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SAT-7:n historiassa on vaikeita uupumuksen, epävakauden, 
turvallisuusriskien ja taloudellisten haasteiden aikoja. 
Olemme kiitollisia, että Jumala on ollut uskollinen ja olemme 
saaneet kaiken, mitä tarvitsemme juuri sillä hetkellä, kun sen 
tarvitsimme. Mieleeni tulevat Sananlaskujen sanat 
(San. 3:5-6): 
 
Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan 
ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun 
polkusi tasoittaa. 
 
Tämä on ollut ihmeellinen matka. Kiitos kaikille teille, jotka 
olette kulkeneet kanssamme ja tukeneet SAT-7:n työtä ja 
työntekijöitä rukouksin ja lahjoituksin. 
 
 
 

Habib Badr, TT 
SAT-7:n kansainvälisen johtokunnan puheenjohtaja 
Beirutin kansallisen evankelisen seurakunnan johtava pastori

SAT-7 on kristillinen satelliittitelevisioverkosto, joka lähettää 
ohjelmaa miljoonille katsojille 24 maahan Lähi-itään ja 
Pohjois-Afrikkaan. Verkosto koostuu viidestä kanavasta: SAT-7 
ARABIC, SAT-7 KIDS, SAT-7 PARS, SAT-7 TÜRK ja SAT-7 
PLUS. Yli 80 prosenttia ohjelma-ajasta tuotetaan Lähi-idässä 
paikallisen henkilökunnan voimin.

SAT-7 perustettiin vuonna 1995 Lähi-idän kirkkojen tuella. Se 
on voittoa tavoittelematon yhteisö, ensimmäinen ja laajin Lähi-
idässä ja Pohjois-Afrikassa toimiva kristillinen satelliittitelevisio. 
Perustaja, tohtori Terence Ascott, on toiminut SAT-7:n 
kansainvälisenä toiminnanjohtajana perustamisesta asti. 
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SAT-7 pyrkii kouluttamaan, tiedottamaan, inspiroimaan ja 
rohkaisemaan; se tuottaa ohjelmia, joissa on otettu huomioon 
alueen kulttuurien, politiikan ja uskontojen erityispiirteet. 

SAT-7ei arvostele muita kirkkoja eikä eri kansallisia ja 
uskonnollisia ryhmiä. Sen tavoitteena on viestiä kristittyjen 
yhteyttä kaikessa erilaisuudessaan.

SAT-7 puolustaa rauhaa, ihmisoikeuksia, oikeudenmukaisuutta 
ja sosiaalista kehitystä. Sen ohjelma-aikaa ei ole mahdollista 
ostaa eikä se kerää lähetyksissään varoja itselleen.

Samia Kessai, tunisialainen juontaja ja tuottaja tekemässä naisille suunnattua ohjelmaa Kyproksella vuonna 2015.

 
SAT-7 on tehnyt matkaa 20 
vuoden ajan kasvaen kahdesta 
viikoittaisesta ohjelmatunnista 
840 tuntiin viidellä eri 
kanavalla. Samalla sillä on ollut 
merkittävä vaikutus yleisöönsä.

Jokaisena päivänä 20 vuoden 
ajan ihmiset Lähi-idässä, 
Pohjois-Afrikassa ja eri puolilla 
maailmaa ovat kokeneet 
SAT-7:n elämää muuttavan vaikutuksen. 
 
Katsojat ovat faksein, sähköpostein, kirjein, puheluin 
ja sosiaalisen median kautta jakaneet elämäänsä 
työntekijöidemme kanssa. He ovat ilmaisseet, kuinka 
paljon jokin tietty ohjelma, raamatunlause, lähetys 
jumalanpalveluksesta tai rukousopetus on heille merkinnyt. 
SAT-7:n kautta Jumala on koskettanut koko Lähi-itää ja 
Pohjois-Afrikkaa. 

SAT-7:llä on ollut huomattava vaikutus Lähi-idän ja Pohjois-
Afrikan kirkkoihin. Eri kirkkokuntia edustavat kristityt, jotka 
eivät ole voineet puhua avoimesti uskostaan, ovat löytäneet 
väylänsä television kautta. SAT-7 on ollut monien kristittyjen 
ja kirkkojen ääni.

 
VISIO

Autamme Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 
kirkkoja kasvuun, syvenevään uskoon ja 

todistamiseen sekä vaikutamme 
myönteisesti alueen yhteiskuntien ja 

kulttuurien kehitykseen.

 
MISSIO

Tarjoamme Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 
kirkoille ja kristityille mahdollisuuden 

todistaa Jeesuksesta Kristuksesta inspiroivien, 
informatiivisten ja kasvattavien 

televisio-ohjelmien kautta.

“Olen katsonut lastenohjel-
mianne jo vuosien ajan. Nyt 
olen 15-vuotias. Äitini kysyi, 
että vieläkö sinä nyt isona- 
kin aiot katsoa noita lasten- 
ohjelmia.”

SISÄLLYS

MIKÄ ON SAT-7?

20 VUOTTA JUMALAN SIUNAUSTA
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Pienessä tuotantostudiosta vuokratussa nurkkauksessa 
kuvausryhmällä oli vain kaksi kameraa ja kaksi metriä 
studiotilaa, jossa Rita saattoi liikkua edestakaisin. 

Kymmenen minuutin mittaisen ohjelmapätkän kuvaamiseen 
kului viisi tuntia! Ensimmäinen kuvauspäivä piti ottaa 
seuraavana päivänä kokonaan uusiksi. 

Siihen aikaan televisiotyö oli uutta Ritalle, joka oli 
radiojuontaja. Hän muistelee: ”Radiossa piti vain lukea valmis 
teksti. Televisiokuvauksessa piti miettiä valoa ja kameran 
kulmaa. Sitten ohjaaja sanoi: ’Otetaan tuo lause uudestaan, 
et muistanut hymyillä.’ Kävelin vasemmalle ja sitten taas 
oikealle. Meillä ei ollut juurikaan tekniikkaa – kuvasimme 
kahdella kameralla ja kokosimme ohjelman jälkikäteen. Nyt 
hämmästyttää nähdä, miten paljon ammattitaitoa Jumala on 
antanut meille näiden vuosien aikana.”

Halu palvella 
Ensimmäisen toimintaviikkonsa aikana SAT-7 lähetti 
kaksi tuntia arabiankielistä ohjelmaa, muun muassa Ritan 
juontaman 15-minuuttisen lasten raamattuohjelman, jonka 
nimi oli Assanabel (suomeksi vehnäntähkä). Sen päätteeksi 
esitettiin musiikkia Raamatun tekstiin ”yksi Herra, yksi 
usko, yksi kaste.” Valmiin ohjelman nähdessään Rita itki. 
”Kotimaassani Libanonissa on 17 tai 18 eri kirkkokuntaa. 
Halusin sydämestäni palvella SAT-7:n kaltaisessa työssä, jossa 
kristityt kirkkokunnasta riippumatta yhdistävät voimansa 
suureen tehtävään: palvelemaan yhteiskuntiamme ja 
tavoittamaan Jumalan rakkaudella ei-kristittyjä.”

Seuraavalla viikolla uusittiin samaa kaksituntista ohjelmaa, 
koska muuta materiaalia ei ollut vielä valmiina. Silti 
kirjeitä alkoi jo saapua innostuneilta katsojilta Egyptistä, 
Algeriasta, Jordaniasta, Marokosta ja muista arabimaailman 
osista. Katsojat olivat vaikuttuneita, sillä SAT-7 teki jotain 
ennennäkemätöntä. Siihen asti Libanon oli Lähi-idän 

ainoa maa, jossa kristittyjä ei ollut suljettu omien seiniensä 
sisäpuolelle. Muualla arabimaailmassa kristityt eivät saaneet 
julkisesti harjoittaa uskontoaan tai jakaa sitä. Monet arabit 
eivät edes tienneet, että kristittyjä arabeja on olemassa tai että 
kristinusko syntyi Lähi-idässä. SAT-7 avasi väylän todistaa 
uskosta.

Tiellä itsemurhapommittajaksi 
Ohjelmamme loistivat valoa yhä synkkenevään pimeyteen. 
Kävi ilmeiseksi, että joillakin tahoilla manipuloitiin 
satelliittikanavia aivopesemään lapsia poliittisesti. Muilla 
kanavilla lapsia saatettiin rohkaista ryhtymään isona 
itsemurhapommittajiksi. Rita muistuttaa: ”SAT-7 eroaa 
muista sanomallaan rakkaudesta ja anteeksiantamisesta. 
Tarinat, joita me kerromme, ovat Raamatun ikuisia 
kertomuksia.”

Alkuvaiheessa SAT-7 joutui ylittämään monia esteitä. 
Ohjaajien ja johtajien unelmat olivat – ja ovat edelleen – 
suurempia kuin käytettävissä olevat varat. Oli myös vaikeaa 
löytää oikea henkilökunta ohjelmatuotantoon. Joillakin oli 
teknistä taitoa, mutta ei sydämen paloa. Joillakin oli paloa, 
mutta teknisiä taitoja piti täydentää. Viime vuosina tilanne 
on tältä osin helpottunut, sillä monet arabikristityt saavat 
yliopistotasoista mediakoulutusta tai ovat oppineet tarvittavat 
taidot työskennellessään SAT-7:ssä. 

