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Lähetän sinulle tämän SAT-7:n uutisten digitaalisen version monien siunausten kera. 
Täällä Kyproksella olemme alkaneet hiljalleen palata elämään liikkumisrajoitusten jälkeen.

Miten omituisia aikoja elämmekään! Kun uusi koronavirus saavutti Euroopan 
maaliskuussa, ensimmäiseksi jouduimme työyhteisönä peruuttamaan vuosittaisen 
kumppanikonferenssimme, NETWORKIN, meidän kaikkien terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseksi. Silloin emme tienneet, miten valtava vaikutus viruksella 
olisi koko maailmassa. Sitä mukaa kun suuri osa maailmasta näytti sulkeutuvan, SAT-
7:llä työ lisääntyi. Halusimme priorisoida suorat ohjelmat ja panostaa asialliseen 
koronavirustiedotukseen kaikilla neljällä kanavallamme.

Sukelsimme täyttä vauhtia kriisinhallintaan. Jaoimme toivoa, jonka evankeliumi antaa. 
Jaoimme terveystietoa. Jaoimme tukea lapsille ja heidän perheilleen. Kerroimme 
katsojille, että Jumala on heidän kanssaan ja että SAT-7:n perhe on heidän tukenaan ja 
tavoitettavissa.

Nyt on kesä. Jatkamme maratonia kaikkien teidän kanssanne, jotka olette uskollisesti 
mukana tällä ennennäkemättömällä matkalla.

Kaiken tämän keskellä haluamme, että saat käyttöösi sen innostavan ja tiedottavan 
materiaalin, jota olimme valmistelleet NETWORK-konferenssia varten. Suuri osa siitä 
sisältyy tähän sähköiseen uutislehteemme. Olimme valinneet tämän vuoden teemaksi 
‘Rohkene uskoa’, ja oikeaan se osui. Nyt enemmän kuin koskaan meiltä on kysytty 
rohkeutta uskoa. Pelosta ja vastoinkäymisistä huolimatta, uskovien yhteisön ystävyyden 
ja keskinäisen jakamisen tuella. Meidän on säilytettävä uskomme Jeesukseen, uskomme 
seurakuntaelämään, uskomme kirkkoon yhteiskunnallisena vaikuttajana ja uskomme 
uuteen sukupolveen. Tämä uutislehti kuvaa, miten SAT-7 auttaa katsojiaan tekemään 
samoin.

Itse olen kiitollinen keskusteluista ja rukoustuesta, jotka ovat kantaneet työtämme näinä 
vaikeasti ennustettavina viikkoina. Kunpa tämä yhteys jatkuisi, kunnes taas tapaamme.

HYVÄ YSTÄVÄ,

Rita El-Mounayer 
Toiminnanjohtaja, SAT-7

KUMPPANIKONFERENSSI:  
ROHKENE USKOA 2020 
Seuraaviin kymmeneen sivuun on koottu kohokohtia siitä, mitä olisit saanut nähdä ja 
kuulla vuotuisessa NETWORK-kumppanikonferenssissamme Turkissa.16

Rita El-Mounayer, avauspuheenvuoro (englanninkielinen video)
“Ehkä oli profeetallista antaa tämän vuoden peruutetulle NETWORK-konferenssille teemaksi Rohkene uskoa. Tämä kehotus koskee 
kristittyjä kaikkialla maailmassa. Lisäksi se on juuri tänä vuonna erityinen haaste kaikille niille, jotka elävät ilman uskoa tai tietoa 
evankeliumista, ja meille, joiden tehtävänä on viedä heille kutsu uskoon”, sanoo SAT-7:n toiminnanjohtaja avauspuheenvuorossaan.
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Toiminnanjohtaja Rita El-Mounayer haastattelee SAT-7:n hallituksen puheenjohtaja, arkkipiispa 
Angaelosta (englanninkielinen video).
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SAT-7:n vuosikatsaus 2019 (englanninkielinen video)
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Iranissa, Afganistanissa ja Tadzikistanissa rohkeus 
uskoa Jeesukseen tuo mukanaan monia haasteita. 
Kristitty joutuu eristyksiin eikä pääse kirkkoon, 
kristillistä opetusta ei ole tarjolla, Iranissa uhkaa jopa 
15 vuoden vankeustuomio. Koronaepidemian aikana 
kotiseurakunnatkaan eivät ole voineet kokoontua. 
Iranilaisten kristittyjen on liian vaarallista rukoilla tai 
tutkia Raamattua keskenään Zoomissa tai Skypessä. 
Siksi SAT-7 PARS on monille ainoa tuki ja kristillisen 
opetuksen lähde näinä vaikeina aikoina. 
 
Vahva usko
Huolimatta viestintään liittyvistä haasteista, monet 
SAT-7 PARSin katsojat haluavat kertoa, miten he 
ovat tulleet tuntemaan Jeesuksen. Operation World 
-tilaston mukaan Iranissa ja Afganistanissa kristittyjen 
määrä kasvaa nopeimmin maailmassa. “Mielestäni 
apostoli Paavalin sanat 2. korinttilaiskirjeessä 
kuvaavat Iranin, Agfanistanin ja Tadzikistanin 
kristittyjen tilannetta”, Keenan sanoo. “Siksi iloitsen 
heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja 
ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri 
heikkona olen voimakas. (2. Kor. 12:10.)”

SAT-7 PARSin ohjelmilla vastataan etsijöiden 
kysymyksiin. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi 
Uskon periaatteet, Kysymysmerkki sekä lapsille suunnatut 
Hashtag ja Kullanarvoinen neuvo. Se, että katsoja ottaa 
vastaan Jumalan rakkauden, on kuitenkin vasta 
alku. Monilla ei ole mitään muuta yhteyttä kypsiin 
kristittyihin eikä mahdollisuutta oppia elämään 
kristityn elämää. “Meidän vastuumme on tukea heitä 
edelleen uskon tiellä”,selittää Keenan. “Tuemme 
heitä ohjelmillamme ja katsojakontaktitiimien kautta, 
joista on näissä olosuhteissa tullut katsojillemme 
kotikirkko.” Katsojakontaktitiimit ovat tavoitettavissa 
vuorokauden ympäri. He antavat sielunhoitoa, 
rohkaisevat Jumalan Sanalla sekä lähettävät sähköisiä 

Raamattuja ja muuta kristillistä opetusta turvallisten 
alustojen kautta.
  
Katse tulevaisuuteen 
Katsojapalautteen perusteella SAT-7 PARS on 
äskettäin alkanut tuottaa ohjelmia, jotka selventävät 
uskonnonvapauden teemaa. Näin katsojat saavat 
tietoa oikeuksistaan. Kanava aikoo tehdä lisää 
ohjelmia darin kielellä, jota puhutaan Afganistanissa 
ja tadzikin kielellä, jota puhutaan Tadzikistanissa. 
Suunnitteilla on myös lisää armenialaiskirkon ja 
katolisen kirkon ohjelmia Iranissa tunnustettujen 
kristillisten vähemmistöjen tukemiseksi. Lasten ja 
nuorten ohjelmat pysyvät tärkeässä asemassa, kun 
kanava kehittää uusia dynaamisia tapoja kohdata 
nuorten katsojien ainutlaatuiset haasteet sosiaalisessa 
mediassa ja televisiossa.

“Rukoilen, että Herra antaa Iranin, Afghanistanin, 
and Tadzikistanin kristityille voimaa ja välineitä 
kasvaa uskossaan ja pysyä rohkeina. Rukoilen, että 
heidän uskonsa saa olla todistuksena siitä, mitä 
Jumala voi antaa”, päättää Keenan. 

SIGNAALI – SAT-7 PARS
Signaali jakaa Iranissa, Afganistanissa ja Tadzikistanissa asuvien 
kristittyjen todistuksia rohkaisuksi niille, jotka joutuvat salaamaan 
uskonsa.

