
SAT-7 Türk 
rohkaisee kristittyjä
- Jos olet turkkilainen, odotetaan si-
nun automaattisesti olevan muslimi, 
kertoo eräs kristitty pappi Turkista ja 
jatkaa: 

- Julistaessani evankeliumia minun 
ajatellaan vaihtaneen koko identi-
teettini ja minulta kysytään: keneksi 
sinä oikein olet tullut? Ihmiset 
kasvatetaan uskomaan vääriä asioita 
kristinuskosta, joten heidän on vai-
kea suhtautua siihen myönteisesti. 

Turkin väkiluku on vajaat 80 mil-
joonaa ja muslimeja heistä on liki 
100 prosenttia. Kristittyjä ja muita 
vähemmistöuskontoihin kuuluvia on 
noin 0.2 prosenttia. Maan lainsää-
däntö turvaa kyllä uskonnonvapau-
den, mutta kansalaisten suhtautumi-
nen muihin kuin islaminuskoisiin voi 
olla ahdasmielistä.

Medialähetys Sanansaattajille 
(Sansa) Turkki on strategisesti mer-
kittävä alue juuri siksi, koska maassa 
on vähän kristittyjä ja vähän oikeaa 
tietoa kristinuskosta. Kristillisen me-
diatyön tärkeä tehtävä on rohkaista 
kristittyjä ja oikoa väärinkäsityksiä.

SAT-7 Türk on yksi satelliittitelevisio 
SAT-7 kanavista. Muut ovat SAT-7 
Arabic, SAT-7 Pars, SAT-7 Kids ja SAT-7 
Plus. SAT-7 Türk on Sansan yhteistyö-
kumppani ja se lähettää ohjelmaa 
noin 55 miljoonan ihmisen ulottuvil-
le D-Smartin ja Türksatin kautta. 

Kuuntele, mitä SAT-7 Türkin entinen 
ohjelmajohtaja kertoo: http://sansa.
fi/lahjoituskohteet/jaa-parasta-jou-
lulahjaa-2/

Yli 400 vuotta vanha 
sanoma yllättää
Reformaation merkkivuosi alkoi 30.10. ja jatkuu 
5.11.2017 asti. Martti Lutherin teesit käynnistivät 
reformaation 500 vuotta sitten. Lutherin kirjois-
ta on koottu mietelmiä jokaiselle päivälle, jotka 
puhuttelevat ja lohduttavat nykyajankin lukijaa. 
Tilaa itsellesi tai lahjaksi Lutherin Mannaa Jumalan 
lapsille. Hinta 15 € + toimitusmaksu.
www.lahetyskauppa.fi
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Paras joululahja on olemassa

- Osta televisio ja katso kristittyjen kanavaa! 
Tämän kehotuksen turkkilainen Eli kuuli Jumalalta 
ja jatkaa:

- Katson raamatunopetusohjelmia ja kristillisiä 
elokuvia, sillä kaikki ohjelmat auttavat kasvamaan 
uskossa. Olen varma, että television ostaminen 
ja ohjelmista muille kertominen on Jumalan suun-
nitelmaa. Ennen Kristusta minulla ei ollut mitään. 
Nyt minulla on kaikki.

Eli syntyi ja varttui uskonnottomassa perheessä 
Turkissa. Teini-ikäisenä hän muutti perheensä 
kanssa Lontooseen, jossa asuu nykyäänkin. Eli on 
naimisissa ja hänellä on oma ruokakauppa. Eli osti 
television ja löysi SAT-7 Türk -kanavan. Hän kat-
soo kanavaa sekä kotona että kaupassaan, jotta 
asiakkaatkin pääsisivät osallisiksi evankeliumista.

SAT-7 Türk lähettää ohjelmia rohkaistakseen ja vahvistaakseen kristittyjä jaksamaan 
uskossaan. Ohjelmia katsovat muutkin kuin kristityt ja heille kanava tarjoaa totuudenmu-
kaista tietoa kristinuskosta. Kanavan tavoitteena on laajentaa ohjelmatarjontaa entises-
tään.

