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JäRJen ääni
RisTiRiiToJen keskellä

Siltoja tarjoaa katsojilleen luotettavia uutisia ja 

puolueetonta analyysia. Viikoittaisessa ohjelmassa 

keskustellaan kaikista aiheista avoimesti – tärkeistä 

uutisaiheista kuten Syyrian ja Irakin sodat herkkiin 

tabuaiheisiin kuten naisten sukuelinten silpominen. 

Ohjelma esitetään suorana ja se rohkaisee 

yleisöään osallistumaan ohjelmaan soittamalla. 

Monet katsojat ja aiheen asiantuntijat soittavat ja 

tuovat näkökulmansa keskusteluun.

kaikkia katsojia varten
Siltoja ei koskaan rajoita sisältöään kristilliseen 

näkökulmaan tai suuntaudu vain kristityille 

katsojille. Ohjelma kutsuu eritaustaisia 

asiantuntijoita ja vieraita pyrkien rakentamaan 

yhteisymmärryksen siltoja kaikkien yhteiskunnan 

toimijoiden välille. Ohjelman vieraiden joukossa on 

tutkijoita, toimittajia, kansanedustajia sekä kaikkien 

uskontojen ja tunnustuskuntien edustajia. 

Vähemmistöjen ja kansalaisten oikeudet ovat 

ohjelman tärkeimpiä aiheita. Vuonna 2016 Siltoja 

omisti useamman peräkkäisen ohjelman Lähi-

idän vähemmistöjen oikeuksille. Yksi vieraista oli 

Magda Haroun, joka edusti Egyptissä vielä asuvaa 

juutalaisväestöä. Ohjelmassa keskustellaan myös 

kristittyjä vastaan kohdistuvista hyökkäyksistä. 

Toukokuussa 2016 Siltoja raportoi hyökkäyksestä, 

jossa ääriryhmä oli pahoinpidellyt vanhan naisen 

valheellisen huhun perusteella. Siltoja tuo esiin myös 

sodan aiheuttamaa kärsimystä, kun kuvausryhmä 

matkustaa Irakiin tekemään haastatteluja kirkon, 

yhteisöjen ja hallituksen johtajien kanssa. 

ajan hermolla
Kun joulukuussa 2016 27 ihmistä kuoli ja ainakin 

40 haavoittui itsemurhaiskussa koptikirkkoon 

Kairossa, Siltoja reagoi nopeasti. Vielä samana 

päivänä lähetettiin suora erikoislähetys, johon 

kutsuttiin keskustelijoita eri uskontokunnista.

Siltoja haastatteli myös suorassa lähetyksessä 

puhelimitse Abdullah Kurdia. Hänen pienestä 

pojastaan Aylan Kurdista tuli Välimerta ylittävien 

pakolaisten hädän konkreettinen symboli, 

kun hänen ruumiinsa ajautui Turkin rannoille 

syyskuussa 2015. 

Tarpeellinen ohjelma
Siltoja-ohjelman kaltaisista ajankohtaisohjelmista 

syntyy paljon kuluja, koska niiden taustalla on oltava 

tutkimusta, paikan päällä tehtäviä haastatteluja, 

vuokrattuja kuvausryhmiä ja studioita ja tekninen 

valmius suorien lähetysten esittämiseen. Kun 

arabimaailmassa maltilliset äänet jäävät paitsioon ja 

ristiriidat yhteiskunnissa kärjistyvät, tasapuolisesti 

tiedottava ja rauhaa rakentava media on kuitenkin 

välttämätön. 

kun arabimaailmassa 
maltilliset äänet 
jäävät paitsioon 
ja ristiriidat yhteis-
kunnissa kärjistyvät, 
tasapuolisesti 
tiedottava ja rauhaa 
rakentava media 
on välttämätön. 

Juontaja Bassem Maher nauhoittaa 
Siltoja-ohjelmaa.

Alla: Juontaja Ingy Magdy ohjelman 
lavasteissa. 

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan naiset joutuvat kokemaan monia vaikeuksia ja rajoituksia 

yhteiskunnallisesta syrjinnästä vakavaan fyysiseen väkivaltaan asti. Miesten hallitsema 

yhteiskunta, perinteisen kulttuurin paineet ja omien mahdollisuuksien rajallisuus voivat 

jättää naiset arvottomuuden tunteen valtaan.

Kun vierailen SAT-7:n studioilla, katselen ylpeänä, miten paljon monet 

tuottajistamme, ohjaajistamme ja juontajistamme panostavat naisten äänen 

kuulumiseen. He välittävät naiskatsojistamme ja haluavat kuunnella heitä. 

Monien viikoittaisten lähetystemme aikana naiset soittavat meille esittääkseen 

kysymyksiä, saadakseen neuvoja tai jakaakseen elämänsä ja hengellisen kasvunsa 

tarinoita kanssamme. Haluamme kertoa näille naisille, että riippumatta taustastaan tai 

tämänhetkisistä olosuhteistaan he voivat saavuttaa unelmansa ja muuttaa yhteisöjään 

ja yhteiskuntiaan hyvään suuntaan. Kerromme heille yhä uudestaan, että Jumalan 

silmissä he ovat ainutlaatuisia.

SAT-7 haluaa inspiroida ja varustaa kaikenikäisiä naisia. Saamme aikaan suuria 

muutoksia naisten elämässä ja lisäksi varustamme heitä kasvattamaan uutta 

sukupolvea. Kun autamme vanhempia ja huoltajia lastenkasvatukseen tarvittavilla 

tiedoilla, taidoilla ja viisaudella, niin muutamme koko Lähi-idän ja Pohjois-Afikan 

tulevaisuuden. 

Panostus naisiin ja lapsiin on luovuttamaton osa SAT-7:n työtä. Se on avaintekijä 

visiossamme rauhan ja kehityksen rakentamiseksi Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan. 

Rukoile kanssamme tämän alueen naisten puolesta, että he näkisivät itsensä Jumalan 

silmin.