RUKOUKSEN VOIMA – SAT-7 TÜRK
Rukouksen voima on rukousta katsojien puolesta. Juontaja
Ayda Danacıoğlu keskustelee katsojien kysymyksistä Raamatun 
valossa sekä tukee ja rohkaisee heitä rukouksella vaikeissa 
elämäntilanteissa.

KOTI SISÄLLÄNI – SAT-7 ARABIC
Koti sisälläni -ohjelma käsittelee mielenterveyden teemoja 
auttaen katsojia huomaamaan ja auttamaan henkisen terveyden 
haasteissa. Samalla opitaan rakentamaan tervettä suhdetta toisten 
ihmisten ja Jumalan kanssa.

JEESUKSEN PERHE – SAT-7 KIDS
Jeesuksen perhe opettaa laulujen, rukouksen ja näytelmän 
kautta lapsille, että heillä on rakastava Taivaan Isä sekä 
uskovien ystävien maailmanlaaja verkosto.

ROHKENE USKOA  
JEESUKSEEN
“Olen nähnyt katsojien riitelevän juontajiemme kanssa ja sitten vähitellen kasvavan 
kotiseurakunnan johtajiksi”, kertoo SAT-7 PARSin toiminnanjohtaja Panayiotis Keenan. “Olemme 
kuulleet lasten soittavan ohjelmaan ja esittävän kysymyksiä uskosta ja Raamatusta. Puolen 
vuoden päästä samat lapset soittavat uudestaan ja siteeraavat Raamattua paremmin kuin minä 
osaisin. On mahtavaa saada olla osa Jumalan suunnitelmaa, jotta tämä on mahdollista.”
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TODISTUKSIA USKOSTA (eng.)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGtUx_J26BA7fKjDrLNFAxLNDfm7_oBJr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGtUx_J26BA7fKjDrLNFAxLNDfm7_oBJr


HASHTAG – SAT-7 PARS
Hashtag, on teini-ikäisille suunnattu ohjelma. Siinä pureudutaan 
Raamattuun, ihmissuhdekysymyksiin ja maailmanmenoon 
kiinnostavien ja vaihtelevien ohjelmaosuuksien avulla. Ohjelman 
nimi tulee englannin kielestä ja se on suomeksi aihetunniste.

SAT-7 TÜRK KIDS – SAT-7 TÜRK 
Turkinkielisen kanavamme lastenohjelma rohkaisee katsojia 
kehittämään lahjojaan, suhtautumaan maailmaan uteliaasti ja 
osoittamaan ystävällisyyttä muita ihmisiä kohtaan. Ohjelma 
sisältää tarinoita, lauluja ja opetusosioita.

KOUTSI – SAT-7 ARABIC
Koutsi on SAT-7:n koulutelevision ohjelma, joka opastaa 
vanhempia ja opettajia tukemaan lapsia kehityshaasteissa ja 
erilaisissa tilanteissa. Ohjelma auttaa aikuisia luomaan terveitä 
kasvuympäristöjä lapsille

ROHKENE USKOA  
UUTEEN SUKUPOLVEEN
Lähi-idän lapset elävät köyhyyden, huonojen koulutusmahdollisuuksien ja poliittisen epävakauden 
varjossa. Haasteista huolimatta SAT-7 KIDS rohkenee uskoa heihin. Rohkenemme uskoa, että 
voimme tukea heidän henkistä, hengellistä ja fyysistä terveyttään niin, että he kukoistavat, kasvavat 
uskossa ja ovat pian valmiita ottamaan paikkansa yhteiskunnissaan

“Haluamme voimaannuuttaa nuorta sukupolvea 
löytämään identiteettinsä Jeesuksessa ja luottamaan 
hänen johdatukseensa, hänen huolenpitoonsa ja hänen 
varjelukseensa”, kertoo SAT-7 KIDSin kanavapäällikkö 
Andrea El-Mounayer.

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan nuorisosta kasvavat 
tulevaisuuden johtajat. Kasvaessaan he kaipaavat turvaa, 
vakautta ja terveen itsetunnon kehittymistä. Kuitenkin 
laajoilla alueilla lasten elämän vakaus häiriintyy 
levottomuuksissa, taloudellinessa epävakaudessa, 
väkivallassa ja nyt koronaepidemiassa. Vaikka lapset ovat 
keskimäärin kestokykyisiä, he väkisinkin kärsivät koulujen 
sulkeutumisesta, vanhempiensa stressistä ja pelottavista 
televisiouutisista.

Lapset tarvitsevat kokemusta siitä, että he eivät ole yksin 
ja että heillä on perhe – Kristuksen ruumis – joka pitää 
heistä huolta. “Tässä SAT-7:llä on osuutensa”, El-
Mounayer sanoo. “Tasapainotamme ympäristön ikäviä 
uutisia tuomalla esiin toivon ja uskon sanomaa sekä 
paremman tulevaisuuden mahdollisuuksia.” Pandemian 
aikana kanavan ensisijainen vastuu oli avata lasten 
kanssa rehellinen keskustelu siitä, mitä on tapahtumassa. 
SAT-7 KIDS auttoi lapsia ymmärtämään tilannetta 
tarjoamalla terveyteen ja turvallisuuteen liittyvää tietoa 
ja lähettämällä hengellistä rohkaisua. “Lapset kaipaavat 
selkeitä ohjeita ja mukavaa toimintaa, joka auttaa 
kestämään poikkeusolosuhteet”, lisää El-Mounayer. 
SAT-7 KIDS on saanut katsojiltaan pandemian aikana 
valtavan määrän palautetta. “Kommentit sosiaalisessa 
mediassamme ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti 
erityisesti kotikaranteenin aikoina.” 
 
Huomisen siemeniä
SAT-7:n lastenohjelmat kylvävät terveitä tulevaisuuden 
siemeniä tukiessaan nykypäivän lasten henkistä, fyysistä 
ja hengellistä kasvua. El-Mounayerin mukaan on 
helpompaa kylvää näitä siemeniä pieniin lapsiin, jotka 
ottavat helposti vastaan toivon näköaloja. Kahdentoista 

toimintavuotensa aikana SAT-7 KIDS on nähnyt 
pienten katsojiensa elämässä näiden siementen itävän ja 
puhkeavan kukkaan. “Monet alkuvuosien katsojamme 
ovat nyt teini-ikäisiä. He lähettävät meille viestejä 
sanoen, että ovat katsoneet ohjelmiamme pienestä 
pitäen ja nyt 16-vuotiaina edelleen katsovat. Toivon 
sanoma, jota pidämme esillä, muovaa aikuisuutta kohti 
myös niitä lapsikatsojiamme, jotka eivät ole kristittyjä.” 

Varustettuina tulevaisuuteen 
“Paremman tulevaisuuden luominen vaatii lapsilta 
varustautumista. Yhteistyössä SAT-7:n koulutelevision 
kanssa tarjoamme lapsille ohjemia, jotka kehittävät 
heidän sosiaalisia taitojaan, tunneälyään ja 
akateemia kykyjään. Tällaisia ovat esimerkiksi 
peruskoulutusohjelma Minun kouluni ja lasten oikeuksia 
käsittelevä peliohjelma Palapeli.

El-Mounayerin mukaan kanavan strategia mukautuu 
jatkuvasti lasten muuttuvaan median käyttöön. 
“Olemme sekä hengellisten että koulutuksellisten 
ohjelmien kohdalla nähneet hyötyä siitä, että lapset 
voivat osallistua suoriin ohjelmiin sosiaalisessa mediassa. 
Facebook-viestintä katsojiltamme on kaksinkertaistunut 
liikkumisrajoitusten aikana. Tänä vuonna haluamme 
edelleen kehittää läsnäoloamme sosiaalisessa mediassa.”
“Rukoilen, että katsojamme olisivat aina innokkaita 
etsimään Jumalan kasvoja ja kulkemaan hänen teitään, 
ja että hän siunaisi heitä ja kasvattaisi heistä kotimaissaan 
muutoksentekijöitä”, päättää El-Mounayer.

