRC:n vapaaehtoinena
työntekijänä.
CRC:n hallitus kutsui kansainvälisen Toivoa naisille -työn
johtajan Peggy Banksin ja minut Italiaan kertomaan Toivoa
naisille -työstä. Muutaman päivän vierailu toteutui
helmikuun alussa. Tutustuimme radioasemaan, sen

henkilökuntaan ja asemalla kerran viikossa kokoontuvan
naisten raamattupiirin jäseniin. CRC:n johtokunta oli
järjestänyt kaksi iltatilaisuutta milanolaisissa
protestanttisissa seurakunnissa, joissa kerroimme Toivoa
naisille -työstä. Monet läsnäolijat tulivat juttelemaan
tilaisuuksien jälkeen ja kyselivät lisää. Hauska yllätys oli
suomalais-italialaisen pariskunnan tapaaminen toisessa
tilaisuuksista.
Tehtäväni on nyt olla tiiviisti yhteydessä Liziin ja Paulaan
ja vastata heidän kysymyksiinsä liittyen rukouskalenterin
kääntämiseen tai Toivoa naisille -ohjelman tuottamiseen.
CRC:n hallitus ja henkilökunta päättävät, milloin on sopiva
ajankohta Toivoa naisille -työn aloittamiseksi Italiassa. On
hienoa saada luottaa Jumalan aikatauluun tässäkin asiassa.
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, KeskiAasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori

Rukoilemme nuorten tyttöjen terveyden ja hyvinvoinnin
puolesta
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1. Herra, kiitos sairaaloissa ja
seurakunnissa annettavasta
fyysisestä, sosiaalisesta ja
hengellisestä hoidosta sekä
Parantava ääni -ohjelmasta, jotka
auttavat naisia toipumaan
avanteista.
2. Jumala, johdata Vietnamin
kristityille tytöille opetusta
Raamatun moraalinormeista ja
auta heitä elämään niiden
mukaan. Rohkaise heitä
vastustamaan esiaviollisen seksin
kiusausta ja avoliittoa.
3. Teiniraskaudet ovat
vähentyneet Ranskassa 60
prosenttia viimeisten 25 vuoden
aikana tyttöjen
korkeakouluopetuksen johdosta.
Isä, ylistämme sinua tästä
muutoksesta.
4. Varhainen avioituminen estää
kouluttautumista ja jättää tytöt
vaille kykyä ansaita elantoa.
Herra, saata romanien
lapsiavioliittokäytäntö loppumaan
Serbiassa ja Albaniassa.

10. Herra, kiitämme lasten radioohjelmista, jotka muuttavat
Malawissa vanhempien mieliä ja
sydämiä ja saavat heidät siten
peruuttamaan nuorten tytärtensä
järjestetyt avioliitot.
11. Isä, auta Romanian nuoria
luottamaan kristittyihin
roolimalleihin ja hylkäämään
esiaviollinen seksi. Johdata nuoret
äidit turvautumaan sinuun
saadakseen apua äitiyden
monisäikeiseen tehtävään.

16. Sydän murtuu kuullessamme,
että 95 prosenttia Korean
teiniraskauksista päättyy
aborttiin. Isä, johdata
seurakunnat ja vanhemmat
opettamaan lapsilleen elämän
arvosta.
OULU/Karjasilta: Kastellin
kirkko, sivurakennus, Töllintie 38,
klo 18 Toivoa naisille -piiri, Arja
Savuoja.

12. Isä, suojele Intian nuoria
tyttöjä lapsiavioliitolta, joka usein
riistää tytöiltä koulutuksen,
terveyden ja turvallisuuden.

17. Herra, muuta Nepalin
kulttuurissa ja hallinnossa
sydämet ja mielet, jotta
lapsiavioliittokäytäntö
lakkautetaan ja lapset saavat sen
sijaan vapaan koulutuksen ja
suojelun.

13. Isä, opeta ja rohkaise Saksan
kristittyjä taistelemaan maassaan
maahanmuuttajien varhaisia
avioliittoja vastaan ja
puolustamaan avuttomia tyttöjä,
etteivät he joudu
lapsimorsiamiksi.

