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Pandemia sysäsi digiloikkaan Toivoa naisille -työssä
Vaikka
koronapandemia
on
rajoittanut Toivoa naisille (TN) työn perinteisiä työmuotoja, se
on antanut sysäyksen kehittää
uusia digiteknologian keinoja
yhteydenpitoon niin Suomessa
kuin muissa maissa. Pandemiasta
huolimatta TN-ohjelmien lähettäminen on jatkunut. Niitä on
tuotettu ja tehty etätyössä –
vaikkapa studioksi muunnetussa
komerossa.
Maailmanlaajuisessa TN-työssä
on kaksi perusosaa: eri medioiden kautta yli 70 kielellä
lähetettävät TN-ohjelmat sekä Arabiankielisiä TN-ohjelmia pääsee kuuntelemaan Facebookissa ja Instagramissa
rukouskalenteri, johon kerätään jaettavien linkkien kautta sekä podcasteina.
esirukouksia maailman naisten
puolesta. Sillä on yli 110 000 käyttäjää yli 120 maassa. Kansainvälinen medialähetysjärjestö TWR aloitti työn
vuonna 1997. Suomeen se tuli vuonna 2000 osaksi Sansan työtä.
Suomalaiset tukevat ohjelmien tuotantoa ja lähettämistä tamiliksi, gujaratiksi, hindiksi, odijaksi, jaavaksi,
indonesiaksi, kazakiksi, khmeriksi, arabiaksi ja turkiksi. Lisäksi suomalaiset tukevat ihmiskaupan vastaiseen
työhön tehtyä soittolaitteella kuunneltavan Kätketyt aarteet -kuunnelmasarjan tuotantoa ja levitystä. Ohjelma
on käytössä 8 kielellä ja kolme seuraavaa käännöstä ovat jo melkein valmiina.

“Miten voisin olla toiveikas”
Arabiankielisiä TN-ohjelmia pääsee kuuntelemaan Facebookissa ja Instagramissa jaettavien linkkien kautta sekä
podcasteina. Pandemian aikaan ohjelmien yhteisenä teemana on ollut toivo: sinulla on toivoa, vaikka olet
koditon, kuolema tulee lähelle, ihmissuhteesi hajoaa, elämässäsi on vaikeaa tai sinulla on taloushuolia.
Marokkolainen Hasna kertoi löytäneensä sattumalta TN-työn sivut selatessaan nettiä. Hän kuunteli sivun linkistä
ohjelmia toivosta, otti yhteyttä ohjelman tekijöihin ja kertoi olevansa yksinäinen ja masentunut, koska ei päässyt
kouluun. Hänen isänsä mielestä tytön pitää pysyä kotona ja odottaa kosintaa.
“Kuuntelin kaikki jaksot. Sisältö oli uutta ja outoa. Haluan tietää, miten voisin olla toiveikas omassa tilanteessani.
Oloni on kamala ja kysyn: Allah, miksi synnyin tytöksi.”
Toimitus vastasi hänelle ja kertoi, että hän on taidokkaasti luotu Jumalan kuva ja on harhaa väittää muuta.
Hänelle viitoitettiin tietä pelastukseen ja kerrottiin, että rukous Jeesuksen nimessä voi muuttaa tilanteen. Hänen
kanssaan pohdittiin, miten hän voisi puhua viisaasti isänsä kanssa ja miten hän voisi tehdä työtä vaikka joutuukin
olemaan kotona. Hän on yhteydessä toimitukseen silloin tällöin ja kysyy kysymyksiä tai pyytää esirukousta.
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”Ohjelma toi valon pimeyteeni”
Turkin TN-työn koordinaattori sanoo, että pandemian aikaan ihmiset kysyvät paljon kuolemasta. Mikä kristittyjä
odottaa kuoleman jälkeen? Mitä kristityt tekevät saadakseen syntinsä anteeksi? Kuka Jeesus on?
Yksi koronaa pelännyt kuulija sairastui koronaan ja joutui sairaalaan kolmeksi viikoksi.
“Pelkäsin joka päivä kuolevani. Kotiin päästyäni aloin kysellä elämän tarkoitusta. Löysin radiosta TN-ohjelman,
jossa puhuttiin toivosta pimeässä. Se oli uutta minulle. Ohjelmassa käsiteltiin myös elämää kuoleman jälkeen.
Poikkesin kristilliseen kirkkoon ja pyysin itselleni Raamatun. Se oli ihan erilainen kuin mitä minulle oli kerrottu.
Ymmärsin, että Jumala voi antaa toivon. Pyysin Jeesusta elämääni. Ohjelma toi valon pimeyteeni.”
Puolen vuoden aikana ohjelman toimitukseen otti yhteyttä lähes 600 kuulijaa. 10 löysi yhteyden Jeesukseen.
Radio on edelleen tärkeä ohjelmien välityskanava etenkin pienissä Keski-Aasian kylissä, joissa suurin osa
kuulijoista asuu. Lähetys voidaan suunnata suurelle kuulijakunnalle. Kaupungeissa internet toimii luotettavasti.
Siellä kristillistä sisältöä voidaan jakaa myös YouTuben, Instagramin, Telegramin, podcastien ja puhelimeen
ladattavan MUST-sovelluksen välityksellä. Yhdessä Keski-Aasian maista suunnitellaan myös omankielisen
ylistysmusiikin äänittämistä ja lähettämistä.