MINUN KOULUNI – SAT-7 KIDS 
Opetusohjelma Minun kouluni sisältää peruskoulun 1.–3. luokkien 
opetussuunnitelmat äidinkielessä (arabia), englannin ja ranskan 
kielissä, matematiikassa ja ympäristöopissa. Lisäksi Facebookissa 
on saatavissa henkilökohtaista opastusta kolme kertaa viikossa.
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UUDELTA SUKUPOLVELTA (eng.)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGtUx_J26BA5Va52ckikfvEDFFva-qHj3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGtUx_J26BA5Va52ckikfvEDFFva-qHj3


TAIVAALLINEN LAULU – SAT-7 PARS
Taivaallinen laulu keskittyy rukoukseen katsojien puolesta ja 
ylistyslauluihin. Näin tuemme ja rohkaisemme Iranissa, 
Afganistanissa ja Tadzikistanissa asuvia kristittyjä.

KESKUSTELLAAN – SAT-7 TÜRK 
Keskustellaan tarjoaa rennon ja luottamuksellisen ilmapiirin, jossa 
kaksi pastoria keskustelee vilpittömästi ja rehellisesti uskosta 
ja Raamatusta. Haastavat teemat innostavat katsojia mukaan 
keskusteluun suorassa lähetyksessä puhelimen ja somen avulla.

KIRKKONI ALGERIASSA – SAT-7 ARABIC
Kirkkoni Algeriassa -ohjelmassa lähetämme arabiankielisiä 
jumalanpalveluksia suorina. Näin tarjoamme hengellistä 
ravintoa eristyksissä eläville kristityille, joilla ei ole muuta 
pääsyä seurakuntaan tai kristillisen opetuksen piiriin.

RAAMATUN SANKAREITA – SAT-7 KIDS
Raamatun sankareita on suosittu ja jännittävä peliohjelma, joka
vahvistaa lasten raamatuntuntemista ja rohkaisee heitä 
kasvamaan uskossa.

ROHKENE USKOA  
KRISTUKSEN KIRKKOON
“Turkissa kirkko kasvaa, se on elävä ja se palvelee Jumalaa”, kertoo SAT-7 TÜRKin 
toiminnanjohtaja Melih Ekener. “Kristityt ovat kuitenkin Turkissa eristetty ja sorrettu 
vähemmistö ja he tarvitsevat tukea rakentuakseen yhdeksi Kristuksen ruumiiksi.”

Satelliittilähetysten avulla SAT-7 TÜRK tavoittaa 
katsojia kaikkialla Turkissa ja toimii siltana eri kristillisten 
kirkkokuntien ja etnisten vähemmistöjen välillä. 
Ohjelmillaan kanava mahdollistaa yhteyden eristyksissä 
elävien seurakuntien kesken ja auttaa kristittyjä 
kokemaan yhteyttä perheeseen, jolla on Turkissa laillinen 
asema. Melih Ekener sanoo: “Jos aiomme haasteista 
huolimatta luoda kukoistavan ja keskinäistä yhteyttä 
arvostavan kirkon, kristityt tarvitsevat välttämättä väylän 
uskonsa ilmaisuun ja välineitä uskossa kasvamiseen.”
 
Yhdistävä tila kirkkokunnille 
SAT-7 TÜRK jakaa tietoa eri kirkkokunnista, 
niiden perinteistä ja perinteiden merkityksestä. Näin 
rakennamme keskinäistä ymmärrystä ja hyväksyntää. 
Ohjelmien vaikutus näkyy selvästi. “Ohjelmat 
lisäävät yhteyttä ja kommunikaatiota”, kertoo 
apulaistoiminnanjohtaja Gülsüm I. “Katsojat ovat 
kiinnostuneita muistakin kuin oman tunnustuskuntansa 
ohjelmista ja keskustelevat keskenään.” Kun kirkot 
pääsiäisenä olivat koronapandemian vuoksi kiinni, SAT-
7 TÜRK näytti rohkaisevat puheenvuorot Armenian 
kirkon arkkipiispalta ja Turkin roomalaiskatolisen kirkon 
piispalta sekä vuosi sitten pääsiäisenä nauhoitetun 
ohjelman ortodoksiseurakuntien pääsiäisjuhlista. Sekä 
kristityt että ei-kristityt katsojat arvostivat näitä ohjelmia 
suuresti sanoen: “Emme voi mennä kirkkoon, mutta te 
toitte kirkon meille.”

SAT-7 TÜRKin katsojakontaktitiimillä on merkittävä 
asema Turkin kirkkojen tukemisessa. “Täällä on 
paljon vääriä käsityksiä, joiden vuoksi monille on 
vaikeaa tai pelottavaa mennä kirkkoon. Monet uskovat 
esimerkiksi, että kristityksi kääntyjä on maanpetturi”, 
selittää Ekener. Siksi katsojakontaktitiimi on usein 
ensimmäinen tarttumapinta. He vastaavat kysymyksiin, 
neuvovat reitin paikalliseen seurakuntaan ja ohjaavat 
ottamaan yhteyttä Turkin Raamattuseuraan, jos 
tarvitaan Raamattu. Samalla SAT-7 TÜRKin ohjelmat 
taistelevat yleisiä ennakkoluuloja vastaan.

Tukea pandemian aikana 
“Pyrimme aina jakamaan katsojillemme toivon 
sanomaa”, sanoo Gülsüm I. Kun uusi koronavirus levisi 
Turkkiin, ihmiset alkoivat kysyä Jumalasta ja uskosta. 
Vastaukseksi etsijöille kanava loi ohjelman Vastauksia 
toivosta käsin, jossa kristityt johtajat eri puolilta 
Turkkia ja maailmaa vastaavat kysymyksiin. Mukana 
on kirkkojen johtajia myös Yhdysvalloista ja Saksasta. 
Pandemian aikana kanava on opettanut hygieniasta, 
lasten tukemisesta ja perheväkivallan ehkäisemisestä.

“Haluamme reagoida katsojiemme tarpeisiin, olla 
heidän tukenaan ja rohkaista heitä. Haluamme tarjota 
kirkoille väylän keskusteluun. Jatkossa haluamme 
erityisesti luoda lisää lasten ohjelmia ja dokumentteja 
Turkin kristillisestä historiasta sekä kehittää kristillisten 
uutisten osastoamme”, kertoo Ekener.

“Rukoilen, että kristilliset kirkot Turkissa voisivat kokea 
yhteyttä ja kasvaa tukemaan ja rohkaisemaan toinen 
toistaan. Rukoilen, että SAT-7 TÜRK voi jatkossakin 
antaa tilaa kaikille kirkkokunnille ja tarjota tukea ja 
rohkaisua katsojille”, päättää Gülsüm I.  
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KIRKKOJEN ELÄMÄÄ (eng.)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGtUx_J26BA5XmJhruYOFC9qbuMduIe1K
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGtUx_J26BA5XmJhruYOFC9qbuMduIe1K


SISÄPUOLISET – SAT-7 PARS
Sisäpuoliset on farsia, daria tai tadzikkia puhuville naisille 
suunnattu ohjelma, joka rohkaisee ulkopuolisuutta kokevia 
naisia ilmaisemaan mielipiteitään ja keskustelemaan haastavista 
aiheista.

ESTEIDEN YLITTÄJÄT – SAT-7 TÜRK 
Esteiden ylittäjät haastaa perinteisen näkemyksen 
vammaisuudesta ja rohkaisee rakentavaan keskusteluun kipeistä 
ja vaietuista aiheista kuten geneettisistä vaurioista, fyysisestä 
esteellisyydestä ja mielen sairauksista.