18. Jeesus, saata
Norsunluurannikko luopumaan
naisten sukuelinten silpomisesta,
varhaisista avioliitoista ja
kotisynnytyksistä, jotka kaikki
lisäävät raskaana olevien naisten
ja synnyttäjien avanteita.

14. Herra, anna Kanadan
teinityttöjen löytää arvonsa ja
identiteettinsä sinussa eikä
sosiaalisissa suhteissa.

19. Isä, johdata suomalaiset tytöt
löytämään myönteinen itsetunto
ja näkemään arvonsa siten, kuin
sinä katsot heitä tyttärinäsi.
Suojele heitä epäterveiltä
kulttuurin vaikutuksilta ja
odotuksilta.
PORVOON hiippakunnan
seurakunnat: Sansan
ruotsinkielinen kolehtipyhä:
Kolehti Toivoa naisille -työlle.

5. Isä, pyydämme paenneiden ja
kiinniotettujen, raskaana olevien
naisten pakkoaborttien
loppumista Pohjois-Koreassa.
6. Isä, vahvista tyttöjä Tanskassa
elämään sinun yhteydessäsi
heidän kamppaillessaan
kouluarvosanojen tuoman stressin
ja suuren sosiaalisen paineen
keskellä.
7. Herra, ylistämme sinua
Tansanian hallituksen
hyväksymästä päätöksestä, että
alle 18-vuotiaat tytöt eivät enää
saa mennä naimisiin.
8. Isä, avaa Keski-Aasian nuorten
naisten silmät totuudellesi, jotta
he seuraisivat sinua sen sijaan,
että liittyisivät alueen
pääuskontoon.
9. Isä, osoita myötätuntoista,
rakastavaa tukeasi Portugalissa
lapsen saaneille nuorille.

15. Jumala, suojele nuoria tyttöjä
kulttuurin käytännöiltä, jotka
vahingoittavat fyysisesti heidän
nuorta kehoaan ja vaikuttavat
mielenterveyteen ja tunneelämään.
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20. Jumala, varjele nuoret
morsiamet ja äidit, varusta
kaikella tarvittavalla. “Toivon
Jumala täyttäköön ilolla ja
rauhalla teidät, jotka uskotte,
niin että teillä Pyhän Hengen
voimasta olisi runsas toivo”
(Room. 15:13).
21. Indonesiassa joka kuudes tyttö
menee naimisiin alaikäisenä, mikä
lisää äitiyskuoleman, eron,
perheväkivallan ja lapsityövoiman
todennäköisyyttä. Rohkaise
vanhempia sallimaan tyttärilleen
lapsuus ja koulutus.
22. Isä, saata Bulgarian nuoret
valitsemaan raamatullinen totuus
eikä kulttuurin opettamaa
seksuaalista avoimuutta, joka voi
johtaa ei-toivottuihin raskauksiin.
Kolme neljäsosaa aborteista
tehdään alle 16-vuotiaille.
23. Herra, lähetä Japanin nuorille
yksinhuoltajaäideille yhteisö ja
tukea heidän kamppaillessaan
perheen elättämiseksi.
TURKU/Tuomiokirkkoseurakunta:

Tuomiokirkko, Tarkk'ampujan
kappeli, Tuomiokirkonkatu 1, klo
17.30 Arki-illan rukoushetki,
Toivoa naisille –rukousaiheet, TNlähettiläs Pirjo Hintsa.
24. Jeesus, kiitos, että
Norsunluurannikolla miesten

avioitumisikä on noussut 20 ja
naisten 18 vuoteen.
25. Jumala, anna Pohjois-Koreasta
pakeneville naisille vapaus,
varjele heitä joutumasta
välittäjien huijaamiksi ja
myydyiksi ilotaloihin. Opasta
turvalliseen paikkaan.
PIRKKALA: Kirkko, Arokuja 8,
Toivoa naisille -työn 20vjuhlakonferenssi.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa
toivoanaisille.fi nettisivuilta.
26. Jeesus, lähetä viisautta Kiinan
johtajille, joiden tulisi puuttua