PanosTamme
naisiin

Mette Swartz 

viestintäpäällikkö

saT-7 aRaBiCin ajankohtaisohjelma siltoja erottuu myönteisellä 
tavalla vastakkaisasettelusta ja aggressiivisuudesta, joka usein 
leimaa arabimaailman uutisia. siltoja ohjaa luotettavien lähteiden 
ja kunnioitusta ansaitsevien haastateltavien avulla katsojiaan kohti 
tasapuolista tietoa, hyväksyntää ja toisten ihmisten ymmärtämistä.
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iRanin HuumeonGelman ääRellä
Sano se ääneen on SAT-7 ARABICin uusi suora terapiaohjelma. Se tarjoaa katsojille väylän 
jakaa ongelmiaan ja oppia muiden kokemuksista. Ohjelma pureutuu ongelmien juuriin.

”Riippuvuudet, aviopuolison pettäminen ja muut vaikeat ongelmat kehittyvät arkipäivän 
pienistä haasteista, joihin ei ajallaan tartuttu,” sanoo tuottaja Amgad Shafik. ”Kaikki 
tarinamme eivät ole traagisia. Esitämme myös positiivisia kehityskertomuksia, jotka antavat 
katsojille toivoa. Kerroimme esimerkiksi avioparista, joka palasi yhteen neljän vuoden 
asumuseron jälkeen.” 

Dokumenttiohjelma Vainon tuolla puolen 
kertoo pakolaisina Turkissa asuvien 
iranilaisten kristittyjen elämästä. Ohjelma 
tutkii niitä vaikeuksia, taisteluja ja sortoa, 
joiden eteen farsia puhuvan maailman 
kristityt usein joutuvat. 

Ohjelmassa haastatellaan uskovia, jotka 

kertovat, mitä Jumala on tehnyt heidän 
elämässään. Tuottaja Petros Mohseni 
toivoo pian voivansa palata Turkkiin 
sekä tapaamaan uudelleen jo haastatellut 
ihmiset että löytämään lisää hajalle lyödyn 
mutta kasvavan farsinkielisen Jumalan 
kansan jäseniä. 

saT-7 TÜRk JoHdaTTaa Rukoukseen  
Turkissa poliittiset jännitteet kasvavat ja tilanne käy yhä haasteellisemmaksi. 
SAT-7 TÜRKin tekijät ovat tuottaneet lyhyitä päivittäisiä rukoushaasteita 
yleisölleen. Liity kanssamme rukoilemaan yhden heidän Jumalan eteen 
tuomansa rukouksen sanoin:

Taivaallinen Isä, vain sinä voit täyttää kivun jättämän tyhjän paikan. 
Vain sinun rauhasi ja Henkesi voi pehmentää sydämemme. Vain sinun äänesi 
voi hiljentää mellakkamme. Ota pois surumme ja vihamme, anna meille 
anteeksi. Sinä olet hyvä, sinun rakkautesi kestää ikuisesti. Ota pois meidän 
tuskamme ja pelkomme, joita emme voi kantaa yksin. Ympäröi meidät 
rakkaudellasi, rauhallasi ja ilollasi. Me rakastamme sinua. Suojele tätä 
kaunista maata ja kansaa. Varjele sydämemme katkeruudelta ja vihalta. 
Ole kanssamme.

“minun kouluuni” 
saa uusia osioiTa 
Maaliskuussa 2015 SAT-7 KIDSillä 
aloitettu Minun kouluni on vastannut 
pakolaislasten ja vähäosaisten lasten 
koulutustarpeisiin. Asiantuntijoiden 
opastuksella ohjelma on nyt reagoinut 
katsojiensa mahdollisiin traumoihin 
ja elämäntilanteen haasteisiin 
lisäämällä ohjelmaan kolmanneksi 
tuotantokaudeksi neljä uutta osiota. 

Alkavalla tuotantokaudella mukana 
on sekä katsojille tuttuja että uusia 
opettajia ja muita ammattilaisia.
SAT-7 KIDS on sitoutunut säilyttämään 
opetuksen tason ja vahvan suhteen 

katsojiinsa Minun kouluni kolmannella, 
maaliskuussa 2017 alkavalla 
tuotantokaudella.
 
Uudet osiot ovat:

interaktiivinen piirustusosio 
Osaan piirtää,
elämäntaito-osio Nourin päiväkirja, 
terapeuttinen tarinankerrontaosio 
Minun tarinani,
viihdyttävä viisiminuuttinen 
tiedekokeilu Hupsis. 

Jeesus-TaRinoiTa 
kuvaTTiin 
kYPRoksella
SAT-7 KIDS tuo pian julkisuuteen uuden 
ohjelman, jota juontaa Essam Nagy, suositun 
Miksi on näin? -ohjelman ‘Herra Tietäväinen’. 
Uuden ohjelmasarjan nimi on Jeesus-tarinoita ja 
se tuotettiin ainutlaatuisella menetelmällä.

Jokaisen tarinan kertoo piirroshahmo ja 
tarinaa seuraa eri paikoissa kuvattu Essamin 
pohdinta ja keskustelu. Kuvauspaikat valittiin 
kertomaan paikoista, joissa Jeesus toimi.

“Ohjelman vetonaula ovat kuvauspaikat,” 
Essam sanoo. “Lapset pääsevät sisälle 
kertomukseen, kun maisema on samanlainen 
kuin siellä, missä Jeesus todella teki ihmeen tai 
kertoi vertauksen opetuslapsilleen.”

Ensimmäiset 13 jaksoa kuvattiin Kyproksella. 
“Yksi teemoista on kertomus viidestä leivästä ja 
kahdesta kalasta,” Essam selittää. ”Se kuvattiin 
veneessä merellä oikeiden kalojen ja oikeiden 
leipien kanssa. Tulos on hyvin erilainen kuin 
piirroselokuva tai studiolavasteet. Lapset voivat 
todella ymmärtää yhteyden.” 