MUURI – SAT-7 ARABIC
Muuri on draamasarja, jossa kaksi psykologia – aviopari – käsittelee 
elämänkohtaloidensa kautta ihmissuhteisiin ja yhteiskuntaan liittyviä 
haasteita kuten uskonnon ja mielipiteen vapautta, vähemmistöjen 
oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa. Keskusteluissa ovat mukana 
perheenjäsenet, mentori ja asiakkaat. 

ROHKENE USKOA  
MUUTOKSEEN MAAILMASSA
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Osa SAT-7:n kutsumusta on voimaannuttaa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristittyjä ja olla toiminta-
alueella yhteiskunnallisen muutoksen äänitorvena satelliittitelevision ja netin kautta. SAT-7 ARABICin 
ohjelmajohtaja George Makeen kuvaa nyt alueen yhteiskuntien haasteita ja kristittyjen roolia niissä. 
Lähi-idän kristityille yhteiskunnallisen muutoksen edistäminen voi todella vaatia rohkeutta uskoa.

“Maanpäällisen toimintansa aikana Jeesus ei vain 
puhunut arvoista ja moraalista. Hän myös paransi, 
ruokki ja helpotti ihmisten senhetkistä arkea”, 
sanoo Makeen. “Niinpä mekin haluamme hyvinä 
huoneenhaltijoina parantaa yhteiskunnallisia oloja. 
Uskomme, että kristityt on kutsuttu tekemään 
osuutensa Jumalan valtakunnan tulemiseen sekä maan 
päällä että taivaassa.” 
 
Changing harmful attitudes
SAT-7 ARABIC parantaa elämänlaatua yli Lähi-idän 
ja Pohjois-Afrikan muuttamalla haitallisia asenteita 
yhteiskunnissa – katsoja kerrallaan. “Näillä alueilla 
poljetaan kaikkien niiden oikeuksia, jotka jossain 
mielessä kuuluvat kategoriaan ‘muu’. Näitä ryhmiä 
ovat uskonnolliset ja etniset vähemmistöt, vammaiset 
ja elämässään edistymään pyrkivät naiset”, kertoo 
Makeen. SAT-7 tuottaa huolellisesti suunniteltuja 
ja tuotettuja ohjelmia edistääkseen ihmisoikeuksia, 
erityisesti uskonnonvapautta ja sananvapautta. 
“Viestimme toisinajattelun hyväksymisen 
tärkeyttä ja korostamme sen hyötyjä koko 
yhteiskunnalle, ei vain vähemmistöille. On tärkeää 
esimerkiksi sallia kristittyjen kokoontua vapaasti.” 
Valitettavasti saavutetut edistysaskeleet ovat jääneet 
koronarajoitusten jalkoihin. Tiedot perheväkivallan 
lisääntymisestä osoittavat, että vielä on työtä tehtävänä.

SAT-7 nostaa esiin myös ongelman, joka on 
monien ennakkoluulojen ja syrjinnän taustalla. 
Alueelta puuttuu laadukas, kriittiseen ajatteluun 
rohkaiseva koulutus. Koulutuksen puutteesta 
nousevat fundamentalismi, perusterveydenhoidon 
laiminlyönti sekä lukutaidottomuus. YK on nimennyt 
lukutaidottomuuden vaarallisimmaksi Lähi-itää 
ja Pohjois-Afrikkaa vaivaavista ongelmista. Kaksi 
seuraavaa ovat köyhyys ja naisten oikeuksien 
polkeminen. SAT-7:n koulutelevisio tekee ohjelmia, 
joilla annetaan kouluttautumismahdollisuus 

miljoonille lapsille ja nuorille, jotka muuten eivät pääse 
kouluun. Ohjelmilla lisäämme myös ymmärrystä 
ihmisioikeuksista sekä edistämme kriittistä ajattelua ja 
kaikkien ihmisten hyväksymistä. 
 
Uhreista muutoksen tekijöiksi
MMakeen kertoo, että kristillisen kirkon olemukseen 
on alusta asti kuulunut kokonaisvaltainen ihmisistä 
huolehtiminen. Monet Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 
kristityt ovat kuitenkin itse sorrettuja. Heidän on 
päästävä yli omasta traumastaan, ennen kuin 
he rohkaistuvat tuomaan positivista muutosta 
yhteiskuntaan. “Haluamme auttaa kristittyjen 
yhteisöä avuttomuudesta voimaantumiseen. Heidän 
on uskottava, että he voivat olla mukana tekemässä 
muutosta, jonka he haluavat nähdä tapahtuvan”, 
hän sanoo. Ajan mittaan SAT-7:n ohjelmat ovat 
rohkaisseet tässä. Katsojat ovat olleet innokkaasti 
mukana omanarvontunnetta lisäävissä ohjelmissa, kuten 
ajankohtaisohjelmassa Siltoja, naisille suunnatussa 
ohjelmassa Neula ja uusi lanka sekä ohjelmassa Onko 
tärkeää olla kristitty?

“Rukoilemme, että kirkon äänenä yhteiskunnassa 
voisimme tukea Kristuksen seurakuntaa sen koko 
tehtävän toteuttamiseen ja että Lähi-idän krisitityt 
voisivat kasvaa uhreista muutoksen tekijöiksi”, päättää 
Makeen.

PALAPELI – SAT-7 KIDS 
Palapeli on peliohjelma, joka kutsuu lapsia eri taustoilta 
oppimaan oikeuksistaan leikin keinoin. Ohjelma rohkaisee 
suvaitsevaisuuteen ja toisten ihmisten kunnioittamiseen.
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YHTEISKUNNAN MUUTTAMISESTA (eng.)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGtUx_J26BA4X0Bf47hAZWzdk_pEiPkqm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGtUx_J26BA4X0Bf47hAZWzdk_pEiPkqm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGtUx_J26BA4X0Bf47hAZWzdk_pEiPkqm


ROHKENE USKOA SAT-7:IIN
Rohkeus uskoa on aina kuulunut SAT-7:n DNA:han. 
Kanavan perustamisvaiheissa yksi suurimmista 
esteistä oli epäilys. Kaikki eivät nähneet järkeä 
siinä, että perustettaisiin SAT-7:n kaltainen 
satelliittitelevisiokanava.

1990-luvun alkuvuosina toimin Lähi-idän media 
-nimisen järjestön kansainvälisenä johtajana. 
Järjestöllä oli silloin johtava rooli tutkimus- ja 
valmistelutyössä, joka johti SAT-7:n perustamiseen. 
Otin yhteyttä moniin media-alan ihmisiin kutsuakseni 
heitä tämän projektin johtotehtäviin. Yksi heistä 
näytti järkyttyneeltä ja kysyi: “Aiotko oikeasti tehdä 
sen?” Hänelle kartoitustyössä mukana oleminen oli 
ollut mielenkiintoista ja haastavaa, mutta käytännön 
toteutus näytti silti mahdottomalta tehtävältä.

Matkan varrella tajusin, että minun täytyy valita. 
En voisi jataka Lähi-idän median johdossa ja 
samalla perustaa uutta media. Se oli vaikea valinta. 
Tunsin syyllisyyttä, kun jätin median, jota olin 
ollut perustamassa ja kehittänyt jo 20 vuoden ajan. 
SAT-7:n tulevaisuus oli epävarma. Koin kuitenkin, 
että SAT-7:n näyn, toiminta-ajatuksen ja valtavan 
potentiaalin tähden minun oli annettava sille kaikkeni.

InterAct Ruotsista oli yksi ensimmäisistä, jotka 
rohkenivat uskoa. Jo ennen kuin SAT-7:llä oli 
nimeä, InterAct lähetti ensimmäisen kokotoimisen 
työntekijän, Erling Wennemyrin. Hän uskoi 
näkyymme ja suhtautui intohimoisesti sen 
saavuttamiseen tasavertaisella yhteistyöllä Lähi-idän 
ja lännen eri kirkkojen ja järjestöjen voimin.

