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Tässä lehdessä

PAREMPAAN
HUOMISEEN
SAT-7 on aina ollut sitoutunut kokonaisvaltaiseen ohjelmapolitiikkaan.
Tavoitteenamme on auttaa katsojiamme kaikilla elämänalueilla: hengellisesti,
emotionaalisesti, henkisesti ja fyysisesti. Meillä on tässä pitkä ja menestyksekäs
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RITAN VISION KÄYTTÖVOIMA
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UUSI TEKNIIKKA AVUKSI

kuitenkaan rajoitu pakolaiskriisiin ja ne ovat syvempiä kuin vain tarve osata lukea,

RAAMATUN OPETTAMISEEN

kirjoittaa, laskea yhteen ja vähentää!

historia, kun olemme tuottaneet ja lähettäneet ohjelmia Lähi-itään ja
Pohjois-Afrikkaan katsojiemme ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaaksi.
Kun puhutaan lasten koulutuksesta, olemme tietenkin huolissamme siitä, että
emme menettäisi kokonaista sukupolvea, koska heillä ei koskaan ollut mahdollisuutta
päästä kouluun. SAT-7 on jo aloittanut luokkahuoneopetuksen kuvaamisen ja
lähettämisen alueen pakolaislapsille. Koulutukselliset ongelmat arabimaailmassa eivät

Jo kauan ennen arabikevään alkua YK:n kehitysohjelma totesi tasokkaan koulutuksen
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LÄHES MENETETTYÄ
SUKUPOLVEA ETSIMÄSSÄ
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NUORET PERSIALAISET NAISET
”TYTTÖJEN KESKEN”

puutteen yhdeksi kolmesta pääsyystä arabimaailman vakavaan “takapajuisuuteen”.
Tasokkaalla koulutuksella emme tarkoita vain sitä, että osallistutaan opetukseen ja
opitaan lukemaan. Tarkoitamme, että lasten on harjaannuttava itsenäiseen ajatteluun.
Heitä on varustettava ja rohkaistava esittämään kysymyksiä, olemaan luovia ja
oppimaan elämän perustaitoja.
Nämä ajatukset ovat läsnä kaikissa lastenohjelmissamme. On kuitenkin
välttämätöntä vaikuttaa myös vanhempien ja huonosti koulutettujen opettajien
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”RAKASTA, TEE TYÖTÄ JA OLE

asenteisiin. Monilla heistä on kokemuksia vain sellaisesta koulusta, jossa opitaan ulkoa,

REHELLINEN.”

jossa fyysinen väkivalta on yleinen kurinpidon väline ja jossa pakkomielle oikeista
vastauksista on tukahduttanut vapaan ajattelun.
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TYÖNTEKIJÄ TUTUKSI
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SAT-7 PARS INNOSTAA
NUORIA MUKAAN
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“OSTA TELEVISIO JA KATSO
KRISTITTYJEN KANAVAA”

Siksi olemme päättäneet perustaa uuden koulutuksellisen kanavan vuonna 2017.
Se ei tyydy tarjoamaan vain opetusta lapsille, jotka haluavat oppia lukemaan ja
laskemaan. Konsepti on paljon kokonaisvaltaisempi. Haluamme nähdä arabimaailman
uuden sukupolven kasvavan hyvään aikuisuuteen myönteisillä arvoilla ja asenteilla
varustettuna. Haluamme muovata yhteistyökykyisemmän, luovemman ja
demokraattisemman yhteiskunnan.
Tätä meille tarkoittaa ”koulutus”. Toivomme, että uusi koulutuskanavamme jättää
jälkensä katsojiinsa!

Terence Ascott
SAT-7:n perustaja ja
toiminnanjohtaja

UUTISIA SAT-7:LTA
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SAT-7 PERUSTAA UUDEN
KOULUTUSKANAVAN
SAT-7 on käynnistämässä kanavan, jonka tavoitteena on kohdata Lähiidän ja Pohjois-Afrikan alueen polttavat koulutuksen haasteet. Kanavan
on määrä aloittaa toukokuussa 2017 sekä lapsille, vanhemmille että
opettajille suunnatuilla ohjelmilla.
Tasokkaan koulutuksen puute on tällä hetkellä Lähi-

järjestäen kampanjoita lukutaidon puolesta

idän ja Pohjois-Afrikan suurimpia haasteita. On

ja viimeksi aloittaen Minun kouluni -ohjelman

vaara, että menetämme kokonaisen sukupolven, kun

lastenkanavallamme. Monet lapset oppivat koulussa

pitkään jatkuva väkivalta tuhoaa heidän koulutus- ja

erittäin kapean ajatusmallin opettajilta, jotka vain

työllistymismahdollisuutensa. Uusi koulutuksellinen

toistavat heille itselleen opetettua mallia.”

kanava edustaa SAT-7:n harkittua kristillisistä

Kanava- ja viestintäjohtaja Rita Elmounayer

arvoista nousevaa vastausta tähän haasteeseen.

kuvailee noidankehää, jossa Lähi-idän ja Pohjois-

“Tämä on loistava mahdollisuus toteuttaa yhtä

Afrikan alueen opettajat käyttävät luokkahuoneessa

SAT-7:n tärkeimmistä visioista; palvella yhteisöä ja

fyysisiä rangaistuksia, koska niitä he itsekin lapsena

vaikuttaa yhteiskunnan parhaaksi”, sanoo George

saivat osakseen. Ajatuksenjuoksua uuden kanavan

Makeen, arabiankielisten kanavien johtaja.

takana hän kuvaa näin:

Uuden kanavan tavoite on edistää merkityksellistä

“Jos me emme panosta koulutukseen

elämänikäistä oppimista läpi koko arabiankielisen

tehdäksemme hyvää ja tarjotaksemme kristillisille

maailman. Televisiossa lähetettävät oppitunnit

ja kansainvälisesti hyväksytyille arvoille perustuvan

eivät tarjoa ainoastaan teoreettista koulutusta

koulutuksen, joku muu kyllä panostaa koulutukseen

vaan edistävät myös kriittistä analyyttistä ajattelua

tehdäkseen pahaa ja opettaakseen muita arvoja

sekä toisten kulttuurien ja ihmisten hyväksymistä.

toisenlaisin tavoittein. Olemme nähneet sen
toimintamallin tulokset: radikalismia, ääriajattelua