Rita ensimmäisessä lähetyksessä vuonna 1996.

Rita El Mounayer, yksi SAT-7:n 
ensimmäisistä juontajista, kertoo 

SAT-7:n ensimmäisestä lähetyksestä 
31. toukokuuta 1996.

Iso kuva: Rita El Mounayer Assanabel-ohjelman kulisseissa vuonna 2004.

Ylhäällä oikealla: Rita eräässä lastenohjelmassa vuonna 2003.

Keskellä oikealla: Rita studiossa vuonna 1998.

Alhaalla oikealla: Rita ohjelman Rakastan sinua niin osallistujan kanssa.
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Yhteys lapsiin säilyy 
Nykyään SAT-7 lähettää ohjelmaa arabiaksi, farsiksi ja 
turkiksi yli 15 miljoonalle katsojalle. Rita on kanava- ja 
viestintäjohtaja, joka valvoo kaikkea tätä. Silti hän yhä 
haluaa katsojien tuntevan hänet Hyvänyön tarinoiden 
juontajana. ”En halua menettää kontakteja lapsiin ja heidän 
vanhempiinsa, sillä se on minun kutsumukseni. Se osa työstä 
avaa ovia, joita en halua sulkea.”

SAT-7:n viimeisimpiä aloitteita on Minun kouluni, 
pakolaislapsille suunnattu opetusohjelma. Se mahdollistaa 
koulunkäynnin jatkamisen sellaisille lapsille, joiden elämän 
sota ja pakolaisuus on sekoittanut. Ilman koulutusta he 
jäisivät työttömiksi ja saattaisivat jo teini-iässä helposti 
radikalisoitua. SAT-7 investoi nuoriin ihmisiin ja antaa heille 
eväitä lukea, ajatella ja tehdä elämänsä tärkeimpiä valintoja 
itsenäisesti. Näin he voivat luoda paremman tulevaisuuden 
itselleen ja synnyinseuduilleen.

SAT-7:llä on suuri tehtävä. Voiko se koskaan tulla valmiiksi? 
Rita vastaa kysymyksellä: ”Uskotko, että Lähi-idän ongelmiin 
on olemassa ratkaisu tai että sen voisi saavuttaa nopeasti? 
Yhteiskuntiemme haasteet ovat valtavat ja SAT-7:ä tarvitaan 
enemmän kuin koskaan. Olen toiveikas niin kauan kun meillä 
on ihmisiä, jotka polvillaan rukoilevat joka päivä tämän 
alueen puolesta.”

Ylhäällä: Rita ja Terence Ascott kymmenvuotisjuhlissa vuonna 2006.

Keskellä: Rita ja Samia Kessai, tunisialainen SAT-7 ARABICin tuottaja vuonna 2012.

Alla: Rita lasten kanssa Bekaan laakson pakolaisleirillä Syyriassa vuonna 2015.6

WAfAA

• 
NAINEN EgypTISTä

•

SAT-7:N KATSojA 18 vuodEN AjAN

”Kun katson SAT-7:n ohjelmia, minusta tuntuu kuin joisin 
hengellisestä lähteestä. Aloitin ohjelmienne katsomisen 
lastenohjelmista poikani kanssa, kun hän oli pieni. Nyt hän 
on aikuinen, mutta katselee edelleen ohjelmianne.”

”SAT-7 ei jää koskaan paikoilleen. Kun yksi ohjelmasarja 
päättyy, uusi alkaa tilalle. Se muistuttaa minua Raa-
matun jakeista ’… perheenisännän kaltainen, joka tuo 
aarrekammiostaan esille uutta ja vanhaa’ (Matt. 13:52). 
SAT-7:llä ei ole keskinkertaisia ohjelmia. Se on kiehtova 
kanava, joka kehittyy koko ajan.”

NASeeR
• 

MIES SAudI-ARABIASTA

•

SAT-7:N KATSojA MoNIEN vuoSIEN AjAN

”Olen katsonut SAT-7:n ohjelmia pitkän aikaa. Usein 
katson lastenohjelmia sisarusteni lasten kanssa. Rohkaisen 
heitä kuuntelemaan tarkkaan, mitä kerrotte Jeesuksesta, 
vaikka heille onkin opetettu ihan erilaista uskontoa. Tästä 
jouduin vaikeuksiin joidenkin lähisukulaisteni kanssa, 
koska meillä ei ole kristillistä taustaa.”

”Perheelleni ja kyläni väelle olisi nöyryyttävää hyväksyä 
totuus Jeesuksesta. Mutta itse olen siitä vakuuttunut, ja 
teidän ohjelmanne rohkaisevat minua olemaan uskossani 
kestävä. Kutsun Jeesuksen seuraan lähipiiristäni sekä nuoria 
että vanhoja.”

IbRAhIm

• 
MIES MARoKoSTA

•

SAT-7:N KATSojA 14 vuodEN AjAN

”Olin tylsistynyt 13-vuotias, kun etsin televisiosta mitä 
tahansa kiinnostavaa ja törmäsin SAT-7 KIDSiin. Juontaja 
luki jotain, mutta en ymmärtänyt mitään. Katsoin 
useampia jaksoja ja aloin vähitellen ymmärtää. Sanoin 
itselleni: ’Minäpä yritän rukoilla samalla tavalla kuin tuo 
juontaja.’  Rukoilin Jeesusta sydämeni pohjasta ja pyysin 
häntä näyttämään minulle oikean tien. ”

”Seuraavana aamuna olin onnellinen, täynnä elämää ja 
energiaa. Niin on ollut joka päivä siitä lähtien. Joka kerta 
kun olen suruissani tai ahdistunut, rukoilen Jeesusta ja 
saan lohdutusta häneltä. Olen kiitollinen, että SAT-7 on 
antanut minulle parasta, mitä toiselle voi antaa. Tulen aina 
olemaan SAT-7:n uskollinen katsoja.”

Nimet on muutettu turvallisuussyistä. Kuvien henkilöt eivät liity juttuun.

”Ymmärsin, että rukouksessa 
minulle ilmestynyt mies oli 
Jeesus Kristus, ja Hän on Tie.”

SAL AH, ALgERIA 

• 

SAT-7:N KATSojA 

18 vuodEN AjAN 



On selvää, että Jumala on ihmeellisellä tavalla 
lahjoittanut meille sekä ihmisiä, rahoitusta, 
turvallisuutta että pääsyn esteiden yli”, Terence 

Ascott toteaa. 
 
”Olemme kohdanneet pettymyksiä, useimmiten inhimillisten 
virheiden takia, mutta niin käy jokaisessa kristillisessä 
järjestössä! Kahdenkymmenen vuoden kasvun jälkeen 
meillä on nyt työntekijöitä, jotka kelpaisivat mihin tahansa 
televisioyhtiöön. Jumala on itse kasvattanut nämä ihmiset ja 
pitänyt meistä huolta.”

Hämmästyttävä tarina
Terence Ascott ei osannut kuvitella, että SAT-7 voisi kasvaa 
nykyiseen kokoonsa.  

”Kun aloitimme lähetykset, toivoimme, että saisimme joskus 
yhden kanavan toimimaan ympäri vuorokauden niin, että 
sillä lähetettäisiin ohjelmia arabiaksi, farsiksi ja turkiksi. 
Minulla ei ollut aavistustakaan, miten se saataisiin aikaan, 
mutta halusimme yrittää!”

Ajatus itää
1980-luvun puoliväliin mennessä kristillisen televisiokanavan 
perustaminen Lähi-itään oli vallannut Terencen ajatukset. 
”Niihin aikoihin oli jo selvää, että televisiolla tulisi olemaan 
kasvava vaikutus. Olimme keskustelleet monien kristillisten 
johtajien kanssa siitä, mitä voisimme tehdä”, hän kertoo.

”Kristilliset radiokanavat tekivät hyvää työtä ja julkaistiin 
hyviä kristillisiä kirjoja, mutta oli vain yksi paikallinen 
kristillinen televisioasema eteläisessä Libanonissa. 
 
Vuosina 1986–1988 aloin kirjoittaa ajatuksistani eri tahoille, 
mutta aika ei ollut kypsä. Alueella asuvat eivät olleet nähneet 
kristillistä televisiota ja pitivät sitä tieteisromaanina.”

Vähittäistä kehitystä  
Teknologian kehittyminen auttoi Terenceä uskomaan 
unelmansa toteutumiseen. Ratkaisevia askelia olivat 
vuonna 1986 avaruuteen lähetetty Arabsat-satellittii, jonka 
lähetykset tavoittivat koko arabimaailman; 1980-luvun lopun 
ensimmäiset eurooppalaiset satelliittilähetykset, jotka voitiin 
nähdä myös Lähi-idässä; ja ensimmäinen arabiankielinen 
satelliittikanava MBC, jonka rahoitti Saudi-Arabia.
 
