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KÄTKETYT AARTEET – VÄLINE MUUTOKSEEN
Kätketyt aarteet tuo pakkoprostituutioon
joutuneille naisille toivon Jeesuksessa.
Kuuntelulaitteelle ladattavaan
kuunnelmasarjaan on koottu tosielämän
tarinoita, jotka rohkaisevat muutokseen
johtavaan keskusteluun.
Kätketyt aarteet -kuunnelmasarjaa on jo
tuotettu englanniksi ja monilla muilla
Euroopan ja Aasian kielillä. Tavoitteena on
tuottaa väline, jota voidaan käyttää
maailmanlaajuisesti ihmiskaupan
vastaisessa työssä. Käännöstyö ja tuotanto
ovat käynnissä monille eri kielille.
Kätketyt aarteet -kuunnelmasarjaa on
esitelty muun muassa kristillisiä
ihmiskaupan vastaisia järjestöjä Euroopassa
kokoavan European Freedom Networkin konferenseissa sekä jaettu muille järjestöille, jotka luovat yhteyksiä
pakkoprostituutiossa eläviin naisiin. Vuodesta 2018 lähtien yli tuhat Kätketyt aarteet -kuunnelmasarjaa
sisältävää digilaitetta on jaettu yli 50 ihmiskaupan vastaiselle järjestölle Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa.
Vuoden 2019 alussa Toivoa naisille -liikkeen kansainvälinen johtaja Peggy Banks nimesi Kätketyt aarteet työryhmän tekemään sarjaa tunnetuksi ja kehittämään siihen lisää sisältöä, joka auttaa prostituution jättäviä
naisia löytämään lähemmän yhteyden Jumalaan. Yksi työryhmän aikaansaannoksista on uusi nettisivu
hishiddentreasures.com, jossa on aineiston versioita Euroopan kielillä.
Työryhmän mukaan tarvitaan monia eri tapoja saattaa aineisto ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden naisten käsiin.
Nettisivun myötä Kätketyt aarteet -kuunnelmat ovat kaikkien saatavilla missä tahansa. Sivustolla on
sähköpostiosoite, jota naiset voivat käyttää hakeakseen apua ja huolenpitoa.
Kun joku lähettää sähköpostia, se välitetään ihmiskaupan vastaiselle järjestölle, joka toimii samalla kielialueella
ja samassa kulttuurissa. Järjestö vastaa kysymyksiin ja antaa tukea. Naista kuunnellaan ja rakastetaan. Hänelle
tarjotaan Kätketyt aarteet -aineistoa keinoksi työstää muutosta kohti uutta elämää Jeesuksessa.
”Tärkein tehtävä ja avain Kätketyt aarteet -työn hyväksi on rukous”, sanoo Eeva Vähäsarja, Toivoa naisille -työn
Euroopan, Keski-Aasian, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan aluekoordinaattori.
Liity mukaan rukoilemaan Kätketyt aarteet -työn puolesta. Pyydä Jumalalta, että hän näyttäisi suunnan työn
tulevaisuudelle, tehokkaalle yhteistyölle ja kumppanuuksille. Rukoile, että ihmiskaupan uhriksi joutuneet naiset
löytävät vapauden ja eheytyvät yhteydessä Jeesukseen.

Kätketyt aarteet – väline muutokseen
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1. Herra, anna viisautta Kätketyt
aarteet -työryhmälle sen
kehittäessä täydentävää sisältöä,
joka johtaa prostituution jättävät
naiset syvempään yhteyteen
kanssasi. (Sananl. 2:6)
2. Isä, pelasta ja uudista
Jeesuksen Kristuksen voimalla
kaikki ihmiskauppaan
sekaantuneet. (Jes. 56:1)

työkalua osoittamaan
prostituutiossa oleville naisille,
että heillä voi olla tulevaisuus ja
toivo.
10. Isä, suojele puolalaisia lapsia
kidnappaukselta ja ihmiskaupalta.
”Minun kansani ne arpoivat
saaliikseen, nuorukaisen ne
antoivat portolle palkaksi,
myivät tytön viinistä, jonka
joivat.” (Joel 4:3)

3. Isä, avaa silmämme
huomaamaan ympärillämme oleva
ihmiskauppa, rohkeutta puhua
suoraan ja auttaa, jotta
ihmiskauppa loppuisi.
4. Herra, suojele Romanian
pakolaisia, etteivät he päädy
ihmiskauppaan ja orjuuteen.
Kosketa kristittyjen sydämiä,
ohjaa osoittamaan pakolaisille
ystävyyttä ja
rakkautta. (Room.12:10)
5. Jeesus, tuo koulutusta ja työtä
Indonesian köyhille. Estä perheitä
lähettämästä tyttäriään
ulkomaille laittomiksi
siirtolaistyöläisiksi, josta he usein
päätyvät ihmiskauppaan. (Ps.
144:11)