Tämänhetkisen kriisin yli
Kanava on kehitetty vastauksena sekä

ja niistä johdonmukaisesti seuraavaa toimintaa.”
SAT-7:llä on samaan aikaan edessään muita

tämänhetkiseen pakolaiskriisiin että alueella

haasteita, kun tavoitteena on myös laajentaa

muutenkin yleiseen tasokkaan koulutuksen

turkinkielisen kanavan toimintaa ja panostaa

puutteeseen. George Makeen kertoo: “Lähi-

vahvemmin sosiaaliseen mediaan. On kuitenkin

idän alueelle kasaantuvat kriisit johtuvat paljolti

syytä uskoa, että uusi koulutuskanava saa tuekseen

tiedon ja koulutuksen puutteesta. Olemme

valtiollista rahoitusta ja avustuksia säätiöiltä.

taistelleet tätä ongelmaa vastaan jo vuosien ajan

“

Kun menimme
Libanonissa Bekaan
laaksossa sijaitsevalle
syyrialaisten
pakolaisleirille ja
näimme lapset
istumassa lattialla
katselemassa
Minun kouluni
-ohjelmaa, ajattelin:
”Ei epäilystäkään!
Tämä kanava on
perustettava nyt!”
Rita Elmounayer

Rita Elmounayer, kanava- ja
viestintäjohtaja, juttelee
lasten kanssa vierailullaan
pakolaisleirillä.
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RAAMATUN SANKARIT
VIRTUAALIFUTISKENTÄLLÄ
Virtuaalinen jalkapallostadion täynnä hurraavia
katsojia on lavasteena uudelle lastenohjelmalle
nimeltä Mestarien areena. Näyttelijöiden esittämät
jalkapalloilijat ovat Raamatun hahmoja, jotka
kilpailevat hyvän ja pahan välisessä taistelussa.
Juontajat kommentoivat pelin kulkua ja päättävät
pelin aikana kerättyjen pisteiden perusteella,
kumpi puoli voitti.
Ohjelma kuvaa Raamatun tapahtumia
huumorilla, mutta jalkapallo-ottelut on suunniteltu
opettamaan lapsille tärkeitä totuuksia. Yhtenä
esimerkkinä mainittakoon jakso, jossa Aadamin ja
Eevan ottelussa käärmettä vastaan käärme ensin
näyttää voittavan. Myöhemmin Jumala kuitenkin
puuttuu asiaan ja käärme häviää pelin.
“Ohjelman moraalinen sanoma on, että lopulta
hyvä aina voittaa”, sanoo käsikirjoittaja Ramzy
Bishara.
Yksi jakso koostuu ottelusta kahden tai
useamman hahmon välillä, ottelun analysoinnista
studiossa, lyhytuutisista ja laulusta. Ohjelmaa
tuotetaan yhteensä 26 20-minuuttista jaksoa ja
niitä voi saada myös arabiankielisinä DVD-levyinä
kristillisistä kirjakaupoista.

462,000
TYKKÄÄJÄÄ SAT-7 KIDSIN
FACEBOOK-SIVULLA.
TYKKÄÄTHÄN SINÄKIN!

Tarinoita hiekalla
SAT-7 KIDSin ohjelma Tarinoita hiekalla tavoittaa nyt myös nuoret SAT-7 PARSin
katsojat. Alun perin arabiankielinen, nyt myös farsiksi puhuttu ohjelma kertoo
Raamatun kertomuksia Egyptin ensimmäisen hiekkataiteilijan luovilla menetelmillä.
Michael Romany herättää vertaukset eloon, kun hän valuttaa hiekkaa sormiensa
lomitse ja maalaa sillä liikkuvia kuvia alta valaistulle lasipöydälle.

UUTISIA KANAVILTA
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SAT-7 TÜRK ALOITTI SUORAn
rukousohjelman
Rukouksen aika, uusi suora rukousohjelma,
on jo saanut monia puhelinsoittoja ja esirukouspyyntöjä. Juontaja Ayda Danacıoğlu
on keskustellut katsojien kanssa haastavista
kysymyksistä 11. heinäkuuta alkaen.
“Yksi puhelinsoitto voi muuttaa elämän”,
Ayda sanoo. ”Itsekin olen kokenut elämässäni
vaikeita vaiheita. Haluan juontajana olla
vilpitön, kantaa ihmisten taakkoja ja
muistuttaa, että he eivät ole yksin.”

Lapset oppivat
ylistämään Jumalaa
Ylistystehdas, uusi SAT-7 KIDSin ohjelma,
opettaa viettämään aikaa Jumalan kanssa
häntä ylistäen. Ohjelman lavasteisiin
kuuluu tehdasmaisia työkaluja ja
tehdastyöläisten asuja, jotta lapset
ymmärtäisivät Jumalan ylistämisen olevan
mahdollista kaikissa olosuhteissa. Näin
lapset oppivat, että Jumala on heidän
kanssaan kaikkialla, ei ainoastaan kirkossa.
Ohjelman tuottaja Mounir Zakhary
selittää, miksi Jumalan ylistäminen on
tärkeää.
“Ylistäminen suuntaa ajatukset elämän
vaikeuksien yläpuolelle. Elämässä voi
olla surua, epätietoisuutta, väsymystä,
epäilyksiä ja ongelmia. Ylistys tuo tähän
kaikkeen Jumalan todellisuuden.”

Ylistystehdas sisältää esityksiä ja
ylistysmusikkiia kahdessa osiossa, joista
toinen on suora ja toinen nauhoitettu.
Ohjelmassa lapset laulavat ja oppivat
ylistyslauluja. Jokaisessa jaksossa esiintyy
myös yhtye tai kuoro eri kirkoista ja
seurakunnista omilla ylistyslauluillaan.
Suoran osuuden juontavat neljä
nuorta aikuista, iältään 18–24-vuotiaita.
Heillä on päällään tehdastyöläisen
haalarit sen merkiksi, että he ovat töissä
”ylistystehtaalla”.

Voikukka-OHJELMA PÄÄTTYI
seitsemän vuoden jälkeen
SAT-7 PARSin suora nuortenohjelma Voikukka
lähetti viimeisen jaksonsa 28. kesäkuuta.
Jaksossa juontaja Nikoo Ordodary ja tuottaja
Shahin Kashiloo keskustelivat sitä, mitä
ohjelma heille on vuosien mittaan opettanut.
Tämä suosittu talk show on raivannut
tietään katsojien sydämiin vuodesta 2009
lähtien. Viikoittaisissa tunnin mittaisissa
jaksoissa Nikoo on johtanut keskustelua
sosiaalisista kysymyksistä etsien niihin
opastusta Raamatusta. Show on saanut
katsojilta paljon myönteistä palautetta.

