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KIRJE SAT-7:N 
JOHTOPORTAALTA
VUOSI VUOdELTA LUOTTAEN 
JUmALAN HUOLENPITOON 
Media, erityisesti satelliittitelevisio, esittää yhä 
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa pääroolia sekä 
evankeliumin saattamisessa ihmisten ulottuville 
että kristittyjen tukemisessa. SAT-7:llä oli tärkeä 
asema tässä työssä perustamisensa aikoihin vuonna 
1996, mutta sata kertaa tärkeämpi se on nyt! 
Miksi? Koska yleisömme on sata kertaa suurempi 
ja luultavasti myös kaipaa toivoa ja rauhaa sata 
kertaa enemmän. Kun 60 miljoonaa alueen 
asukasta on kokenut omassa elämässään konfliktin 
vaikutukset, monet heistä kääntävät selkänsä 
hallitsevalle uskonnolle ja kyseenalaistavat sen 
nimissä tehdyn väkivallan. Yhä useammat etsivät 
Jumalaa, joka auttaisi ymmärtämään ympärillä 
tapahtuvaa. Hänet he löytävät SAT-7:n ohjelmista. 
 
Vuosi 2017 sisältää työssämme muutamia 
käännekohtia: SAT-7 PARS pääsi Yahsat-
satelliitille ja sen vuoksi kaksinkertaisti 
saavuttavuutensa yhdessä yössä; SAT-7 
AKATEMIA aloitti toimintansa 
koulunkäyntimahdollisuutensa menettäneiden 
lasten tukena;  SAT-7 KIDS juhli kymmenettä 
syntymäpäiväänsä. 
 
Kuluneena vuonna solmimme monia uusia 
kumppanuuksia yli tunnustuskuntarajojen. 
Kanavamme edistivät kristittyjen yhteyttä. 
 
Satelliittitelevisio on useimmille Lähi-idän 
asukkaille edelleen ainoa sensuroimaton 
tiedonlähde – ja sitä paitsi edullisin. 
Sosiaalisen median noususta huolimatta 

satelliittiohjelmien kysyntä kasvaa vuosi vuodelta. 
Tällä hetkellä 80 prosentilla pakolaisleirienkin 
asukkaista on pääsy satelliittivastaanottimen 
ääreen. 
 
Yli kahdenkymmenen vuoden ajan SAT-7:n 
toiminta on kehittynyt kohtaamaan kasvavan 
yleisön tarpeet. Toimintamahdollisuudet ovat 
lisääntyneet mutta valitettavasti rahoitus ei ole 
pysynyt tahdissa mukana. Aloitamme uuden 
vuoden luottaen Jumalan huolenpitoon ja 
pyydämme sinua rukoilemaan, että Hän kääntäisi 
negatiiviset talouslukumme positiivisiksi vuonna 
2018!

Rita Elmounayer 
kanavapäällikkö, 
apulaistoiminnanjohtaja, 
SAT-7 International

04    SAT-7 2017 – YLEISKATSAUS
06    SAT-7 2017 – VUOSI KUVINA
08    SAT-7 PARS -KANAVAN KUULUMISIA
10    SAT-7 TÜRK -KANAVAN KUULUMISIA
12    SAT-7 KIDS -KANAVAN KUULUMISIA 
14    SAT-7 ARABIC -KANAVAN KUULUMISIA
16    SAT-7 AKATEMIA -KANAVAN KUULUMISIA
18    OHJELMIEN TOP 10
20    YLEISÖN SITOUTTAMINEN
22    SAT-7 SOMESSA 2017
24    SAT-7:N KANSAINVÄLINEN TOIMISTO
25    SAT-7:N HENKILÖKUNTA
26    SAT-7:N HALLINNON RAKENNE
27    SAT-7:N KANSAINVÄLINEN NEUVOSTO
28    KANSAINVÄLINEN HALLINTOTIIMI
29    SAT-7:N KANSAINVÄLINEN RAKENNE 
30    SAT-7:N KUMPPANIT 
31    STRATEGISET TAVOITTEET
32    SAT-7:N TULOT JA MENOT
34    SAT-7:N BUDJETTI 2018

SISÄLTÖ

Satelliittilautaset koristavat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 
rakennuksia, taloja ja hökkeleitä. Satelliittitelevisio on näillä 

alueilla yhä suosituin tiedon ja viihteen lähde.

Kansi: Petros Mohseni, Vainon tuolla puolen -ohjelmasarjan 
tuottaja (SAT-7 PARS).

VISIOmmE
Haluamme nähdä Kristuksen kirkon Lähi-idässä 

ja Pohjois-Afrikassa kasvavan, vahvistuvan 

uskossaan ja todistuksessaan, palvelevan 

yhteisöään sekä vaikuttavan yhteiskunnassaan 

ja kulttuurissaan myönteistä kehitystä. 

 

mISSIOmmE 
Varustamme Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 

kirkot ja kristityt todistamaan Jeesuksesta 

Kristuksesta. Siihen käytämme intoa, tietoa 

ja koulutusta jakavia televisio-ohjelmia.

Terence Ascott 
perustaja, 
toiminnanjohtaja, 
SAT-7 International
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marraskuu

SAT-7 AKATEMIA 
avasi Libanoniin 
esimerkkikoulun, joka 
esittelee ja kehittää kanavan 
opetussuunnitelmaa ja 
opetusmetodeja.

Kristityt eri puolilla 
maailmaa liittyivät 
rukoukseen SAT-7:n 
rukousviikolla uuden 
sukupolven varustamisen 
teemoilla.

WEEK OF  
PRAYER
5–12 NOVEMBER 2017

Kesäkuu

SAT-7 TÜRK-kanavan 
facebook-sivullaan 
jakama video helluntain 
merkityksestä katsottiin 
100 000 kertaa. Se 
on kanavan suurin 
menestys sosiaalisessa 
mediassa tähän 
mennessä.

Joulukuu

Ensimmäinen lapsille 
suunnattu kristillinen 
satelliittitelevisiokanava 
SAT-7 KIDS juhli 
kymmenvuotista 
taivaltaan.

SAT-7 nauhoitti 
yhteistyössä Light for 
All Nations -järjestön 
kanssa Syyrian Raqqassa 
ensimmäisen paikan 
päällä tehdyn reportaasin 
ISIS-sotilaiden lähdön 
jälkeen. Dokumentti 
Raqqa – Menneen ja 
nykyisen välissä kertoo 
rauhan ja yhteishengen 
sanomaa.

Syyskuu

SAT-7 nimitti Panayiotis 
Keenanin SAT-7 PARSin 
toiminnanjohtajaksi.

Myriam-tyttösen viesti 
anteeksiannosta esitettiin 
Unkarin kansallismuseossa 
Budapestissa osana 
Ristitulessa-näyttelyä. 
Näyttelyn tavoitteena oli 
lisätä tietämystä Lähi-idän 
kristittyjen kohtaamista 
vainoista.

Uusi satelliitti-
televisiokanava,
SAT-7 AKATEMIA
perustettiin vastaamaan 
toiminta-alueen 
koulutuksellisiin ja
sosiaalisiin haasteisiin.

SAT-7 2017  
–YLEISKATSAUS
Vuonna 2017 SAT-7 toteutti monia asettamiaan 
tavoitteita: johtajuus vahvistui, SAT-7 PARS pääsi 
uuteen satelliittiin kaksinkertaistaen potentiaalisen 
katsojamääränsä, SAT-7 AKATEMIA aloitti 
toimintansa. Kanavamme vastasivat alueen 
merkittäviin ja usein ahdistaviin tapahtumiin 
tarjoten katsojille lohdutuksen sanoja ja rukousta. 
Kaiken tämän keskellä SAT-7 on toiminut 
uskollisena todistajana ja palvellut toiminta-
aluettaan vaikuttavilla, ajankohtaisilla ja erittäin 
tarpeellisilla kristillisillä ohjelmilla.

Huhtikuu

SAT-7 ARABIC teki reportaasin 
traagisista palmusunnuntain 
tapahtumista: Egyptissä 
Tantan ja Aleksandrian 
kaupungeissa koptikirkkoihin 
kohdistetuissa pommi-iskuissa 
kuoli 45 ihmistä.

Ajankohtaisohjelma Siltoja 
käsitteli neljässä suorassa 
erikoislähetyksessään Paavi 
Fransiskuksen vierailua 
Egyptiin.

Libanonin presidentti 
Michel Aoun, Lähi-idän 
ja Pohjois-Afrikan ainoa 
kristitty valtionpäämies, 
julisti pääsiäisen sanomaa 
SAT-7 ARABIC -kanavalla. 
 
Hongkongissa perustettiin 
12 vapaaehtoisesta 
koostuva toimikunta 
edistämään SAT-7:n 
tunnettuutta Aasiassa.

maaliskuu

Albert Fawzi valittiin 
SAT-7 Egyptin 
toiminnanjohtajaksi.

Toukokuu

SAT-7 TÜRK 
teki ohjelman 
kolmesta kristitystä 
raamattukirjapainon 
työntekijästä, jotka 
murhattiin Turkin 
Malatyassa 10 vuotta 
sitten.

Tammikuu

Rita Elmounayer astui 
uuteen rooliinsa apulais- 
toiminnanjohtajana. 
David Middleton aloitti 
kehittämisjohtajana.

Lapsia kuljettanut bussi 
joutui hyökkäyksen 
kohteeksi Egyptissä. Kaksi 
aseistautunutta miestä tappoi 
29 ihmistä. SAT-7 KIDS-
kanavan ohjelma Miksi on 
näin? vastasi lapsikatsojien 
ahdistuneisiin kysymyksiin ja 
opasti heitä rukoukseen.

SAT-7 PARS aloitti 
lähetykset Yahsat-
satelliitissa ja siten 
kaksinkertaisti 
potentiaalisen 
katsojakuntansa.
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 Juliana Sfeir, SAT-7 AKATEMIAn kanavapäällikkö leikkaa kakkua kanavan menestyksekästä alkua juhlistaen.  Mary Joseph, SAT-7
EGYPTIn viestintäpäällikkö haastattelee Romany-nimistä poikaa ohjelmassa Tähtien kaupunki.  SAT-7:n henkilökuntaa vierailulla 
Libanonissa SAT-7:n esimerkkikoulussa tapaamassa opettajia ja seuraamassa syyrialaisten pakolaislasten edistymistä opinnoissaan. 