63 % lisäystä minun 
kouluni -facebooksivun 

tykkääjiin vuonna 2016

syyrialaista pakolaislasta on
libanonissa vailla koulua

300 000 

vuonna 2016 saT-7 
kids sai katsojiltaan

21 646 yhteydenottoa
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elämää vainon Tuolla Puolen

Metamfetamiini on nykyisin Iranin toiseksi suosituin huume. Raporteista ilmenee, 
että riippuvuus siitä on vakava sosiaalinen ongelma. SAT-7 PARS on tuottanut 
dokumenttielokuvan Iranin huumetodellisuus, jossa metamfetamiinin valmistajan ja myyjän 
Bijanin ilo omasta menestyksellisestä liiketoiminnasta asetetaan vastakkain niiden 
järkyttävien seurausten kanssa, joita huume aiheuttaa eräälle teheranilaiselle perheelle

SAT-7 PARS toivoo, että uusi dokumenttielokuva sekä levittäisi tietoa että saisi 
katsojansa ymmärtämään huumeidenkäytön vaarat.  

sano se ääneen



naisena 
aRaBimaailmassa

Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa asuvien naisten 

tilanne on viime vuosina joiltakin osin parantunut. 

Joissakin maissa tyttöjen koulutustaso ja naisten 

poliittiset vaikutusmahdollisuudet ovat kehittyneet. 

Silti yhä monin paikoin tilanne on vakava. Naiset 

kohtaavat sekä fyysistä väkivaltaa että jäävät ilman 

perusoikeuksia. Alueen aseelliset konfliktit ovat vain 

pahentaneet ongelmaa.

uhkana väkivalta
Monissa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maissa laki ei 

kiellä perheväkivaltaa. Miespuoliset perheenjäsenet 

voivat pahoinpidellä tai tappaa naisen, joka ei 

noudata perheensä toiveita. Joissakin maissa naisten 

seksuaalinen hyväksikäyttö ja häirintä on yleistä. 

vailla oikeuksia ja vapautta
Monissa alueen perheissä naisilla on hyvin vähän 

määräysvaltaa omaan elämäänsä. Usein naiset 

joutuvat naimisiin hyvin nuorina vastoin tahtoaan. 

Alueen tytöistä noin viidennes menee naimisiin 

alle 18-vuotiaana. Jemenissä niin käy lähes joka 

kolmannelle tytölle.2

Perheen asettamat rajoitukset ja velvollisuudet 

estävät naisia hakeutumasta työelämään. Vaikka 

nainen olisikin vapaa rakentamaan uraa, hän 

saattaa kohdata syrjintää työnhaussa ja työpaikalla. 

Iranin kaltaisissa maissa rajoitetaan myös sitä, 

miten naisten tulee pukeutua ja käyttäytyä julkisella 

paikalla. 

sodan uhreja
Syyriassa, Irakissa, Libyassa ja Jemenissä 

leimahtanut väkivalta on tuhonnut lukemattomien 

naisten elämän.

tytöistä joutuu
naimisiin alle
18-vuotiaina.
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Huoltajuus saudi-arabiassa
Saudi-Arabiassa jokaisella naisella on oltava miespuolinen huoltaja, 

tavallisesti isä tai aviomies. Saudinaiset eivät voi matkustaa tai mennä 

naimisiin ilman huoltajansa lupaa. He saattavat myös tarvita luvan 

työntekoon tai terveydenhoitopalvelujen saamiseen. Jos miespuolinen 

sukulainen ei ole läsnä, heillä voi olla suuria vaikeuksia raha-asioiden tai 

omaisuuden hoitamisessa. Vaikka laki ei kiellä naisia ajamasta autoa, 

saudiyhteiskunta ei silti sitä hyväksy.  

sukuelinten silpominen sudanissa
Sudanissa ja monissa muissa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maissa naiset 

kohtaavat sukuelinten silpomisen traagiset vaikutukset. Sudanissa tämä 

toimenpide on tehty 87 prosentille 15–49-vuotiaista naisista.5

Sukuelinten silpominen suoritetaan tytöille yleensä alle viisivuotiaina. Se 

on vahva sosiaalinen normi, jonka uskotaan takaavan naisen siveellisyyden. 

Sukuelinten silpominen voi aiheuttaa tuskallista pitkäaikaista kipua, 

psyykkisiä traumoja ja monia terveydellisiä komplikaatioita. 

isis irakissa ja syyriassa 
Vuoden 2014 kesäkuukausina ISIS otti valtaansa alueita Irakissa. 

Myöhemmin se perusti ”kalifaattinsa” päämajan Syyriaan. Naisten ja 

tyttöjen kohtalo ISISin valtaamilla alueilla on sydäntäsärkevä ja kohtelu 

brutaalia. Tuhannet naiset ja tytöt jesidi-vähemmistöstä ovat joutuneet 

siepatuiksi ja seksiorjan asemaan. 

1. Study on Ways and Methods to Eliminate Sexual Harassment in Egypt, UN Women (2013). 
2. The State of the World’s Children 2016: A fair chance for every child, UNICEF (2016).  
3. Syria Regional Refugee Response [online], UNCHR.  
4. Working with Gender Based Violence Survivors [online], UNWRA.  
5. Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern, UNICEF (2016).

kuvittele, että koko elämäsi riippuisi siitä, mitä perheesi päättää. 
miltä tuntuisi jäädä sen vuoksi ilman koulutusta, ammattia, vapautta 
valita itse puoliso tai vapautta liikkua kodin ulkopuolella?

Joillakin alueilla sotatila on tuhonnut vuosien 

kehityksen kohti suurempaa tasa-arvoa. Miehensä 

aseellisille konflikteille menettäneet naiset jäävät 

vaikean köyhyyden aikana lastensa yksinhuoltajiksi.

Yli 70 prosenttia syyrialaispakolaisista on naisia 

tai lapsia.3 He ovat helppoja väkivallan kohteita sekä 

oman ja miehensä suvun sisällä että sen ulkopuolella. 

Omasta kodista pakoon joutuminen voi kärjistää 

perheväkivallan.