Se oli pioneerityön aikaa. Vuoden 1995 marraskuussa 
meillä oli perustavassa kokouksessamme 
kumppaneina noin 20 lähetysjärjestöä, kirkkoa 
ja yksilöä. Suomen Lähetysseura. LifeAgape, 
Norjan Lähetysseura, IBRA Media, Yhdistyneet 
raamattuseurat, Kuwaitin kansallinen evankelinen 
kirkko, InterAct ja Transworld Radio uskalsivat 
uskoa tähän työhön ja tarjosivat alkupääoman 
tai työntekijöitä. Toiset sitoutuivat auttamaan 
katsojakontaktien hoitamisessa tai ohjelmien 
tuottamisessa. Yksittäinen tukija, John Douglas, 
otti vastuulleen SAT-7:n työpisteen perustamisen 
Britanniaan.

Ensimmäiset ohjelmamme kuvattiin vuokratiloissa 
vuokratuilla välineillä ja muutamien osa-aikaisten 
työntekijöiden voimin. Kahteen vuoteen meillä 
ei ollut edes omaa kameraa, mutta silti ihmiset 
rohkenivat tulla mukaan.

Kuluneet vuodet ovat tarjonneet SAT-7:n 
henkilökunnalle, johtokunnalle ja kumppaneille 
monia tilaisuuksia rohkeaan uskoon. Ensin 
laajensimme vuonna 1996 lähetyksiä muutamasta 
tunnista viikossa muutamaan tuntiin päivässä. Sitten 
siirryimme vuonna 2001 ympärivuorokautiseen 
ohjelmaan aluksi arabiankielisellä kanavalla. 
Laajensimme farsin- ja darinkielistä tarjontaamme, 
kunnes perustettiin SAT-7 PARS vuonna 2006. 
Sitten syntyi SAT-7 KIDS, toiminta-alueemme 
ensimmäinen kristillinen TV-kanava arabiaa 
puhuville lapsille. Muutamaa vuotta myöhemmin 
alkoivat turkinkieliset lähetykset ja SAT-7 TÜRK 
perustettiin vuonna 2015.

Kaikki nämä olivat rohkeita uskonaskelia. Kun 
sitouduimme etenemään, meillä ei ollut valmista 
rahoitusta ja olimme epävarmoja tekniikkamme 
ja henkilökuntamme mahdollisuuksista vastata 
haasteisiin. Rohkenimme kuitenkin uskoa, että Jumala 
johdatti meitä – ja uskonaskelia seurasivat ihmeet. 
Meille selvisi, että pystymme tuottamaan enemmän 
ja parempia ohjelmia ja että voimme kanavana 
päästä sellaisille satelliiteille, joihin muiden mielestä oli 
mahdotonta päästä.

Jumala varusti meidät tarvittavalla osaamisella 
ja johtajuudella, jotta työ laajeni. Jumala kosketti 
yhteistyökumppaneitamme, tukijoitamme ja 
jopa katsojiamme, jotta vuodesta toiseen saimme 
työhön tarvittavat varat. Matkan varrella on 
Jumalan uskollisuudesta monia tarinoita, jotka 
ansaitsevat tulla kerrotuksi – tarinoita ihmisistä ja 
yhteistyökumppaneista, jotka rohkenivat uskoa! 
 
 

Tri Terence Ascott
SAT-7:n perustaja ja kunniapuheenjohtaja
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Pyysimme joitakin yhteistyökumppaneistamme kertomaan, mitä yhteistyö SAT-7:n kanssa 
heille merkitsee. Alla olevista englanninkielisistä videoista kuulet erilaisia näkökulmia. 
Kaikki yhteistyökumppanimme yhdessä vaikuttavat siihen, että Jumalan rakkaus tulee SAT-7:n 
vision mukaisesti näkyviin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Sydämellinen kiitos teille jokaiselle.

“Aloin kokea, että Jumala johdatti minua 
käyttämään lahjojani ja rakkauttani 
afgaanikansaa kohtaan nimenomaan 
SAT-7:n kautta. Työssäni SAT-7 PARSilla 
olen ollut tekemässä ohjelmia, jotka 
tavoittavat miljoonia Jumalaa etsiviä 
afgaaneja, iranilaisia ja tadzikkeja.” 
Mikael Tunér,  TV-ohjaaja ja tuottaja, 
Medialähetys Sanansaattajien lähettämä työntekijä

Osallistuessani vuosi vuodelta SAT-7:n 
kumppanikonferenssiin (NETWORK) 
huomasin, että oli hienoa olla osa 
tätä suurta joukkoa, SAT-7:n perhettä. 
Se oli minulle hyvä paikka olla.”
John Stainer Dale, Norjan ev.lut. kirkko

“

“

SAT-7:n perustaja tri Terence 
Ascott toimistollaan Kyproksella. 
Vuosi on 1989.

Olen vuosien ajan nähnyt, miten SAT-7 on 
kasvanut ja kehittynyt tehokkaaksi ja 
vaikuttavaksi kristilliseksi mediaksi. 
Monet ovat oppineet tuntemaan Jumalan 
ja kääntyneet Jeesuksen puoleen. Itse 
olen huomannut, että minun ei tarvitse 
olla töissä SAT-7:llä ollakseni osa SAT-7:n 
perhettä. Ylpeänä voin sanoa yhdessä 
monien muiden kanssa ‘Minä olen SAT-7.’”
Tri Ron Harris, MEDIAlliance International -järjestön johtaja

“

KLIKKAA JA KATSO

KLIKKAA JA KATSO

KLIKKAA JA KATSO

TUKIJAT JA 
KUMPPANIT KERTOVAT

https://youtu.be/5I4z0HgYTLs
https://youtu.be/_tAhRx0swno
https://youtu.be/Adl-_vwZeWg


ENNÄTYKSELLINEN
PALAUTEMÄÄRÄ 
PANDEMIAN AIKANA
Kun koronavirusepidemia piti maailmaa karanteenissa, SAT-7:n katsojatutkmimus 
huhtikuussa 2020 paljasti ennätyssuuren katsojien yhteydenpidon tason kaikilla kanavilla. 
Tutkimuksessa todettiin 41 000 yhteydenottoa joko puhelimitse tai sosiaalisen median kautta. 
Mielipidekyselyssä palaute SAT-7:n yksittäisille ohjelmille oli 96-prosenttisesti myönteistä.

Koronaviruksen aikaan rohkeus uskoa ja toiveikas 
suhtautuminen tulevaisuuteen ovat entistä 
suurempia haasteita. “Nämä rohkaisevat tulokset 
todistavat, että SAT-7:llä on hyvät mahdollisuudet 
ihmisten tavoittamiseen”, sanoo toiminnanjohtaja 
Rita El-Mounayer. “Katsojiemme palaute osoittaa, 
että korkealaatuiset, Kristus-keskeiset ohjelmat 
edelleen pystyvät tuomaan Jumalan rakkauden 
näkyviin, yhdistämään kristittyjä ja murtamaan 
väärinymmärrysten muureja naapurien väliltä.”

SAT-7:n ohjelmien myönteinen vaikutus paljastui 
myös mielipidekyselystä, joka äskettäin tehtiin 
SAT-7:n sosiaalisen median alustoilla. Ohjelman 
Kysy tohtori Maherilta keräämän palautteen mukaan 
94 prosenttia katsojista koki, että ohjelma auttoi 
heitä selviämään koronaviruspandemiasta. Koutsin 
katsojista peräti vaikuttavat 96 prosenttia arvioi, että 
ohjelmasta oli heille apua. 
 