”Vuosina 1980–1989 teknologian kehitys alkoi osoittaa, 
että suunnitelmalla on potentiaalia”, Ascott selittää. 
”Jatkuvasti kuitenkin törmäsimme samoihin vastaväitteisiin. 
Arabikristityt eivät haluaisi näyttää kasvojaan kameralle, 
rahoitusta ei löytyisi, alueen hallitukset eivät sallisi ohjelmien 
tekemistä tai lähettämistä, paikallisten kirkkojen johtajat eivät 
halunneet amerikkalaistyylisiä ohjelmia.”
 
”Tietenkin olemme saaneet paljon tarjouksia amerikkalaisilta 
järjestöiltä, jotka haluavat meiltä lähetysaikaa omille 
ohjelmilleen. Taloudellisesti tiukkoina aikoina on ollut suuri 
kiusaus tarttua niihin tarjouksiin. Tämä ei kuitenkaan ole se 
malli, jonka me haluamme”, Terence kertoo. 
 
”Amerikkalaiset ohjelmat eivät mitenkään voi sopia 
sellaisinaan arabimaailmaan, varsinkaan silloin, kun ilmassa 
on paljon vihaa länsimaita kohtaan. Emme halua kristinuskon 
näyttävän tuontitavaralta.”

Terence Ascott aloitti Lähi-idän kulttuuriin tutustumisen egyptistä 
vuonna 1976.

Ylhäällä: Elie Hayek, Rita El Mounayer ja Terence Ascott 

kuvausmatkalla Marokossa vuonna 2001. 

Keskellä: Terence Ascott alkuperäisessä kansainvälisessä toimistossa.

Alla: Egyptin toimiston ja studion avajaisista.

Iso kuva: Terence Ascott vierailee Libanonin studion 

rakennuspaikalla.
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”Kyllä, tämä on ihme.”
Terence Ascott, SAT-7:n perustaja ja 

toiminnanjohtaja myöntää, että ihme on 
sanana kokenut inflaation. Sitli se soveltuu 
kuvaamaan kristillisen median saavutuksia 

20 vuoden aikana.

JUMALA
TEKEE

IHMEITÄ

”
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Ytimessä paikallisuus
Nämä ajatukset motivoivat varmistamaan, että SAT-7:n arvot 
ja käytännöt nousivat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristityiltä. 
”Työstimme ohjelmapolitiikan ja liikesuunnitelman Lähi-
idän kirkkojen neuvoston kanssa. Enemmistö johtokunnan 
äänivaltaisista jäsenistä on ollut ja tulee jatkossakin olemaan Lähi-
idän kirkkojen edustajia, jotka asuvat Lähi-idässä.” 

Vastahakoinen johtaja 
Terence ei odottanut päätyvänsä vuosikymmenien ajaksi itse 
johtamaan kehittyvää satelliittitelevisioyhtiötä. ”Ajattelin 
tekeväni vain alkuselvittelyt ja etsiväni johtajaksi jonkun, jolla 
on televisiotyön kokemusta. Jokainen, jolle puhuin, perääntyi 
kauhuissaan. Haaste oli liian pelottava.”

”Olin silloin Middle East Median kansainvälinen johtaja, 
ja sen työn jättäminen oli elämäni vaikeimpia päätöksiä. 
Tunsin syyllisyyttä jättäessäni organisaation, jota olin auttanut 
kasvamaan jo 20 vuoden ajan.”

Vaaroja ja vaikeuksia 
SAT-7:n menestyksestä on moni maksanut kovan hinnan, myös 
Terence itse. ”Olen asunut Lähi-idässä 40 vuotta ja kohdannut 
sairauksia ja turvallisuusriskejä. Minut on karkotettu maasta, pari 
kertaa pidätetty, minua kohti on ammuttu, asuntoni ikkunat 
on räjäytetty sisään kaksi kertaa. Silti suhteessa kaikkiin muihin 
haasteisiimme nämä kokemukset eivät tunnu tärkeiltä tai 
epätavallisilta.” 

Terence korostaa, kuinka urheita ovat työntekijät, jotka joka 
päivä varmistavat ohjelmien teon. ”Alussa muutamat egyptiläiset 
olivat huolissaan. He eivät tienneet, miten vallanpitäjät 

reagoisivat. Urheimmat ohjelmissa nähdyt ihmiset ovat olleet 
Algeriasta ja Tunisiasta. He todistavat uskostaan julkisissa 
televisiolähetyksissä, vaikka heidän perheensä eivät ole kristittyjä. 
Yksi ohjaajistamme vieraili Algeriassa nauhoittamassa ohjelmaa 
ja selitti erääseen jumalanpalvelukseen osallistuville, että 
jokaisen, joka ei halua näkyä televisiossa, olisi nyt siirryttävä salin 
takaosaan. Kukaan ei siirtynyt.”

Sovitut säännöt 
Terence kertoo, että SAT-7 on omaksunut selkeät säännöt 
toiminnalleen ja niiden vuoksi saanut hyväksynnän kohdealueen 
miljoonissa kodeissa. ”Käytämme paikallisia juontajia emmekä 
koskaan arvostele muiden ihmisten uskoa tai ota poliittista 
kantaa. Kunnioitamme paikallista kulttuuria.”

”Lastenkanavaamme ei koskaan olisi hyväksytty alueella, jos 
hyökkäisimme toisten uskonnollisia näkemyksiä vastaan tai 
loisimme vastakkainasettelua poliittisesti tai kulttuurisesti. 
Nyt lasten vanhemmat kaikilta uskontotaustoilta luottavat 
kanavaamme.” 
 
Satelliitti vai internet 
Matkan varrella nopea kasvu on johtanut siihen, että Terence on 
joutunut arvioimaan uudelleen, mihin tulevaisuudessa saatetaan 
päästä. Hän sanoo, että satelliittitelevision selkeistä eduista 
huolimatta internetin merkitys tulee kasvamaan.

”Nykyään Internet on vielä vahvan sensuurin alla ja monille 
hyvin kallis, erityisesti jos katsotaan videoita ja maksetaan 
ladattavan tiedoston koon mukaan. Internetissä on myös oltava 
lukutaitoinen ja sitä paitsi tunnettava myös latinalaiset aakkoset. 
Näistä syistä satelliittitelevisio on tällä hetkellä tehokkain väline 

ihmisten tavoittamiseen. Tulevien vuosikymmenien aikana tämä 
asia varmasti muuttuu.”

”Parhaillaan tutkimme, mikä on paras kehityssuuntamme. 
Erityisesti pohdimme sosiaalisen median strategiaa ja sitä, mitä 
panostusta se meiltä vaatii.”

Muutosta näkyvissä 
SAT-7:n saavutuksia ei voi mitata vain kanavien ja ohjelmien 
määrässä. Tuloksena on ennen kaikkea muutos katsojan elämässä. 

”Kun vuonna 1996 ensimmäisenä päivänämme saimme 
ensimmäisen puhelun katsojalta, se oli tällainen: ’Näin arabiaa 
puhuvan naisen, jolla oli ristikoru kaulassaan. Miten se on 
mahdollista?’ Siihen aikaan ei pidetty mahdollisena, että joku 
voisi olla samaan aikaan sekä arabi että kristitty. Vuosien työllä 
olemme lisänneet ymmärrystä siitä, keitä arabikristityt ovat, 
mihin he uskovat ja miten he elävät. Suoriin lähetyksiin soittajat 
esittävät nyt paljon valistuneempia kysymyksiä.”
 
Jumalan varassa 
”Muutama vuosi sitten meillä ei ollut kassassa tarpeeksi rahaa 
paikallisten työntekijöiden palkkojen maksamiseen. Oli elokuu ja 
pääkonttorimme toimintaa halvaannutti Kyproksen lomakausi. 
Täysin odottamatta saimme Kyproksen valtiolta kauan odotetun 
veronpalautuksen, 80 000 euroa. Miten se saattoi tapahtua 
elokuussa, kun valtion virastoissa ei kukaan ole töissäkään?”, 
Terence ihmettelee.

”Jumala on pitänyt meistä huolta usein viimeisellä minuutilla. 
Hän on osoittanut, että olemme hänen varassaan. Matkan 
varrella on nähty monia ihmeitä ja kiitämme Jumalaa niistä 
jokaisesta!”

Ylhäällä vasemmalla: Terence Ascott puhuu SAT-7:n vuosikonferenssissa vuonna 2002.

Ylhäällä oikealla: Terence Ascott Egyptin piispa Marcosin kanssa.

Keskellä vasemmalla: Terence Ascott Habib Badrin, SAT-7:n kansainvälisen johtokunnan puheenjohtajan kanssa.

Keskellä oikealla: Terence Ascott Libanonin studion avajaisissa vuonna 2014.

Seuraavana vasemmalla: Terence Ascott SAT-7:n kansainvälisessä toimistossa vuonna 2015.

Seuraavana oikealla: Terence Ascott ja Rita El Mounayer SAT-7:n joulujuhlassa vuonna 2013.