Jordaniassa palestiinalaispakolaisten parissa tehty 

tutkimus kertoo, että 44 prosenttia naisista oli 

kokenut perhevälivaltaa.4 Monet pakolaisleireissä 

asuvat perheet haluavat naittaa tyttärensä lapsina 

siinä toivossa, että avioliitto suojelisi heitä muulta 

seksuaaliselta väkivallalta.

miten saT-7 auttaa?
Satelliittitelevisio on erittäin tehokas välinen naisten 

tavoittamiseen – varsinkin eristyksissä elävien ja 

lukutaidottomien. Koska naiset pääsevät vain harvoin 

ulos neljän seinän sisältä, he viettävät paljon aikaa 

television ääressä.

SAT-7:n ohjelmat tuovat sanoman Jumalan 

rakkaudesta kärsiville naisille, joilla on epätoivoinen 

tarve kuulla se. Suuntaamme monia ohjelmia 

vastaamaan erityisesti näiden naisten kysymyksiin. 

egyptissä asuvista 
naisista ja nuorista 
tytöistä on kokenut 
seksuaalista
häirintää.1

99 % 



aloita tästä
Keskusteluohjelma Aloita tästä on nyt neljännellä tuotantokaudellaan.

Siinä keskustellaan naisia koskevista aiheista ja elävöitetään niitä piirroksin. 

Ohjelma sisältää ”päivän sana” -osion ja lyhyitä asiantuntijavieraiden 

haastatteluja. Sen tavoitteena on opastaa naisia tavoitteidensa

määrittelyssä ja suunnittelussa, jotta he

saavuttaisivat

elämässään

enemmän.

olet arvokas
Tämä arabiaksi tuotettu ja kabyylin kielelle tekstitetty 

naisten ohjelma tuo esiin Pohjois-Afrikan naisten vaikeudet 

ja huolet. Ohjelma käsittelee sellaisia monimutkaisia aiheita 

kuin avioero, perheväkivalta, puolison valinta ja itsetunto. 

”Haluamme muistuttaa naisille, että he ovat arvokkaita 

Jumalan silmissä. Haluamme rohkaista heitä uskomaan 

itseensä ja löytämään rauhan ja lohdutuksen Jumalassa,” 

sanoo ohjelman juontaja ja tuottaja Samia Jallali Kessai.
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ilmaisuväYlä 
naisille 

Nämä sanat sanoi Riham Jarjour, joka on uusin talk 

shown Neula ja uusi lanka juontajista. Suora joka viikko 

SAT-7 ARABICilla lähetettävä ohjelma antaa naisille 

mahdollisuuden ilmaista itseään tuomitsemista ja 

ennakkoluuloja pelkäämättä. 

miksi naiset tarvitsevat väylän?
Kun naisia koskevat kysymykset ovat olleet paitsiossa 

vuosikymmeniä, naiset janoavat niiden tunnustamista. 

He tarvitsevat turvallisen tilan, jossa voivat keskustella 

ongelmistaan, ja yhteisön, jossa heitä ei jätetä huomiotta 

eikä hylätä.

Neula ja uusi lanka on naisten naisille tekemä ohjelma. 

Keskustelunaiheena ovat sellaiset herkät teemat 

kuin seksuaalinen hyväksikäyttö, asennoituminen 

mielenterveysongelmiin ja seurustelukysymykset 

konservatiivisessa kulttuurissa.

Katsojilta saatujen puhelujen ja viestien määrä 

todistaa, että aiheet kiinnostavat. Jotkut kertovat urheasti 

kokemastaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Toiset 

pyytävät neuvoja lastenkasvatukseen, kun jälkikasvu 

juuttuu tietokoneen ääreen tai katselee pornoa.

Suuren suosion ovat saavuttaneet myös ne jaksot, joissa 

keskustellaan vastuunjaosta 

aviomiesten ja vaimojen 

välillä tai vanhenevista 

vanhemmista 

huolehtimisesta. 

Katsojat kaipaavat 

sekä hengellisiä että 

käytännöllisiä neuvoja.

vaikeat aiheet on 
avattava
Ohjelmajohtaja Maggie 

Morgan kertoo, että naiset 

itsekin lakaisevat joitakin 

vaikeita aiheita maton 

alle. Jotkut naiset pelkäävät 

säännöllisiä terveystarkastuksia 

ja -kuvauksia, esimerkiksi 

mammografiaa. Pelon myöntämisen 

sijaan he vähättelevät näiden tarkastusten 

tarpeellisuutta.

nainen on tarina
Tämä uusi ohjelma kertoo sellaisten Lähi-idän naisten 

elämäntarinoita, jotka ovat päässeet johtavaan asemaan joko 

julkisella tai yksityisellä sektorilla. He ovat murtaneet sekä 

sosiaalisia raja-aitoja että oman työyhteisönsä lasikaton.

Nainen on tarina pyrkii tarjoamaan naisille myönteisiä ja 

voimaannuttavia näköaloja. ”Ohjelman sanoma on kertoa 

naisille, että olosuhteista huolimatta he voivat menestyä ja 

saavuttaa unelmansa,” sanoo ohjelmajohtaja Rafik George.

saT-7 aRaBiC TaRJoaa insPiRaaTioTa naisille

kuninkaan tytär 
Neljännellä tuotantokaudellaan Kuninkaan tytär tuo esiin naisten 

oikeuden saada koulutusta ja työtä, päästä äänestämään ja 

johtaviin asemiin yhteiskunnassa. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 

naiset ovat yhä kaltoin kohdeltuja, hyväksikäytettyjä toisen 

luokan kansalaisia.  Ohjelmasarja valottaa raamatullisia 

totuuksia: Jumala loi naisen yhtä hyvin kuin miehenkin ja 

rakastaa molempia sukupuolia saman verran.

Vasemmalta oikealle: juontaja Yara Gossous, tuottaja Mirna Adaymi, 
juontaja Basma Gammoh, juontaja Martina Qandah Fakhoury.