aikaisen avioitumisen ja
synnyttämisen ongelmiin; 75
miljoonasta 15‒19-vuotiaasta
nuoresta 1,2 miljoonaa on
naimisissa.
ÄÄNEKOSKI: Kirkko ja
seurakuntakeskus, Vellamontie 1,
Toivoa naisille -työn 20vjuhlakonferenssi.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa
toivoanaisille.fi nettisivuilta.
27. Isä, lisää Keski-Aasiassa
naisten mahdollisuuksia
koulutukseen, ihmisoikeuksiin ja
terveydenhoitoon.
28. Kiitos, Herra, Uruguayn
naisten sairaalassa raskaana
olevien teinien hyväksi tehdystä
työstä. Johdata tytöille kotona
rakkautta ja myötätuntoa ja
vahvista mahdollisuutta käydä
koulu loppuun.
29. Herra, lohduta hylättyä nuorta
äitiä, joka kärsii avanteen
aiheuttamista komplikaatioista.
Saata hänet yhteyteen niiden
kanssa, jotka voivat auttaa
lääketieteellisesti sekä eheyttää
sielun ja kehon.
30. Isä, johdata tohtori Peggy
Banks luovuttamaan itsensä
sinulle päivittäin sekä
noudattamaan tahtoasi
elämässään ja työssään.

Radio-ohjelma kertoi lohduttavasta Jumalasta
Yksinhuoltajien määrä kasvaa kautta maailman. Suurin osa yksinhuoltajista on naisia. Vaikka
yksinhuoltajuuden syyt ovat moninaiset, tilanteissa on paljon samaa: moni kasvattaa lapsensa yksin ilman
muiden tukea, kaipaa lohdutusta ja voi olla toivoton.
Tämä on kertomus kahdesta naisesta eri puolilta maailmaa. He päätyivät yksinhuoltajiksi, mutta kumpikin
löysi toivon ja lohdutuksen Jumalassa.
Ensimmäinen heistä on Albaniasta. Hän on uskova ja kertoo: ”Olen yksinhuoltajaäiti ja kasvattanut kaksi
tytärtäni yksin. Aviomieheni kuoli yllättäen, ja Jumala on ollut ainoa lohdutukseni kaikkina näinä vuosina.”
Hän jatkaa: ”Pidän Toivoa naisille -rukouskalenteriohjelmasta ja rukoilen päivittäin ohjelmassa kerrottujen
aiheiden puolesta. Rukouskalenteri on loistava, koska se auttaa meitä ymmärtämään kaikkien naisten
tilanteita maailman eri kolkissa.”
Toinen heistä kasvattaa lapsiaan yksi, koska aviomies oli uskoton ja jätti hänet toisen naisen vuoksi.
Tämä yksinhuoltajaäiti sanoo: ”En tiennyt, keneen voisin luottaa aviomieheni jätettyä meidät. Lapseni ja
minä olimme riippuvaisia hänestä. Tuona vaikeana aikana olin toivoton ja masentunut ja mietin itsemurhaa.”
”Jumala toi minulle lohdun Toivoa naisille -ohjelmien kautta. Kuuntelen ohjelmia naisryhmässä. Haluan
kiittää heitä, jotka tuottavat tätä ohjelmaa. Kiitos myös Sinulle, Jeesus Kristus. Aamen!”

Kuvat: TWR

TUE TOIVOA NAISILLE -OHJELMIA:
LAHJOITUSTILI FI37 5062 0320 0320 18
VIITTEET
7777 10021
2222 12100
2222 12139
2222 11088
2222 11033
2222 11046
2222 11114
2222 12207
2222 17105
2222 15042
2222 14111
2222 35103

Toivoa naisille -yleiskannatus
Indonesia, jaava
Indonesia, indonesia
Intia, hindi
Intia, tamil
Intia, gujarati
Intia, odija (orija)
Kambodža, khmer
Keski-Aasia
Turkki, turkki
Arabia
Kätketyt aarteet -hanke

Kuukausilahjoitus on varma ja vaivaton!
Kysy lisää: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 3541,
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
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