SAT-7 täyttää monia tarpeita
Jo ennen koronaepidemiaakin tehdyt 
katsojatutkimukset todistivat korkeaa 
katsojatyytyväisyyden tasoa. Arabiankielisten 
kanavat saivat erityisen myönteistä palautetta 86 
prosentin tyytyväisyysasteella. “SAT-7 ARABIC teki 
kodistamme pienen kirkon.” “SAT-7 TÜRK osoitti 
minulle, että en ole yksin.” “SAT-7 KIDS auttoi 
lapsiani koulutyössä.” Eräs SAT-7 PARSin katsoja 
lisää: “Uskoni vahvistui.” Tutkimukset tehtiin 
nettikyselynä vuoden 2019 lopulla ja vuoden 2020 
alussa.

Enemmistö katsojista piti omalla kotimaassaan 
näkyvää SAT-7:n kanavaa parempaan kuin muita 
kristillisiä tai maallisia toimijoita. Ohjelmien 
laatu, myös kuvan ja äänen laatu, saivat erityistä 

kiitosta, samoin eri tunnustuskuntien ja alueen 
kielivariaatioiden huomioon ottaminen. Katsojat 
arvostivat sitä, että ohjelmat auttavat heitä 
kasvamaan hengellisesti, sosiaalisesti ja tunne-
elämän tasolla, että ne ovat epäpoliittisia ja että 
niitä voi katsoa koko perhe. Tutkimus osoitti 
myös, että useimmat arabiankieliset katsojat ovat 
satellliittitelevision äärellä ja katsovat SAT-7:iä 
säännöllisesti. Nettikatsojia oli 13 prosenttia, joista 
90 prosenttia antoi ohjelmille korkean arvosanan.
 
Muutos sydämessä ja yhteiskunnassa  
OKatsojakyselyn tulokset osoittavat, että joillakin 
maantieteellisillä alueille ei-kristittyjen katsojien 
määrä lisääntyy ja eri uskontojen edustajien 
välillä ymmärrys lisääntyy. SAT-7 ARABICin 
muslimikatsojista 17 prosenttia sanoi, että 
kokevat nyt entistä syvempää yhteyttä kristittyjen 
kanssa. 17 prosenttia kertoi ymmärtävänsä nyt 
kristinuskoa paremmin. Eräs katsoja vastaa:”Sain 
tietoa kristinuskosta ja muutin mielipiteeni siitä.” 
SAT-7 TÜRKin kyselyyn vastannut kertoo: “Olen 
muslimi, mutta katson kanavaanne. Olen oppinut 
hyviä asioita kristinuskosta. Syrjintä vähenee, kun 
yhä useammat ihmiset katsovat.”

Koronaepidemian aikana SAT-7 lähettää 
ohjelmia, jotka tarjoavat puolueetonta tietoa, 
keskusteluapua, rukousta ja rohkaisua. 
Englanninkielistä lisämateriaalia SAT-7:n 
panoksesta epidemian vaikutusten vähentämiseen 
löydät verkkosivuiltamme tästä linkistä 
(PDF, n. 4 Mt).
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https://sat7.org/wp-content/uploads/2020/05/2020508-SAT-7-COVID-19-INITIATIVES-PACKAGE-V3.pdf


TUEMME KATSOJIA 
LÄPI VAIKEIDEN AIKOJEN

ELÄMÄÄ USKOSSA

IHMEITÄ PANDEMIAN AIKANA

ET OLE YKSIN

SAT-7 PARSin katsoja Lale lähetti SAT-7:lle seuraavan palautteen 
Signaali-nimisen ohjelmamme rukousosiosta: 
 
“Olemme kiitollisia, että ohjelmissanne on rukousta. Näinä 
aikoina tarvitsemme sitä, että jaksamme. Mitä tekisimmekään, 
jos ei meillä olisi Jeesusta? Ihmisillä on niin paljon kipua, 
pelkoa, rauhattomuutta ja vihaa. Voimme todella nähdä, mitä 
Jumala tarkoitti, kun hän sanoi, että turvassa on jokainen, joka 
sivelee talonsa ovien pihtipielet karitsan verellä. Perheemme 
on tehnyt niin ja Kristuksen veri varjelee meitä. Rukoilemme 
ihmisten puolesta ja pyydämme, että he kohtaisivat Herran 
ja vapautuisivat vihasta. Aviomieheni pitää katukojua eikä 
hänellä ole nyt työtä. Meillä ei ole yhtään rahaa.

Elämme kuitenkin uskon varassa eikä Jumala ole 
koskaan jättänyt meitä pulaan. Rukoilemme muiden 
ihmisten puolesta. Kiitos, että rukoilette puolestani 
– minäkin rukoilen teidän puolestanne, rakkaat 
sisaret ja veljet, että Jumalan voima ja siunaus 
olisi teidän kanssanne. Kiitos.”

Egyptiläinen lääkäri soitti pääsiäisen aikaan SAT-7 KIDSin ohjelmaan nimeltä 
 Jeesuksen perhe. Mies oli hoitamassa koronapotilaita ja pyysi esirukousta. 
Kuvaustiimi rukoili hänen puolestaan suorassa lähetyksessä. Myöhemmin 
tämä lääkäri otti SAT-7:iin yhteyttä kertoakseen, mitä oli tapahtunut. 

“Kun olitte rukoilleet puolestamme lauantaina 25. huhtikuuta, 
Jumala vastasi ihmeellisesti. Maanantaina 14 potilasta parantui ja pääsi 

sairaalasta. Tiistaina parani yhdeksän potilasta, keskiviikkona kaksitoista. 
Jumala muutti koko sairaalan ilmapiirin masennuksesta ja surusta iloksi ja 

toiveikkuudeksi. Tämä tapahtui seuraavan kolmen päivän aikana tiimin 
rukouksesta. Itse pyysin rukouksessa paranemista potilaille mutta 

myös Jumalan varjelusta henkilökunnalle, sillä olimme töissä 
15 vuorokautta emmekä päässeet välillä kotiin.

Työvuoromme viimeisenä päivänä henkilökuntamme 
kaikki 85 jäsentä testattiin eikä meistä kukaan ollut saanut 
virusta.”

Sonia on libanonilainen taksinkuljettaja ja kahden pojan äiti. Toisella pojista on syöpä 
ja toisella epilepsia. Sonia soitti SAT-7 ARABICin ohjelmaan Et ole yksin kertoakseen
vaikeuksistaan liikkumisrajoitusten aikana. Sonian aviomies on työkyvytön sydänsairauden 
takia ja oikean jalkansa vammauduttua onnettomuudessa pysyvästi. Sonia elättää perhettään 
yksin ja on joutunut myymään kaiken heidän omaisuutensa maksaakseen pojan syöpähoidot. 
Koronaepidemian aikana Sonian on ollut pakko vaarantaa oma terveytensä

saadakseen leipää pöytään. Sonialla ei ole kotona nettiyhteyttä, mutta hän käytti naapurinsa 
tietokonetta ja Skypeä soittaakseen ohjelmaamme. Sonian puheenvuoron kuuli libanonilaisen 
avustusjärjestön johtaja, pastori Magdy Alawy. Hän järjesti heti Sonian perheelle elintarvikkeita.

“Kiitos ohjelmastanne Et ole 
yksin. Erityiskiitokset isä Magdylle 
hänen ihanasta vierailustaan 
lauantaiaamuna. Olen hyvin 
kiitollinen enkä koskaan unohda 
apuanne. Te olette hienoja 
ihmisiä.”

   – Sonia
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PELASTUSRENGAS HÄDÄN HETKELLÄ
Bahar on turkkilainen nainen, joka katsoo SAT-7 TÜRKin ohjelmia. Hän kertoo, miten ohjelmasta 
Kotitekoinen tuli hänen pelastusrenkaansa hädän hetkillä.