Nikoo Ordodary Voikukka-ohjelman lavasteissa.

Syyttäjä
Uusi SAT-7 ARABIC -kanavan apologeettinen ohjelma Syyttäjä vastaa
kysymyksiin ja huoliin, joita monilla Lähi-idän asukkailla on kristillisestä
uskosta. Ohjelman lavasteet rakennetaan perinteisellä Lähi-idän tyylillä,
jossa kristityt ja muiden uskontojen edustajat voivat löytää yhteisen pohjan ja
kuunnella toisiaan tuomitsematta.
Syyttäjän logo on saanut vaikutteita Lähi-idän
paastoperinteestä.

KOULUTUS ON
IHMISOIKEUS
Yli 21 miljoonaa lasta ja nuorta Lähi-idässä
ja Pohjois-Afrikassa on vaarassa jäädä ilman

lahjoittaen satelliittiantenneja ja televisioita

koulutusta. Heistä yli 13 miljoonalta puuttuu jo

pakolaisleireille ja kouluihin, jotta useammilla olisi

parhaillaan mahdollisuus käydä koulua.

mahdollisuus katsoa opetusohjelmiamme.

Syyriassa ja Irakissa levottomuudet ovat suurelta

Kuva: Russell Watkins / Department for International Development

Teemme myös yhteistyötä ruohonjuuritasolla

Yhteiskunta, josta puuttuu kunnollinen

osin tuhonneet koulujärjestelmän ja 4,5 miljoonaa

koulutus, toivo paremmasta tulevaisuudesta

lasta ei käy koulua. Väkivallan levitessä miljoonat

sekä erilaisten ihmisten ymmärtäminen ja

muutkin ovat vaarassa päätyä ”menetetyksi

hyväksyminen, tulee jäämäänkin konfliktin

sukupolveksi” ilman aikuiseen elämään tarvittavia

kynsiin. SAT-7:n tavoite on tarjota tasapainoinen

tietoja ja taitoja. SAT-7 on tunnistanut alueen

kristillisiin ja kansainvälisesti tunnustettuihin

koulutukselliset haasteet ja vastaa niihin

arvoihin perustuvat koulutus. Haluamme tarjota

tarjoamalla kaikilla kanavillaan kasvatus- ja

oikeita työkaluja, rohkaista positiivisia asenteita ja

opetusohjelmia.

ennen kaikkea antaa nuorille toivoa.
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20

ei saa koulutusta.

on tuhottu, vaurioitunut tai

miljoonaa arabilasta

prosenttia Syyrian kouluista
muussa käytössä.
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RITAN VISION
KÄYTTÖVOIMA
Rita Elmounayer on SAT-7:n kanavajohtaja. Hän haluaa panostaa nuorten
katsojien koulutukseen. Rita kertoo oman liikuttavan tarinansa siitä, miten
lapsuuden kokemukset motivoivat häntä vielä nytkin.
Rita kasvoi sodan repimässä Libanonissa.

“Isäni käytti sanaa ‘ase’, koska hän on sotilas”,

Hänen lapsuusmuistonsa ovat pelkkää kriisiä,

Rita selittää. ”Siihen aikaan en täysin ymmärtänyt,

kun hän jo pienenä menetti äitinsä ja pelkäsi

mitä hän tarkoitti, mutta nyt ymmärrän. Joka

sodassa taistelevan isänsä puolesta. Ritan koulu

kerran kun matkustan, puhun vierasta kieltä,

oli usein suljettuna pommitusuhan vuoksi ja

johdan kokousta, pidän puhetta tai esiinnyn

hänen perheellään ei ollut pysyvää kotia, vaan he

televisiossa, kiitän Jumalaa isästäni.”

asuivat bunkkereissa ja vanhempien sisarusten
luona. Jos hetkittäin oli rauhallisia jaksoja, koko

Visio käytäntöön

ajan kuitenkin pelättiin sodan paluuta. Tämä

Ritan koulutus on antanut hänelle mahdollisuuden

varhaisvuosina koetun epävarmuuden ja pelon

tuoda uskoa ja toivoa uusille sukupolville SAT-7:n

tuottama henkinen paine vaikuttaa Ritaan vielä

työn kautta. Nyt hän johtaa SAT-7:n viittä kanavaa,

aikuisenakin.

katselee isoa kuviota ja kehittää uusia ideoita

Toisaalta nämä kokemukset myös antoivat
Ritalle päättäväisyyttä ja myötätuntoa toisten

vastaamaan katsojien tarpeisiin. Hän sanoo:
”SAT-7 KIDSillä on miljoonia katsojia,

sodassa ja hädässä elävien ihmisten auttamiseen.

ei ainoastaan lapsia vaan myös aikuisia

Hän sanoo: ”Kasvoin varmana siitä, että haluan

perheenjäseniä. Saamme paljon sähköpostia

rakastaa ja auttaa muita. Jaan oman tarinani

vanhemmilta, jotka kiittävät meitä panostuksesta

toivoen, että se muuttaisi jotain toisten elämässä.”

heidän ja heidän lastensa elämän parantamiseen.
Haluamme muuttaa tämän uuden sukupolven,

Isän lupaus

jonka jotkut lännessä ehkä näkevät vain ryhmänä

Jumala ei antanut Ritalle sitä, mitä hän teini-

mahdollisia uusia terroristeja.”

ikäisenä olisi halunnut: turvaa, vakautta ja kaikkien

“Me edistämme arvoja, joita muilla

teinien kaipaamia pieniä ylellisyyksiä. Ritan

televisiokanavilla näillä seuduilla ei usein näe:

perhe oli köyhä – samassa yhden makuuhuoneen

sovintoa, erilaisuuden ymmärtämistä, rakkautta,

asunnossa asui yhdeksän sukulaista. Siitä

rauhaa ja anteeksiantoa. Haluamme kasvattaa

huolimatta Ritan isä tarjosi Ritalle ja hänen

tulevan sukupolven johtajia, joita ohjaa rakkaus ja

sisarelleen parhaan mahdollisen koulutuksen

myötätunto. Uskomme, että nämä lapset aikuiseksi

yksityiskoulussa ja myöhemmin yliopistossa.

kasvettuaan vielä jonain päivänä muuttavat koko

Usein Rita oli kateellinen rikkaammille
luokkatovereilleen. Hän kysyi isältään: ”Miksi
me olemme köyhiä?”. Isä vastasi: ”En voi antaa
sinulle taloa, maata tai rahaa, mutta lupaan antaa
sinulle koulutuksen. Se on ase, jolla saat paremman
elämän!”