 Hongkongin SAT-7-toimikunnan ensimmäinen kokous.  Satelliittitelevisio saavuttaa ihmiset myös köyhissä ja kaukaisissa paikoissa. 
Tässä lapset leikkivät satelliittilautasen alla tilapäismajoituksessaan epävirallisella pakolaisleirillä Zahléssa, Libanonissa.

6

119

10

SAT-7 2017  
 – VUOSI KUVINA

 Juontaja Mahinbonu Gazanova ohjelman Pelastuksemme on Hänessä kuvauksissa. Se on SAT-7 PARSin ensimmäinen tadzikinkielinen ohjelma.  SAT-7:n
näyttelyosasto Brasiliassa COMIBAM-kongressissa elokuussa. Noin 2 000 osallistujaa pääasiassa Etelä-Amerikan maista sai kongressissa tietoa Lähi-
idän ja Pohjois-Afrikan tapahtumista.  Lähetystekniikkaa hoitavat työntekijämme tapasivat lokakuussa Kyproksella keskustellakseen tekniikan ja 
etälähettämisen haasteista. Eturivissä vasemmalla Kansanlähetyksen Sakari Heinonen.  SAT-7 TÜRKin työntekijät kuvaavat lyhytelokuvaa Matka 
kotiin, joka sai huomiota monilla kristillisillä elokuvafestivaaleilla.  Lapsikatsoja SAT-7 KIDSin uuden logon ja ilmeen lumoissa.  Pastori Esmail, 
juontaja Roya ja haastatteluvieras Mehrzad Gheys Istanbulissa SAT-7 TÜRKin studiolla kuvaamassa SAT-7 PARSin uutta ohjelmaa Yrttitee.
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Keenan on työskennellyt SAT-7 PARSilla 
vuodesta 2015 lähtien. Keenanin laaja 
kokemus, hänen ymmärryksensä persiankielisen 
maailman tarpeista ja hänen intonsa kanavan 
kehittämiseen tulevat nostamaan SAT-7 
PARSin uudelle tasolle. ”Tämä nimitys on 
minulle kunnia. SAT-7 PARS on kanava, jolla 
jo on vakaa maine, tasokkaat ohjelmat ja 
sitoutunut katsojien joukko,” Keenan sanoo. 
 
ENSImmÄINEN 
TAdzIKINKIELINEN OHJELmA  
Yksi SAT-7 PARSin tavoitteista on tuottaa lisää 
ohjelmia dariksi Afganistaniin ja tadzikiksi 
Tadzikistaniin. Lähes kaikki katsojat ymmärtävät 

Iranissa puhuttavaa farsia, mutta kanava haluaa 
kohdata katsojan hänen äidinkielellään aina kun 
se on mahdollista. Vuonna 2017 SAT-7 tuotti 
yhteistyössä Medialähetys Sanansaattajien ja IRR-
TV:n kanssa kanavan ensimmäisen tadzikinkielisen 
ohjelmasarjan, Pelastuksemme on Hänessä. Ohjelma 
sisältää todistuspuheenvuoroja ja perinteisiä 
tadzikinkielisiä lauluja. Ohjelma aloitti toisen 
tuotantokautensa vuonna 2018 ja suunnitteilla on 
lisääkin ohjelmia darin ja tadzikin puhujille.

Kulissien takana valmistellaan dokumentin Kristallikuolema kuvauksia.

POTENTIAALINEN YLEISÖ TUPLAANTUI
Vuonna 2017 SAT-7 PARSIlle merkittävä 
saavutus oli pääsy alueella suositulle Yahsat-
satelliitille. Tähän asti kanavan ohjelmat on 
lähetetty Hotbird-satelliitilla, mutta Yahsat 
kattaa paremmin kohdennetun alueen Iranissa, 
Afganistanissa ja Tadzikistanissa. Yahsat-satelliittia 
katsotaan enemmän, koska se näkyy pienemmän 
satelliittilautasen avulla. Tämä on hyödyllistä 
varsinkin Iranissa, jossa satelliittilautasen 
omistaminen on laitonta. 
Aloitimme lähetykset 
Yahsatilla toukokuussa. 
Koska satelliitissa ei ole 
muita kristillisiä kanavia, 
meillä on nyt ainutlaatuinen 
mahdollisuus tavoittaa 
katsojia Yahsatin kautta ja 
todistaa heille kristinuskon 
Jumalasta. Kanavamme 
katsojakontaktiosasto 
huomasi välittömästi 
lisäyksen katsojapalautteissa, 
erityisesti Afganistanista, 
jossa Hotbird ei näy.

SAT-7 PARS lähettää 
nyt ohjelmaa ympäri 
vuorokauden sekä Hotbirdillä 
että Yahsatilla. Yhdessä 
satelliitit kattavat alueen 
Länsi-Euroopasta syvälle Keski-Aasiaan ja siten 
maksimoivat työn vaikuttavuuden.

LAAJENImmE TURKKIIN 
SAT-7 PARSIlle oli jännittävää kehittää 
yhteistyötä Turkin-studiomme kanssa uuden 
nuorten ohjelman Yrttitee tuotannossa. Tämä on 
ensimmäinen kerta, kun kuvasimme ohjelmaa 

Turkissa. Siellä asuu paljon persialaisten 
kansojen edustajia, myös kristittyjä näyttelijöitä, 
juontajia ja pastoreita, joiden panoksella voimme 
kehittää ohjelmatuotantoamme. Olemme jo 
varanneet Turkin-studiolta lisää kuvausaikaa. 
Suunnittelemme Turkkiin erillistä SAT-7 PARSin 
studiota ja toimistoa.

TEKSTITÄmmE ENgLANNIKSI 
Kanavamme tuotti syväluotaavan dokumentin 
Kristallikuolema, joka pureutuu Iranin kasvavaan 

huumeongelmaan. Ohjaaja 
Moe Pooladfar sanoo: 
”Halusin tuoda päivänvaloon 
todellisia, arkisia tarinoita 
ihmisiltä, joita Iranin 
huumeongelma koskettaa 
– diilereiltä, käyttäjiltä, 
käyttäjien perheenjäseniltä. 
Dokumentin tekeminen 
vaikutti syvästi minuun itseeni 
ja toivon, että se koskettaa 
myös katsojia.”

Dokumentti on tekstitetty 
englanniksi, mikä 
laajentaa merkittävästi 
ohjelman katsojakuntaa ja 
vaikutusmahdollisuuksia. 
Suunnittelemme sen laajaa 
levittämistä ja toivomme sille 

huomiota englantia puhuvilta katsojilta kaikkialla 
maailmassa.

UUSI TOImINNANJOHTAJA 
Syyskuussa SAT-7 PARSin toiminnanjohtajaksi 
ylennettiin Panayiotis Keenan. Hänellä on 
17 vuoden kokemus televisioalalta. 

SAT-7 PARS 
 -KANAVAN 
KUULUmISIA

Yahsatissa ohjelmillamme 
on kokonaan uusi 
yleisö; Iranin asukkaista 
kaksinkertainen määrä 
voi nyt katsoa SAT-7 
PARS -kanavaa. Koska 
satelliitissa ei ole muita 
kristillisiä kanavia, tämä 
on meille ainutlaatuinen 
mahdollisuus. 
Terence Ascott, 
SAT-7:n perustaja ja 
toiminnanjohtaja

“
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11 SAT-7 TÜRK  
-KANAVAN
KUULUmISIA
LISÄÄ SUORIA LÄHETYKSIÄ
Vuonna 2017 SAT-7 TÜRK lisäsi merkittävästi 
suorien lähetysten osuutta. Kolmen vuoden kuluessa 
kanava on kehittynyt viikoittaisesta puolen tunnin 
uutislähetyksestä laajaan valikoimaan suoria ohjelmia 
viitenä päivänä viikossa. Vuonna 2017 SAT-7 TÜRK 
esitti: 

• Elämästä – apologeettinen keskusteluohjelma, johon 
juontaja kutsuu teologeja ja muita asiantuntijoita 
keskustelemaan haastavista Raamatun aiheista. 
• Kotitekoinen – naisille suunnattu ohjelma, 
jonka osioiden teemat vaihtelevat ruuanlaitosta 
psykologiaan ja kulttuuriin, jotta turkkilaiset 
naiset rohkaistuisivat löytämään omat kykynsä ja 
käyttämään niitä. 
• Lasten kerho – mukaansatempaava interaktiivinen 
lastenohjelma, jossa lapsille tehdään tutuksi 
Raamatun kertomuksia, kristillistä musiikkia, taidetta 
ja kädentaitoja. 
• Rukouksen voima – katsojien haastaviin kysymyksiin 
vastaava ja heidän puolestaan rukoileva ohjelma. 
• Maailmankuva – ajankohtaisohjelma, joka tuo esiin 
kristillisiä näkökulmia ja terveen, toisia kunnioittavan 
keskustelun mallia.

Suorien ohjelmien lisääntyminen on ratkaisevasti 
parantanut SAT-7 TÜRKin kykyä vastata katsojiensa 
tarpeisiin. Suoriin ohjelmiin katsojat voivat soittaa 
kertoakseen näkemyksiään ja antaakseen kanavalle 
arvokasta palautetta. 
 
LISÄÄ mIEHISTÖÄ KANNELLE
Henkilökuntamme kasvu oli vuoden 2017 suuri 
rukousvastaus. Vuoden 2017 päättyessä Istanbulin 
studiossa oli 36 työntekijää. Ympärivuorokautisten 
lähetysten ylläpitoon sekä uuden, kiinnostavan 
sisällön tuottamiseen tarvitaan vahva ja sitoutunut 
työntekijäjoukko. Jumalan avulla tuotanto-osasto 

kasvoi riittävästi, jotta saatiin viikoittain tehdyksi 
viiden suoran ohjelman rinnalla myös nauhoitettuja 
asiaohjelmia ja sarjoja.