  “Erosin kolme vuotta sitten. Minulla ei ole ollut rahaa matkustaa 
tapaamaan lapsiani ja olen kaksi vuotta sairastanut masenusta. 

Kuukausi sitten vietin syntymäpäivääni ypöyksin. Halusin tappaa 
itseni mutta ajattelin sitten, että katson vielä yhden jakson 
Kotitekoista. Olin katsonut SAT-7 TÜRKin ohjelmia jo jonkin aikaa  

 ja pidin Şemsa-juontajasta. Hän on hyvin vilpitön ja luonteva.

Silloin Şemsa kertoi Jumalan rakkaudesta ja kärsivällisyydestä. 
Hän puhui jättäytymisestä Jumalan haltuun ja siitä, että voimme 
viedä tuskamme hänelle. Aloin pohtia, mitä Raamatussa 
sanotaan itsemurhasta. Niinpä pyysin Raamatun SAT-7:ltä.

Nyt minulla on toivo. Päivittäin luen Raamattua ja 
rukoilen. Uskon, että saan vielä nähdä lapseni. Jeesus 

Kristus on kanssani ja pitää minusta huolta. Kiitos 
teille kaikille – Jumala on käyttänyt teitä tuomaan 

tämän muutoksen elämääni.”

Myöhemmin Bahar otti uudelleen yhteyttä ja 
kertoi, että on nyt saanut tyttärensä luokseen.
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“WhatsApp-viestejä tulee loputtomasti. Ihmiset 
tarvitsevat tukeamme näinä pelottavina aikoina,” 
– Rawad Daou, Sydämestä sydämeen -ohjelman 
juontaja.

Koronavirusepidemian aikana SAT-7 
ARABICin ohjelma Sydämestä 
sydämeen on käsitellyt elintärkeitä 
teemoja kuten liikkumisrajoitusten 
aikana lisääntynyttä 
perheväkivaltaa.

Ohjelman juontajat Marianne ja 
Rawad Daou jatkoivat uskollisesti 
työtään kotoaan käsin. He rukoilivat 
katsojien puolesta ja rohkaisivat 
kokemaan Jumalan rauhaa pelon ja 
epävarmuuden keskellä. 

Perheneuvojan avulla he ohjasivat katsojia hallitsemaan kodin 
vaikeita ja vaarallisia tilanteita.

“Eräs katsoja otti yhteyttä ja pyysi esirukousta, koska 
joutui elämään väkivaltaisessa avioliitossa ilman 

mitään tukea. Jopa hänen omat vanhempansa 
halusivat mieluummin hänen kestävän 
pahoinpitelyä kuin tuottavan perheelle häpeää 
avioerolla”, kertoo Marianne. “Perheneuvoja 
antoi ohjelmassa hänelle neuvoja ja ohjasimme 
hänet katsojapalvelumme työntekijälle jatkuvaa 
tukea varten.”

“Teemme parhaamme, jotta katsojamme eläisivät 
lähellä Jeesusta ja tuntisivat hänen rauhaansa näinä 

vaikeina aikoina”, Marianne sanoo.  
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UUSI SOVELLUS SAT-7 PARS:LTA

SYDÄMESTÄ SYDÄMEEN -OHJELMA 
TARTTUU ELINTÄRKEISIIN TEEMOIHIN

SAT-7 PARS pyrkii kesällä 2020 julkaisemaan 
uuden kännykkäsovelluksen, joka auttaa 
seuraamaan SAT-7 PARSin suoria ohjelmia 
Iranista, Afganistanista ja Tadzikistanista 
ja tuo samalla katsojien ulottuville heidän 
omilla kielillään tehdyt kristilliset materiaalit ja 
äänitteet. 
 
Sovellus toimii myös suorana linkkinä katsojien 
ja SAT-7 PARSin katsojakontaktitiimin välillä. 
Näin katsojat saavat halutessaan välittömästi 

yhteyden ihmisiin, jotka voivat rukoilla 
heidän kanssaan ja tukea heitä heidän 
ongelmissaan ympäri vuorokauden. 
 
“Kehitämme monipuolista sovellusta, jolla 
on paljon hyödyllisiä ominaisuuksia”, kertoo 
SAT-7 PARSin toiminnanjohtaja Panayiotis 
Keenan. “Toivomme, että tämän sovelluksen 
avulla voimme olla entistä paremmin 
katsojiemme tukena ja vahvistaa suhdettamme 
heihin.” 

“SAT-7 TÜRK on meille ilon lähde näinä aikoina, kun joudumme pysymään kotona”, eräs katsojamme kirjoittaa. 
Kun Turkki taistelee koronavirusta vastaan, yhä useammat SAT-7 TÜRKin katsojat pyytävät esirukousta ja 

rohkaisua. Vuoden 2019 tammikuusta huhtikuuhun SAT-7 TÜRK sai katsojiltaan 7 600 yhteydenottoa. Saman 
jakson aikana vuonna 2020 yhteydenottoja tuli 12 500. Aiemmat neljä vuotta katsojayhteyksien kasvu oli ollut 

tasaista. Esimerkiksi vuonna 2019 kanavan katsojakontaktit lisääntyivät 105 prosenttia. 
 

Kanava on saanut nähdä katsojissaan myös hengellistä kasvua. Kotieristystä vaativa ajanjakso on lisännyt katsojien 
aikaa ja mahdollisuuksia syvempään pohdintaan. Siitä seuraa uusi jännittävä ilmiö: etsijät kysyvät haastavampia 

kysymyksiä. “Aiemmin saimme tavanomaisia kysymyksiä kuten ‘Onko Raamattu väärennetty?’. Nyt katsojat 
tutkivat Raamattua itse ja vertailevat jakeita. Kysymykset ovat muuttuneet syvällisemmiksi”, selittää pastori Cem 

Ercin, joka juontaa ohjelmia Evankeliumin ydin sekä Keskustellaan. 

Olemme luoneet uuden suoran ohjelman tukemaan SAT-7 KIDSin lapsikatsojia liikkumisrajoitusten aikana. Meidän perheemme kotona 
tarjoaa kiiinnostavaa toimintaa, jolla rakennetaan yhteyttä ja kommunikaatiota lasten ja heidän vanhempiensa välille. Ohjelmaa 
juontavat Essam Nagy ja hänen vaimonsa Magdolene sekä käsinuket Smiley ja Miley. “Toivomme katsojien keskustelevan arvoista, 
joita he näkevät ohjelmassa ja haluamme rakentaa suhteen katsojiemme kanssa. Haluamme heidän kertovan meille, mitä he ovat 
oppineet ja miten he soveltavat sitä elämässään”, kertoo Magdolene.

Ohjelmaa opettaa raamatullisia arvoja teemoinaan esimerkiksi ylpeys, pelko ja turhautuminen. Eräässä jaksossa Smiley-nukke seisoi 
jakkaralla katsoen halveksien Mileyta, jota piti itseään tyhmempänä. Essam ja Magdolene käyttivät kohtausta pohjana keskusteluun 
ylpeydestä, arvostuksesta ja erilaisten ihmisten hyväksymisestä.

Vaikka ohjelma on tehty lapsille, he käyttävät sen katsomiseen vanhempiensa sosiaalisen median tilejä. Näin Essamin ja Magdolenen 
sanoma tarvoittaa myös aikuisia. “Erässä ohjelmassa keskustelimme itseluottamuksesta”, kertoo Essam. “Saimme koskettavan 
palautteen eräältä äidiltä, joka sanoi, että naisena haluaisi uskoa itseensä enemmän ja olla vapaa. Ohjelmamme oli auttanut häntä 
uskomaan mahdollisuuksiinsa.”

Ohjelma on saavuttanut merkittävän suosion sosiaalisessa mediasa. 
Jo ennakkomainos katsottiin 7 000 kertaa, ja toisella ohjelmajaksolla 
oli 121 000 katsojaa. 

