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”En voi elää ilman ohjelmaanne”
- Toivoa naisille -ohjelma tukee naisia Intiassa
Intia on naisille yksi maailman turvattomimmista maista. Maassa tapahtuu vartin välein raiskaus, jonka uhri on
nainen. Tämä paljastui Intian hallituksen julkaisemasta tutkimuksesta, jonka tiedot kerättiin vuonna 2018. Vaikka
Intia luopui kastijärjestelmästä virallisesti jo 1950-luvulla, se vaikuttaa edelleen ja määrittää perheen asemaa
yhteiskunnassa ja yksittäisten ihmisten mahdollisuuksia. Kaikkein haavoittuvimpia ovat kastijärjestelmän ulkopuolella olevat dalitit. Dalit-naisten osa on Intian yhteiskunnan heikoin.

Toivoa naisille -ohjelmien kuuntelijoita kutsutaan Intiassa yhteisiin tapaamisiin. Myös
gujaratinkielisen ohjelman kuuntelijat kokoontuvat yhteen. Kuva: TWR-Intia.
Monet muutkin intialaiset naiset ajattelevat, että kipu ja julmuus ovat heidän osansa elämässä. Naisen arvon
mitta on usein raha, jonka aviomies maksaa. On tavallista, että tyttöä kohdellaan huonosti eikä hän pääse kouluun. Kun hän tulee äidiksi, monesti köyhyys ja ruuan sekä terveydenhuollon puute estävät perheestä huolehtimisen.

Voimaannuttaja
Juuri tällaisessa tilanteessa eläville naisille eri medioiden kautta välitettävät Toivoa naisille -ohjelmat ovat erityisen tärkeitä voimaannuttajia. Puolen tunnin ohjelma koostuu kahdesta osasta. Teemoja voivat olla esimerkiksi
toivo, ihmissuhteet, lepo, tärkeä nainen, perheväkivalta tai ihmiskauppa. Toinen puoli kertoo elävästä Jumalasta,
jonka silmissä jokainen nainen on yhtä arvokas kuin mies. Ohjelma auttaa löytämään yhteyden kolmiyhteisen
Jumalaan ja kasvamaan hänen tuntemisessaan.
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Suomalaiset tukevat ohjelmien tuottamista ja lähettämistä neljällä kielellä, jotka ovat gujarati, hindi, odija ja
tamil. Lisäksi tuen kohteena on hindinkielinen Toivoa naisille-televisio-ohjelma ja pakkoprostituutioon
joutuneiden auttamiseen kehitetty Kätketyt aarteet -kuunnelmasarja. Tuki menee perille Medialähetys Sanansaattajien eli Sansan kautta.
Toivoa naisille -liike on maailman suurimman medialähetysjärjestön TWR:n työtä. Se toimii yli 120 maassa. Ohjelmien lisäksi liike julkaisee rukouskalenteria, jonka mukaan rukoilee yli110 000 rukoilijaa eri puolilla maailmaa.
Suomessakin on yli sata seurakunnissa kokoontuvaa rukousryhmää ja tuhansia Toivoa naisille -rukoilijoita.

Gujarati
Gujarati on Intian länsiosassa Arabianmeren rannalla ja Pakistanin rajanaapurina sijaitsevan Gujaratin osavaltion
pääkieli, jota puhuu noin 46 miljoonaa ihmistä. Se on maailman 23:nneksi puhutuin kieli. Lähes 90 prosenttia
väestöstä on hinduja. Muslimeja on 8,9 prosenttia ja kristittyjä 0,5 prosenttia.
Gujaratin osavaltio on taloudellisesti vahva. Ihmisten tulot henkeä kohti ovat
Intian korkeimpia. Osavaltio on johtava intialaisen puuvillan ja tekstiilien tuottaja ja kärjessä Intian maidontuotannossa.
Siellä sijaitsevat maailman suurimmat öljynjalostamot ja kaksi Intian kolmesta
maakaasutehtaasta. Jokaisessa alueen 18 000 kylässä on laajakaistainen internet-yhteys. Toivoa naisille -ohjelmaa on lähetetty gujaratin kielellä vuodesta
2009, ja sitä voi kuunnella myös internetissä. Suomalaiset alkoivat tukea ohjelmien tuottamista ja lähettämistä vuonna 2012.
Gujaratinkielisen ohjelman kuuntelija Champaben Kotwaliya kertoo:
”Mieheni oli alkoholisti ja hän sairastui lisäksi mahasyöpään. Hänen tilansa
heikkeni nopeasti. Joku kertoi meille Toivoa naisille -radio-ohjelmasta. Kuulimme hyvää opetusta, jonka avulla opimme tuntemaan Jeesuksen. Hän kuuli
rukouksemme ja mieheni parani. Hän jätti myös juomisen.”
(Kuva: Juha Auvinen)