Toinen tärkeä teema on perheväkivalta, joka Lähi-

idän yhteiskunnissa yleisesti hyväksytään. 

Katsojat kertovat tästä aiheesta järkyttäviä 

kokemuksia. “Haastattelin kerran pientä 

poikaa ja hän sanoi, että on ihan 

oikein miehen lyödä vaimoaan, 

jos vaimo laittaa pahaa ruokaa,” 

Morgan sanoo. 

kokemuksia ja empatiaa
Riham Jarjour, kahden 

pienen lapsen äiti, kertoo 

avoimesti yleisölleen 

arkipäivän haasteista 

Kerran hän puhui 

suhteestaan isoäitiinsä 

ja siitä, miten perheen 

äitihahmot voivat jättää 

pitkäaikaisen perinnön 

tuleville polville.

”Kunnioitan katsojia, jotka 

soittavat suoraan lähetykseen ja 

kertovat ongelmistaan,” Riham 

sanoo. ”Vaatii paljon rohkeutta 

puhua henkilökohtaisista asioita 

julkisesti. Ennen jokaista ohjelmaa 

rukoilen, että osaisin suhtautua oikein 

jokaiseen soittajaan. Jos loukkaan soittajan 

tunteita, menetän uskottavuuteni. Katsojat 

näkevät kasvoiltani jokaisen reaktioni, joten soittajaa 

kuunnellessa on oltava hyvin varovainen,” hän jatkaa. 

sitoutunut katsojiin
Riham itse uhraa paljon, koska hän uskoo naisiin 

ja heidän oikeuteensa elää ehjää elämää. Hän asuu 

Alexandriassa mutta matkustaa joka viikko Kairoon 

Neulan ja uuden langan suoraa lähetystä varten. 

Ohjelmapäivinä Riham herää viideltä ja lähtee 

varhaisella aamujunalla Kairoon. Illalla hän jää yöksi 

Kairoon ja palaa kotiin varhain seuraavana aamuna.

Riham on kotoisin Syyriasta mutta on asunut Egyptissä 

kymmenen vuotta. Hänen taustansa on valmistanut 

häntä tehtäväänsä ohjelmassa, jota niin monet naiset eri 

Lähi-idän maissa katsovat. Hänelle Neula ja uusi Lanka 

on suuri mahdollisuus voimaannuttaa ja tukea naisia. 

“Jokaisella naisella on haasteita. neula ja uusi lanka on kuin 
lasitalo. kun me uskallamme olla läpinäkyviä, naiset tulevat 
sisään, puhuvat vapaasti ja kuuntelevat toisiaan.”

Vasemmalta oikealle: juontajat Sandra Wadie,
Maie ElKharrat ja Mary Daniel.

saT-7 aRaBiCille tulevista 
viesteistä koskee 
ongelmia avioliitossa, 
ihmissuhdevaikeuksia 
tai riippuvuuksia.

40 % 
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vaRusTamme naisia 
vanHemmuusTaidoilla

“
“

“

Vanhemmuustaitojen opettamisen ohella 

Smyrnan kanssa edistää älyllistä ja hengellistä 

hyvinvointia, joka parantaa perhesuhteita. 

Ensimmäisellä tuotantokaudella esitettiin kolmen 

minuutin jaksoissa käytännön askelia arkipäivän 

lastenkasvatushaasteiden ratkaisuun. 

Toinen meneillään oleva tuotantokausi keskittyy 

traumoihin liittyviin aiheisiin, jotka koskettavat 

erityisesti alueen naisia.  

miksi vanhemmuustaitoja? 
”Tällä hetkellä alueella on sellaiset olosuhteet, että 

äidit ja tulevat äidit etsivät tietoa, ihmissuhdetaitoja 

ja hengellisiä neuvoja,” juontaja Smyrna Khalaf 

selittää. ”Ei ole parempaa tapaa palvella Jumalaa 

kuin näiden naisten kouluttaminen, rohkaiseminen 

ja voimaannuttaminen maailman tärkeimpään 

tehtävään, vanhemmuuteen!” 

katsojat mukaan
Smyrnan kanssa rohkaisee katsojia neuvojen 

kuuntelemisen ohella esittämään omia 

kysymyksiään. Ensimmäisellä tuotantokaudella 

ohjelmaan tuli huomattava määrä katsojien 

kysymyksiä videoklippien muodossa.

“Yleisömme, erityisesti naiset ja äidit, kertovat 

meille ajatuksiaan yhä useammin,” Smyrna kertoo. 

”Naiset ovat innoissaan ohjelmassa annetuista 

vinkeistä, koska ne ovat käytännöllisiä ja pureutuvat 

asian ytimeen. Monet katsovat ohjelman ensin 

televisiosta ja sitten uudestaan SAT-7 KIDSin 

YouTube-kanavalta.” 
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“Jos me PYsTYmme siiHen, 
sinäkin PYsTYT!”

Kotitekoista esitetään kahden tunnin ajan joka 

arkipäivä. Se sisältää erilaisia suoria osioita. Yksi on 

työpaja, jossa tehdään itse käsitöitä. Toisessa osiossa 

menestyneet turkkilaisnaiset kertovat työstään ja 

matkastaan menestykseen rohkaisuksi naispuolisille 

katsojille. Ohjelman teema on “Jos me pystymme 

siihen, sinäkin pystyt!” ja sen tavoite on auttaa naisia 

tunnistamaan koko potentiaalinsa ja uskomaan, että 

he voivat menestyä kaikessa, mihin päättävät ryhtyä.

sosiaalinen vaikutus
Tuottaja Deniz Çolak kertoo, että SAT-7 TÜRK 

haluaa rohkaista naisia kehittämään lahjojaan 

ja sitä kautta itsetuntoaan. Ruuanlaitto, korujen 

suunnittelu, kirjakerho, tapahtumat ja teatteri 

ovat aiheita Kotitekoisen tuleviin työpajoihin, 

studiokeskusteluihin ja katuhaastatteluihin.