Alhaalla: Terence Ascott vIp-vieraiden kanssa uuden kansainvälisen toimiston avajaisissa Kyproksella vuonna 2015.
10

Oikealla: Köyhimpienkin muslimikotien katoilta 

tai pihapiiristä kohoavat usein satelliittiantennit. 

jumalalle kiitollisina voimme todeta, että katsojista 

yhä useammat löytävät myös SAT-7:n lähetykset.
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TAPAHTUMIA
•

1996-2006 
•

1996
Tammikuussa Nikosian 
toimisto avataan viiden 
työntekijän voimin. 
Lisäksi on yksi työntekijä 
Libanonissa.

31. toukokuuta SAT-7 
aloittaa viikoittaiset analogiset 
lähetykset eutelsat 2f3-
satelliitilla (kaksi tuntia 
viikossa)

1995 
17.-18. marraskuuta 
perustamiskokous.  

20 järjestöä liittyy 
yhteistyötahoiksi.

1991-95
Taustatutkimusta ja 
valmisteluja.

1997
helmikuussa ensimmäinen 
koulutus katsojien puheluihin 
vastaajille Nikosiassa. 
SAT-7:n Iso-britannian 
toimisto avataan.

heinäkuussa Libanonin 
studio avataan.

Lokakuussa lähetysaika 
pitenee 2,5 tuntiin 
viikossa kahdella 
satelliitilla (eutelsat 2f3 
ja PanAmSat 7).

1998
huhtikuussa SAT-7 
hankkii ensimmäisen 
oman kameran.

Toukokuussa Pohjois-
Amerikan toimisto 
avataan.

Kesäkuussa SAT-7:n 
egyptin toimisto 
muuttaa 
heliopolikseen.

Joulukuussa SAT-7:n egyptin 
toimisto perustetaan Shoubra 
el Kheimaan.

1999
huhtikuussa lähetysaika 
pitenee neljäksi päiväksi 
viikossa.

marraskuussa SAT-7:n 
yhteistyökumppanit avaavat 
katsojapuhelinpalvelun.

2002
Tammikuussa SAT-7:n 
studio Kairossa avataan.

Syyskuussa tahallaan 
sytytetty tulipalo tuhoaa 
Kairon studion.

Iranin kristillinen 
televisio (ICb) 
aloittaa toimintansa.

2005
Tammikuussa analogiset 
lähetykset lopetetaan.

huhtikuussa lähetetään 
ensimmäiset suorat 
lähetykset.

marraskuussa yhtiö 
viettää perustamis- 
kokouksen kymmen- 
vuotisjuhlaa.

Joulukuussa Kanadan 
toimisto avataan.

2006
Tammikuussa TÜRK-7 aloittaa 
säännölliset turkinkieliset 
lähetykset SAT-7:n kautta.

helmikuussa lähetysten 
ohjauskeskus perustetaan 
Kyproksen toimiston yhteyteen.

31. toukokuuta SAT-7 lähettää 
kaksituntisen suoran ohjelman 
10-vuotispäivänsä kunniaksi.

2001
helmikuussa SAT-7 saa ”Vuoden 
tekijä” -palkinnon NRb:ltä 
(Kansalliset kristilliset mediat)

huhtikuussa SAT-7:n signaali 
digitaalisilla kanavilla laajenee 
24 tuntiin vuorokaudessa.

Syyskuussa benelux- 
maiden toimisto 
avataan.

2004
huhtikuussa digitaalinen kanava 
toimii 24 tuntia päivässä 
7 päivää viikossa.

Toukokuussa 
aloitetaan 
lastenohjelman 
(SAT-7 KIDS) 
lähettäminen 
yhden tunnin 
ajan päivittäin.

2000
huhtikuussa ana-
logisten lähetysten 
lähetysaika pitenee 
seitsemälle päivälle 
viikossa. 

Toukokuussa tuotetaan 
ensimmäiset digitaaliset 
lähetykset eutelsat 
hotbirdille.

elokuussa Pohjois- 
maiden toimisto 
avataan.

2003
maaliskuussa Kairon 
studio avataan 
uudelleen.

huhtikuussa kontakti 
katsojiin laajenee teksti-
viestien vastaanottoon 
ja niihin vastaamiseen.

Toukokuussa ”Kiertävä 
aikataulu” tuo vaihtuvuutta 
ohjelmatarjontaan.
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2006
elokuussa Libanonin sodan 
vuoksi beirutin studio 
aloittaa säännölliset uutis- ja 
ajankohtaisohjelmat.

18. joulukuuta SAT-7 PARS 
aloittaa toimintansa.

2007
16. syyskuuta SAT-7:n toinen 
suora show lähetetään 
Libanonista. Ohjelmaformaatti 
jatkuu ja laajenee maaliskuulle 
2008 asti.

10. joulukuuta SAT-7 KIDS 
aloittaa toimintansa.

2009
helmikuussa SAT-7:n 
ensimmäinen interaktiivinen 
suora ohjelmasarja Minulta 
sinulle alkaa.

Toukokuussa ensimmäinen 
suora lähetys egyptistä.

2010
Tammikuussa TÜRK-7 sulautuu 
SAT-7:iin, syntyy SAT-7 TÜRK.

Syyskuussa SAT-7 KIDS 
aloittaa säännölliset suorat 
ohjelmat. Arabiankielisten 
kanavien katsojapalaute 
kaksinkertaistuu.

Joulukuussa kaikkien 
SAT-7:n kanavien ohjelma-
aikataulutusta aletaan johtaa 
etänä Sloveniassa sijaitsevasta 
toimistosta.

2012
Tammikuussa melih ekener 
kutsutaan SAT-7 TÛRKin 
uudeksi toiminnanjohtajaksi.

huhtikuussa TÛRK-tiimi 
muuttaa suurempiin tiloihin 
Istanbulissa.

Toukokuussa SAT-7 
lähettää suoran lähetyksen 
Irakin maaperältä, erbilin 
kaupungista.

2013
maaliskuussa avataan 
kunnostettu PARS-studio 
Lontoossa. Se alkaa isännöidä 
viittä suoraa ohjelmaa 
viikoittain.

heinäkuussa Libanonin 
studion dokumentti-
ohjelmien tuottaja saa 
ihmisoikeusjournalismin 
palkinnon.

elokuussa muslimiveljeskunnan 
tukijat polttavat egyptissä 
sata koptikirkkoa. Kristittyjen 
rauhanomainen vastaus on 
vahvana todistuksena monille.

2014
huhtikuussa SAT-7:n 
yhteistyötahojen 
tapaamiseen (Network) 
osallistuu ennätykselliset 
250 henkilöä 24 eri 
kansallisuudesta.

heinäkuussa pastori mansour 
Khajehpour nimitetään SAT-7 
PARSin uudeksi toiminnan-
johtajaksi. 

2015
Tammikuussa SAT-7 TÜRK 
aloittaa ensimmäisenä ja 
ainoana kristillisenä kanavana 
lähetykset TÜRKSAT-satelliitilta.

2008
helmikuussa uudet koti- 
sivut (sat7.org) otetaan 
käyttöön. SAT-7 KIDS 
aloittaa suorat lähetykset 
internetissä.

marraskuussa uudelleen- 
järjestelyjä egyptin 
tuotantotiloissa.

Kesäkuussa Iranin ”vihreä 
vallankumous” alkaa. SAT-7 
PARS lähettää rukousohjelmia.

Lokakuussa SAT-7 ARAbIC ja 
SAT-7 KIDS saavat suorille 
lähetyksille tilan Lähi-idän ja 
Pohjois-Afrikan suosituimmalta 
satelliitilta.

elokuussa katsojatutkimukset osoittavat, 
että SAT-7:n kanavilla on yhteensä 
14 miljoonaa katsojaa, joista 9,25 miljoonaa 
katsoo lastenkanavaa.

Syyskuussa beirutin uusi 
studio avataan.

Vuoden 2011 aikana 
katsojien yhteyden-
otot Iranista kaksin-
kertaistuvat.

huhtikuussa SAT-7:n 
kansainvälisen johtokunnan 
jäsen, syyrialainen 
metropoliitta mar Gregorios 
Ibrahim kidnapataan.

Syyskuussa SAT-7 TÜRK saa 
Turkin valtion lisenssin.

marraskuussa Libanonin 
uusi studio siunataan käyttöön 
400 vieraan läsnäollessa.

maaliskuussa Libanonin studio 
muuttaa uusiin tiloihinsa. 

huhtikuussa kansainvälinen 
toimisto Kyproksella muuttaa 
uusiin tiloihin toimittuaan 
19 vuotta samassa Nikosian 
keskustan rakennuksessa.
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SAT-7 PLUS-live.pdf   4/20/11   8:36:31 AM

SAT-7 PLUS aloittaa toimintansa 
hotbird-satelliitilla. Siihen 
yhdistetään kaksi aiemmin 
erillistä arabiankielistä kanavaa.

2011
Tammikuussa Arabikevään 
alkuun reagoidaan 
arabiankielisten kanavien 
erikoislähetyksillä mukaan 
lukien 12 tunnin suora lähetys 
egyptistä 11.11.2011. 

heinäkuussa SAT-7:n 
kansainvälinen johtokunta 
hyväksyy uudet säännöt.

SAT-7 ARAbIC lähettää 
suorana kaksi erillistä 
tapahtumaa, joista 
kumpaankin osallistuu 
10 000 nuorta egyptiläistä.