11. Jumala, pelasta Nepalin
lapset, jotka eivät saa koulutusta,
vaan heidät myydään kotiorjiksi ja
vangitsijat kiduttavat heitä. (Ps.
25:20)

6. Isä, kanna Pohjois-Koreasta
pakenevat naiset turvaan,
vapauta välittäjien harhautukselta
ja myynniltä bordelleihin. (2
Moos. 19:4)

12. Herra, johdata viranomaiset,
sosiaalitoimi ja seurakunnat
varoittamaan nuoria ihmiskaupan
juonista. Vapauta orjuutetut,
paranna! (Jer. 17:14)

7. Herra, johdata Kiinan
viranomaisille aktiivinen rooli
ihmiskaupan lopettamiseksi ja
rikollisten saattamiseksi
oikeuteen. Vapauta uhrit
orjuuttajien käsistä.

13. Isä, herätä perheet
arvostamaan ja suojelemaan
nuoria intialaisia tyttöjä. Varjele
heitä joutumasta
pakkoavioliittoon tai välittäjien
myyntitoimien kohteeksi.

8. Jumala, muista Ukrainan
ihmiskaupan 230 000 uhria. Heidät
on houkuteltu ulkomaille
”tuottoisaan” työhön, mutta
heidän passinsa onkin
takavarikoitu ja että heidät on
pakotettu palkattomaan työhön ja
elämään peläten henkensä
edestä. (Ps. 31:2)

14. Isä, suojele ihmiskaupan,
orjuuden ja pakkoavioliiton
uhreja. Pakkoavioliitto on osa
joitakin Etelä-Afrikan perinteitä
tai uskontoja. Synnytä muutos
johtajien sydämessä, johdata
tytöille pakotie. (Ps. 34:21)

9. Herra, kiitos, että Kätketyt
aarteet -tuotantoa käännetään
monille uusille kielille. Käytä tätä

15. Isä, auta nuoria, viattomia
tyttöjä, joita käytetään
huumekuriireina ja seksiorjina
heidän tajuamattaan, mihin he
ovat sekaantuneet. Näin käy sen

jälkeen, kun tyttö on raiskattu ja
pelko estää häntä kertomasta
kenellekään. (Ps. 44:27)
16. Herra, synnytä Indonesian
köyhissä vanhemmissa arvostusta
tyttäriään kohtaan. Vaikuta,
etteivät he rohkaisisi tyttöjä
valitsemaan prostituutiota
köyhyydestä pakenemiseen.
17. Jumala, avaa silmämme
huomaamaan ihmiskaupan uhrit
työpaikoillamme ja
seurakunnissamme. Auta meitä
kohtaamaan heidät rakastavasti ja
kuuntelemaan tarkasti. Anna
Pyhän Henkesi johdattaa meitä,
kun autamme heitä vapauteen. (I
Joh. 4:21)
18. Jumala, ylistämme sinua
suomalaisista esirukoilijoista,
jotka tukevat Medialähetys
Sanansaattajien eli Sansan kautta
hindin- ja venäjänkielistä Kätketyt
aarteet -tuotantoa. Aineisto on
nyt saatavana yhdeksällä kielellä
ja sitä käytetään välineenä
seksiperäisen ihmiskaupan uhrien
auttamiseen.
19. Isä, muista toisia ihmisiä
hallitsevia ihmiskaupan “isäntiä”.
Auta heitä näkemään pahuutensa
ja johdata katumukseen. Yksin
sinulla on viisaus muuttaa
hengellisesti eksyneitä, perinteen
orjuuttamia tai uskonnollisesti
harhaanjohdettuja.
20. Jumala, saata Etelä-Koreaan
kunnolliset, kansainvälisten
standardien mukaiset lait
ihmiskauppaa vastaan. Varjele
fyysisesti ja henkisesti
vammautuneita seksuaaliselta
hyväksikäytöltä ja pakkotyöltä.
(Ps. 43:1)
21. Albania on erityisesti
turistikaudella niin alkulähde,
kauttakulkumaa kuin
määränpääkin pakkotyöhön ja
seksiperäiseen ihmiskauppaan
joutuneille miehille, naisille ja
lapsille. Herra, pyydämme
ihmiskaupan loppumista. (Ps.
82:4)
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22. Herra, synnytä kristityissä
halua työskennellä ihmiskaupan
uhreiksi joutuneiden naisten
kanssa. Uskovat usein tuomitsevat
nämä naiset, joiden on vaikea
omaksua uusi elämäntapa.
23. Isä, tee loppu Ranskan
nykyajan orjakaupalle:
seksuaaliselle hyväksikäytölle,
kotiorjuudelle, nälkäpalkalla
työskentelylle ja lasten
käyttämiselle rikollisjärjestöjen
varkaina. (Sananl. 14:31)
24. Jeesus, johdata Saksassa
prostituoituina työskentelevät
naiset löytämään pakotie. Lähetä
avuksi valtion myötävaikutus ja
Toivoa naisille -työn Kätketyt
aarteet -sarjan jumalallinen
opastus.
25. Jeesus, herätä vanhemmat
Liberiassa turvaamaan lastensa