Vasemmalta oikealle: Pikku-Rita poseeraa kameralle
kädessään isänsä konekivääri.
Rita ja pikkusisko Andrea isän kanssa.
Rita kouluikäisenä partiopuvussaan.

Lähi-idän.”

“

Jos itselläni olisi
tilaisuus mennä ajassa
taaksepäin ja muuttaa
oma lapsuuteni, en tekisi
niin. Se, mitä tapahtui,
muovasi minusta ihmisen,
joka olen nyt. Se antoi
minulle rakkauden tämän
alueen kansoja kohtaan
ja halun tarjota heille
toivoa paremmasta
tulevaisuudesta.

KOULUTUS ON IHMISOIKEUS
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UUSI TEKNIIKKA AVUKSI
RAAMATUN OPETTAMISEEN
Uusi SAT-7 KIDSin raamatunopetusohjelma Zackin kanssa käyttää
kiehtovaa teknologiaa välittääkseen evankeliumin digisukupolveen
kuuluville nuorille katsojille.
Nykypäivän nopearytmisessä digitaalisessa

vanhemmille katsojille, jotka eivät vielä tunne

maailmassa Raamatun opettaminen uudelle

kovin hyvin Raamattua. Ensimmäinen jakso

sukupolvelle vaatii luovaa lähestymistapaa. Tänä

avaa Raamatun punaisen langan ja seuraavissa

syksynä SAT-7 KIDS aloittaa ainutlaatuisen

kerrotaan Vanhan testamentin hahmoista. Ohjelma

tarinankerrontaohjelman Zackin kanssa rohkealla

on pääasiassa suunnattu pohjoisafrikkalaiselle

uudella strategialla.

yleisölle ja siinä puhuttu arabian murre on valittu

Shown juontajana toimii 14-vuotias nouseva tähti
Zack Dabbour. Zack kertoo Raamatun kertomuksia
edistyneen animaatioteknologian avulla.

sen mukaan, mutta sitä ymmärtävät myös Lähi-idän
asukkaat.
Nuorella juontajalla on vahva innostus jakaa
rikasta Raamatun tuntemustaan yleisölle, erityisesti

Kiehtova oppimiskokemus
Suuri osa ohjelman erityslaadusta tulee sen

lapsille. Hän sanoo:
”Yritän samaistua katsojiin ja kertoa Raamatun

teknisestä taustasta. Ohjelmaa ei kuvata

kertomuksia hauskalla tavalla, niin että katsojat

perinteisessä studiossa vaan ”vihreän kankaan”

innostuisivat oppimaan lisää Jumalasta. Haluan

taustalla, joka myöhemmin korvataan

kertoa evankeliumia arabimaailman lapsille ja

tietokoneanimaatiolla. Tämän formaatin avulla

perheille niin, että he uskoisivat Jeesukseen.”

Zack voi kertoa tarinoita yhteistyössä ympärilleen
ilmestyvien piirroshahmojen kanssa. Zack itse on
ohjelmaformaatista innoissaan Hän sanoo:
“Ohjelma tulee varmasti olemaan
katsojille mielenkiintoinen ja opettavainen.
Animaatiografiikka on kaikkein mielenkiintoisin
osuus – takanani on kaiken aikaa meneillään tarina,
ja toisinaan siirtelen piirrosesineitä käsin.”
Lapsille ja tuoreille uskoville
Zackin isä on arvostettu SAT-7 ARABIC
-kanavan juontaja tohtori Imed Dabbour. Zack
on saanut koulutusta teatteriesiintymiseen ja
televisiojuontamiseen. Zackin kanssa on hänen
ensimmäinen oma ohjelmansa. Vaikka se onkin
pääasiassa lapsille suunnattu, se on avuksi myös

“

Haluan kertoa
evankeliumia
arabimaailman
lapsille ja perheille
niin, että he uskoisivat
Jeesukseen.
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LÄHES MENETETTYÄ
SUKUPOLVEA ETSIMÄSSÄ
Miljoonat Lähi-idän lapset ovat väkivallan uhreina joutuneet pakosalle
kodeistaan eivätkä pääse kouluun. SAT-7 KIDS -kanavan ohjelma Minun
kouluni suojelee tätä haavoittuvaa sukupolvea.
Minun kouluni -ohjelma aloitettiin maaliskuussa
2015. Siitä lähtien se on tarjonnut avun miljoonille
arabilapsille, jotka pakolaisuuden tai köyhyyden
vuoksi eivät pääse kouluun. Minun kouluni tarjoaa
monipuolisen koulutuksen, jonka tavoitteena on
toisaalta nuorten pakolaiskatsojien valmentaminen
siirtymisessä tuleviin fyysisiin kouluihinsa,
sijaitsivatpa ne missä maassa tahansa, ja toisaalta
sellaisten oppilaiden avustaminen, jotka tarvitsevat
tukiopetusta koulunkäynnissään.
Ensimmäisessä vaiheessaan vuonna 2015 Minun
kouluni lähetti 90 ohjelmaa, jossa noudatettiin
esikoulun opetussuunnitelmaa englannin ja
arabian kielissä sekä matematiikassa. Nyt ohjelma
on siirtynyt kakkosvaiheeseen, jossa opetetaan
ensimmäisen luokan tasolla englantia, arabiaa,
matematiikkaa ja luonnontietoa.
Viitenä päivänä viikossa lähetetään uusi 90
minuuttia kestävä jakso sekä SAT-7 KIDS että SAT-7
PLUS -kanavilla ajoitettuna niin, että katetaan kaikki
arabimaailman ja Euroopan eri aikavyöhykkkeet.