KORONAVIRUS TUO 
KESKUSTELUA SAT-7 TÜRK:LLEAUTAMME PERHEITÄ YHTEYTEEN

UUSIA MINUN TARINANI 
-JAKSOJA    
Liikkumisrajoitusten aikana suuri joukko SAT-7:n 
koulutelevision katsojia on pyytänyt lisää “Minun tarinani” 
-osuuksia, jotka normaalistikin sisältyvät Minun kouluni 
-ohjelmiin. Lyhyessä ohjelmaosiossa perheneuvoja 
ja psykologi Nada Kastoun kertoo tarinoita lapsille. 
Aiemmissa jaksoissa Nada kertoi puistossa kuvattuja 
tarinoita, joiden sanoma liittyi selviytymiseen hankalista ja 
vaarallisista tilanteista. Tarinat puhuttelivat sekä lapsia että 
heidän vanhempiaan.

“Sekä lapset että aikuiset pyytävät minulta lisää “Minun 
tarinani” -osuuksia. Nyt kirjoitan uusia tarinoita. 
Kuvaamme ne SAT-7:n koulutelevisioon”, kertoo tohtori 
Nada  LIVE



 
Vuonna 2021 SAT-7 täyttää 25 vuotta! Iloitsemme, että 
olemme saaneet ja edelleen saamme tuoda Jumalan 
rakkautta näkyviin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

Kutsumme sinut juhlimaan kanssamme vuotuisessa 
NETWORK-konferenssissa 24.–26. maaliskuuta 2021.

Tule kuulemaan, miten Jumalan johdatuksessa olemme 
tuoneet muutosta ihmisten elämään jo 25 vuoden ajan.

NETWORK 2021
MERKKAA KALENTERIIN!

SAT-7:N TIEDOTUKSEN DIGILOIKKA
Viime vuosina SAT-7 on kehittynyt ympäristöystävälliseen suuntaan erityisesti sen suhteen, 
miten kerromme uutisemme ja jaamme materiaalia työn tukijoille ja yhteistyöjärjestöille. 
Koronapandemia on nopeuttanut pyrkimyksiämme ympäristötietoiseen suuntaan myös 
tämän tiedotuslehtemme osalta.

Digiteknologia mahdollistaa sen, että SAT-7 voi jakaa uutisiaan ja tuottamaansa materiaalia 
luovemmin ja kiinnostavammin. Mukaan saadaan myös videoita, nettiartikkeleita ja vlogeja.

SAT-7:n tiedotuspaketti sisältää jatkossa materiaalia ja linkkejä, joita on kätevä tutkia netissä. 
Voit ladata lehden PDF-version suomeksi osoitteesta kansanlähetys.fi/materiaalipankki tai 
sansa.fi/mediapankki. Englanninkielisen lehden löydät tarvittaessa osoitteesta sat7.org.

Huom. suomenkielisen lehden
linkit johtavat alkuperäisiin
englanninkielisiin videoihin ja 
PDF-tiedostoihin.

SAT-7 JAKAA OPPIMISVÄLINEITÄ 
KORONARAJOITUSTEN AIKANA
SAT-7 tuotti koronapandemian ajalle laajoja nettiopiskelupaketteja, jotka 
sisälsivät informaatiota koronaviruksesta sekä SAT-7:n koulutelevision 
opetusohjelmia. Tavoitteena oli tukea Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lapsia ja 
perheitä.

Paketti sisälsi esimerkiksi ohjelmat Minun kouluni, Palapeli ja Tohtori Mehiläinen. 
Paketit jaettiin yli sadalle SAT-7:n kumppanijärjestölle, jotka tekevät työtä 
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan haavoittuvassa asemassa olevien 
ihmisryhmien parissa.

Voit ladata opiskelupaketin englanninkielisen esittelyn tästä 
(PDF, n. 1,4 Mt).

“Paketti on otettu vastaan erittäin hyvin. SAT-7:n 
kumppanit jakavat materiaalia omille tällä 
alueella toimiville yhteistyökumppaneilleen. 
Useat järjestöt ovat ottaneet itse yhteyttä 
ja pyytäneet lupaa käyttää materiaalia. 
SAT-7 on saanut paljon kiitosta 
aloitteellisuudesta ja tuesta.” – Nicoletta 
Michael, SAT-7:n kehityspäällikkö
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24 - 26 
MAALIS

SAT-7 ARABIC (ARABIAKSI)
VERKKO: www.sat7.com ja www.facebook.com/sat7ar

 www.youtube.com/user/SAT7ARABIC

 Älylaitteilla sovellus: SAT-7 

SAT-7 KIDS (ARABIAKSI)       
VERKKO: www.sat7kids.com ja www.facebook.com/sat7kids 

 www.youtube.com/user/SAT7KIDS

 Älylaitteilla sovellus: SAT-7 KIDS 

 

SAT-7 TÜRK (TURKIKSI)      
SATELLIITTI: Türksat 4A, 42° itään, 11.824 GHz,

 pystypolarisaatio (V)

VERKKO: www.sat7turk.com ja www.facebook.com/sat7turk

 www.youtube.com/user/SAT7TURK

 Älylaitteilla sovellus: SAT-7 TÜRK

SAT-7 PARS (FARSIKSI)       
SATELLIITTI: Eutelsat Hot Bird 13B, 13° itään, 10.949 GHz,

 pystypolarisaatio (V)

VERKKO: www.sat7pars.com ja www.facebook.com/sat7pars

 www.youtube.com/user/SAT7PARS

 Älylaitteilla sovellus: SAT-7 PARS

Näin löydät SAT-7:n Suomessa

Voit lukea tätä lehteä vaikkapa 
tabletilla. Linkkien takaa löydät 
sisältöä, jota painetussa lehdessä 
ei ole, kuten SAT-7:n tuottamia 
videoita.  

https://sat7.org/wp-content/uploads/2020/04/200430-SAT-7-ACADEMY-Arabic-online-resourses.pdf


Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristityt 
kohtaavat monia haasteita – sortoa, vainoa, 
yksinäisyyttä ja nyt virusepidemian. Kuitenkin 
he kiinnittävät sydämensä ja ajatuksensa 
Jeesukseen, uskovat hänen lupauksiinsa ja 
panevat toivonsa häneen.

SAT-7 vie tälle alueelle Jumalan rakkautta 
ja toivoa, tarjoaa kirkoille väylän 
evankeliumin julistamiseen, toimii siltana 
eri tunnustuskuntien välillä, on perheenä 
yksinäisille, puolustajana hädässä oleville 
ja turvallisena kasvualustana uudelle 
sukupolvelle.

Lahjoituksesi auttaa meitä edelleen tukemaan 
ja rohkaisemaan kristittyjä Lähi-idässä ja 
Pohjois-Afrikassa, kun he “rohkenevat uskoa”.

FACEBOOK SAT7Network

TWITTER SAT7Network

YOUTUBE  SAT7Network

LINKEDIN SAT-7

SAT-7 International
P.O. Box 26760, Nicosia, Cyprus, CY-1647

+357 22761050 | info@sat7.org

www.sat7.org

ROHKENE
USKOA KANSSAMME

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Muistetaan yhdessä 
Pohjois-Afrikan ja 

Lähi-idän kristittyjä
Voit osoittaa tukesi SAT-7:lle suomalaisten

yhteistyökumppaneiden kautta. Kiitos!

• IRR-TV,
irr-tv.fi 

• Medialähetys Sanansaattajat,
sansa.fi

• Suomen Ev.lut. Kansanlähetys,
kansanlähetys.fi

• Suomen Lähetysseura,
suomenlähetysseura.fi

mailto:info%40sat7.org?subject=
https://sat7.org/
https://www.irr-tv.fi/
https://sansa.fi/
https://kansanlahetys.fi/
https://felm.suomenlahetysseura.fi/