”Koko toimintavuoden ajan vahvistimme 
henkilökuntaamme koulutuksen, valmennuksen ja 
rohkaisun avulla. Haluamme jatkossakin panostaa 
työyhteisön hyvää henkeen ja tulokseen,” sanoo Melih 
Ekener, SAT-7 TÜRKin toiminnanjohtaja.

VAIKUTTAVA LYHYTELOKUVA 
Ohjaaja Ali Kerem Gülermenin johdolla 
tuotimme kesäkuukausina lyhytelokuvan Matka 
kotiin. Gülermen muokkasi käsikirjoituksen Ismail 
Serinkenin kirjan pohjalta. Tarina kuvaa erään 
miehen tietä elämän tarkoituksen löytämiseen. 
Siihen kuuluu ilmestyksiä ja tosi rakkauden 
puhtaimman merkityksen ymmärtäminen. Matka 
kotiin sai ensi-iltansa 21. syyskuuta 2017 Istanbulissa. 
 
TAISTELU NETTI-gOLJATIA VASTAAN
Vuoden 2017 loppupuolella kaikki SAT-7 
TÜRKin sosiaalisen median ja internetin viestimet 
olivat kahden kuukauden ajan suljettuina. 
Tilanne tuntui mahdottomalta. Emme voineet 
pitää yhteyttä katsojiimme emmekä julkaista 
informaatiota eri puolilla Turkkia asuville 
kristityille. Tästä takaiskusta huolimatta vuoden 
2017 kokonaistilastossa viestintä katsojien kanssa 
lisääntyi edellisvuoteen verrattuna. SAT-7 TÜRK 
näki läpi vuoden vaivaa tuottaakseen lyhyitä, 
sosiaalisessa mediassa helposti jaettavia videoita. 
Erityisesti video nimeltä Haluatko kuulla totuuden 
helluntaista kiinnosti ihmisiä myös tavanomaisen 
kohderyhmämme ulkopuolella. Se on osa 
ohjelmasarjaa, joka purkaa valheellisia myyttejä 
kristillisten juhlapyhien ja perinteiden ympäriltä. 
Videota katsottiin facebookissa yli 100 000 kertaa, 
vaikka kanavalla on siellä vain 34 000 seuraajaa.

1 2

3

4 5

 Juontajat Merve Savcı ja Esin Çamsun pitävät hauskaa lasten kanssa ohjelmassa Lasten kerho.  Ayda Danacıoğlu saa suorana lähetettävään 
Rukouksen voima -ohjelmaansa paljon todistuksia ja rukousaiheita.  SAT-7 TÜRKillä on nyt 36 työntekijää. Jokaisella heistä on ratkaiseva osuus 
siinä, että Jumalan rakkaus tulee näkyväksi Turkissa.  Kohtaus SAT-7 TÜRKin lyhytelokuvasta Matka kotiin, näyttelijöinä Öner Ateş ja Daniel 
Luibrand.  Juontaja Senem Ekener ja pastori Volkan Er analysoivat ajankohtaisia uutisaiheita kristillisestä näkökulmasta ohjelmassa Maailmankuva.
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VUOSIRAPORTTI 2017 Kymmenvuotisjuhlaansa varten SAT-7 KIDS tuotti 
erikoislähetyksen, jossa tuotantoryhmä vieraili pakolaisleirillä 

Libanonissa kuvaten pakolaislasten todistuspuheenvuoroja.

UUSI KANAVAPÄÄLLIKKÖ 
Toimittuaan monien vuosien ajan suosittujen ja 
vaikuttavien lastenohjelmien tuottajana Andrea 
Elmounayer aloitti uudessa tehtävässä SAT-7 
KIDSin kanavapäällikkönä vuoden 2017 alussa. 
Andrea on yksi pitkäaikaisimmista työntekijöistämme 
ja on tuottanut esimerkiksi suositun 
koulutusohjelmakokonaisuuden Minun kouluni. 
Kanavapäällikkönä yksi Andrean ensimmäisistä 
tehtävistä oli tavata Egyptin ja 
Libanonin studioiden uudet 
lastenohjelmien tuottajat ja 
käydä läpi uudet ohjelmaideat. 
Yhdessä jo pyörivien ohjelmien 
tuottajien kanssa saatiin aikaan 
toimivia suunnitelmia sisällön 
kehittämiseksi. 
 
mIKSI ON NÄIN? VASTASI 
JÄRKYTTYNEILLE LAPSILLE
SAT-7 KIDS tarttui toimeen, 
kun 26. toukokuuta Egyptin 
Minyassa bussillinen lapsia 
joutui aseellisen hyökkäyksen 
kohteeksi. Vain muutamia minuutteja ennen suoran 
lähetyksen alkua Miksi on näin? vaihtoi ohjelman 
teeman auttaakseen suoraan lähetykseen soittavia 
ahdistuneita lapsia. Juontaja Essam Nagy johdatti 
katsojat rukoukseen uhrien perheiden puolesta.   
 
UUdET KOTISIVUT
Uudet tablettikäyttöön sopivat, mukaansatempaavat 
ja vuorovaikutteiset kotisivumme otettiin käyttöön 
maaliskuussa 2017. Uudet sivut sisältävät hengellistä 
materiaalia kuten Raamatun tekstejä, hartauksia 
ja tietokilpailuja. Lisäksi on koulutusmateriaalia 
–  jaksoja ohjelmasarjoista Hauska maatila ja Minun 
kouluni sekä informaatiota lasten oikeuksista. Sivut on
tehty vuorovaikutteisiksi kahdella tasolla; tarjoamme 

lapsille mukavaa tekemistä väritystehtävien  ja 
pelien muodossa sekä mahdollisuutta tulla esitellyksi 
ohjelman juontajalle tai päästä esille ”viikon tähti”-
osiossa. 
 
10 VUOTTA mUKANA LASTEN ELÄmÄSSÄ
SAT-7 KIDS on ensimmäinen arabiankielinen 
televisiokanava, joka lähettää lapsille suunnattua 
kristillistä ohjelmaa ympäri vuorokauden. 

Kymmenen vuoden 
aikana SAT-7 KIDS on 
saavuttanut merkittäviä 
virstanpylväitä ja 
vaikuttanut miljoonien 
lasten ja aikuistenkin 
elämään viihdyttävillä, 
opettavaisilla ja 
hengellisesti ravitsevilla 
ohjelmilla. SAT-7 KIDS 
juhli kymmenvuotista 
taivaltaan 10. joulukuuta 
2017. 
 
SAT-7 KIDS 

vietti kymmenvuotisjuhlaansa lähettämällä 
erikoislähetyksen Libanonin studioltaan. Se julkisti 
uuden logonsa ja ohjelmien uuden graafisen ilmeen. 
 
LÄSNÄ SOSIAALISESSA mEdIASSA 
Monet lapset ja nuoret aikuiset ovat koukussa 
erilaisiin sosiaalisen median alustoihin. On 
elintärkeää, että lastenkanavana kehitämme 
läsnäoloamme niissä, jotta tavoitamme uusia 
katsojia. Siihen tarvitaan lyhytkestoista ja kiehtovaa 
materiaalia, joka kiinnittää lasten huomion ja 
herättää heidän uteliaisuutensa. Vuonna 2017 
keräsimme lyhytfilmeiksi lasten todistuksia ja 
tuotimme mininäytelmiä jaettavaksi sosiaalisessa 
mediassa.

SAT-7 KIdS
 -KANAVAN 
KUULUmISIA

Hyvää syntymäpäivää 
suosikkikanavalleni ja 
kaikille suosikkijuontajilleni: 
mariannelle, Elielle, Karenille, 
Kamalille, Joylle ja muille. 
Paljon onnea, siunauksia 
ja iloa teille ja mahtavalle 
kanavallenne!
Poika Libanonista

“
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Juontaja Randa Rizkalla (oikealla) keskustelee suorassa Sano se ääneen -ohjelmassa vieraansa Amany Shoukryn kanssa.

ottanut vastuulleen toiminnanjohtajan tehtävät, 
kunnes paikka täytetään. Avuksi perustettiin 
johtokunta, johon kuuluvat tuotantopäällikkö 
Samar Faysal, talouspäällikkö Boulos Naouni, 
SAT-7 AKATEMIAn kanavapäällikkö Juliana 
Sfeir, SAT-7 KIDSin kanavapäällikkö Andrea 
Elmounayer, ohjelmakoordinaattori Mirna Adaymi 
ja henkilöstökoordinaattori Tania Nahas.  
 
LIBANONIN STUdION KUULUmISIA 
Libanonin studiomme teki tilaa uuden kanavamme 
SAT-7 AKATEMIAn ohjelmatuotannolle 
vähentämällä tiloissaan vuokralla toimineiden 
muiden medioiden määrää. Vuokralaiseksi jäi vain 
BBC ARABIC. Tila on nyt tehokkaasti pääasiassa 
omassa käytössä. 

 PAAVI FRANSISKUS VIERAILI EgYPTISSÄ
Paavi teki 28. huhtikuuta historiallisen vierailun 
Egyptiin. Kun maassa kristitty vähemmistö 
oli äskettäin joutunut traagisten hyökkäysten 
kohteeksi, vierailu oli solidaarisuuden ja tuen 
ilmaus. SAT-7 ARABIC teki vierailusta neljä 
ajankohtaisohjelmaa. SAT-7 ARABIC hankki 
oikeudet myös kahteen paavista kertovaan 
dokumenttiin, jotka esitettiin vierailun päätyttyä.

HAASTATTELUSSA LIBANONIN PRESIdENTTI
Michel Aoun on Libanonin presidentti ja koko 
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan ainoa kristitty 
valtionpäämies. Hän toi rauhan sanomaa SAT-7 
ARABICin pääsiäisohjelmassa, jonka juontajana 
toimi Fady Bou Rached. Presidentti Aoun ilmaisi 
huolensa alueen uskonnollisen maaston jatkuvasta 
muutoksesta ja valitti sitä, että vähemmistöryhmänä 
kristityt ovat ensimmäiset, 
jotka joutuvat kärsimään 
kulloisestakin poliittisesta 
pyörteestä.

