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Toivoa naisille -rukousliike laajenee
Kansainvälisen Toivoa naisille -rukousliikkeen toimintamalli vetoaa suomalaisiin naisiin. Vuoden aikana on
syntynyt seitsemän uutta rukousryhmää eri puolille Suomea eli yksi uusi ryhmä joka toinen kuukausi. Toivoa
naisille -työssä yhdistyvät tietoisuuden lisääminen maailman naisten tilanteesta ja rukoileminen heidän
puolestaan.
Rukousliike tuli tänä vuotta toimineeksi Suomessa 20 vuotta.
Se on kansainvälisen medialähetysjärjestön TWR:n työtä ja
Suomessa osa Medialähetys Sanansaattajien eli Sansan
työtä. Suomen seurakuntiin on syntynyt 20 vuoden aikana yli
sata rukousryhmää.
”Yhdessä jakaminen, rukoileminen omien asioiden ja
maailman naisten puolesta. Turvallinen ilmapiiri, jossa voi
olla oma itsensä ilman vaatimuksia”, Suomen Toivoa naisille
-työn koordinaattori Satu Hauta-aho kuvailee rukousryhmiä.
Kun koronapandemia sulki yhteiskunnan maaliskuun puolen välin jälkeen, Toivoa naisille -työn suljetussa
Facebook-ryhmässä alkoi kerran viikossa live-lähetyksenä puolen tunnin mittainen virtuaalinen rukousryhmä.
Siinä jaettiin tietoa työstä ja rukoiltiin rukouskalenterin mukaan. Samaa kalenteria käyttää noin 100 000 rukoilijaa
eri puolilla maailmaa. Siinä on lyhyt rukous jokaiselle päivälle.

”Minun ei tarvitse pelätä”
Suomalaiset tukevat eri medioiden välityksellä lähetettäviä Toivoa naisille -ohjelmia 10 kielellä. Tuetut kielet ovat
Indonesian kielet jaava ja indonesia, Intian kielet tamil, gujarati, hindi ja orija, Keski-Aasian kazakki, Kambodžan
khmer sekä turkki ja arabia. Suomalaisten tuella arabiankielisten ohjelmien työryhmään on voitu palkata henkilö,
joka vastaa sosiaalisessa mediassa kuulijoihin yhteydenottoihin.
Koronapandemian aikaan etätyömääräysten vuoksi monissa maissa Toivoa naisille -ohjelmia on tehty kotona.
Toimistojen äänitysstudiot ovat vaihtuneet vaatekomeroiksi, jotka ovat osoittautuneet akustiikaltaan yllättävän
hyviksi. Äänitysteknikot ovat yhdistelleet etähaastatteluja ja eri paikoissa olevien juontajien äänityksiä toimiviksi
kokonaisuuksiksi.
Esimerkiksi Kambodžassa Toivoa naisille -työhön
kuuluvat normaalisti vierailut kuuntelijaryhmien luona
eri puolilla maata sekä erilaisten kristillisten naisten
konferenssien järjestäminen. Pandemian aikaan tämä
on pitänyt lopettaa. Viimeisimmät khmerinkieliset
ohjelmat ovat käsitelleet muun muassa koronakriisin
tuomaa stressiä ja masennusta.
Indonesian Toivoa naisille-työ on jakanut pandemian
aikaan ruoka-apua kaikkein köyhimmille. Ruokakassissa
on ollut peruselintarvikkeita kuten riisiä, öljyä, sokeria,
kahvia ja teetä sekä kasvosuojaimia. Lapsille on jaettu
vitamiineja.
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Monilla Suomen rukousryhmillä ja seurakunnilla on oma nimikkokieli, jolla lähetettävien ohjelmien tuotantoa ja
lähettämistä ne tukevat. Puolen tunnin ohjelmat auttavat arjessa. Niissä voidaan käsitellä vaikkapa ihmissuhteita,
ravintoa ja terveyttä. Ne kertovat myös Jumalasta, joka arvostaa ja rakastaa jokaista tyttöä ja naista.
Ohjelmista saatava palaute rohkaisee: niitä kuunnellaan ja ne vaikuttavat. Kuuntelija Indonesiasta kirjoittaa:
”Toivoa naisille -ohjelman jälkeen sydämeni rohkaistui voittamaan pelon. Ymmärsin, että minun ei tarvitse pelätä,
koska Jeesus suojelee minua aina. Edellisestä ohjelmasta ymmärsin myös, että kun haluan tunnustaa syntini ja
pyytää Jumalalta anteeksi, hän antaa anteeksi ja pyyhkii pois kaikki syntimme.”

Virtuaalikohtaamisia
Suomalaiset tukevat myös ihmiskaupan vastaista Kätketyt aarteet -ohjelmakokonaisuutta. Se on tuotettu
pakkoprostituutioon joutuneiden auttamistyöhön. Kuunnelman sisältäviä soittimia on jaettu yli 900 kristillisten
auttamisjärjestöjen työkaluksi. Kuunnelmasarja on käännetty yhdeksälle kielelle. Suomalaiset ovat tukeneet
venäjän- ja hindinkielisten käännösten tuottamista ja levittämistä.
Juhlavuodeksi suunnitellut konferenssit ja liikkeen kansainvälisen johtajan Peggy Banksin vierailu Suomeen
siirtyvät ensi vuodelle. Uuden teknologian ansioista marraskuussa voitiin viettää 20-vuotisjuhlia webinaarissa,
joka toteutettiin yhteistyössä Pirkkalan seurakunnan kanssa. Pandemia esti myös arabiankielisen Toivoa naisille työn koordinaattorin vierailun Suomeen, mutta hän oli videon välityksellä Porvoossa ja Lahdessa pidetyissä
tilaisuuksissa.
Toivoa naisille -työ oli mukana keväällä kaksi kertaa ja syksyllä kerran Sansan Lähetyskiihdyttämö-koulutuksessa,
jota annettiin internetissä Microsoft Teams -yhteisöalustalla. Toivoa naisille -lähettiläät ovat vapaaehtoisia, joita
voi kutsua seurakuntaan kertomaan Toivoa naisille -työstä. Heille järjestettiin tammikuussa koulutusviikonloppu
yhdessä Sansan vapaaehtoisten aluetyöntekijöiden kanssa. Syksyllä koulutusta jatkettiin Teams-alustalla.
Koronapandemia on estänyt monet seurakuntavierailut Suomessa. Vapaaehtoiset Toivoa naisille -lähettiläät ja
Sansan työntekijät ottavat mielellään vierailukutsuja vastaan heti kun seurakunnat katsovat sen turvalliseksi.

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

Suomen Toivoa naisille -työryhmään kuuluvat Satu Hauta-aho (vas.)
Sansasta ja vapaaehtoiset Kati Lücke ja Liisa Heinänen. Ryhmä toimii
rukousryhmien tukena ja ideoi ja toteuttaa alueellista ja
valtakunnallista toimintaa.
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