 - Turkissa eletään raskaita aikoja, mutta juuri siksi haluamme palvella tätä maata. On 
ihme, että saamme tehdä tätä työtä, toteaa SAT-7 Türkin ohjelmapäällikkö Gökhan Talas.

Läheskään kaikki ihmiset eivät ole koskaan kuulleetkaan joulusta tai Jeesuksesta. Monet 
kuitenkin voivat kuulla joulun sanomasta median välityksellä. Media on kuin Jumalan käsi, 
joka on jatkuvasti töissä. Ohjelmat välittävät Jumalan rakkautta ja anteeksiantoa. 

Sansalla on meneillään joulukeräys, Jaa parasta joululahjaa – toivon evankeliumia, jonka 
tuotolla moni kuulee joulusta ja Jeesuksesta ehkä ensimmäistä kertaa elämässään. Tänä 
vuonna lahjasi löytää perille SAT-7 Türkin välittämänä miljooniin turkkilaisiin koteihin ja 
sydämiin. Osallistu takasivulla tai www.sansa.fi! 



Toivon asialla

”Jumalan kauneus ja salaperäisyys antaa toivoa ja iloa”, sa-
noi turkinkielisen kristillisen televisiokanavan SAT-7 Türkin 
työntekijä. ”Turkissa ei ole muita kanavia, jotka yleensä 
puhuvat toivosta, joka meillä on. Ne eivät puhu samasta rak-
kaudesta ja ilosta. Muut kanavat näyttävät jännitteitä ja vä-
kivaltaa, mikä levittää pelkoa.” Puhuja pyytää rukoilemaan, 
että Turkin kristityt eivät ainoastaan tulisi varjelluiksi, vaan 
voisivat vaikeina aikoina olla suolana ja valona välittämässä 
sovitusta Turkin kansalle.

Samoin palvelevat Lähi-itään suunnatut arabiankieliset 
radio- ja televisio-ohjelmat. Erityisesti Syyriassa ja sieltä 
paenneet janoavat kuulla sanoman toivosta. Esimerkiksi 
Nuoret sydämellä -radio-ohjelma rohkaisee alueen nuoria 
luottamaan Herraan, joka lupaa: ”Minulla on omat suunni-
telmani teitä varten. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä 
tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” 
(Jer. 29:11). 

Yli kaksi tuhatta vuotta sitten Lähi-idässä syntyi Rauhan Ruhtinas, Jeesus Kristus. 
Häneen kansat panevat toivonsa, ja saavat kuulla: ”Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja 
rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo” 
(Room. 15:13).

Juha Auvinen
toiminnanjohtaja
juha.auvinen@sansa.fi

Vitamiinia Sanasta

Etsimme vapaaehtoisia,

jotka sitoutuvat rukoilemaan kukin 
yhden Sansan työntekijän puolesta 40 
päivän ajan. Rukouskummiksi voi ryh-
tyä kuka tahansa, jolla on halu rukoilla. 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Anitta 
Vuorelaan anitta.vuorela@sansa.fi tai 
050 448 8009.  

Työntekijämme Erja Tillgren 

vietti pari kuukautta Kambodžassa, 
tehden arviointitutkimusta Sansan 
tukemista ja FEBCambodian kristillisen 
radioaseman, Krusa FM:n lähettämis-
tä,  naisille suunnatuista ja perhera-
dio-ohjelmista. Kuuntelijakyselyiden 
mukaan perhettä, lasten kasvatusta ja 
naisen asemaa käsitteleville ohjelmil-
le on tarvetta. Kuuntelijat kertoivat 
ymmärtäneensä ohjelmien kautta, 
miten puhua lapsilleen ja puolisolleen 
arvostavasti ja miten osoittaa heille 
rakkautta arjessa. Synkän lähihistorian 
omaavassa Kambodžassa ihmisillä on 
emotionaalisia haavoja, jotka heijastu-

vat mm. perheen sisäisiin suhteisiin.

Lahjat liikkeellä -seminaarin 
ohjelma nyt katsottavissa.