Presidentti Aoun kertoi 
lisäksi, että hänen 
tavoitteenaan on nostaa 
Libanon kansainvälisen 
uskonnollisen dialogin 
eturintamaan, koska hänen 
mielestään Libanon on 
monipuolinen eri kansojen, 
kulttuurien ja uskontojen 
sekoitus. Haastattelun 
päätteeksi presidentti pohti 
Jeesuksen ristinkuolemaa ja 
ylösnousemusta sekä kehotti 
Lähi-idän kansoja pitämään 
kiinni toivosta näinä vaikeina aikoina.  
 
REAgOINTIA TRAAgISIIN TAPAHTUmIIN 
Huhtikuun 9. päivänä pommi repi hajalle 
palmusunnuntain ehtoollisjumalanpalveluksen 
St. Georgen kirkossa Tantassa, Egyptissä. 
Kuolonuhreja oli 29 ja loukkaantuneita 
paljon enemmän. Samana päivänä räjähti 
itsemurhapommi St. Markin katedraalin 
ulkopuolella Aleksandriassa. Kirkossa johti 
parhaillaan jumalanpalvelusta koptikirkon johtaja 
Tawadros. ISIS otti kontolleen molemmat iskut.

SAT-7:n tuotantoryhmä vieraili kirkoissa ja 
keskusteli tapahtumista järkyttyneiden ihmisten 
kanssa. SAT-7 ARABIC teki erikoislähetyksen 
ohjelmasarjaan Siltoja antaen puheenvuoron 
sureville ja ahdistuneille sunnuntain tapahtumien 
silminnäkijöille. Ohjelmassa haastateltiin myös 
Egyptin ortodoksikirkon, evankelikaalisten 
kirkkojen ja katolisen kirkon edustajia, jotka 

korostivat kristittyjen yhteyttä 
alueen suurien haasteiden ja 
vainojen edessä. 
 
LOHdUTUSTA 
ÄIdEILLE JA LAPSILLE 
SAT-7 ARABICin naisille 
suunnattu ohjelma Sano se ääneen 
astui myös osaltaan lohduttajan 
tehtävään, kun Minyassa, 
Egyptissä lapsia kuljettanut 
bussi joutui hyökkäyksen 
kohteeksi. Välikohtauksessa 
26. toukokuuta kuoli ainakin 
28 kristittyä. Äidit soittivat 
ohjelmaan kertoakseen 
huolistaan ja peloistaan. 
Erikoislähetyksessä tarjosimme 
äideille sielunhoitoa ja 

esirukousta sekä ohjeita lasten pelkojen ja 
kysymysten kohtaamiseen. 
 
JOHTO VAIHTUI 
Maaliskuussa Albert Fawzi valittiin SAT-7:n Egyptin 
toiminnanjohtajaksi. Lisäksi uusiin tehtäviinsä 
asetettiin John Adly tuotantopäällikkönä ja Sherif  
Wahba neuvoa-antavana tuottajana.

SAT-7:n Libanonin toimistolla 
tapahtui henkilöstövaihdoksia. SAT-7:n 
apulaistoiminnanjohtaja Rita Elmounayer on 

SAT-7 ARABIC
 -KANAVAN
KUULUmISIA

SAT-7 ARABICin uudesta 
tuotannosta oli suoria 
lähetyksiä.

Vuonna 2017

78 % SAT-7 ARABICin 
kaikista ohjelmista oli 
arabian kielellä tehtyjä.

41 % 

78 % 
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-KANAVAN 
KUULUmISIA
UUdEN KANAVAN ENSIASKELEET
Vuoden 2017 alussa allekirjoitettiin SAT-7 
AKATEMIAlle sopimus satelliitin käytöstä. Keväällä 
ja kesällä SAT-7 ARABICin ohjelmajohtaja George 
Makeen tapasi Egyptissä ja Libanonissa uudet 
tuottajat ja yhteistyökumppanit keskustellakseen 
kanavan sisällöstä.

KANAVALLE UUSI JOHTAJA 
Kanavapäälliköksi nimitettiin Juliana Sfeir, 
jolla on monien vuosien kokemus luovien 
koulutusohjelmien tuottamisesta. Sfeirin tehtävä 
on yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa arvioida 
ohjelmaehdotukset ja koota ohjelmarunko, joka 
parhaiten palvelee katsojien tarpeita. ”Odotan innolla, 
että tämä kanava tuo oppia pakolaislapsille ja muille 
toiminta-alueemme vähäosaisimmille lapsille, nuorille, 
vanhemmille ja huonosti varustetuille opettajille,” Sfeir 
sanoo.  
 
VALmISTAUTUmISTA TOSITOImIIN 
Jotta SAT-7 AKATEMIA saatiin käyntiin, oli 
tarpeen ottaa useita askelia lähes samanaikaisesti. 
Luotiin uusia työpaikkoja ja mainostettiin niitä 
muilla arabiankielisillä kanavillamme. SAT-7:n 
hankehallinto-osasto teki tiivistä yhteistyötä 
kanavan johdon kanssa vahvistaakseen suhteita ja 
kumppanuuksia kolmannen sektorin toimijoihin. 
Uusia ohjelmia tehtiin tai käyttöoikeuksia hankittiin 
ja ensimmäisten viikkojen ohjelma-aikataulut lyötiin 
lukkoon.   
 
LOPULTA EETTERISSÄ 
Syyskuun ensimmäisenä päivänä 2017 tuli todeksi 
SAT-7:n unelma tuottaa ympäri vuorokauden 
koulutusta ja sosiaalista kehitystä edistävää ohjelmaa 
miljoonille arabeille. SAT-7 AKATEMIA aloitti 
toimintansa. Kuukausia kestäneen perusteellisen 
valmistautumisen jälkeen koko työryhmä riemuitsi, 
kun ensimmäinen lähetys alkoi. Kanavaa 

mainostettiin inspiroivalla kymmenen suoran 
ohjelman sarjalla, jossa oli monia kuuluisia vieraita. 
Sarjaa AKATEMIA: Enemmän kuin koulutusta isännöi 
Milad Hadchiti kahden tunnin ajan kymmenenä 
iltana. Useat keskeiset SAT-7:n työntekijät 
liittyivät mukaan avaamaan keskustelua uuden 
kanavan ”pylväistä”: koulutuksesta, terveydestä 
ja sosiaalisesta kehityksestä. Kanavan aloitettua 
toimintansa monet Libanonin koulutus-, terveys-, 
media- ja kehityssektorien kunnioitetut edustajat 
vierailivat ohjelmassa ilmaisemassa ilonsa uudesta 
koulutuskanavasta.  
 
VERKKOKOULUTUSTA 
UUdELLE SUKUPOLVELLE 
Varmistaaksemme SAT-7 AKATEMIAn ohjelmien 
laajimman mahdollisen vaikutuksen, loimme vuoden 
2017 aikana verkko-oppimisympäristön. Katsojat 
voivat kirjautua siihen kannettavilla tietokoneilla, 
tableteilla ja kännyköillä, luoda oman profiilin ja saada 
kurssitarjonnan sormenpäihinsä. Verkkokirjastossa 
on tarjolla laaja oppimateriaali ja haulla voi helposti 
löytää itselle tarpeelliset materiaalit. 
 
SEURANTAmATKALLA  
SAT-7:n uusi koulutus- ja kehitysosasto avasi 
marraskuussa koulutuskeskuksen yhteistyössä 
paikallisen Biladi-järjestön kanssa. Koulutuskeskus 
sijaitsee Libanonin vuorilla ja opettaa 75 
syyrialaislasta, joilla muuten ei ole mahdollisuutta 
päästä kouluun. Osana tätä prosessia koulutus- ja 
kehitysosastomme tavoitteena on selvittää SAT-7 
AKATEMIAn ohjelmien vaikuttavuutta, arvioida, 
millaisilla ohjelmamuutoksilla sitä voidaan parantaa 
ja millaisille uusille ohjelmille on tarvetta.

1 2

3

4 5

 SAT-7 AKATEMIAn kanavapäällikkö Juliana Sfeir vierailee pakolaisleirillä ja neuvoo lapsille kanavansa ohjelmien katselua kännykkä-
sovelluksella.  Juontaja Milad Hadchiti (vasemmalla) ja hänen vieraansa Hoda Abou Jaoude ohjelmassa AKATEMIA: Enemmän kuin koulutusta.

 Opettaja Libanonin koulussamme käyttää Minun kouluni -ohjelmaa ranskan opettamiseen syyrialaisille pakolaislapsille.  Juontaja Ihab 
Maged haastattelee naisvierasta ohjelmassa Valmentaja.  Kulissien takana SAT-7 AKATEMIAn mainosvideon tuotannossa.
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SAT-7 KIdS

SAT-7 TÜRK

LASTEN ARVOSTUSTA
SAT-7 KIDSin kymmenvuotisjuhlan kunniaksi 
lähetettiin joulukuussa ohjelmakokonaisuus, jossa 
hauskaan suoraan ohjelmaan liittyi inspiroiva 
ohjelma lapsista, jotka ovat selvinneet suurien 
vaikeuksien yli. Puolitoistatuntisen ohjelman 
sankareina olivat neljä upeaa lasta, joiden 
elämässä on ollut tragediaa ja koettelemuksia. 
Yksi ohjelman tarinoista kertoi kahdesta 
palestiinalaisesta veljeksestä, joiden vanhemmat 
erosivat ja sitten hylkäsivät poikansa. Pojat ovat 
selvinneet tuskastaan purkamalla tunteensa 
liikuntaan. He ovat nyt lahjakkaita tanssijoita.  

URAAUURTAVA OHJELmA 
Vuonna 2017 aloimme tuottaa uutta ohjelmasarjaa 
Tähtien kaupunki. Se avaa ennennäkemättömän 
yhteyden vammaisten ja ei-vammaisten lasten välille 
ottaen molemmat mukaan ohjelman työpajoihin. 
Ohjelman tavoitteena on tuoda julki ne taistelut 
ja koettelemukset, joista alueen vammaiset ihmiset 
joutuvat kärsimään. Ohjelman yhteistyöhön 
perustuva lähestymistapa on suureksi hyödyksi 
kaikille sen tekijöille, kun vammaiset lapset saavat 
itseluottamusta uusissa tilanteissa selviämisestä 
ja muut lapset oppivat leikin ohessa oikeaa 
suhtautumista vammaisiin ikätovereihinsa.