Ensi vuodeksi SAT-7 suunnittelee
opetusteemojen monipuolistamista ja kohteena
olevan ikäryhmän laajentamista kattamaan kaikki
alakoulun kuusi luokka-astetta.
Kristittyjen vastaus suureen
humanitaariseen hätään
Miljoonat lapset ovat vaarassa päätyä
“menetetyksi sukupolveksi” ilman
menestyksekkääseen aikuisen elämään tarvittavia
tietoja ja taitoja. Suuren osan heistä on tehtävä
työtä auttaakseen perheensä elättämisessä.
Monia pakotetaan rikollisuuteen ja käytetään
seksuaalisesti hyväksi. Joitakin haavoittuvimmassa
asemassa olevia rekrytoidaan aseellisten ryhmien
palvelukseen.
Minun kouluni -ohjelma edustaa SAT-7:n
harkittua ja rukoillen kehitettyä kristillistä
vastausta tämän hetken Lähi-idän ja PohjoisAfrikan ehkä suurimpaan sosiaaliseen
haasteeseen.

Yli
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miljoonaa arabilasta
on vaarassa jäädä
ilman koulutusta.

Tällä sivulla: Minun kouluni -jakson
kuvauksissa SAT-7 KIDSin studiolla
Libanonissa.
Seuraavalla sivulla: Juontaja
Petra Charabaty (vas.) ja SAT-7
KIDSin lähetys- ja projektipäällikkö
Andrea Elmounayer.
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SAT-7 puolustaa pelottomasti ihmisoikeuksia ja jokaisen lapsen
oikeutta koulutukseen riippumatta taustasta, kansallisuudesta
tai uskonnosta. Kristillisenä organisaationa SAT-7 on sitoutunut
osoittamaan ehdotonta rakkautta Jeesuksen esimerkin mukaan.
SAT-7 KIDSin lähetys- ja projektipäällikkö Andrea Elmounayer
avaa näitä arvoja näin:
“Jeesus käski rakastaa lähimmäistäni niin kuin rakastan itseäni.
Juuri niin me toimimme. Haluamme osoittaa rakkautta alueemme
pakolaisille, kuunnella heidän tarpeitaan ja tuoda heidän äänensä
kuuluviin. Voimme tarjota näille lapsille hyvin suunnitellun
koulutuksen, joka on välttämätön heidän henkilökohtaiselle
kasvulleen ja integroitumiselleen yhteiskuntaan.”
Rakennamme vahvoja yhteisöllisiä suhteita
Minun kouluni vastaa useimpien Välimerta ympäröivien maiden
pakolaislasten koulutustarpeisiin, sillä oppitunnit perustuvat
alueellisten arabiankielisten opetussuunnitelmien yhdistelmään.
Tämä auttaa nuoria katsojia elämän alkuun riippumatta siitä,
pääsevätkö he lopulta palaamaan kotimaahansa vai eivät. Andrea
kertoo:
”Minun kouluni ottaa huomioon yleisönsä olosuhteet. Siksi
sitä ei kohdisteta millekään tietylle ikäryhmälle vaan se tarjoaa
peruskoulutuksen, joka on tarpeen jokaiselle koulutuksellisia
haasteita kohtaavalle lapselle, yhtä hyvin pakolaisille kuin
muillekin.”
SAT-7 on yhteydessä useisiin paikallisiin tahoihin ja edelleen
toimiviin kouluihin, jotta toiminta olisi hyvin koordinoitua,
opetussuunnitelma monipuolinen ja tietous nopeasti muuttuvasta
toimintaympäristöstä ajan tasalla.
Kaikki organisaatiot tunnustavat SAT-7 KIDSin ja Minun
kouluni -ohjelman merkityksen, sillä ohjelmalla on ainutlaatuinen
mahdollisuus tavoittaa pakolaisleireissä elävät yhteisöt luovasti
ja tehokkaasti. SAT-7 kehittää edelleen suhteitaan paikallisiin

“

Jeesus käski rakastaa
lähimmäistäni niin kuin rakastan
itseäni. Juuri niin me toimimme.
Haluamme kuunnella näiden
lasten tarpeita ja tuoda heidän
äänensä kuuluviin.

yhteistyötahoihin, jotta myös oppimateriaali päätyisi kaikille niille,
jotka sitä tarvitsevat.
Tähän mennessä on saatu aikaan opetussuunnitelma kolmelle alaasteen ensimmäiselle lukuvuodelle. Viime aikoina on myös lisätty
käytännöllisiä osuuksia oppituntien väleihin. Andrea kertoo:
”Koska yleisöllämme on traumaattisia kokemuksia ja vaikea
elinympäristö, olemme lisänneet ohjelmiin neljä uutta osiota:
piirustustunnin, tieteellisen kokeen, terapeuttista tarinankerrontaa
ja elämäntapaosion.”
Kasvatusfilosofiaa
Minun kouluni on tähän mennessä ollut suuri menestys. Andrean
mukaan sen vaikutus perustuu kahteen tekijään; juontajiin, jotka
ovat kokeneita opettajia, sekä ohjelman perustana olevaan vahvaan
kasvatusfilosofiaan. Ohjelman lähestymistapa tuo lapsille monia
mahdollisuuksia kuunnella, tulla kuulluksi, ajatella, analysoida
ja ratkaista ongelmia sekä tehdä sellaisia elämänvalintoja, jotka
johtavat parempaan tulevaisuuteen.
Ohjelma on rakentanut vahvat suhteet katsojiinsa. Andrean
mukaan ohjelma on SAT-7 KIDSille merkittävä käännekohta. Se
ei olisi ollut mahdollinen ilman yleisön aktiivisuutta, rakkautta ja
rohkaisua. Tekijät ovat saaneet loistavaa palautetta ja vastanneet
jokaiseen henkilökohtaisesti.
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NUORET PERSIALAISET
NAISET ”TYTTÖJEN KESKEN”
Juontaja Parastoo Poortaheri ja SAT-7 PARSin tiimi suunnittelevat uutta
suoraa ohjelmaa, joka tarjoaa tukea 8–15-vuotiaille tytöille.
Varasimme Parastoon kiireisestä työpäivästä

tytöt hakeutuvat plastiikkakirurgille tai sairastuvat

muutaman hetken keskusteluun tämän uuden

syömishäiriöön, koska häpeävät ulkonäköään.

ohjelman tausta-ajatuksista ja tavoitteista.