“Turkkilaisnaiset eivät useinkaan tavoittele 

unelmiaan, koska heiltä puuttuu itseluottamusta,” 

Deniz selittää. “Kun sisällytämme ohjelmiin 

työpajaosuuden ja kerromme katsojille erilaisista 

mahdollisuuksista luovaan toimintaan, 

laajennamme yleisömme näköaloja ja annamme 

heille rohkeutta suuriin unelmiin.”

voimaantuminen tunnetasolla
Vaikka Turkki on demokraattinen tasavalta, naiset 

kamppailevat edelleen sukupuolten epätasa-arvon 

kanssa. Raiskaus, kunniamurhat ja lapsiavioliitot 

ovat nyky-Turkissakin liian yleisiä. Naisia syrjitään 

edelleen työpaikoilla ja joillakin alueilla myös 

oppilaitoksissa.

“Haastattelemme turkkilaisnaisia, joista on tullut 

asianajajia, lääkäreitä, psykologeja ja tutkijoita,” 

Deniz kertoo. ”Haluamme, että katsojamme 

rohkaistuvat nähdessään nämä urheat naiset, jotka 

seisovat omilla jaloillaan kaikkien vaikeuksien 

uhallakin.”

Juontajat ja vieraat keskustelevat naisten asioista 

ja antavat raamatullisia neuvoja. ”Näistä asioista 

puhuminen auttaa meitä osoittamaan Jumalan 

rakkautta. Haluamme saada tämäntapaiset ohjelmat 

kaikkien maamme asukkaiden ulottuville. Jos 

voimme koskettaa vaikka vain yhden ihmisen 

elämää, vaivamme on palkittu,” Deniz selittää. 
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Vasemmalta oikealle:
juontaja Semsa Deniz Tolunay ja
taideterapeutti Hale Gencel 
keskustelemassa mielikuvituksesta.

smyrna, lapsemme 
käyttävät rumia 
sanoja, vaikka 
mina ja mieheni 
emme käytä! miten 
saamme heidät 
lopettamaan? 
Teresa, kahden lapsen äiti

Haluamme, että 
katsojamme 
rohkaistuvat 
nähdessään urheat 
naiset, jotka 
seisovat omilla 
jaloilllaan. Toisinaan näkee, 

että lapset eivät 
lainkaan kunnioita 
vanhempiaan, 
erityisesti 
silloin kun heitä 
pyydetään 
tekemään jotakin. 
miten tämän voisi 
ratkaista?   
muna, egyptiläinen katsoja

upouusi saT-7 TÜRkin naisten ohjelma kotitekoinen haluaa inspiroida 
naiskatsojiaan luovuudella ja uusilla ajatuksilla.

vaikeina aikoina vanhemmat kaipaavat kipeästi apua tarjotakseen lapsilleen 
vakaan elinympäristön. saT-7 kidsin ohjelmasarja smyrnan kanssa auttaa 
naisia raamatullisin ja käytännöllisin lastenkasvatusohjein. 



FaRsinkielisTen naisTen 
sisäPiiRissä
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Vaikka farsia puhuvassa maailmassa monet 

naiset voivat kouluttautua, heidän asemansa 

yhteiskunnassa ei ole tasa-arvoinen. Siksi koulutetut 

iranilais- ja afgaaninaiset tarvitsevat avoimen 

foorumin kohtaamilleen haasteille.

Sisäpiirissä-ohjelman tuottaja Moe Pooladfar 

kertoo: “Koulutetuilla iranilaisnaisilla on suuri tarve 

älylliseen keskusteluun. Tämä on mahdollisuus 

nostaa pöydälle monia mielenkiintoisia aiheita. 

Iranin televisiossa ei anneta juurikaan tilaa naisille 

ja heidän ongelmilleen.” 

monimuotoinen paneelikeskustelu
Viikoittain esitettävä ohjelma on suunnattu 

kaikenikäisille naisille. Jotta mahdollisimman moni 

voisi samaistua teemoihin, neljällä naisjuontajalla on 

erilaiset taustat.

Tarrlan on naimaton nuori nainen, joka puhuu 

myös azerin kieltä. Nasrin, Sally ja Hangameh ovat 

naimisissa. Nasrinilla ei ole lapsia, Sally sai äskettäin 

esikoisensa ja Hengamehilla on kaksi lasta. Heillä 

on erilainen elämänkokemus ja erilaiset näkökulmat 

käsiteltävään aiheeseen. 

Hyväksyvässä ilmapiirissä
SAT-7 PARSin keskusteluohjelmat keskittyvät 

yleensä oppiin ja teologiaan. Sisäpiirissä tarttuu 

arkipäivän aiheisiin, joista naiset puhuvat ystäviensä 

kanssa ja sosiaalisessa mediassa. Aiheet ovat 

toisinaan syvällisiä ja monimutkaisia, kuten abortti 

ja mielenterveysongelmat. Toisinaan käsitellään 

konkreettisempia kysymyksiä:

• Mitä luonteenpiirteitä lapsesi etsii tulevassa

puolisossaan? Ovatko ne samoja kuin he näkevät

sinussa äitinä? 

• Onko hyväksyttävää etsiä lapseltasi henkistä

tukea?

• Missä vaiheessa lesken on sopivaa mennä uusiin

naimisiin?

Moe kertoo: “Haluamme luoda kulttuuria, jossa 

erilaiset mielipiteet kuullaan eikä niitä tuomita. 

Sisäpiirissä on lava, jolla farsia puhuvat naiset voivat 

puhua, tulla kuulluksi ja päästä raamatullisten 

totuuksien äärelle.” 

edelleen ePäTasa-aRvoisia
 
Vähätuloisten perheiden tytöt ovat vaarassa joutua 
lapsityövoimaksi. Usein he joutuvat naimisiin jopa 
yhdeksänvuotiaina. Varakkaammatkaan perheet 
eivät usein pysty lähettämään tyttäriään kouluun.