KUNNIOITTAVAA KESKUSTELUA
Marraskuussa SAT-7 TÜRK aloitti uuden suoran 
keskusteluohjelman. Maailmankuva analysoi 
merkittäviä uutisia ja ajankohtaisia teemoja 
kristillisestä näkökulmasta. Ohjelma-ajatus 
syntyi halusta edistää tervettä ja kunnioittavaa 
keskustelua ajankohtaisista asioista. Turkissa 
yhteiskunnan jakautuminen on parhaillaan 
kärjistymässä. Toivomme, että Maailmankuva 
voisi olla väylä, jossa katsojat voivat ilmaista 
erilaisia mielipiteitään tavalla, joka edistää 
ihmisten ymmärrystä ja vähentää heidän 
ennakkoluulojaan. 

YHTÄ RUKOUKSESSA 
SAT-7 TÜRKin ohjelmista eniten katsojapalautetta 
vuoden 2017 aikana sai Rukouksen voima. Turkissa 
on 79 miljoonaa asukasta, joista kristittyjä on vain 
0,2 prosenttia. Monet kristityt ovat yksin eikä heillä 
ole seurakuntayhteyttä. Rukouksen voima lähetettiin 
vuonna 2017 kolmena päivänä viikossa, ja se antaa 
katsojille mahdollisuuden soittaa ohjelmaan ja 
jakaa rukousaiheitaan. Juontaja Ayda Danacioglu 
rukoilee suorassa ohjelmassa esimerkkinä siitä, miten 
kristittyjen tulee rukoilla toistensa puolesta. ”Jumala 
auttaa meitä selviytymään arkemme ongelmista, kun 
kannamme toisiamme rukouksessa,” hän sanoo.

SAT-7 AKATEmIA
mINUN KOULUNI
Suosittu koulutelevisio-ohjelma Minun kouluni on 
tarjonnut laadukasta koulutusta pakolaislapsille ja 
muille alueen vähäosaisille vuodesta 2015 alkaen. Nyt 
se on siirtynyt uudelle SAT-7 AKATEMIA -kanavalle 
mutta opettaa edelleen opetussuunnitelman 
ydinaineita: matematiikkaa, luonnontietoa, 
äidinkieltä, englantia ja ranskaa. Lisäksi ohjelmassa 
on monia hauskoja ja silmiä avaavia osioita, joiden 
aiheet vaihtelevat ympäristönsuojelusta tanssiin, 
tarinankerrontaan ja lasten oikeuksien suojeluun. 
Minun kouluni lähetetään useita kertoja päivässä, jotta 
saadaan katetuksi kohdealueen eri aikavyöhykkeet 
Marokosta Persianlahdelle. 
 

OLETKO VARmA? 
Lasten elämänlaadun parantamiseksi on 
välttämätöntä tarjota ohjausta niille, jotka 
vaikuttavat heidän elämäänsä eniten. 
Oletko varma? opettaa vanhempia vaalimaan
tervettä suhdetta lapsiinsa ja ottamaan aktiivisen 
roolin lastensa koulunkäynnin tukemisessa. 
Tutkimukset osoittavat, että vanhemmilla 
on merkittävä vaikutus lapsen käytökseen, 
koulumenestykseen ja tunne-elämän tasapainoon. 
Oletko varma? seuraa kouluvuoden kulkua ja opettaa 
vanhemmille keinoja olla läsnä lapsiaan varten, 
vahvistaa lastensa hyvinvointia ja auttaa heitä 
oppimaan.

OHJELmIEN  
TOP 10

SAT-7 ARABIC
NAISTEN ASIAT ETUALALLA
Yksi SAT-7 ARABICin pitkäaikaisimmista 
ohjelmista on Neula ja uusi lanka. Se jatkoi 
rohkeasti ajankohtaisiin asioihin tarttumista. 
Alkuvuoden väkivaltaisuuksien jälkeen ohjelma 
tuotti erikoislähetyksen auttaakseen Egyptin 
terrorismin uhreja. Ohjelmaan kutsuttiin 
vieraaksi Nelly Yousef, jonka äiti ja sisar kuolivat 
kirkkoon suunnatussa pommi-iskussa. Juontajat 
keskittyivät traumasta eheytymiseen ja surevien 
omaisten auttamiseen.

 

PERUSKYSYmYKSEN ÄÄRELLÄ
Maaliskuussa kanavalla alkoi uusi ajatuksia 
herättävä ohjelma. Sen lähtökohtana on kysymys, 
johon moni törmää jossain elämänsä vaiheessa. 
Onko tärkeää olla kristitty? pohtii katsojien kysymyksiä 
ja tarjoaa vastauksia kristillisestä uskosta käsin. 
Ohjelman juontaja, isä Ramzi Jreij johdattaa katsojia 
epävarmuuden ja kysymysten läpi elämää muuttaviin 
valintoihin. ”Jeesuksen läsnäolo maailmassa on 
totuus, joka ei koskaan vanhene. Voimme aina oppia 
siitä jotain uutta,” uskoo isä Ramzi.

SAT-7 PARS
LASTEN ARVOSTUSTA 
Interaktiivinen suora ohjelma Tytön maailma on 
saavuttanut suuren suosion. Ohjelma on suunnattu 
persian kielen eri murteita puhuville 8–15-vuotiaille 
tytöille ja siinä keskustellaan asioista, joista Lähi-idän 
kulttuurit yleensä vaikenevat. Ohjelma on saanut 
innostunutta palautetta kohderyhmältään Iranista 
ja Afganistanista. Ohjelman juontaja Parastoo 
Poortaheri toimii myönteisenä roolimallina näille 
tytöille, joista monilla ei ole elämässään muita 
kristillisiä vaikutteita. Vuosi 2017 oli Tytön maailman 
ensimmäinen tuotantokausi.   
 

ENSImmÄINEN SUORA NUORTENOHJELmA
Nuoret aikuiset muodostavat 60 % väestöstä 
persian kielen murteita puhuvissa maissa. 
On elintärkeää saavuttaa tämä ikäryhmä 
laadukkailla ohjelmilla. Lokakuussa SAT-7 
PARS aloitti ensimmäisen nuorille 
suunnatun ohjelmasarjansa nimeltä 4:12. 
Suoran ohjelman tavoitteena on tuoda 
kristillinen kulttuuri sellaisten nuorten 

katsojien näkyviin ja ulottuville, jotka muuten eivät 
ehkä koskaan siihen törmäisi. Juontajina toimii 
kaksi nuorta iranilaista kristittyä, jotka ymmärtävät 
nuorten katsojien kysymyksiä ja samalla osoittavat, 
että on mahdollista elää täyttä elämää Jumalan 
seurassa. Ohjelman nimen taustalla on 1. Tim. 
4:12: ”Kenenkään ei pidä väheksyä sinua nuoruutesi 
vuoksi. Näytä sinä uskoville hyvää esimerkkiä 
puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa 
ja puhtaudessa.”
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Kaikki SAT-7:n kanavat ovat aktiivisia sosiaalisessa 
mediassa. Yleisömme voi ottaa meihin yhteyttä 
facebookissa, YouTubessa, Telegramissa, Viberissä, 
WhatsApissa, Twitterissä ja Instagramissa. 
Vastaamme kysymyksiin ja pyyntöihin sekä 
kuuntelemme katsojiemme ainutlaatuisia 
elämäntarinoita.

SAT-7:llä on yli 50 facebook-sivua, jotka saivat 
vuonna 2017 yhteensä 7,4 miljoonaa tykkäystä, 
620 000 kommenttia ja 770 000 jakoa. Facebook-
videoidemme yhteenlaskettu katsojamäärä on 
vuonna 2017 edellisvuodesta kolminkertaistunut 37 
miljoonaan katsomiskertaan. 
 
 
 
 

SAT-7:n kahdeksan eri YouTube-kanavan 
yleisöaktiivisuus kasvoi vuoden mittaan tasaisesti. 
Vaikka vuonna 2017 YouTubessa videoitamme 
katsottiin 2,5 miljoonaa tuntia, tuo luku on kuitenkin 
vain 0,15 % niistä tunneista, jotka katsojamme 
viettävät katsoen ohjelmiamme satelliittitelevisiosta. 
 
SISÄINEN TOdISTUSARKISTO
Vuonna 2017 kehitimme järjestelmän kerätäksemme 
turvallisen tietokannan katsojakontaktitiimin 
keräämistä katsojien todistuksista. Todistukset 
käännetään ja niiden tietosuojakysymykset 
tarkistetaan, arka informaatio poistetaan ja nimet 
muutetaan. Näin suojelemme katsojiamme. 

 
SIELUNHOITOA 
Kun katsoja pyytää sielunhoitoa, hänen pyyntönsä 
otetaan vakavasti katsojakontaktiosastollamme, 
joka toimii kolmessatoista eri Euroopan, Lähi-
idän ja Pohjois-Afrikan maahan perustetussa 
puhelinneuvontakeskuksessa. Niistä kymmenen 
palvelee arabiaa puhuvia katsojia, kaksi persian 
eri murteita puhuvia ja yksi turkin puhujia. 
Näistä keskuksista katsojat saavat sielunhoitoa ja 
tukea. Vuonna 2017 arabiaa puhuvien katsojien 
puhelinkeskukset ottivat vastaan yhteensä 1 200 
soittoa ja 120 tekstiviestiä.
 
mOBIILISOVELLUKSIA
SAT-7:llä on neljä ilmaista mobiilisovellusta sekä 
Android- että iOS-puhelimille; SAT-7 ARABIC, SAT-7 
KIDS, SAT-7 PARS ja SAT-7 TÜRK. Jokainen niistä 
avaa pääsyn suoraan ohjelmaan, ohjelma-aikatauluun ja 
suosituimpiin videoihin vastaavalle YouTube-kanavalle. 
 
Vuonna 2017 SAT-7:n sovelluksia ladattiin 24 000 
kertaa. Määrä kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. 
Enemmistö latauksista tapahtuu Lähi-idän ja 
Pohjois-Afrikan ulkopuolella.