Tyttöjen kesken sisältää keskustelun lisäksi osioita,
joissa kerrotaan terveydestä sekä esitellään hyviä

Mikä innoitti teitä luomaan uuden suoran

kirjoja, elokuvia ja taideprojekteja.

ohjelman tytöille?
– Iranissa ja Afganistanissa tytöiltä ja naisilta
puuttuu tasa-arvo. Afganistanissa enemmistö

Miten lähestytte tällaisia arkoja aiheita?
– Tavoitteena ei ole vain tiedon jakaminen.

tytöistä ei käy koulua. Iranissa köyhien perheiden

Haluamme tehdä interaktiivisen ohjelman, johon

tytöt ovat vaarassa päätyä lapsityövoimaksi.

tytöt voivat nimettöminä soittaa ja kysyä neuvoa.

Varakkaammatkaan perheet eivät välttämättä pysty

Tämä lähestymistapa auttaa myös meitä ohjelman

maksamaan koulumaksuja tyttäristään.

tekijöitä ymmärtämään paremmin Iranissa asuvien

– Voimme tarjota näille tytöille sellaista, mitä

tyttöjen ja nuorten naisten olosuhteita.

he välttämättä tarvitsevat: tilaisuuden oppia ja

Lähestymme aiheitamme raamatullisesta,

keskustella kristillisestä näkökulmasta asioista,

sosiaalisesta ja psykologisesta näkökulmasta.

joista muuten ei keskustella. Persialaisen maailman

Haluamme esittää tasapainoisen, harkitun

televisiossa ei ole muita tällaisia ohjelmia.

näkemyksen, jota nuoret katsojamme voivat itse
pohtia. Haluamme tyttöjen ymmärtävän, miten

Mitä teemoja haluatte avata keskustelulle?

arvokkaita he ovat Jumalan silmissä.

– Haluamme käsitellä haastavia, ikäryhmää
koskettavia aiheita kuten yksinäisyyttä, hylkäämistä

Pidätkö itseäsi näiden nuorten naisten

ja itsesuojelua. Nuorten naisten seksuaalista

isosisko-hahmona?

hyväksikäyttöä on paljon, mutta persialaisessa

– En. Haluan olla ystävällinen ja pysyä omana

kulttuurissa siitä ei koskaan puhuta. Emme voi

itsenäni. En halua olla isosisko, joka tietää

käsitellä näitä asioita kovin syvällisesti, mutta

kaiken, sillä enhän minä tiedä! Haluan heidän

voimme avata keskustelun. Niin rikomme häpeän

ymmärtävän, että olen yksi heistä. Olen läsnä ja

kulttuurin.

kuuntelen, ja pohdimme näitä ongelmia yhdessä.

– Haluamme myös avata keskustelua ulkonäköön
liittyvistä itsetunto-ongelmista ja rohkaista katsojia

Tavoitteena on lähettää ensimmäinen suora

säilyttämään terveen minäkuvan. Monet Lähi-idän

Tyttöjen kesken -ohjelma joulukuussa 2016.

“

Persialaisen maailman
televisiossa ei ole muita
tällaisia ohjelmia.
Voimme tarjota näille
tytöille sellaista, mitä he
välttämättä tarvitsevat:
tilaisuuden oppia ja
keskustella kristillisestä
näkökulmasta asioista,
joista muuten ei
keskustella.
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”RAKASTA, TEE TYÖTÄ JA
OLE REHELLINEN.”
SAT-7 TÜRKin ensimmäinen suora lastenohjelma rohkaisee nuoria katsojia iloiseen
elämään vahvojen periaatteiden pohjalla. Aamuilo aloitettiin kesäkuussa 2016.
Ohjelmaa lähetetään kahden tunnin ajan aamuisin maanantaista perjantaihin.
Juontajat Ecem Okcular ja Merve Alışır

utelias lapsi, innokas oppimaan uutta. Hän esittää

viihdyttävät ja opettavat 5–12-vuotiaita

Mervelle kysymyksiä yleisön puolesta. Isoäiti kertoo

katsojiaan käyttäen välineinä näytelmiä,

lapsille, miten maailma on ajan myötä muuttunut.

taidetta, käsitöitä, piirrosfilmejä ja turkinkielisiä

Ohjelman ensimmäisessä jaksossa isoäiti esitteli

raamatunopetusjaksoja.

lapsille vanhanaikaista puhelinta ja kertoi, miten se
eroaa nykykännyköistä.

Sydämellä valittu teema

Eri hahmojen taustalla on ajatus siitä, että lapset

Ohjelman teema on “Rakasta, tee työtä, ole

voivat innostua oppimaan kaikenikäisiltä ihmisiltä

rehellinen”. Kysyimme Merveltä, mitä nämä sanat

ja eri sukupolvet voivat kunnioittaa ja rakastaa

viestivät. Merve vastasi: ”Jotta saavuttaisimme

toisiaan.

elämässä jotakin, meidän on oltava rakastavia,
työteliäitä ja totuudellisia. Maailmalla on taipumus

Voimakaksikko

jaotella ihmiset laatikoihin, esimerkiksi ’fiksu

Ecemillä on kokemusta näyttelijänä lastenteatterissa.

kaveri’ tai ’nätti tyttö’. Haluamme rikkoa tällaiset

Ennen tuloaan SAT-7 TÜRKin työhön hän esiintyi

stereotypiat. Fiksu kaveri ei menesty, jos ei hän

yli miljoonalle lapselle. Mervellä on itsellään lapsia

ahkeroi. Kauneus ei merkitse mitään ilman

ja lisäksi paljon kokemusta työstä lasten parissa.

rakkautta. Opetamme lapsille, että merkitystä on

Kaksikon ystävyys, innostuneisuus ja energisyys

sillä, mitä on ihmisen sisällä.”

viehättävät nuoria katsojia ja vangitsevat heidän

Merve ja Ecem haluavat näyttää lapsille reittiä
hyvää, ilontäyteiseen elämään. “Nämä periaatteet

mielenkiintonsa.
“Ennen ensimmäistä harjoitusta tunnustimme

ovat tärkeitä meille itsellemme, ja haluamme olla

toisillemme heikkoutemme ja vahvuutemme

esimerkkinä seuraavalle sukupolvelle”, Ecem sanoo.

televisiotyössä”, Merve kertoo.

“Jeesuksen rakkaudellisuus ja totuudellisuus ovat
ne arvot, joita haluamme pitää esillä.”