Seminaaria vietettiin Hyvinkäällä 
marraskuussa ja linkkiä klikkaamalla 
pääset katsomaan mm. raamattuo-
petusta, mitä suurta on meneillään 
Lähi-Idässä ja miten dynaamista on 
kirkkomme lähetystyö: https://www.
youtube.com/user/SansaMLP

MedialähetysjohtajaltaLähetysuutisia

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy alkuvuodesta 2017.

Sansa twiittaa Terveisiä #Twittenbergistä reformaation merkkivuoden 
kunniaksi. Seuraa, tykkää, kommentoi ja jaa eteenpäin
www.twitter.com/Sanansaattajat 

Katso videolta, kuinka SAT-7 Türk toimii kristittyjen äänenä:
https://www.youtube.com/user/sansatv
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuvat: 
Sansan kuva-arkisto 
ellei toisin mainita.

www.facebook.com/Sanansaattajat

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.sansa.fi/videotuotanto

www.youtube.com/sansatv

”Valo loistaa pimeydessä, 
pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.”
Joh. 1:5



Sanan koskettamat

Palautteita

Palautteita SAT-7 Türkille:

Lähetys käynnissä

”Aloin katsoa kanavaanne jo silloin, kun se oli vielä 
Türk-7 ja lähetitte ohjelmia SAT-7 Pars -kanavalla kaksi 
tuntia kerrallaan aamuin illoin. Pidin jumalanpalve-
lusohjelmista sekä lastenohjelmista, vaikkei minulla 
ollut lapsia. Nyt, kun olette SAT-7 Türk, voin sanoa, että 
ohjelmanne ovat parantuneet laadullisesti ja on tullut 
uusia ohjelmia. Pidän kaikista ohjelmistanne ja katson 
lastenohjelmia yhdessä poikani kanssa. Kristittynä voin 
puhua SAT-7 Türkista omana kanavanani ja olen varma, 
että kukaan ei pitkästy katsoessaan ohjelmianne.”

”Olen jo 12 vuotta salaa rukoillut kristittyjen 
tapaan – aina Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, mutta 
en ole koskaan tavannut ainuttakaan kristittyä. 
Nyt näen teidät kaikki televisiossa, enkä voi oikein 
uskoa tätä todeksi. Ylistän Jumalaa kanavastanne! 
Auttaisitteko minua tapaamaan joitakin paikallisia 
kristittyjä?”

”Olen vihdoinkin löytänyt teidät ja kris-
tillisen televisiokanavan. Katson paljon 
elokuvia, sillä olen eläkkeellä. Liikutun 
joistakin ohjelmista kyyneliin saakka, 
koska olen niin onnellinen kanavasta. 
Jumala siunatkoon teitä!”



Tartu 
haasteeseen!

Jaa parasta joululahjaa – 
toivon evankeliumia SAT-7 
Türkin välityksellä
Kristillinen satelliittitelevisio, SAT-7 Türk, lähettää ohjelmia 
rohkaistakseen ja vahvistaakseen turkkilaisia kristittyjä 
jaksamaan uskossaan. Ohjelmia katsovat muutkin kuin kristityt 
ja heille kanava tarjoaa totuudenmukaista tietoa kristinuskosta. 
Joululahjasi käytetään satelliittitelevisio SAT-7 tukemiseen, 
erityisesti turkinkielisen kanavan työhön. 

Anna mittaamattoman arvokas lahja ja osallistu keräykseen. 
Kiitos lahjastasi!

2222 33338 Mediatyön yleiskannatus
7111 01007 Teemavuosi 2016 Kohti toivoa - keräys

INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11004 Intian radio-ohjelmat
2222 11033 Tamilinkielinen Naiset toivon lähteellä (NTL)
2222 11046 Gujaratinkielinen NTL
2222 11088 Hindinkielinen NTL
2222 11114 Oriyankielinen NTL
2222 11101 Intian tv-ohjelmat

AASIAN RADIOTYÖ:
2222 12003 Indonesian radio-ohjelmat
2222 12100 Indonesian jaavankielinen NTL
2222 12139 Indonesiankielinen NTL
2222 12207 Kambodžan khmerinkielinen NTL
2222 12210 Kambodžan khmerinkieliset ohjelmat
2222 13002 Kiinan ohjelmat
2222 18007 Mongolian ohjelmat
2222 12142 Thaimaan ohjelmat
2222 12155 Japanin ohjelmat