Vuonna 2017 
SAT-7:n Facebook-

sivujen videoilla 
oli kaikkiaan

37 milj. 
katselukertaa

Vuonna 2017 
SAT-7:n sovelluksia 
ladattiin yhteensä 

24 000
kertaa.

Olen katsonut ohjelmianne 
säännöllisesti 15 vuoden ajan. Kiitos, 
että jaatte Jumalan rakkautta niille, 
joilla ei ole pääsyä internettiin ja 
joille ainoa tiedon lähde on televisio. 
muistakaa minua rukouksissanne.
Adham Omanista

Asumme maassa, jossa ei ole 
arabiankielistä koulua. Siksi 
katsomme melkein kaikki 
kanavanne ohjelmat, erityisesti 
minun kouluni. Olemme kiitollisia!
SAT-7 KIDSin katsoja Venäjältä

“ “

YLEISÖN 
SITOUTTAmINEN

“ “minulle on suuri siunaus saada olla 
yhteydessä SAT-7 PARSiin, kun elän 
ensimmäisiä vuosiani Jeesuksen 
kanssa. Ohjelmienne avulla olen 
kasvanut paljon ja voin nyt jakaa 
toisille, mitä olen oppinut. 
Armin Iranista

Vankilassa sain kristittyjä ystäviä ja aloin 
lukea heidän Raamattuaan. Vapauduttuani 
en ole saanut mistään Raamattua eikä 
minulla ole ketään, kenen kanssa puhuisin 
uskonasioista. Televisiosta löysin teidät. 
Täällä ei juuri ole kirkkoja, joten arvostan 
kovasti apuanne.
Berk Turkista

KONTAKTIT SAT-7:AAN VUONNA 2017

mITÄ YLEISÖN SITOUTUmINEN ON? 
Katsojien sitoutuminen tarkoittaa, että katsoja on 
ollut yhteydessä katsojakontaktitiimiimme yhden 

tai useamman kerran puhelimitse, tekstiviestillä 
tai sosiaalisen median alustoilla yhdestä 

keskustelunaiheesta.
+31%
edellisvuoteen verrattuna

235 000 
yhteydenottoa vuonna 2017

Facebook-
kommentit

78 %

Puhelin
2,2 % Tekstiviesti

0,7 % Sähköposti
1,7 % Verkkolomake

0,1 %
WhatsApp

5,5 %
Telegram

5,0 %
Viber
0,2 %

Puheposti
0,8 %

YouTube
5,5 %
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SAT-7 PARSin katsojat käyttävät eniten 
Telegram-palvelua, joka on WhatsAppin 
kaltainen venäläistaustainen sovellus. 
Telegram oli kuitenkin estetty Iranissa 
joulukuun loppupuoliskolla poliittisten 
mielenosoitusten vuoksi. WhatsApin 
käyttö kymmenkertaistui edellisvuoteen 
verrattuna.

SAT-7 ARABIC

SAT-7 PARS

Facebook-videoiden 
katselukertoja oli yhteensä

35 milj.
Se on merkittävä 

kasvu edellisvuoden 
19 miljoonasta.

Tykkäyksiä: 2,8 miljoonaa
Kommentteja: 156 000
Jakoja: 600 000

23 000
uutta seuraajaa 
Facebookissa.

Määrä kasvoi 3 000:lla 
edellisvuodesta.

Tykkäyksiä: 62 000
Kommentteja: 3 700
Jakoja: 8 000

Kuulumisia 19 %
Esirukouspyyntöjä 16 %
Pyyntöjä päästä mukaan lähetykseen 13 %

Kuulumisia 28 %
Esirukouspyyntöjä 11 %
Rohkaisevaa palautetta 34 %

2,3
miljoonaa tuntia

katselua
YouTubessa

Katselukertoja: 24 miljoonaa
Kommentteja: 11 500
Jakoja: 330 000
Edellisvuodesta YouTube-katselukertojen määrä 
kasvoi 8 miljoonalla. Kommenttien ja jakojen määrä 
kaksinkertaistui.

2x
enemmän YouTube-

kanavan tilaajia

Tilaajia: 4 100
Katselukertoja: 400 000
Kommentteja: 500
Jakoja: 7 000
Iranissa YouTuben käyttö on estetty.

3 200
WhatsApp-
keskustelua

OTTAA YHTEYTTÄ

50 %
kaikista katsojien 

yhteydenotoista tuli 
Telegram-palvelun

kautta.

12 000 
yhteydenottoa. 
Määrä kasvoi 
edellisvuodesta 
8 300:lla.

Edellisvuoteen verrattuna yhteydenotot 
SAT-7 ARABIC:iin ovat vähentyneet puolella 
WhatsAppin, perinteisen soittamisen, 
tekstiviestien ja sähköpostin osalta. 
Nuorempi yleisömme viestii kanssamme 
luontevammin Facebookin ja YouTuben 
kautta varsinkin suorien lähetysten aikana.

 

Keskusteluja oli 

puhelimitse 

34 %
enemmän

kuin vuonna 2016

YouTube- 
videoita katsottiin

tuplasti
enemmän

edellisvuoteen 
verrattuna

SAT-7 TÜRK

SAT-7 KIdS
Facebook-videoiden 

katselukertoja yhteensä
 

1,9 milj.
Määrä kolminkertaistui

edellisvuodesta

Tykkäyksiä: 320 000
Kommentteja: 22 000

Jakoja: 35 000

Esirukouspyyntöjä 37 %
Kysymyksiä kristinuskosta 27 %

Pyyntöjä Raamatun lähettämisestä 15 %

Syntymäpäiväonnittelu ohjelmassa 45 %
Suoran lähetyksen interaktiivinen osio 24 %

Toiveet ohjelmien sisällöstä 9 %

Katselukertoja: 172 000
Kommentteja: 175

Jakoja: 1 700

Edellisvuodesta 

2x
määrä keskusteluja 

WhatsAppissa

WhatsApp-keskusteluja: 2 000
Puhelinkeskusteluja: 920

Sähköpostivaihtoa: 3 300

Puhelinkeskusteluja: 900
Sähköpostivaihtoa: 250

Facebook- 
videoita katsottiin 

3x
enemmän
edellisvuoteen

verrattuna

Tykkäyksiä: 32 000
Kommentteja: 3 700

Jakoja: 4 600
Katselukertoja: 576 000

SAT-7 TÜRKin kohdeyleisö on pienempi 
kuin muiden kanaviemme, mutta 
prosentuaalisesti olemme kokeneet 
merkittävää kasvua. Vuonna 2017 
facebook-tykkäysten määrä kasvoi 
54 prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Katselukertoja: 3,7 milj.
Kommentteja: 1 000

Jakoja: 19 000

11000
uutta tilaajaa 
YouTubessa

YLEISImmÄT SYYT



SAT-7:N 
HENKILÖKUNTA

SAT-7:n henkilökuntaa poseeraamassa leikkimielisessä “bändikuvassa” kansainvälisen toimiston tiiminrakennusretriitissä Kyproksella.

Vuonna 2017 SAT-7:n työntekijäjoukko kasvoi 
edelleen. Vuoden päättyessä meillä oli 216 
työntekijää 12 eri paikassa. Nämä työntekijät ovat 
joko SAT-7:n palkkaamia tai kumppanijärjestöjen 
lähettämiä. 
 
SAT-7:llä on työntekijöitä 27 eri maasta: 
Alankomaista, Albaniasta, Brasiliasta, Bulgariasta, 
Egyptistä, Etelä-Afrikasta, Iranista, Iso-
Britanniasta, Jordaniasta, Kanadasta, Kreikasta, 
Kyprokselta, Libanonista, Norjasta, Palestiinasta, 
Ranskasta, Romaniasta, Ruotsista, Saksasta, 

Suomesta, Syyriasta, Tanskasta, Tunisiasta, 
Turkista, Ukrainasta, Venäjältä ja Yhdysvalloista.  
Maailmanlaajuisesti apunamme on lisäksi 315 
freelanceria ja vapaaehtoista, jotka antavat aikaansa 
ja lahjojaan SAT-7:n käyttöön. 
 
Vuonna 2017 toteutimme useita 
tiiminrakennusharjoituksia ja johtajuusseminaareja 
auttaaksemme henkilöstöä sopeutumaan 
organisaation muutoksiin, uuden kanavan 
perustamiseen ja uuteen tiimityön malliin.

SAT-7:N  
KANSAINVÄLINEN 
TOImISTO

Terence Ascott 
perustaja
toiminnan- 

johtaja

Rita Elmounayer 
kanavajohtaja, 

apulais- 
toiminnan- 

johtaja
 

Mukana 
vuodesta 1996

Irén Frändå 
talousjohtaja 

 
Mukana 

vuodesta 2014

Olga Messios 
Henkilöstöjohtaja 

 
Mukana 

vuodesta 2018

Andrew Hart 
tekninen johtaja 

 
Mukana 

vuodesta 2010

LÄHI-IdÄN JOHTOTIImI  
SAT-7:n Lähi-idän johtotiimin jäsenet edustavat kaikkia osastojamme ja työmme 
sektoreita. Tiimi kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan organisaatiomme 
toiminnasta, talousasioista ja kanavien työstä. SAT-7:n johto arvioi työmme edistymistä 
ja laatua sekä luo strategiaa tulevaisuuden hankkeille.

KANSAINVÄLISEN TOImISTON OSASTOT
Kansainvälisessä toimistossamme Kyproksella on 60 työntekijää toiminnallisina 
osastoina, jotka huolehtivat SAT-7:n kaikkien kanavien hallinnosta ja kehittämisestä 
sekä tukipalveluista muille toimistoille ja yhteistyökumppaneille.