”Niiden jakaminen toisen tietoon varmisti, että
voimme olla hyvä tiimi ja auttaa toisiamme suoran
lähetyksen aikana.”

Positiivisia roolimalleja
Ecem näyttelee Aamuilossa kolmea hahmoa:
itseään, lasta nimeltä Ege sekä isoäitiä. Ege on

Juontajat Ecem Okcular
(vasemmalla) ja Merve Alışır
Aamuilon kuvauksissa
SAT-7 TÜRKin studiolla.
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TYÖNTEKIJÄ TUTUKSI

NETWORK 2017

MAJID MASOULEH

29.–31. maaliskuuta 2017 Beirutissa. Merkitse jo päivämäärä

SAT-7 PARSin sisällöntuottaja, juontaja
Mikä on tehtäväsi SAT-7:ssä?

Seuraava vuosittainen NETWORK-konferenssimme pidetään
kalenteriisi. Siellä haluamme kertoa tukijoillemme, miten
Jumala edelleen tuo toivoa ja rakkautta Lähi-itään ja PohjoisAfrikkaan SAT-7:n satelliittikanavien kautta.

Olen lasten ja nuorten ohjelmien sisällöntuottaja farsinkielisellä
kanavalla. Kirjoitan käsikirjoituksia lasten sekä nauhoitettuihin
että suoriin ohjelmiin. Jälkimmäisissä toimin myös juontajana.

Yleisömme Turkissa laajenee
SAT-7 TÜRK lähettää nykyään ohjelmaa viidelle miljoonalle

Mitä teit ennen tuloasi SAT-7:iin?

potentiaaliselle katsojalle D-Smartin, yksityisen satelliittialustan

Olin töissä insinööritoimistossa Iranissa.

kautta. Lisäksi vuodesta 2015 alkaen olemme lähettäneet
ohjelmaa Turkin valtiollisen satelliitin Türksatin kautta.

Miksi viihdyt SAT-7:n työssä?

Yhteensä nämä alustat vievät lähetyksemme 55 miljoonan

Tämä työ ei ole pelkkä työpaikka vaan tapa palvella Jumalaa.

ihmisen ulottuville. Lähetyspäällikkö Gökhan Talas toteaa:

Meillä on mahdollisuus esitellä kristinuskoa uusille sukupolville

“Tämä on tärkeä edistysaskel SAT-7 TÜRKille. Edelleen on

Iranissa, Afganistanissa ja Tadžikistanissa. Autamme lapsia

ihme, että saamme tehdä tätä työtä. Turkissa eletään raskaita

tarjoamalla heille toivon sanomaa. Jos heistä kasvaa Jumalalle

aikoja, mutta juuri siksi haluamme palvella tätä maata. Jumala

uskollisia aikuisia, heillä on suuri vaikutus ympäristöönsä.

tekee työtään.”

Kerro vähän omasta hengellisestä kasvustasi.
Ylistän Jumalaa suunnitelmasta, joka hänellä on ollut minun
elämääni varten. Kolmetoista vuotta sitten epäilin ja kyselin:
”Miksi olen tällä saarella [Kyproksella]?” Sitten Jumala käytti
minua auttaakseen monia perheenjäseniäni. Nyt he ovat uskovia.
Hän on myös johdattanut minut puhumaan hänestä tuhansille
farsinkielisille lapsille, kun levitämme Jeesuksen rakkautta
ohjelmiemme kautta.
Jos voisit tavata Jeesuksen tänään, mitä kysyisit häneltä?
Kysyisin: ”Tunnetko minut?” Minulle on hyvin tärkeää, että
Jeesus tunnistaa minut seuraajanaan. Kysyisin myös, seuraanko
parhaillaan häntä ja niitä suunnitelmia, joita hänellä on minua
varten.

Näin katsot SAT-7:n
kanavia Suomessa
Tarvitset satelliittivastaanottimen, joka soveltuu alla listattujen satelliittien
vastaanottamiseen. Käänny tarvittaessa antenniasentajasi puoleen.
SAT‑7 PARS

Eutelsat Hot Bird 13B, 13° itään, 10.949 GHz V,
SR: 27500, FEC: 3/4

SAT‑7 TÜRK

Turksat 4A, 42° itään, 11.824 GHz V,
SR: 8000, FEC: 3/4

SAT‑7 PLUS

Eutelsat Hot Bird 8, 13° itään, 12.380 GHz V,
SR: 27500, FEC: 3/4

Kanavia voi katsoa suorana myös osoitteessa www.sat7.org. Hakusanalla
”SAT-7 Media Services Ltd” löydät sovelluksemme mobiililaitteille:
App Store (iOS) ja Google Play (Android) .

Yhteystietoja

Lue lisää

Eurooppa
Iso-Britannia
USA
Kanada
Etelä-Amerikka
Etelä-Afrikka

SAT‑7 ARABIC
SAT‑7 KIDS
SAT‑7 PARS
SAT‑7 TÜRK
SAT‑7 PLUS

europe@sat7.org
uk@sat7.org
usa@sat7.org
canada@sat7.org
southamerica@sat7.org
southafrica@sat7.org

www.sat7.com
www.sat7kids.com
www.sat7pars.com
www.sat7turk.com
www.sat7.com
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SAT-7 PARS INNOSTAA
NUORIA MUKAAN
Suomalaisten nuorten kristittyjen ryhmä osallistui työpajaan Kyproksella
viime kesänä. Teini-ikäiset nuoret oppivat tuottamaan yhden jakson lasten
suoraa ohjelmaa. He tekivät työtä ohjaajien, kuvaajien ja juontajien rinnalla.
Ryhmän kymmenelle nuorelle työpaja oli

Työpajan tarkoitus oli myös innostaa nuoria,

opettavainen kokemus, ja se sytytti heissä halun

jotka eivät ole vielä päättäneet, mitä tekevät

tuoda toivon sanomaa Lähi-idän lapsille.

tulevaisuudessa.

“En tiennyt, että tämän alueen olot ovat näin
pahat”, sanoo Olivia Ojala, 20-vuotias vapaaehtoinen.