elämä ja olemaan luovuttamatta
heitä muille, jotka lupaavat
elättää ja kouluttaa lapset. Monet
näistä lapsista
myydään
ihmiskauppaan.
26. Isä, avaa
bulgarialaisten
silmät näkemään
ihmiskauppaongelm
a. Johdata julkista
tiedotusta,
työllistymistä ja
muita toimia
suojelemaan heitä,
jotka ovat vaarassa
joutua uhreiksi. (Sananl. 2:12)
27. Herra, palauta kaikkien
ihmiskaupan uhrien ihmisarvo
Norsunluurannikolla, jotta he
voivat löytää jälleen ilon
naiseudestaan.

seksibisneksessä. Moni naisista on
pakotettu prostituutioon. (Ps.
143:9)
29. Isä, vapauta Ranskassa
olevat ulkomaalaiset, joita
orjuutetaan ja pakotetaan
kerjäämään rahaa. Lapsia
käytetään usein
herättämään ihmisissä
sääliä. Jos lapset eivät saa
tarpeeksi lahjoituksia,
pomo lyö heitä. (Ps. 9:10)
30. Herra, kiitos, että
Uruguayn kristityt auttavat
maahanmuuttajia ruoka- ja
vaatelahjoituksin. Vapauta työn
etsijät häijyistä ihmisistä, jotka
johtavat heitä ihmiskauppaan.
31. Herra, pelasta pahoille
miehille vaimoiksi annetut
nepalilaiset tytöt, jotka aviomies
myy prostituutioon. (Ps. 17:13)

28. Herra, pyydämme vapautusta
18 000 naiselle Ranskan

Eevan nurkka
Koronan takia maailman kaikilla kolkilla on pitänyt sopeutua
rajoituksiin ja uusien sääntöjen noudattamiseen.
Kansainvälisessä Toivoa naisille -työssäkin muutoksia on
tapahtunut paljon. Etätyömääräysten vuoksi monissa maissa
Toivoa naisille -ohjelmia on tehty kotona. Toimistojen
äänitysstudiot vaihtuivat vaatekomeroiksi, jotka ovat
osoittautuneet akustiikan kannalta yllättävän hyviksi
äänityspaikoiksi. Äänitysteknikot ovat yhdistelleet
etähaastatteluja sekä eri paikoissa olevien juontajien
äänityksiä toimiviksi kokonaisuuksiksi.
Kambodžassa on koronan aikana edelleen sallittua
työskennellä toimistossa. Sen sijaan kaikki yli kymmenen
hengen kokoontumiset on peruttu ja koulut sekä kirkot
suljettu. Toivoa naisille -koordinaattori Navy So
työskentelee TWR:n toimistossa Phnom Penhissä.
Poikkeusolojen vuoksi hän ottaa päivittäin pienen tyttärensä
mukaan töihin. Khmerinkieliseen Toivoa naisille -työhön
kuuluvat normaalioloissa vierailut kuunteluryhmien luona eri
puolilla maata sekä erilaisten kristillisten naisten
konferenssien järjestäminen. Pandemian aikana nämä
toimintamuodot on pitänyt lopettaa.
Khmerinkielinen Toivoa naisille -tiimi on voinut jatkaa
radio-ohjelmien tekoa. Viimeisimmät ohjelmien aiheet ovat
käsitelleet muun muassa koronarajoitusten tuomaa stressiä
ja masennusta. Lisäksi tiimi teki ohjelman uudesta
Kambodžassa leviävästä chikungunya-kuumeesta, jonka voi
saada hyttysen pistosta. Äskettäin ohjelman aiheena oli
myös naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta, miten sitä