”Naisten kertomukset lohduttavat”
Kambodzhassa ohjelmia kuunnellaan yleensä ryhmissä, joita työntekijät käyvät tapaamassa. Korona-aikana on
kehitetty sosiaalisen median sisältöjä. Facebook tavoittaa kuukaudessa yli 16 000 ihmistä. Päivityksiä jaetaan
kuukaudessa eteenpäin yli 2 000 kertaa. Facebookissa on myös päivittäin rukoushetki. Siihen osallistuva kertoo:
”Uskon, että Jumala on kutsunut TN-työn tavoittamaan rukousvideon avulla toivonsa menettäneitä. Serkkuni on
kuunnellut rukouksen joka päivä ja pyysi minua ostamaan itselleen Raamatun. Hän ei ole vielä löytänyt uskoa.”
Intiassa hindinkieliset TN-ohjelmat siirtyivät vuoden alussa televisioon. Niitä lähetetään kolmella
kaapelitelevisio- ja yhdellä satelliittikanavalla. Ohjelmat on suunnattu erityisesti kaupunkilaisille. Kuulijoita on
rohkaistu WhatsAppin kautta päivittäin. Rukousryhmät ovat kokoontuneet Zoom-yhteisöalustalla.
Tamilinkielisen TN-ohjelman kuuntelija harmittelee, että hän löysi ohjelmat vasta nyt, vaikka niitä on lähetetty
Intiassa yli 15 vuotta.
“Naisten kertomukset ja laulut lohduttavat minua. Opin, että Jumala ei täytä vain hengellisiä tarpeitani vaan
myös fyysiset tarpeeni.”
Indonesiassa koronaan on kuollut yli 140 000 ihmistä. Pahiten tauti on koetellut
kaikkein köyhimpiä, jotka asuvat ahtaasti ja joille hoitoonpääsy on vaikeaa. Joka
kymmenes Indonesian 27,5 miljoonasta asukkaasta elää köyhyysrajan ala-puolella
eli perheen tulot ovat vähemmän kuin 123 euroa kuukaudessa. TN-työ on jakanut
avustuspaketteja, joissa on ollut elintarvikkeita, kasvomaskeja ja vitamiinia lapsille.
Yksi Indonesian TN-työn erityispiirteistä on kädentaitojen työpajat, joissa naiset
oppivat valmistamaan tuotteita myyntiin. Koronasulkujen aikaan kädentaitoja on
voinut oppia YouTube-videon avulla.
Toivoa naisille -ohjelmaa kuuntelemaan kokoontuneet indonesialaiset
naiset saivat ruokalahjan. Suurin osa vasta tutustuu kristinuskoon.
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”Voin auttaa hädässäolevia”
Suomen TN-työn kohokohta oli lokakuun lopulla Pirkkalassa ja Äänekoskella järjestetyt TN-konferenssit, joiden
pääpuhujaksi saatiin liikkeen kansainvälinen johtaja Peggy Banks. Hänen opetustaan Äänekoksella teemasta
Kantakaa toistenne taakkoja striimattiin ja se on katsottavissa tallenteena osoitteessa sansa.fi/tapahtumalive.
Mukana oli myös suomalainen, Irlannissa asuva Miia da Silva, joka aloitti TN-työn Euroopan, Keski-Aasian, Lähiidän ja Pohjois-Afrikan koordinaattorina vuoden 2021 alussa.

Toivoa naisille -työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks
vieraili lokakuun lopulla TN-konferenssissa.

Miia da Silva kertoi työnsä kuulumisia.

Koronasuluista huolimatta Suomessa syntyi tämän vuoden aikana neljä uutta TN-rukousryhmää. Ryhmiä on nyt
111. Pirkkalan ryhmässä muutamia vuosia toiminut Maarit Korhonen sanoo:
“Minua innostaa ja rohkaisee se, että voin auttaa hädässäolevia tyttöjä ja naisia saamaan elämäänsä sisältöä ja
turvaa. Olen voinut kertoa Toivoa naisille -ryhmässä luottamuksellisesti syvistäkin tunteista ja saanut kokea
toisten tukevan ja ymmärtävän.”
Kun korona on edelleen rajoittanut kokoontumisia, valtakunnallinen
TN-rukouspiiri on kokoontunut kerran suojatussa Facebook-ryhmässä.
TN-työ on ollut mukana Sansan Lähetyskiihdyttämö-koulutuksessa, jota
annettiin vuoden mittaan Teamsin kautta. Samalla alustalla on
järjestetty myös TN-lähettiläisen tapaaminen. Syksyn mittaan on voitu
käydä taas seurakunnissa esittelemässä TN-työtä.
Suomen Toivoa naisille -työryhmään kuuluvat Satu Hauta-aho (vas.) Sansasta
ja vapaaehtoiset Kati Lücke ja Liisa Heinänen. Elisheva Karonen Sansasta liittyi
ryhmään loppuvuonna (ei kuvassa).

Lisätietoa
Toivoa naisille -työn koordinaattori: Satu Hauta-aho, p. 050 574 2855, etunimi.sukunimi@sansa.fi
Ulkomainen työ: Lähi-idän ja Euroopan aluepäällikkö Sirpa Rissanen, etunimi.sukunimi@sansa.fi
Sopimukset: yhteyspäällikkö Tea Rasi, p. 050 437 2151, etunimi.sukunimi@sansa.fi
Tiedot rukousryhmistä ja tuettavista kielistä: toivoanaisille.fi
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