Vaikka toisen asteen koulutusta arvostetaan,
iranilaisnaiset kohtaavat rajoituksia muilla
elämänalueilla. He eivät voi valita vapaasti
yliopiston oppiaineita, ammattia eivätkä
vaatetustaan.

Pikkutyttö työssä Afganistanin tiilituotannossa, yksi monista.
Kuva © International Labour Organisation

Vasemmalta oikealle: juontajat Hangameh Borji ja
Nasrin Afshar kuvauspaikalla Sisäpiirissä.

saT-7 PaRs tukee iranin ja afganistanin naisia uudella suoralla keskusteluohjelmalla 
sisäpiirissä. ohjelman neljä juontajaa tarjoavat kristillisen näkökulman auttaessaan 
naisia selviämään ongelmistaan yhdessä.

yli 25-vuotiaista 
iranilaisnaisista on 
valmistunut toisen 
asteen oppilaitoksesta. 
luku on paljon 
korkeampi kuin 
viereisen afganistanin

Yk:n kehitysohjelman 
mukaan 

62 % 

5.8 % 



TYÖnTekiJä TuTuksi

Marraskuussa 2016 SAT-7:n kansainvälisen neuvoston johtokunta päätti 

yksimielisesti nimittää Rita Elmounayerin SAT-7:n apulaistoiminnanjohtajaksi 

1. tammikuuta 2017 alkaen. Rita on työskennellyt SAT-7:stä sen toiminnan 

alkuajoista noin 20 vuotta, viime vuosina kanava- ja viestintäjohtajana. 

Rukoile Rita Elmounayerin puolesta hänen siirtyessään uuteen 

tehtäväänsä.

Rukoile myös uuden kehittämisjohtajamme David Middletonin 

puolesta. David on työskennellyt SAT-7 TÜRKissä sen 

perustamisesta asti. Hänestä tulee Lähi-idän johtotiimin jäsen ja 

hän muuttaa Pohjois-Irlannista Kyprokselle vielä tämän vuoden 

aikana. 

SAT-7 TÜRK lähetykset ulottuvat kauas Turkin rajojen ulkopuolelle Türksat-

satelliitin ja nettisivujen suorien lähetysten avulla. Neljä SAT-7 TÜRKin 

työntekijää vieraili äskettäin Bulgariassa tapaamassa pastori Dahilia ja muita 

turkkia puhuvia kristittyjä. Matkalla nauhoitettiin heidän jumalanpalveluksiaan 

ja todistuksiaan. “Haluamme rakentaa yhteyttä ulkomailla asuviin turkkilaisiin 

kristittyihin; emme halua heidän jäävän yksin,” eräs henkilökunnan jäsen 

sanoo. “Meille on tärkeää olla vähemmistöjen ääni, ei ainoastaan Turkissa vaan 

myös ulkomailla.”

“Pidän SAT-7 TÜRKistä niin paljon, että kerron jokaiselle, mistä sitä pääsee 

katsomaan,” pastori Dahil kertoo. “Se on tärkeää, sillä Uusi testamentti sanoo: 

’Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta 

menettää sielunsa? (Mark. 8:36)’”  

uusia JoHTaJia 
saT-7:lle

saT-7 TÜRk vie Jumalan 
RakkauTTa BulGaRiaan

SAT-7 toivottaa yhteistyöjärjestönsä ja tukijansa tervetulleeksi 

vuosittaiseen NETWORK-konferenssiin Beirutiin 29.–31.3.2017.

 “Tämän vuoden konferenssimme teema on ‘Varustamme 

uutta sukupolvea’. Kerromme vieraillemme, miten SAT-7 

auttaa varustamaan katsojia eri ohjelmien kautta. Jaamme 

myös ajankohtaista tietoa siitä, miten Jumala käyttää SAT-7:n 

ohjelmia tuomaan toivoa ja rakkautta miljoonien koteihin eri 

puolilla Lähi-itää ja Pohjois-Afrikkaa,” kertoo tiedotuspäällikkö 

Mette Swartz.

mikä on sinun roolisi saT-7:ssä?
Työskentelen videoeditoijana SAT-7:n arabiankielisillä kanavilla. 

Editoin videoita ja erilaisia ohjelmia, myös lasten ohjelmia. 

miksi haluat olla töissä saT-7:ssä?
Työ SAT-7:ssä on minulle unelmien täyttymys. Kuulin SAT-

7:stä opiskellessani media-alaa ja unelmoin siitä, että joskus 

voisin olla töissä tiimissä, joka lähetti ensimmäisen kristillisen 

satelliittitelevisio-ohjelman Egyptiin. Minusta on hienoa, että 

SAT-7 on tunnustustenvälinen ja ottaa sen huomioon kaikissa 

ohjelmissaan. SAT-7 esittelee Jumalaa kaikille ihmisille ja me 

SAT-7:n työtiimissä olemme yhtä perhettä. 

kerro hengellisestä kasvustasi.
Opettajani, jotka olivat kristittyjä, olivat minulle inspiraation 

lähde. Tunsin Jumalan kutsuvan minua ja päätin sitoutua 

palvelemaan häntä ammatillisilla taidoillani. Vaikka olen saanut 

maalliselta puolelta monia työtarjouksia, olen päättänyt palvella 

edelleen Jumalaa. Media-alan koulutukseni aikana omaksuin 

opettajieni vision, joka perustui Raamattuun: “Maa on oleva 

täynnä Herran voiman tuntemusta, niin kuin meri on vettä 

tulvillaan.” (Hab. 2:14)

mitä haluaisit kysyä Jeesukselta juuri nyt?
Pyytäisin Jeesusta näyttämään minulle suunnan ja polun, jota 

hän haluaa minun kulkevan. Pyytäisin häntä paljastamaan 

suunnitelmansa ja tahtonsa minun elämääni ja perheeni 

tulevaisuutta varten. Minulla on unelmia, mutta lasken ne kaikki 

hänen jalkojensa juureen, jotta hän voi toteuttaa lupauksensa ja 

tahtonsa.

neTWoRk 2017

Jo vuosien ajan SAT-7 PARSin tiimi Kyproksella on rukoillut 

tilavampaa ja soveliaampaa tuotantotilaa. Uusi 600 neliömetrin 

studio- ja toimistotila Limassolissa on todistus Jumalan 

siunauksesta. Samalla saatiin uudistettua joitakin tuotanto-

välineitä. Uusista tiloista lähetettiin ensimmäinen suora ohjelma 

23. joulukuuta 2016. Siitä alkoi SAT-7 PARSin uusi aikakausi.