Joulukuussa Kairon uusi 
”Yläsali”-studio avataan.

Lokakuussa SAT-7 KIDSin 
uudet kotisivut voittavat 
ensimmäisen palkinnon 
arabiankielisen maailman 
verkkosivujen arvioinnissa 
(Pan-Arab Web Awards).
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Opettaja Sara Afshari oli perustanut yhdistyksen 
iranilaisten naisten koulutuksen edistämiseksi. 
Kutsumusta televisiotyöhön hän ei tuntenut. Hän 

aikoi aloittaa toiminnan Tadžikistanin naisten hyväksi, 
kun Afganistanin sota vuonna 2001 sotki suunnitelmat. 
Kun siinä kohtaa SAT-7:n toiminnanjohtaja tarjosi Saralle 
mahdollisuutta sen sijaan kehittää kristillisen opetuksen 
viemistä farsinkieliseen maailmaan, Sara näki tilaisuuden 
vaikuttaa ihmisten hengelliseen kasvuun ja suostui. Sara lensi 
Kyprokselle 17. syyskuuta 2002, viisi päivää Iranin kristillisen 
television perustamisen jälkeen.

Vaatimaton alku
Iranin kristillinen televisio oli aluksi erillinen yhdistys, joka 
tuotti SAT-7 ARABICille yhden tunnin ohjelmaa viikossa. 
Sara teki tätä osuutta yksin ja oli Kyproksen työyhteisön ainoa 
iranilainen. Yhteistyö toi monia etuja mutta ajan mittaan 
selvisi, että kahden eri työnantajan säännöt olivat erilaiset ja 
epäselvät. ”Se oli vaikeaa aikaa sekä minulle että molemmille 
esimiehilleni”, Sara kertoo. 

Vuonna 2006 SAT-7 kutsui Iranin kristillisen television 
virallisestikin osaksi omaa organisaatiotaan. Näin syntyi 
SAT-7 PARS, ja kanava alkoi tuottaa ohjelmaa ympäri 
vuorokauden. ”Muutos merkitsi, että minä pystyin 
keskittymään täysin ohjelmasuunnitteluun ja kanavan 
sisältöön.” 
 
Päämäärä ennallaan 
”Iranissa olen kokenut vainoa ja nähnyt kirkkoja suljettavan”, 
Sara kertoo. ”Olen myös nähnyt ihmisten janoavan 
Kristuksen tuntemista. Siksi on ollut helppoa tehdä päätös 
keskittymisestä opettamiseen. Vuodesta 2006 kristilliselle 
kentälle on ilmestynyt muitakin kanavia. Niillä on 
aggressiivisempi lähestymistapa mutta heikommat kristillisen 
opetuksen menetelmät.”

Vahvan sensuurin yhteiskunnassa on välttämätöntä 
harkita sanojaan. SAT-7 PARS on ohjelmiensa laadulla ja 
kulttuurisensitiivisyydellä onnistunut riisumaan kristinuskon 
länsimaisen asun ja tuomaan esiin uskon, joka on olennaista 
iranilaisessa ympäristössä. Näin SAT-7 PARSin suosio on 
nopeasti lisääntynyt. Vuonna 2011 katsojien yhteydenotot 
Iranista kaksinkertaistuivat!

Saran mielestä SAT-7 PARSilla on läpi vuosien ollut kolme 
peruspilaria, jotka ovat auttaneet tavoittamaan yleisön 
tehokkaasti. Ensimmäinen niistä on kulttuuriharmonian 
korostus. ”Kulttuuriharmonia syntyy, kun opetetaan rauhaa ja 
rakkautta sekä tarjotaan puheoikeus paikallisille kristityille”. 
Toinen tärkeä pilari on nöyryys. ”SAT-7 ei rakenna omaa 
valtakuntaansa vaan Jumalan valtakuntaa. Palvelemme 
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan ihmisiä – elämme mukana 
heidän kärsimyksissään.” Kolmanneksi SAT-7 PARS rakentaa 
laadukkaan opetuksen varaan. ”Emme aivopese ihmisiä vaan 
kerromme informaatiota.”

Viestikapulan siirto 
Heinäkuussa 2014 pastori Mansour Khajehpour otti vastaan 
SAT-7 PARSin toiminnanjohtajan tehtävän. Sara keskittyy 
nyt tohtoriopintoihinsa.

Sara Afsharin ensimmäiset askeleet SAT-7 PARSissa.
Iso kuva: Sara Afshari Karuselli-ohjelman uusien lavasteiden käyttöönottojuhlassa.

Ylhäällä oikealla: Sara ensimmäisessä SAT-7 pARSin Iso-Britannian studiossa.

Keskellä oikealla: Sara Limassolin studiossa.

Alhaalla oikealla: Nykyisessä Iso-Britannian studiossa.

17

SAT-7 PARSin entinen toiminnanjohtaja 
Sara Afshari muistelee kanavan alkuaikoja 

ja kasvua.

12 VUODEN
KEHITYS
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Pastori Mansour Khajehpour kertoo 
tavoitteista vahvistaa perustuksia, joille 
SAT-7 PARS on rakennettu.

Vuoden 2015 alkupuolella koin, että meidän on 
panostettava enemmän voimia, resursseja ja aikaa 
katsojakontaktiemme hoitamiseen. Halusimme 

entisestään syventää ja laajentaa suhdettamme katsojiin”, 
Mansour toteaa. ”Syvempää katsojien tarpeisiin vastaamista 
halusimme myös tuotannossa, ohjelmapolitiikassa ja 
ohjelmien lähettämisessä.” 

VOIP käyttöön
Vuoden 2015 aikana SAT-7 PARS otti käyttöön uuden 
puhelinjärjestelmän nimeltään VOIP, joka kuljettaa äänen 
internetin kautta. Järjestelmä varmistaa, että SAT-7 PARS 
pystyy vastaamaan kaikkiin sille tuleviin puheluihin myös 
ruuhka-aikoina eikä menetä tilaisuuksia kuulla katsojiensa 
kommentteja. Katsojalle pystytään myös vastaamaan soittoon 
entistä nopeammin. 

Entisessä järjestelmässä SAT-7 PARSin työntekijät 
vastasivat puhelimiin manuaalisesti yhdeksän tunnin ajan 
viikossa. Uusi järjestelmä toimii ympäri vuorokauden 
mahdollistaen viestinnän puhelimessa, sosiaalisessa mediassa 
ja viestintäsovelluksissa. ”Muutoksen tuloksena meillä on nyt 
kuukausittain 8000 onnistunutta yhteydenottoa katsojilta. 
Räjähdysmäisesti on lisääntynyt erityisesti niiden katsojien 
määrä, jotka pyytävät, että lähettäisimme heille Raamatun.”

Teemat kysynnän mukaan 
SAT-7 PARS on lisännyt vaihtelua suorissa lähetyksissään, 

jotka tuotetaan Lontoon, Limassolin ja Kanadan studioissa. 
Kanava ottaa jatkuvasti huomioon katsojiaan kiinnostavat 
kysymykset, jotta ohjelmat puhuttelisivat katsojia heidän 
arjessaan – kristinuskon perusasioiden selittämisestä lapsille 
suunnattuihin ajankohtaisohjelmiin. Mansourin mukaan 
televisio on nykyään kaksisuuntainen tie. ”Suhteemme 
katsojiin ei kehity sillä, ette teemme ohjelmia, joita luulemme 
heidän haluavan. Meidän pitää kuunnella katsojiamme ja 
mennä heitä vastaan sinne, missä he ovat.”

Visio tulevaisuudesta 
Tulevina vuosina SAT-7 PARS haluaa jatkaa hedelmällistä 
keskustelua katsojiensa kanssa. ”Sitä kautta voimme kehittyä, 
laajentua ja tuottaa yhä parempaa laatua. Haluamme viedä 
todistuksemme Jumalan teoista ensisijaisesti Iranin vainotuille 
seurakunnille ja niille uskoville, jotka pitävät uskonsa salassa 
ja ovat eristyksissä.”

Yllä: Mansour Khajehpour ohjelman ghasedak kulisseissa Limassolin studiossa.

Vasemmalla: SAT-7:n lastenohjelmat ovat suosittuja. SAT-7 pARSin juontaja parastoo 

poortaheri (oik.) Karuselli-lastenohjelman kuvauksissa. 

Kehitystä, laajenemista, laatua

”

eLmIRA

• 
NAINEN IRANISTA

•

SAT-7:N KATSojA 6 vuodEN AjAN

”Ennen kuin aloin katsoa SAT-7 PARSia, minulla ei ollut 
reittejä kasvaa hengellisesti. Vaikka kävin kirkossa, siellä 
oli paljon väkeä eikä pastorilla ollut aikaa vastata moniin 
kysymyksiini. SAT-7 PARS laajensi maailmaani ja kehitti 
ymmärrystäni kristinuskosta. Se kasvatti minut aikuiseen 
uskoon.”