”Päämäärämme on saada nuoret innostumaan
lahjojensa käytöstä”, sanoo työpajan organisoinut

Sonja Olli, 16, lisää:

Mikael Tunér, joka on SAT-7 PARSin palveluksessa

”Tämä työpaja on ehdottomasti muuttanut

suomalaisen yhteistyöjärjestön lähettämänä.

mielikuvaani Lähi-idästä. Pieniä lapsia on valtava

”Vapaaehtoisilla on SAT-7:n työssä monia

määrä ja he tarvitsevat Jumalan elämäänsä.”

mahdollisuuksia.”

Ainutkertainen työpaja auttoi vapaaehtoisia
ymmärtämään, että voimme käyttää Jumalan
antamia lahjoja evankeliumin levittämiseen.
Useimmilla heistä oli jo ennestään halu palvella
Jumalan valtakunnan työssä mutta hyvin suppea
käsitys siitä, mitä se voisi tarkoittaa. Ryhmänjohtaja
Emmi Vanhanen selittää:
”Monet nuoret ajattelevat, että kristilliseen työhön

Juontaja Parastoo Poortaheri lisää:
“Haluamme rohkaista heitä ensinnäkin löytämään

Juontaja Parastoo Poortaheri (kuvaa
ottamassa), suomalainen nuorisoryhmä
ja SAT-7 PARSin Limassolin
studiohenkilökunta selfiessä.

lahjansa ja toiseksi oppimaan medialähetystyöstä.”
Lähetetty suora ohjelma oli myös valtava rohkaisu
SAT-7 PARSin katsojille. Parastoo kertoo:
”Se päivä oli innostava ja ihmeellinen.
Katsojamme nauttivat ohjelmasta ja saivat tietää,
että eri puolilla maailmaa heillä on ystäviä, jotka

ulkomaille voi lähteä vain sairaanhoitaja, pappi tai

ovat eri kansallisuutta mutta silti välittävät heistä ja

opettaja. Toivon, että tämä työpaja opettaa heille,

rukoilevat heidän puolestaan.”

että lähetystyöntekijäksi voi tulla hyvin erilaisten
ammattien kautta.”

TULISITKO VAPAAEHTOISEKSI?
SAT-7 tarjoaa tukijoilleen monia mahdollisuuksia

vapaaehtoiseksi kameramieheksi ja

antaa aikaansa, tietojaan ja taitojaan työhön. Monilla

tuotantoharjoittelijaksi. ”Minulle tämä ei ole

vapaaehtoisilla on taustallaan kristillinen järjestö tai

ainoastaan tilaisuus kehittää taitojani vaan

kirkko. Voisitko sinä tai joku tuttusi olla seuraava

myös mahdollisuus kokea uusi kulttuuri.

vapaaehtoisemme?

On etuoikeus saada palvella pienenä osana

“Vaikka en ymmärrä farsin kieltä enkä tiedä,

valtavaa työtä.”

mitä juontajat kuvauksissa sanovat, minä kuitenkin
ymmärrän, että ohjelmat tekevät suuren vaikutuksen

Katso lisää: www.sat7.org. Voit

katsojiin”, kertoo tanskalainen Kasper Breindahl,

lähettää CV:si saatekirjeineen

joka tuli Kyprokselle SAT-7 PARSin

osoitteella hr@sat7.org.

“OSTA TELEVISIO JA KATSO
KRISTITTYJEN KANAVAA”
Eli, turkkilaissyntyinen kristitty ja etnisen ruokakaupan omistaja, asuu
Lontoossa ja on kasvanut uskossaan SAT-7:n avulla.
Kun Eli ensi kertaa kuuli SAT-7 TÜRKistä, hän koki

Istanbuliin luodakseen yhteyksiä sikäläisiin

sen Jumalan johdatuksena.

kirkkoihin.

“Jumala sanoi minulle: ‘Osta televisio ja katso
kristittyjen kanavaa!”

”Huhtikuussa olin Aya Yorgissa. Sinne tulee
ihmisiä eri puolilta Turkkia ja Eurooppaa. Jaoimme
yhtenä päivänä yli 3 000 Raamattua ja rukoilimme

Mittaamattoman arvokas lahja

monien puolesta. Se oli elämäni onnellisimpia

Eli syntyi ja kasvoi uskonnottomassa perheessä

päiviä.”

Turkissa ja muutti teini-ikäisenä vanhempiensa
kanssa Lontooseen. Nyt hän on naimisissa ja toimii

SAT-7 TÜRKin katsojaksi

yrittäjänä hoitaen omaa etnistä ruokakauppansa.

Pastori Emre kertoi Elille SAT-7 TÜRKistä. Nyt Eli

Vaikka Eli saavutti menestystä yksityiselämässä ja

katsoo kanavaa sekä kotona vaimonsa kanssa että

työssä, hän tunsi, että jotain puuttui.

kaupassaan, jotta asiakkaatkin näkisivät.

Vuonna 2013 Eli tapasi turkkilaisen pastorin, joka

elokuvia. Kaikki ohjelmat auttavat minua

hänelle Uuden testamentin.

kasvamaan uskossa.”

”Elämäni muuttui sillä hetkellä, kun aloin lukea
”Se kirja oli elämäni paras lahja.”

Minulla on kaupan
tiskin alla Raamattu
ja luen sitä aina, kun
on rauhallinen hetki.
Haluan aina vain
syventää suhdettani
Jumalaan.

”Katson raamattuopetusohjelmia ja kristillisiä

käänsi hänen maailmansa ylösalaisin lahjoittamalla

sitä”, Eli sanoo.

“

Tähän mennessä Eli on kertonut yli 50 ihmiselle
SAT-7 TÜRKistä ja tietää, että heistä ainakin
20 katsoo kanavaa säännöllisesti.
”Tämä on Jumalan suunnitelma.

Opetuslapsena

Siksi autan niin mielelläni kaikkialla,

Eli alkoi käydä pastori Emren kirkossa ja hänet

missä vain voin. Ennen Kristuksen

kastettiin. Sen jälkeen hän on uppoutunut

luokse tuloani minulla ei ollut

kristilliseen kirjallisuuteen ja toiminut aktiivisesti

mitään. Nyt minulla on kaikki”,

seurakunnassaan. Hän on myös tehnyt matkoja

Eli iloitsee.

SAT-7 International

FACEBOOK

SAT7Network

P.O. Box 26760, Nicosia, Cyprus, CY-1647

TWITTER

@SAT7Network

+357 22761050 | info@sat7.org

YOUTUBE

SAT7Network

LINKEDIN

SAT-7

www.sat7.org