voisi välttää ja miten siitä voi toipua. Aihe on vakava ja
tärkeä maassa, jossa raiskauksista vaietaan. Järkyttävää
tapahtumaa hävetään. Ei myöskään haluta tuottaa surua
perheelle. Navy suunnittelee aiheeseen liittyvää lyhyttä
video-opetusta.
Khmerinkielinen Toivoa naisille -työ on aktiivisesti
mukana sosiaalisessa mediassa. Tiimi julkaisee pävittäin
Facebookissa päivän rukouksen, rohkaisevan
raamatunkohdan sekä lyhyen videon. Videon taustalla soi
kaunis musiikki ja samalla teksti kehottaa jättämään
huolensa hyvän Jumalan käsiin. Nämä päivitykset ovat
tavoittaneet jopa 5 000 ihmistä. Yksi Facebook-sivun
seuraajista kirjoittaa: ”Hei Toivoa naisille -tiimi. Seuraan
sivuanne päivittäin. Rukoilen päivän rukouksen, luen
raamatunjakeen ja katson videonne. Vähän aikaa sitten
serkkuni alkoi seurata sivuanne. Hän pyysi minua ostamaan
itselleen Raamatun. Tämä on tärkeä asia, sillä olen ainoa
kristitty perheessäni. Teidän Facebook-sivunne on ollut
suuri siunaus sekä minulle että serkulleni. Kiitos Jumalalle.
Jatkattehan tätä työtä.”
Esirukouksemme ja taloudellinen tukemme on hyvin
rohkaisevaa Kambodžan Toivoa naisille -tiimille tuhansien
kilometrien päässä meistä. Iloitaan yhdessä tiimiläisten
kanssa siitä, että työ jatkuu, tavoittaa, rohkaisee ja
lohduttaa sekä uusia ihmisiä että jo kauan mukana olleita.
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta. TN-työn Euroopan, KeskiAasian, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori

Toivoa naisille -työn johtajan Peggy Banksin kirje
”Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi kertoo hänen teoistaan.” (Ps. 19:1)
Kun kuulen tarinoita toivottomuudesta ja hyväksikäytöstä, lannistun mutta samalla päättäväisyyteni vahvistuu. Rukoilen
lakkaamatta, että saisin tuoda toivoa kipua, rikkinäisyyttä ja väkivaltaa kokeneille naisille.
Istahdin äskettäin lempipaikkaani meren rannalla odottamaan, että saisin nähdä Jumalan voiman auringonnousussa.
Taivaanrannalla oli vain synkkiä pilviä. En saisi nähdä Jumalan valoa uutta päivää varten. Sydän tuntui raskaalta. Halusin
lähteä pois ja aloittaa päivän työt, mutta halusin myös viestin toivosta, joka Jumalalla saattaisi olla minulle päivää
varten. Odotin, katsoin taivaanrantaan ja odotin. Taivas muuttui yhä synkemmäksi.
Lähdin turhautuneena kävelemään pois. Olisin halunnut löytää toivon pimeässä, mutta sen sijaan tunsin pettymystä. Juuri
silloin huomasin pienen valon säteen tumman pilven päällä. Ymmärsin, että valo oli ollut siellä kaiken aikaa, mutta
tumma pilvi oli peittänyt sen. Hetken kuluttua valo loisti yhä kirkkaammin. Nyyhkytin ja ylistin Jumalaa hänen
uskollisuudestaan ja armostaan. Samalla olin surullinen oman kärsimättömyyteni ja epäuskoni takia.
Sielunhoito- ja terapiatyössäni olen vuosien ajan rohkaissut naisia uskomaan ja luottamaan, että Jumala on läsnä heidän
taisteluissaan vaikeita ja synkkinä aikoina. Hän toimii vaikka emme aina näe sitä. Jumala osoittaa rakkauttaan yhä
uudelleen luonnossa, Raamatussa ja meitä rakastavissa ihmisissä juuri silloin, kun olemme kadottamassa toivon.
Monet naiset joutuvat kokemaan pimeyttä päivittäin kun heitä kiusataan, pahoinpidellään sanallisesti, käytetään hyväksi
ja lyödään. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei pidä koskaan katsoa läpi sormien. Jumala vihaa jokaista vihaista miestä.
Emme saa koskaan suojella pahoinpitelijöitämme, jotka estävät meitä olemasta kaikkea mitä Jumala haluaa meidän
olevan. (Snl 19:19)
Hänen valonsa loistaa, vaikka pimeys tuntuu jatkuvan päiviä, kuukausia ja jopa vuosia. Rukoile rohkeutta kertoa jollekin
elämäni vaikeuksista. Jumala välittää sinusta. Olet tärkeä hänelle ja maailmalle, jossa elät.
Et ole yksin!
Hänessä sydämemme iloitsee,
Peggy Banks
Kansainvälisen työn johtaja - TWR/Toivoa naisille
Kuvat: Unsplash, Pixabay

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