”Aloin katsoa SAT-7:ä niihin aikoihin, kun maamme 
hallitus alkoi sulkea kirkkoja ja vartioida ihmisiä. Monet 
ystävistäni pidätettiin. Kristilliset televisio-ohjelmat 
antoivat minulle rohkeutta. Ilman niitä uskoni olisi 
varmasti vähitellen haalistunut.”

”SAT-7 PARS auttoi minua vahvistamaan suhdettani 
Jumalaan. Tunnen hänen läsnäolonsa elämäni vaikeuksissa. 
Televisiosta saamani opetus ankkuroi sydämeni ja mieleni 
Jumalan Sanaan ja kasvatti minut varmaan ja vakaaseen 
uskoon.”

ARAD
• 

MIES IRANISTA

•

SAT-7:N KATSojA 7 vuodEN AjAN

”Aloin katsoa SAT-7:ä seitsemän vuotta sitten. Yksi 
ensimmäisiä ohjelmista kuulemiani lauseita oli: ’ Jos olet 
yrittänyt itse korjata elämääsi etkä ole onnistunut, on aika 
antaa Jeesukselle mahdollisuus.’

”Kuultuani nämä sanat aloin katsella SAT-7:n farsinkielistä 
kanavaa säännöllisesti. Olin riippuvainen huumeista ja 
halusin katsella kristillisiä ohjelmia, koska ne auttoivat 
minua selviytymään. Perheenikin huomasi pian, että olin 
alkanut muuttua.”

”Soitan mielelläni säännöllisesti SAT-7:n lähetyksiin. 
Ihailen sitä, miten ystävällisesti ja rakastaen juontajanne 
puhuvat katsojien kanssa. SAT-7 PARS haluaa kuulla 
jokaisen ajatuksia eikä erottele ihmisiä. Minulla ei ole 
mitään muuta hengellistä tukea: ei kristittyjä ystäviä, ei 
Raamattua. Elämäni muuttuminen on kokonaan SAT-7:n 
ohjelmien ansiota.”

KIARASh

• 
MIES AfgANISTANISTA

•

SAT-7:N KATSojA MoNIEN vuoSIEN AjAN

Vuosia sitten eräs mies lähetti SAT-7:lle sähköpostia 
kysyen, mitä hän saisi, jos hän seuraisi Jeesusta. Hän 
halusi lähteä kotimaastaan ja kertoi tarvitsevansa rahaa. 
Henkilökuntamme vastasi hänelle, että emme voisi 
antaa hänelle rahaa, mutta voisimme antaa sielunhoitoa, 
esirukouksia ja linkkejä kiinnostaviin ohjelmiin. Tämä 
loukkasi häntä kovasti.

Sama mies kirjoitti äskettäin SAT-7:lle uudelleen: ”Vuosia 
sitten en ollut tyytyväinen vastauksiinne, mutta katsoin 
kuitenkin ohjelmianne, kun kerran lähetitte linkkejä. 
Muutin sitten Eurooppaan ja siellä annoin elämäni 
Jeesukselle. Ymmärrän nyt, mitä Jeesuksen seuraaminen 
todella tarkoittaa enkä halua saada mitään muuta. 
Jeesuksessa minulla on kaikki, mitä tarvitsen. Katson 
ohjelmianne aina kun mahdollista.”

Nimet on muutettu turvallisuussyistä. Kuvien henkilöt eivät liity juttuun.
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NIKOO ORDODARY
SAT-7 pARSIN oHjELMAjoHTAjA

Kerro meille ensimmäisestä ohjelmastasi.
Olin 16-vuotias, kun vuoden 2005 
loppupuolella tulin töihin farsinkieliseen 
nuorten ohjelmaan, jonka nimi oli Ystävällisesti. 
Ensimmäisenä päivänä olin hermostunut; 
edellisenä yönä olin lukenut käsikirjoituksen 
yhä uudelleen ja rukoillut tuntikausia! Äitini 
antoi minulle tämän neuvon: ’Kun puhut 
kameran edessä, kuvittele puhuvasi ystävillesi, 
isoäidillesi, tädeillesi ja serkuillesi – ihmisille, 
joiden haluaisit oppivan tuntemaan Jumalan. 
Kerro heille, mitä Jeesus on tehnyt sinun 
puolestasi.’ Ja niin minä tein.

Kun isoäitini kuoli vuonna 2008, itkin 
päiväkausia. Hän ei ehtinyt oppia 
tuntemaan Jeesusta. Pian sen jälkeen hankin 
toisen työpaikan ja lähdin opiskelemaan 
oikeustieteelliseen. Pari kuukautta myöhemmin 
SAT-7 PARSin silloinen toiminnanjohtaja tuli 
kertomaan, että katsojat kaipaavat minua ja 
kyselevät perääni. Niin sitten tulin takaisin. 

Vaikka isoäitini on kuollut, elossa on miljoonia 
muita, joiden pitää saada kuulla Jeesuksesta.

Millä tavalla ohjelmatuotanto silloin oli 
erilaista kuin nyt?
Meillä ei ollut omaa studiota eikä hienoja 
digitaalisia kameroita. Olimme kokemattomia, 
joten jouduimme nauhoittamaan monia kohtia 
uudelleen vielä jälkikäteen, kun editoidessa 
huomasimme puutteita.

Mikä SAT-7:n työssä on parasta?
Se, että tapaan lahjakkaita uusia juontajia 
ja ohjaajia, kuulen heidän unelmansa ja 
halunsa palvella, kun he ehdottavat uusia 
ohjelmaideoita. Hienoa on myös itse tehdä 
työtä kameran edessä, tavoittaa miljoonia 
katsojia ja kuulla heidän soittavan suoraan 
ohjelmaan todistaakseen uskostaan.

Mikä on saanut sinut pysymään SAT-7:ssä 
näin pitkään?
Se, että rakastan Jumalaa ja haluan toteuttaa 
hänen tahtoaan ennemmin kuin omaani! 
Minulla on myös upea työyhteisö. Meillä 
on virheemme ja rajoitteemme, mutta meitä 
yhdistää päämäärä ja unelma viedä Jumalan 
rakkaus farsia puhuvaan maailmaan. Tuemme 
toinen toisiamme; se antaa voimia työhön!

 

Ylhäällä: Nikoo Voikukka-ohjelman kuvauksissa.

Alhaalla vasemmalla: Teini-ikäinen Nikoo 

kuvaamassa Jokapäiväistä leipää. 

Alhaalla oikealla: Nikoo Voikukka-ohjelman 

uusimmissa lavasteissa.

 

PARASTOO POORTAheRI
SAT-7 pARSIN juoNTAjA

Kerro meille ensimmäisestä ohjelmastasi.
Nauhoitin ensimmäisen ohjelmani vuonna 
2007 Hollannissa. Se oli lastenohjelma Arkin 
kuningas. Ennen sitä olin ollut mukana 
kahdessa teini-ikäisten ohjelmassa. Arkin 
kuninkaan lavasteissa oli Noan arkkia 
edustava puutalo ja paljon eläimiä. Minä 
esitin kuningatarta. Kuninkaani käyttäytyi 
usein lapsellisesti ja minä istuin hänen 
valtaistuimellaan ja kerroin Raamatun 
kertomuksia hänelle ja lapsille. Ensimmäisessä 
ohjelmassa olin hermostunut, koska halusin 
niin kovasti onnistua. Kahden vuoden 
ajan matkustin joka kuukausi kuvauksiin 
ja tein neljä 26 ohjelman sarjaa. Opin 
siitä kokemuksesta paljon ja sain mukavia 
muistoja.

Millä tavalla ohjelmatuotanto silloin oli 
erilaista kuin nyt?
Toki se oli erilaista; teknologia on kehittynyt 
valtavasti. Meillä oli paljon sellaisia haasteita, 
joita nykyään ei ole, mutta työ oli silti hauskaa 
ja olimme siihen hyvin motivoituneita. 

Mikä SAT-7:n työssä on parasta?
Puhua lapsille Jumalan rakkaudesta ja opettaa 
heille Jeesuksesta. Tuntuu hienolta, kun 
saan puhelinsoittoja lapsilta, jotka kertovat 
rakastavansa Jeesusta ja haluavansa oppia lisää 
hänestä.

Mikä on saanut sinut pysymään SAT-7:ssä 
näin pitkään?
Olen saanut jakaa työyhteisöni hienon 
kutsumuksen viedä Jumalan rakkautta 
miljoonille lapsille, jotka kasvavat 
rakkaudettomassa maailmassa. Olemme 
näyttäneet heille, että Jumala on rakkaus ja 
että hän haluaa meidän rakastavan toisiamme, 
jopa vihollisiamme.

Mitä teet tällä hetkellä?
Juonnan viikoittain kahta suoraa ohjelmaa, 
joista kumpikin kestää puolitoista tuntia. 
Toinen niistä on 3-7-vuotiaille lapsille 
suunnattu Hymy ja toinen on 8-13-vuotialle 
suunnattu Hymy-makasiini. Suunnitteilla on 
uusi nuorille tytöille suunnattu ohjelmasarja, 
siitä lisää myöhemmin.

Vasemmalla (pikkukuva): parastoo poortaheri 

ensimmäisessä ohjelmassaan, Arkin kuninkaassa.