Hindi
Hindi on yksi maailman puhutuimmista kielistä. Sitä puhuu äidinkielenään yli 260 miljoonaa ihmistä, ja heistä
suurin osa asuu Intian pohjoisosissa. Hindi on englannin ohella maan toinen virallinen kieli. Toisena kielenä hindiä puhuvia on satoja miljoonia. Hindinkieliset Toivoa naisille -ohjelmat alkoivat vuonna 2005. Ohjelmien tukeminen suomalaisvaroin vuonna 2013.
”Toivoa naisille -ohjelma kosketti elämääni ja muutuin sisältäpäin. Myös perheeni oppi tuntemaan Herran. Ohjelmassa käytetään yksikertaista kieltä niin että lukutaidoton voi kuunnella ohjelmaanne. Sitä on helppo ymmärtää. Rukoilemme herätystä alueellemme, jotta monet sielut tulisivat Jumalan valtakuntaan”, ohjelman kuuntelija
Kavibatem Garasiya sanoo.
Hindinkielisessä Toivoa naisille -televisio-ohjelmassa käsitellään samantyyppisiä teemoja kuin kuunneltavissa
ohjelmissa. Yhtä teemaa käsitellään kuukauden ajan ja sitä syvennetään kerran viikossa lähetettävissä jaksoissa.
Ohjelma rakennetaan niin, että kokonaisuudesta voidaan koota kolme kahdeksan minuutin osaa, joita jaetaan
sosiaalisessa mediassa. Ohjelman sisällöstä tehdään vielä erikseen kolmen minuutin välähdyksiä sosiaaliseen
mediaan.
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Kätketyt aarteet -kuunnelmasarja on kehitetty työkaluksi kristillisille järjestöille pakkoprostituutioon joutuneiden
tavoittamiseen ja auttamiseen. Suomalaisvaroin 10-osainen sarja on voitu kääntää hindiksi sekä hankkia kuuntelulaitteita ja muistikortteja, joille ohjelma ladataan.

Odija
Odija on Itä-Intiassa Bengalinlahden rannalla sijaitsevan Odishan osavaltion virallinen kieli. Sitä puhuu äidinkielenään 82 prosenttia maan osavaltion 33 miljoonasta asukkaasta. Osavaltion pinta-alasta noin kolmannes on maatalouden käytössä. Tärkein viljelyskasvi on riisi. Osavaltiossa on paljon mineraalivaroja. Silti siellä on köyhyyttä ja
sosiaalisia ongelmia. Noin puolet väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Kristittyjä on 2,4 prosenttia. Toivoa
naisille -ohjelmaa on lähetetty odijan kielellä vuodesta 2006. Suomalaisten tuki alkoi vuonna 2014.
Odishan osavaltion alueella asuva Jema Ganta kertoo olevansa köyhä lapseton leski:
”Pystyin kuitenkin hankkimaan radion. Voin kuunnella siitä joka päivä Jumalan sanaa. Käsittelin radiota huolellisesti, mutta se meni kuitenkin yhtenä päivänä rikki. Minua harmitti, mutta suurella vaivalla sain ostetuksi uuden
radion, sillä en voi elää ilman ohjelmaanne. Minua puhutteli erityisesti tarina syntisestä naisesta, joka voiteli
Jeesuksen jalat tuoksuöljyllä ja kuivasi ne hiuksillaan. Vaikka muut syyttivät naista, Jeesus antoi hänelle anteeksi
ja palautti hänet yhteisön jäseneksi. Jumala voi antaa synnit anteeksi ja antaa arvon yhteiskunnan jäsenenä.”

Tamil
Tamilin kieltä puhutaan Tamil Nadun osavaltiossa, joka on Intian eteläkärjessä Intian valtameren rannalla. Se on
pinta-alaltaan Intian osavaltioista kymmenenneksi suurin ja väestönmäärältään kuudenneksi suurin. Tamil Nadu
on Intian kaupungistunein osavaltio ja yksi teollistuneimmista osavaltioista. Sen tehdasteollisuuden osuus on yli
kolmasosa Intian bruttokansantuotteesta. Useimmat tamilit ovat hinduja, mutta myös islamilla ja kristinuskolla
on pitkät perinteet Tamil Nadussa. Tamil on yksi Intian kansallisista kielistä, ja 61 miljoonaa ihmistä puhuu sitä
äidinkielenään. Tamilinkielistä Toivoa naisille -ohjelmaa on lähetetty vuodesta 2005 ja suomalaiset ovat tukeneet
niitä vuodesta 2011.
”En ole kristitystä perheestä, mutta ohjelmanne ansiosta opin tuntemaan Jeesuksen. Naisten elämään perustuva
sanoma on auttanut minua ymmärtämään monia uusia asioita”, tamilinkielisen ohjelman kuuntelija Jancy Rani
sanoo.

Seurakunta voi olla tässä työssä mukana:
•
•
•

Kutsumalla Sansan edustajan kertomaan Toivoa naisille -työstä ja medialähetyksestä.
Perustamalla Toivoa naisille -rukousryhmän. Ryhmiä on jo yli sata.
Tekemällä yhteistyösopimuksen Toivoa naisille -työn tukemiseksi.

Lisätietoa
Toivoa naisille -työn koordinaattori:
Satu Hauta-aho, p. 050 574 2855
Ulkomainen työ: sidosryhmäpäällikkö
Kristiina Ojala, p. 050 597 8130
Sopimukset: yhteyspäällikkö
Tea Rasi, p. 050 437 2151
etunimi.sukunimi@sansa.fi
toivoanaisille.fi

Intia
•
•
•
•
•
•

Väkiluku 1,3 miljardia, joista puolet alle 24-vuotiaita.
Maassa on 658 000 kylää, joissa asuu 70 prosenttia
väestöstä.
Kristinusko tuli Intiaan vuonna 52 jKr, kristittyjä on 2,3
prosenttia eli 66,2 miljoonaa.
Vuodesta 1976 lähtien maallinen tasavalta ilman valtionuskontoa.
Uskonnoltaan hinduja 80 prosenttia, muslimeja 14
prosenttia.
Kieliä ja murteita on 1 452, joista 17 on pääkieliä.
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