LÄHI-IDÄN, POHJOIS-AFRIKAN JA KESKI-AASIAN 
MEDIATYÖ:
2222 14001 Lähi-idän radio-ohjelmat (arabia)
2222 14108 Israelin radio-ohjelmat (heprea)
2222 14205 Israelin multimediaohjelmat,
Caspari-keskus (venäjä)
2222 14056 Lähi-idän naisten tv-ohjelma
(arabia)
2222 14069 David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)

2222 15039 SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja nuorten 
tv-ohjelmat
2222 15107 SAT-7 Pars, farsinkieliset aikuisten
opetusohjelmat
2222 14072 SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv-ohjelmat
2222 15204 Turkin radio-ohjelmat
2222 15055 Turkin tv-ohjelmat
2222 15042 Turkinkielinen NTL

AFRIKAN RADIOTYÖ:
2222 21104 Eritrean radio-ohjelmat (tigrinja)
2222 21007 Etiopian radio-ohjelmat
2222 24004 Kamerunin radio-ohjelmat (fulfulde)

EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 31000 Kroatian radio-ohjelmat
2222 34104 Inkerin kirkon mediatyö

PROJEKTIT:
2222 12113 Kriisiradio Aasiassa
2222 11075 Viestinnän valmennusohjelma, Intian luteri-
laiset kirkot

LÄHETIT:
4444 10010 Ezzinet
4444 10023 Murphy
4444 20026 Tapio
4444 20055 Braz de Almeida
4444 20042 Kroatian työ yleisesti
5555 31008 Kroatian kummitoiminta
4444 10049 Tunér

4444 10052 Chughit
4444 10065 Vähäsarjat
4444 10078 Rissanen

KOTIMAANTYÖ:
1111 31004 Sansan yleiskannatus
1111 31208 Merkkipäiväkeräykset
1111 31101 Testamenttitulot
6666 31004 Raamattu kannesta kanteen
4444 40035 Vaittinen
4444 40048 Erelä

SEURAKUNTIEN LAHJOITUKSET:
Kullekin seurakunnalle on oma viitenumero,  
katso www.sansa.fi > Osallistu ja vaikuta > Kaikki tuetta-
vat kohteet

Pankkiyhteys (yksityiset tukijat):
IBAN FI37 5062 0320 0320 18
Ulkomailta maksettaessa lisäksi SWIFT/BIC: OKOYFIHH 

HINTAESIMERKKEJÄ:
Yhden radio-ohjelman hinta on 130 euroa ja paikallis-
radio-ohjelman hinta 90 euroa (Kroatian, Indonesian, 
Mongolian, Kambodzhan ja Thaimaan ohjelmat). 

Raamattu kannesta kanteen 150 euroa (15 min) ja tv-oh-
jelmat 300 euroa. 

Lisätietoa: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 3541,
pirjo.hyovalti@sansa.fi

Lahjoita
LAHJOITUSTILI: 
FI37 5062 0320 0320 18  
viite: 7111 90717

LAHJOITUSPUHELIN:
p. 0600 188 08
Puhelun hinta on 15,36 € 
+ pvm / puhelu.

Kaikki tuettavat kohteet:    Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa. 

Rukoushaaste  
Pyhä Jumala, sinä olet luonut 
meihin tilan, joka voi täyttyä vain 
sinulla. Auta meitä, jotka olemme 
sinut jo löytäneet, jakamaan paras 
joululahja, evankeliumi, niille, jotka 
vielä etsivät totuutta ja toivoa. 
Siunaa joulunaikamme. 
Aamen.

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja 
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings-
förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.
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MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT 
PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

FI37 5062 0320 0320 18
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Seurakunta

Käyttötarkoitus

Posti nro

Lähiosoite

Käyttötarkoitus  
Användningsändamål

Postitoimipaikka

Käytä viitenumeroa tai kirjoita käyttö-
tarkoitus. Jos olet uusi lahjoittaja ilmoita 
osoitteesi ja seurakuntasi.

OHJE