Oikealla ylhäällä: parastoo juontajaparinsa 

Majid Akhavan Masoulehin ja käsinuken kanssa 

Hymy-makasiinin lavasteissa 2015.

Oikealla alhaalla: parastoo puhumassa SAT-7:n 

vuosikonferenssissa 2013.

Nuori sukupolvi on kasvanut 
SAT-7:n työssä laajempaan 

vastuuseen.

Entiset

Lapsi
TÄhdET

KERTOVAT
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“Aluksi emme oikein osanneet iloita tästä hienosta 
mahdollisuudesta”, henkilöstöpäällikkö Ayşegül Frame  
kertoo.” Muutamat meistä odottivat television edessä kolme 
tuntia päästäkseen varmasti näkemään lähetyksen ensimmäiset 
sekunnit. Olimme shokissa vielä silloinkin, kun ohjelmat jo 
pyörivät, sillä TÜRKSAT on maan laajimmin näkyvä satelliitti 
ja olemme ensimmäinen kristillinen kanava, joka on koskaan 
saanut toimintaluvan sinne.”

“Turkki on maailman kärkimaita television katseluun 
käytetyssä ajassa. Vaikka lukutaitoaste on melko korkea, 
ihmiset etsivät viihdettä ja tietoa pääasiassa televisiosta. Siksi 
valtiolliselle satelliitille tunnetuimpien kanavien joukkoon 
pääsy on merkittävä saavutus kaikkien Turkin kristittyjen 
kannalta.”

Todistamme ihmeitä
Ayşegül sanoo, että TÜRKSAT-satellliitille pääsyllä tulee 
olemaan valtava vaikutus. “TÜRKSAT tavoittaa 50 miljoonaa 
ihmistä ja jokainen heistä on meille mahdollinen katsoja. He 
eivät asu ainoastaan Turkin alueella vaan myös Azerbaidžanissa, 
Georgiassa, Bulgariassa, Uzbekistanissa, Kazakstanissa, 
Euroopassa...”

Tämä on Turkin kristityille jännittävää aikaa. ”Olemme 
nähneet monia Jumalan ihmeitä. Uskomme vahvasti, että tämä 
on Jumalan työtä ja hän haluaa pelastaa tämän kansan. Jumala 
vie päätökseen työn, jonka hän on aloittanut.”

Kanavan johtokunnan puheenjohtaja Tamar Karasu 
on myös Turkin Raamattuseuran pääsihteeri. Hän 
käyttää sellaisia sanoja kuin ’ihme’, ’siunaus’, ’rikkaus’ 

ja ’hämmästyttävä’ kuvaillessaan kanavan vaikutusta maan 
kristittyihin. Hänen mukaansa yksi kanavan suurimmista 
eduista on mahdollisuus korjata vallalla olevaa väärää tietoa 
kristinuskosta. 

”Turkissa ihmiset ovat kuulleet kristinuskosta vain ei-
kristityiltä”, Tamar Karasu kertoo. ”Siksi kristinuskosta on 
paljon vääriä käsityksiä. Raamattuseurassa olemme tehneet 
parhaamme tilanteen korjaamiseksi, mutta meillä on hyvin 
rajalliset resurssit. TV tavoittaa paljon laajemman yleisön ja 
antaa meille hienon mahdollisuuden kertoa, mihin uskomme.”

Vaatimaton alku
SAT-7 TÜRK juontaa juurensa TÜRK-7:n toimintaan. Sen 
perustivat yhteistyössä 22 turkkilaista ja ulkomaista kirkkoa 
ja järjestöä lokakuussa 2003. Toiminnan taloudelliset resurssit 
olivat kuitenkin erittäin rajalliset eikä käytettävissä ollut juuri 
lainkaan pätevää paikallista henkilökuntaa. Jumalan avulla ja 
yhteistyökumppanien tuella TÜRK-7 sai kuitenkin valmiiksi 
vuoden 2004 loppuun mennessä joitakin ohjelmajaksoja.

Tärkeä väline 
Vuoden 2005 lopulla pieni TÜRK-7-tiimi teki työtä 
vuorokauden ympäri valmistellen jännittävää uutta vaihetta; 
kaksi kertaa viikossa lähetettävää kaksituntista turkinkielistä 
kristillistä ohjelmaa. 10. tammikuuta 2006 saatiin ensimmäistä 
kertaa ilmoille turkkilaista kristillistä ohjelmaa säännöllisesti, 
kun SAT-7 lahjoitti tiimille ohjelma-aikaa arabiankielisellä 
kanavallaan.

Noihin aikoihin yksi Turkin johtavista pastoreista ennusti: 
“TÜRK-7 tulee olemaan tärkeä väline kirkon työssä Turkissa. 

Turkki on suuri maa, jossa yhä on vain vähän kristittyjä. 
Televisio on tehokas väline evankeliumin kertomisessa yli 
koko maan. Hienointa on, että TÜRK-7 auttaa turkkilaisia 
julistamaan evankeliumia omalle kansalleen omalla kielellään.”

Valtakunnallinen uutinen
TÜRK-7:n alku oli valtakunnallisen tason uutinen sekä 
lehdistössä että televisiossa. Uutisointi oli pääasiassa 
negatiivista ja sensaatiohakuista. Yhä selvemmäksi kävi, että 
kristillisen sanoman positiivinen esittäminen on tarpeen. 
Yksitoista kuukautta myöhemmin sama motivoitunut pieni 
työntekijäjoukko keräsi voimansa uuteen edistysaskeleeseen, 
kun se valmistautui siirtymään päivittäisiin nelituntisiin 
lähetyksiin. Tämänkin kehityksen mahdollisti ohjelma-ajan 
lahjoitus SAT-7:stä, tällä kertaa vastaperustetulta farsinkieliseltä 
SAT-7 PARS -kanavalta. Askel kerrallaan työ kasvoi ja tarjosi 
uuden todistamisen väylän Turkin seurakunnille.

SAT-7 avainasemassa
TÜRK-7 ja SAT-7 jatkoivat yhteistyötä päästääkseen pysyvään 
turkinkieliseen toimintaan. Vuosien 2007 ja 2008 ajan 
jatkettiin päivittäistä nelituntista ohjelmaa SAT-7 PARSilla. 
Sen jälkeen aloitettiin lähetykset internetin kautta. Vuonna 
2010 SAT-7 ja TÜRK-7 yhdistyivät.

Odotus
Tämän pitkän, uuvuttavan ja usein hankalan historian jälkeen 
SAT-7 TÜRKin henkilökunta odotti  tammikuun alussa 
2015 hermostuneena kanavan virallista pääsyä valtiolliselle 
TÜRKSAT-satelliitille.

melih ekener, SAT-7 TÜRKin toiminnanjohtaja.

Turkin seurakuntien johtajien ilo oli suuri, 
kun SAT-7 TÜRK tammikuussa 2015 aloitti 

toimintansa ensimmäisenä ja ainoana 
kristillisenä kanavana TÜRKSAT-satelliitilla.

Ylhäällä vasemmalla: SAT-7 TÜRK:in perustamiskokous.

Ylhäällä oikealla: Kuvaustöitä uudessa studiossa Istanbulissa.

Keskellä: äänitarkkailua SAT-7 TÜRKissa nyt ja TÜRK-7:ssä 

vuonna 2003. 

Alhaalla vasemmalla: yksi suosituimmista SAT-7 TÜRKin 

ohjelmista on Tohtori päivystää.
Alhaalla oikealla: Raamatunopetusohjelmaan kuvataan 

profeetallisten kirjojen osuutta.

UUSI KANAVA 
TUO ILOA 
TURKIN 

KRISTITYILLE
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SAT-7 ei ole yhdenkään yksittäisen liikeyrityksen, 
mediamogulin, kirkon tai järjestön omistuksessa. 
Sen sijaan sitä hallinnoivat Lähi-idän ja Pohjois-
Afrikan kristityt sen kansainvälisen johtokunnan 
kautta.

SAT-7:n pitkän valmisteluvaiheen aikana asialle 
omistautuneet halusivat ennen kaikkea luoda 
palvelun, joka heijastaa arabikirkon ja arabikristittyjen 

erityislaatua ja moninaisuutta Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. 

SAT-7:n peruskirjassa määritellään, että sen kansainvälisen 
johtokunnan äänestävistä jäsenistä enemmistön on aina 
oltava Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristittyjä. Näin omistus 
ja ohjausoikeus säilyvät paikallisella kristittyjen yhteisöllä. 
Nykyisen johtokunnan jäsenissä on evankelisten kirkkojen 
johtajia Libanonista ja Egyptistä, koptikirkon piispa, 
armenialainen Iranissa palveleva arkkipiispa, maroniittikirkon 

arkkipiispa ja muita seudun hengellisiä johtajia. Yksi paikka 
johtokunnassa on varattu SAT-7:n yhteistyöjärjestöjen 
edustajalle.