“Olemme kovin kiitollisia uusista tiloista. Rukoilemme, 

että uusi studio antaisi meille mahdollisuuden tehdä monia 

ohjelmia, jotka koskettavat farsia puhuvien ihmisten sydämiä. 

Kiitämme Jumalaa hänen lahjoistaan ja siunauksistaan,” sanoo 

editointipäällikkö Reza Jafari. 

uusi sTudio kYPRokselle
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Remon adel 
arabiankielisten kanavien videoeditoija 

lue lisää
SAT‑7 ARABIC      www.sat7.com

SAT‑7 KIDS                 www.sat7kids.com

SAT‑7 PARS                 www.sat7pars.com

SAT‑7 TÜRK                 www.sat7turk.com

SAT‑7 PLUS                 www.sat7.com

Eurooppa          europe@sat7.org

Iso‑Britannia uk@sat7.org

USA         usa@sat7.org

Kanada canada@sat7.org

Etelä‑Amerikka southamerica@sat7.org

Etelä‑Afrikka southafrica@sat7.org  

Yhteystietoja

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) .

näin katsot saT-7:n 
kanavia suomessa

vaRusTamme 
 uuTTa sukuPolvea 

www.sat7.org/network



“en Pelkää, sillä annoin
elämäni Jeesukselle”
irakilainen kristitty ja entinen saT-7:n työntekijää kertoo paluustaan 
kotimaahansa. Hän puhuu uudistuneesta uskostaan, joka näinä 
epävarmoina aikoina antaa hänelle voimaa vahvistaa muita.

Firas on syntynyt ja kasvanut Bagdadissa. 

Vuonna 2006 hän lähetti perheineen Irakista 

etsimään parempaa elämää kaukana sodan 

melskeestä. Firas oli monen vuoden ajan 

työssä SAT-7:llä, kunnes hän marraskuussa 

2016 päätti palata Irakiin. Nyt hän asuu 

Erbilissä.

Paluu arvelutti Firasia. Jatkuva väkivalta 

oli tuhonnut kaupungit ja ajanut perheet 

pakosalle. ”Minua pelotti, mitä täällä olisi 

vastassa, mutta oli myös jännittävää nähdä 

taas kotimaani,” hän kertoo. 

uusi alku tyhjästä
Elämä Erbilissä on haasteellista monille 

Mosulista paenneille kristityille, vaikka 

kirkko yrittää auttaa heitä. ”Nämä perheet 

elävät päivän kerrallaan,” Firas kertoo. ”He 

ovat jättäneet kaiken ja joutuvat aloittamaan 

tyhjästä.” Kirkot ja vapaaehtoisjärjestöt 

ovat perustaneet leirejä perheiden 

auttamiseksi. Muutamat seurakunnat tukevat 

vuokranmaksussa, jotta perheet voivat elää 

oikeissa kodeissa paremmissa olosuhteissa.

“Useimmat näistä perheistä eivät näe 

tulevaisuutta Irakissa,” Firas selittää. 

”Heillä ei ole turvallinen olo ja useimmat 

haluavat lähteä maasta.” Kun Irakin armeija 

aikoinaan otti haltuunsa osan Mosuilista, 

ISISin taistelijat pääsivät silti rintamalinjojen 

läpi. He hyökkäsivät koteihin, monia 

siepattiin ja tapettiin.

Erbilissä seurakuntien johtajat yrittävät 

valaa toivoa hädässä oleviin kristittyihin, 

koska eivät halua heidän muuttavan maasta. 

Toisaalta he eivät voi taata, että kotona olisi 

turvallista. ”Seurakunnissa pelätään, että 

kolmen tai viiden vuoden kuluttua Irakissa ei 

ole enää yhtään kristittyä,” Firas kertoo. 

Rohkaisua nuorisolle
Firas kuvailee vaikeita olosuhteita Irakin 

kouluissa. Monet opettajat ovat lähteneet. 

Jääneillä on vaikeaa eivätkä lapset ole kovin 

motivoituneita opiskelemaan. 

Firas on tarttunut tilaisuuteen olla 

avuksi kotimaalleen nuorten ohjaajana. 

Hän rohkaisee nuoria näkemään 

koulutusjärjestelmän haasteiden ohi ja 

kehittämään itseään muita reittejä. Firas 

sanoo: “Kerron heille, että koskaan ei pidä 

sanoa, ettei toivoa ole. Toivoa on aina. 

Kokemukseni SAT-7:ssä on kasvattanut 

uskoani. Kun tulin takaisin Irakiin, 

huomasin, että monien kristittyjen usko on 

puolinaista. He kyllä rukoilevat, mutta eivät 

usko Jumalan mahdollisuuksiin.”

Kysymme, tunteeko Firas olonsa 

turvalliseksi. Hän vastaa: ”Muistutan 

jatkuvasti itseäni raamatunlauseesta

’Minä en sinua jätä, en koskaan sinua 

hylkää’ (Hepr. 13:5b). Aina se antaa 

minulle voimaa. Olen antanut elämäni 

Jeesukselle, siksi en pelkää.” 

kerron nuorille: 
“älä koskaan 
sano, ettei toivoa 
ole. Toivoa on 
aina.”

“

FACEBOOK	 SAT7Network

TWITTER @SAT7Network

YOUTUBE SAT7Network

LINKEDIN SAT-7

saT-7 international
P.o. Box 26760, nicosia, Cyprus, CY-1647

+357 22761050 | info@sat7.org

www.sat7.org