SAT-7:n perustajan ja toiminnanjohtajan, tohtori Terence 
Ascottin mukaan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristityt 
ovat olleet mukana suunnittelemassa SAT-7:n rakennetta 
aivan alusta asti. Hän kertoo: ”Vuosina 1991–1992 
teimme taustatutkimusta, joka toi saman pöydän ääreen 
90 eri lähetysjärjestön ja kirkon johtajat. Pohdimme, miten 
lisäisimme kristillistä todistusta Lähi-idässä, mitä haasteita 
kirkoilla siellä on ja mitä he paikallisten kirkkojen johtajat 
pitivät tärkeimpinä työmuotoina.” 

”Yksi mielenkiintoinen kysymys tutkimuksessa oli tämä: ´Jos 
sinulla olisi miljoona dollaria, mikä olisi strategisesti paras 
tapa käyttää se?´ Joidenkin mielestä tälle alueelle miljoonan 
dollarin käyttäminen ei ollut mahdollista, koska kaikki 
ovet ovat kiinni, ei voi lähettää lähetystyöntekijöitä, ei voi 
tehdä sitä eikä tätä. Enemmistö kuitenkin oli sitä mieltä, 
että miljoonalla dollarilla pitäisi käynnistää kristillinen 
satelliittitelevisiotyö. Näky oli siis alusta asti vahva. Oli 
kuitenkin myös paljon epäilyjä. Niinpä 1992–1994 teimme 
strategista suunnittelua; miten saisimme ohjelmia, millaisia 
ohjelmia haluaisimme lähettää, mikä olisi liikesuunnitelma. 
Keskustelimme eri kirkkojen johtajien kanssa, ja Lähi-idän 
kirkkojen neuvosto nimitti toimikunnan edistämään asiaa.”

johtoporras ja Kansainvälisen neuvoston jäsenet maaliskuussa 2015.

Ylhäällä vasemmalla: perhe katselee SAT-7 ARABICin ohjelmaa 

Minyassa Egyptissä vuonna 2004. 

Ylhäällä oikealla: Lapset katselevat SAT-7 KIdSin ohjelmaa 

syyrialaisten pakolaisten leirissä Bekaa-laaksossa Libanonissa 

vuonna 2015. 

Ylhäällä keskellä: Satelliittilautasia Aleppon kaupungissa Syyriassa.

Keskellä vasemmalla: Haastattelu kadulla Beirutissa vuonna 2015.

Keskellä oikealla: Kuvaamassa Egyptissä 2008.

Alla: Koptikirkko Assuanin kaupungissa Egyptissä.
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KUKA OMISTAA  
SAT-7:N?

hOVAN hOVSePIAN mehR

SoSIAALISEN MEdIAN ASIANTuNTIjA jA 
oHjELMA-ASSISTENTTI, SAT-7 pARS

•
6 vuoTTA SAT-7:SSä 

”Vuonna 2015 johdin Suomessa muusikkoryhmän 
äänitysprojektia Elämä tarkoituksesta käsin -ohjelmaa 
varten. Tehtävämme oli äänittää 44 laulua viidessä 
päivässä, mutta saimme työn tehdyksi. Se oli yksi 
työhistoriani parhaiten onnistuneita projekteja.”

DebORA bAYTeKIN

LäHETySAIKATAuLuNSuuNNITTELIjA jA 
ARKISToNHoITAjA, SAT-7 TÜRK

•
10 vuoTTA SAT-7:SSä 

”Paras muistoni tästä työstä sijoittuu aikaan, kun olin 
juuri aloittanut. En tiennyt mitään kameran käytöstä, 
mutta sain lähes viikon mittaisen valmennuksen ja 
niin minusta tuli kuvaaja. Olin hyvin innostunut ja 
nautin siitä kovasti.”

SOUhA KhOURY

LäHETySAIKATAuLuKooRdINAATToRI, 
SAT-7 ARABIC 

•
16 vuoTTA SAT-7:SSä 

”Aloittaessani SAT-7 ARABIC -kanavalla ohjelmaa 
lähetettiin vain kaksi tuntia viikossa. Olen nähnyt 
kanavan kehittyvän ja todistanut neljän muun kanavan 
syntymistä. Se tapahtui uskolla ja sinnikkyydellä. 
SAT-7:llä on suuri tehtävä ja tärkeä viesti kerrottavana.”

RezA JAfARI

EdIToINTIpääLLIKKö, SAT-7 pARS
•

11 vuoTTA SAT-7:SSä 
”Olen iranilainen ja tunsin erityistä iloa ja ylpeyttä 
sinä päivänä, kun SAT-7 PARS aloitti toimintansa 
vuorokauden ympäri toimivana farsinkielisenä kana- 
vana. Oli hienoa olla osa sitä suurta askelta. Hienoa 
on myös tehdä työtä taitavien ja uskollisten, monia 
eri kansallisuuksia edustavien työtovereiden kanssa.”

mIKAeL TUNéR

oHjAAjA jA TuoTTAjA, SAT-7 pARS
•

7 vuoTTA SAT-7:SSä 
”Saan yhä uudelleen kokea työssäni kahdenlaisia 
huippuhetkiä. Ensinnäkin niitä, kun ohjelman tekoon 
liittyvät esivalmistelut on tehty ja kuvauspäivänä saan 
herättää itse ohjelman henkiin ohjauspöytäni ääressä. 
Toiseksi niitä, kun jälkieditointi on tehty, ja saan 
lähettää kanavalle esitettäväksi valmiin ohjelman.”

SAKARI heINONeN

TuoTANToTEKNIKKo, SAT-7 pARS
•

SAT-7:SSä 3/2016 ALKAEN 
”Taivaan Isä on johdattanut minut aivan ihmeelliseen 
uuteen työhön! Saan liittyä osaksi joukkoa, joka 
vie evankeliumin sanomaa sinne, missä sitä ilman 
satelliittitelevision apua olisi vaikein kertoa. Tässä 
työssä saan antaa lahjani Jumalan käyttöön ja olla 
mukana suuressa tehtävässä.”
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Tuhannet ihmiset ja monet yhteistyökumppanit ja -järjestöt 
maailmanlaajuisesti ovat tukeneet SAT-7:n työtä kuluneiden 
kahdenkymmenen vuoden aikana.

Tiedämme, että koko työmme ja miljoonien ihmisten 
tavoittaminen Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa lepää sen tuen 
varassa, jota saamme eri lähteistä ja eri muodoissa.

SAT-7:n henkilökunta ja johtajisto haluaa kiittää sinua 
rukouksistasi ja taloudellisesta tuestasi. Se, että olet mukana 
työssämme, on suuri siunaus ja mahdollistaa sen, että 
voimme edelleen palvella Herramme Jeesusta Kristusta vieden 
sanomaan hänestä Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan.

Kiitos!

Jos haluat tukea meitä 
erityisellä juhlavuoden lahjalla, 

voit antaa sen osoitteessa: 
  

www.sat7.org/20anniversary 
(sivu on englanninkielinen)

 
 
KANSAINVÄLINEN      www.sat7.org
USA                                  www.sat7usa.org
UK                                   www.sat7uk.org
 
ARABIC                          www.sat7.com
KIDS                               www.sat7kids.com
TÜRK                              www.sat7turk.com
PARS                                www.sat7pars.com
PLUS                               www.sat7.com
 

Ylhäällä vasemmalla: Libanonin henkilökunta.

Ylhäällä oikealla: Egyptin henkilökunta.

Keskellä vasemmalla: SAT-7 pARS, Iso-Britannia.

Keskellä oikealla: Kansainvälisen toimiston 

henkilökunta Nikosiassa Kyproksella. 

Seuraavana vasemmalla: yhdysvaltojen 

henkilökunta. 

 Seuraavana oikealla: Iso-Britannian henkilökunta.

Alhaalla vasemmalta: francois Botha (Etelä-

Afrikka), Kurt johansen (Eurooppa & Aasia), 

Lars-göran gustafsson (Etelä-Amerikka). 

Alhaalla oikealla: SAT-7 pARSin henkilökunta 

Limassolissa Kyproksella.

vaikka Egyptissä on puutetta kaikesta, se ei estä satelliittilautasten asentamista. Näin miljoonat ihmiset pääsevät katsomaan satelliittitelevisiota.

 
 
FACEBOOK           SAT7Network
 
TWITTER              @SAT7Network
 
YOUTUBE             SAT7Network
 
INSTAGRAM         sat7network  
 
LINKEDIN             SAT-7

JUhLAVUOdEN LAhJA

KIITOS NÄIN LÖYdÄT MEIdÄT

Vuonna 2015 SAT-7:llä oli eri puolilla 
maailmaa yhteensä 204 työntekijää.



LISäTIeTOA SAT-7:STä (eNGL ANNIK SI) : 

www.sat7.org

Kansainvälinen toimisto 

SAT-7, P.O.Box 26760, CY-1647 Nicosia, Cyprus
Sähköposti: mail@sat7.org

    
Muut toimistot 

lebanon@sat7.org
egypt@sat7.org
turkey@sat7.org
europe@sat7.org
uk@sat7.org
usa@sat7.org
canada@sat7.org
southamerica@sat7.org
southafrica@sat7.org  

Libanon
Egypti
Turkki

Eurooppa
Iso-Britannia

Yhdysvallat
Kanada

Etelä-Amerikka
Etelä-Afrikka