• Tekniikka/Tietotekniikka/Lähetystekniikka 
Tekninen johtaja Andrew Hart

• Henkilöstöosasto 
Henkilöstöjohtaja Olga Messios

• Kehittämisosasto
Kehittämisjohtaja David Middleton

• Viestintäosasto
Viestintäjohtaja Mette Swartz

• Talous-, lakiasiain ja toimistopalvelujen osasto
Talousjohtaja Irén Frändå

• Hankehallinto-osasto
Projektipäällikkö Nicoletta Michael

David Middleton 
kehittämisjohtaja 

Mukana 
vuodesta 2010

VUOdEN 2017 AIKANA

55 % 45 %
SAIMME 29 UUTTA 

TYÖNTEKIJÄÄ
14 TYÖNTEKIJÄÄ 
SIIRTYI MUUALLE
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SAT-7:N 
KANSAINVÄLINEN 
NEUVOSTO

1  Roy Kemp
SAT-7:n kansainvälisen neuvoston 
taloudenhoitaja, Iso-Britannian 
tukitoimiston johtokunnan pj.

 
2  Irén Frändå

SAT-7:n talousjohtaja 
 

3  Michel Jalakh
Hänen tilallaan on nyt 
Souraya Behealany, 
Lähi-idän kirkkojen neuvoston 
pääsihteeri
 

4  Habib Badr
SAT-7:n kansainvälisen 
neuvoston pj., Beirutin kansallisen 
evankelisen kirkon johtava pastori

 
5  Rita Elmounayer

SAT-7:n kanavajohtaja ja 
apulaistoiminnanjohtaja 

6  Bill Schwartz
Kyproksen ja Persianlahden 
alueen anglikaanikirkon johtaja, 
pastori

7  Marcos 
Koptiortodoksikirkon Shoubra El 
Kheiman hiippakunnan piispa, 
Egypti

 
8  Safwat El Baiady 

Egyptin protestanttisten kirkkojen 
emeritusarkkipiispa

9  Sebouh Sarkissian
Armenian ortodoksikirkon 
arkkipiispa, Iran

10  Rudy Zimmer 
SAT-7 Brasilian tukitoimiston 
johtokunnan pj.

11  Åslaug Ihle Thingnæs 
SAT-7:n kumppanineuvoston pj.

12  Melih Ekener 
SAT-7 TÜRKin toiminnanjohtaja

13  Mike Bassous 
Libanonin Raamattuseuran 
pääsihteeri (edustaa 
Yhdistyneitä raamattuseuroja)

14  Tamar Karasu 
Turkin Raamattuseuran 
pääsihteeri, SAT-7 TÜRKin 
johtokunnan pj.

15  Terence Ascott 
SAT-7:n perustaja ja 
toiminnanjohtaja

16  Mehdad Fatehi 
Iso-Britannian farsinkielisen 
teologisen opiston perustaja ja 
toiminnanjohtaja

17  Andrew Hart 
SAT-7:n tekninen johtaja

18  Timo Reuhkala
SAT-7:n Euroopan johtokunnan 
edustaja, pastori

19  Billy Hellmark 
Aiempi SAT-7:n 
kumppanineuvoston pj.

20  Hany Boghossian 
SAT-7:n Kanadan tukitoimiston 
johtokunnan pj. 

21  Peter B. Schulze
SAT-7:n USA:n tukitoimiston 
johtokunnan pj.

2

3 4

14
1516

17
18

19

20
13

KUVASTA PUUTTUVAT: 
Metropoliitta Gregorios 
Yohanna Ibrahim 
Aleppon metropoliitta, Syyrian 
ortodoksikirkko(kidnapattiin 
Syyriassa 2013)

 “Veli Ziya”  
SAT-7:n kansainvälisen neuvoston 
sihteeri, turkkilainen tiedemies, kirjailija 
 
David Middleton 
SAT-7:n kehittämisjohtaja  
 
Panayiotis Keenan 
SAT-7 PARSin toiminnanjohtaja 
 
Avak Asadourian 
Irakin armenialainen kirkko
 
Francis Husson 
SAT-7:n kumppanien edustaja 
 
Paul Sayah 
Maroniittipatriarkaatin edustaja 
 
Tat Stewart 
SAT-7 PARSin johtokunnan pj., pastori 

5

6
7

21

8
9

10

11

12

1

SAT-7:N
HALLINNON
RAKENNE

Kansainvälinen 
neuvosto

Tukitoimistojen 
johtokuntien pj.:t

Toiminnan- 
johtaja

Henkilöstö

Toimeenpaneva
johtokunta

Kansainvälinen 
hallintotiimi

Kumppani- 
neuvosto

Lähi-idän 
johtotiimi
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SAT-7:N
KANSAINVÄLINEN 
RAKENNE

SAT-7:n  
Kansainvälinen

rahasto (Kypros)

SAT-7 Media
Services Oy

(Kypros)

SAT-7 Egypti

SAT-7 
Kanada

SAT-7 
Yhdys-
vallat

SAT-7 
Eurooppa

SAT-7 
Brasilia 

SAT-7 TurkkiSAT-7 Libanon

 
Screen 

Changers UK
 

SAT-7 K&K 
kansainvälinen

 
SAT-7 K&K 
Yhdysvallat

 
SAT-7 K&K 

Ruotsi

Kanava- ja tuotantotoimistot

Juridisesti itsenäiset
tukitoimistot

SAT-7:n koulutus ja kehitys (K&K)

SAT-7 
Iso-

Britannia

SAT-7 
Etelä-

Afrikka

SAT-7 PARS 
Kypros ja

Iso-Britannia

Vuonna 2017 SAT-7:n kansainväliseen 
rakenteeseen liittyi virallisesti rekisteröity Brasilian 
tukitoimisto. Lisäksi Hongkongissa järjestäytyi uusi 
vapaaehtoisten toimikunta edistämään SAT-7:n 
tunnettavuutta Aasiassa.

SAT-7:n koulutus- ja kehitysosaston (K&K) 
perustaminen on tuonut mukanaan uusien 
tukiosastojen syntymisen Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin. 

Olemme jättäneet anomuksen kansainvälisen 
koulutus-ja kehitysosaston rekisteröimiseksi myös 
Kyproksella. Tämä osasto auttaa löytämään 
rahoitusta yhteiskunnallisesti vaikuttaville ja 
sosiaalista kehitystä edistäville ohjelmille SAT-7:n 
kaikilla kanavilla sekä niihin liittyville hankkeille 
(esim. Libanoniin perustettu kulttuuri- ja 
koulutuskeskus).

Cyprus, July 2017

KANSAINVÄLINEN
HALLINTOTIImI

1  Rita Elmounayer 
SAT-7:n kanavajohtaja ja 
apulaistoiminnanjohtaja 

2  Terence Ascott 
SAT-7:n perustaja ja toiminnanjohtaja 

3  David Middleton 
SAT-7:n kehittämisjohtaja

4  Melih Ekener 
SAT-7 TÜRKin toiminnanjohtaja 

5  Andrew Hart 
SAT-7:n tekninen johtaja

6  Rachel Fadipe 
SAT-7:n Iso-Britannian tukitoimiston 
toiminnanjohtaja

7  George Makeen
SAT-7:n arabiankielisten kanavien 
ohjelmajohtaja

8  Fadi Sharaiha
SAT-7:n Kanadan tukitoimiston 
toiminnanjohtaja

9  Kurt Johansen  
SAT-7:n Euroopan, Aasian ja 
Tyynenmeren alueen tukitoimiston 
toiminnanjohtaja

10  Albert Fawzi 
SAT-7 Egyptin toiminnanjohtaja

11  Mette Swartz  
SAT-7:n viestintäjohtaja

12  Panayiotis Keenan 
SAT-7 PARSin toiminnanjohtaja

13  Irén Frändå
SAT-7:n talousjohtaja

14  Ruth S. Thomas 
SAT-7:n USA:n tukitoimiston 
hallintosihteeri, edustaa 
toiminnanjohtaja Rex M. Rogersia

1

2

3

4

5

6
7

14

8

9

10

1112
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KUVASTA PUUTTUVAT:

Antonie Francoise Botha
SAT-7:n Etelä-Afrikan tukitoimiston 
projektipäällikkö 
 
Olga messios
SAT-7:n henkilöstöjohtaja 
aloitti tehtävässään 1.3.2018
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STRATEgISET 
TAVOITTEET
SAT-7:N PITKÄN AIKAVÄLIN PAINOPISTEET 
1) Tuoda evankeliumi kaikkien Lähi-idän ja 
Pohjois-Afrikan asukkaiden ulottuville,  
erityisesti niille, jotka eivät muuten koskaan sitä 
kuulisi: 
 
Lapsille, jotka ovat vähiten tavoitettu ihmisryhmä 
mutta tärkein muutostoivon kantaja toiminta-
alueellamme. Alueella on 150 miljoonaa alle 
16-vuotiasta. 
 
Naisille, joiden elämä on rajattua ja joiden 
vaikutusmahdollisuuksia on aina aliarvioitu.

Lukutaidottomille, joiden ainoa 
sensuroimattoman tiedon lähde on satelliittitelevisio. 
 
Suljetuissa kodeissa suljetuissa maissa asuville, 
jotka eivät ehkä koskaan ole edes tavanneet kristittyä. 
 
2) Rohkaista, tukea ja voimaannuttaa 
Kristuksen kirkkoa elämässään, työssään 
ja todistustehtävässään, erityisesti poliittisten 
levottomuuksien ja vainon keskellä sekä edistää 
hengellistä uudistumista, seurakuntien kasvua, 
opetuslapseutta ja yhteiskunnallista kehitystä tällä 
nopeasti muuttuvalla alueella.

KOOSTE SAT-7:N 
TOIMINNAN TAVOITTEISTA VUODELLE 2018 
Vakiinnuttaa SAT-7 AKATEMIAn työtä 
lisäämällä ohjelmakapasiteettia ja markkinoimalla 
verkko-oppimisympäristöä.  
 
Tuottaa kanavillemme korkealaatuisia 
ohjelmia, etenkin draamoja, musiikkivideoita, 
interaktiivisia ohjelmia, dokumentteja, todistuksia 
ja rohkeita uusia avauksia, jotka tarjoavat väylän 
keskustelulle toiminta-alueen haasteista.  
 
Rekrytoida keskeisiin tehtäviin uusia 
työntekijöitä ja panostaa koko työntekijäjoukkoon 
keskijohtoa vahvistamalla.  
 
Tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavampaa 
ohjelmaa kaikille kanaville. Etsiä alueelta uusia 
paikallisia yhteistyötahoja ja vakiinnuttaa rakenteet 
uuden rahoituksen hankkimiseksi uusille ohjelmille ja 
projekteille. 
 
Varustaa SAT-7 TÜRK vastaamaan entistä 
paremmin katsojien tarpeisiin maassa, jossa 
se on ainoa kristillinen kanava ja kristityt ovat pieni 
vähemmistö. Nostaa SAT-7 TÜRKin vuosibudjetti 
samalle tasolle KIDSin ja PARSin kanssa. 

Käynnistää uusi sosiaalisen median 
strategiamme käyttämällä pilottina vanhemmuus-
teemaista sosiaalisen median kampanjaa. Luoda 
online-resursseja ja kampanjoita, jotka ottavat kantaa 
keskeisiin teemoihin kuten traumat, työttömyys, elämän 
ja uskon kysymykset. Tämä strategia saattaa hyvinkin 
luoda pohjan sille, miltä SAT-7 näyttää seuraavan 
vuosikymmenen aikana. 
 
Siirtyä kaikessa tuotannossamme 
teräväpiirtotekniikkaan (HD) vaihtamalla uusiin 
loputkin SD-pohjaiset tuotantokalustomme. 
 
Vahvistaa SAT-7:n organisaatiorakennetta: 
• tuotamme vaikuttavia ohjelmia, joiden pohjatyö 
  on tehty huolella. 
• teemme tutkimustyötä ymmärtääksemme 
  paremmin katsojien tarpeita ja analysoidaksemme 
  oman työmme tuloksia. 
• tarjoamme katsojille erinomaista asiakaspalvelua 
• toimimme hyvän hallintotavan mukaisesti kaikissa 
   juridisissa yksiköissämme ja kanavillamme. 
• toteutamme maailmanlaajuista varainhankinnan 
   strategiaa keskittyen pitkäaikaisiin 
   perustehtäviimme.

SAT-7:N  
KUmPPANIT
VIRALLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT
- Egyptin Raamattuseura (edustaa 
 Yhdistyneitä Raamattuseuroja) 
- Crossing Community Church, Yhdysvallat 
- Tanskan Eurooppa-lähetys 
- Tanskan Raamattuseura 
- Suomen Lähetysseura (SLS) 
- Suomen Ev.lut. Kansanlähetys (SEKL) 
- Hilfsaktion Martyrerkirche, Saksa 
- IBRA-media, Ruotsi 
- Islannin luterilainen lähetys 
- InterAct, Ruotsi 
- Amerikan baptistikirkkojen kansainvälinen osasto 
- Kasr El Dobaran evankelinen kirkko, Egypti 
- Life Agape International, Ranska 
- Luterilainen tunti, Yhdysvallat 
- Medialähetys Sanansaattajat, Suomi (Sansa) 
- Afrikka-lähetys, Tanska 
- Kuwaitin kansallinen evankelinen kirkko 
- Norea-medialähetys, Norja

- Norea-radio, Tanska 
- Normisjon, Norja 
- Norjan Lähetysseura, Norja (NMS) 
- Paul Mission International, Korea 
- SAAWE, Etelä-Afikan tasavalta 
- Saron-kirkko, Ruotsi 
- Ruotsin evankelinen lähetys (SEM) 
- Trail Christian Fellowship, Yhdysvallat 
 
SAT-7:n virallisiin yhteistyökumppaneihin 
kuuluu kirkkoja, järjestöjä ja yksityishenkilöitä, 
jotka jakavat työmme mission, vision ja arvot. 
Kumppanit tapaavat vuosittain SAT-7:n Network-
konferenssissa tutustuakseen tehtyyn ja edessä 
olevaan työhömme sekä talouteemme. He 
valitsevat keskuudestaan äänivaltaiset edustajat 
kansainväliseen neuvostoon. 
 
Jos olet kiinnostunut kumppanuudesta SAT-7:n 
kanssa, kysy lisää: info@sat7.org (englanniksi).

Tuottaja Mikael Tunér 

(oikealla), juontaja 

Mahinbonu Gazanova 

(keskellä) ja tuotantoryhmä 

ensimmäisen tadzikinkielisen 

ohjelman kuvauksissa. 

Pelastuksemme on Hänessä 

kuvattiin IRR-TV:n studiolla 

Keravalla. Mikael Tunér on 

pitkäaikainen Medialähetys 

Sanansaattajien lähettämä 

työntekijä.
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KULUT KULULAJEITTAIN VUONNA 2017 
KULUT YHTEENSÄ 16 247 000 USD

(ei sisällä lahjoitetun työpanoksen arvoa)

SAT-7 ARABIC 
5 072 000 USD, 31% 

SAT-7 TÜRK 
3 055 000 USD  19 %

SAT-7 AKATEMIA 
920 000 USD, 6 %

SAT-7 PARS 
3 781 000 USD, 23 % 

SAT-7 KIDS 
3 418 000 USD, 21%

KULUT KANAVAKOHTAISESTI VUONNA 2017 
KULUT YHTEENSÄ 16 247 000 USD

(ei sisällä lahjoitetun työpanoksen arvoa)

Investoinnit kiinteään 
omaisuuteen

796 000 USD, 5 %

Varainhankinta
1 687 000, 10 %

Markkinointi ja viestintä
1 319 000 USD, 8 %

Muut toiminnalliset kulut
1 888 000 USD, 12 %

Talous- ja lakiasiain hoito, 
henkilöstö- ja yrityshallinto

1 635 000 USD, 10 %

Katsojakontaktit ja -analytiikka
416 000 USD, 2 %

Lähettämis- ja tietotekniikka
2 370 000 USD, 15 %

Ohjelmatuotanto
5 684 000 USD, 35 %

Ulkopuoliset ohjelma-
hankinnat

452 000 USD, 3 %

SAT-7:llä on pian 18 juridista toimijaa 12 eri 
maassa. SAT-7:n tulot vähenivät vuonna 2017. 
Kuitenkin – kuten tämäkin vuosiraportti todistaa 
– tavoitteemme ja toimintamme kasvavat edelleen 
kaikissa organisaatiomme osissa. Siksi haastamme 
jatkuvasti itseämme tekemään kustannustehokasta 
työtä, jotta voimme toteuttaa tavoitteemme 
huolimatta henkilö- ja talousresurssiemme 
rajallisuudesta.
 
KATSAUS VUODEN 2017 TALOUTEEN
Tulojemme kokonaismäärä vuonna 2017 oli 
noin 14,5 miljoonaa dollaria. Sen lisäksi saimme 
kumppaneiltamme työvoimaa ja/tai kuvaustiloja 
ja välineitä ilman korvausta käyttöömme noin 1,2 
miljoonan dollarin arvosta. Jäimme noin 7 prosenttia 
vuoden 2017 budjetistamme (joka oli 15,6 miljoonaa 
dollaria) ja 3 prosenttia vuoden 2016 toteumasta 
(15,0 miljoonaa dollaria).
 
SAT-7:n kulut vuonna 2017 olivat yhteensä 15,5 
miljoonaa dollaria sekä lisäksi 0,8 miljoonaa 
dollaria investoituna kiinteään omaisuuteen. Kulut 
alittivat 6 prosentilla vuoden 2017 budjetin (joka 
oli 17,4 miljoonaa dollaria) ja 1 prosentilla vuoden 
2016 toteuman (16,2 miljoonaa dollaria). SAT-7:n 
AKATEMIAn aloittamisen siirtäminen syksyyn 
auttoi pitämään vuoden 2017 kulut hallittavalla 
tasolla. Dollarin arvon nousulla on huomattava 

vaikutus vuoden 2017 talouteen. Se vähensi puntina 
ja euroina saatujen tulojen käyttöarvoa mutta koitui 
eduksemme dollaripohjaisen tulonmuodostuksen 
maissa kuten Egyptissä, Turkissa ja Kyproksella. 
Kokonaisuutena vahva dollari auttoi SAT-7:n 
vuonna 2017 läpi erittäin haasteellisen taloudellisen 
tilanteen.

MAKSUVALMIUS HEIKKENI
Vuonna 2017 maksuvalmiutemme, sisältäen 
korvamerkityt varat, oli 2,3 miljoonaa dollaria. 
Tämä auttoi kassan hallinnoimisessa läpi koko 
vuoden. Tulojen jäädessä suunniteltua pienemmiksi, 
maksuvalmiutemme heikentyi vuoden loppuun 
mennessä 1,5 miljoonaan dollariin.
 
KORVAMERKITYT LAHJOITUKSET LISÄÄNTYIVÄT
Yhä useammat lahjoittajat ja yhteistyökumppanit 
ovat antaneet tukensa kohdennettuina määritellyille 
projekteille, ohjelmille tai hankinnoille. Samalla on 
tullut välttämättömäksi kehittää SAT-7:n 
edellytyksiä hallinnoida tällaisten projektien 
varainhankintaa ja raportointia.
 
Kiitämme Jumalaa kumppaniemme ja ystäviemme 
uskollisuudesta ja uhrautuvasta tuesta. Kiitämme 
henkilökuntaamme väsymättömistä ponnisteluista 
ja uskollisesta palvelusta. Edistitte resurssiemme 
parasta mahdollista käyttöä vuonna 2017.

SAT-7:N  
TULOT JA mENOT

SAT-7:N VUOSITULOT 1996–2017 (2018 tavoitelukuna)

Tulotavoite 
vuodelle 2018: 
17 800 000 USd

Korvamerkityt lahjoitukset 
lähetysaikaan

79 000 USD, 1 %

Korvamerkityt lahjoitukset 
muihin tarkoituksiin
71 000 USD, 0 %

Korvamerkityt lahjoitukset 
henkilöstön palkkaukseen

397 000 USD, 3 %

Korvamerkityt lahjoitukset 
kiinteään omaisuuteen

67 000 USD, 0 %
Korvamerkityt lahjoitukset 

ohjelmatuotantoon
5 631 000 USD, 36 %

Lähetetyt työntekijät, 
arvioitu arvo

1 200 000 USD, 8 %

Muut toiminnalliset tulot
673 000 USD, 4 %

Kumppanien jäsenmaksut
343 000 USD, 2 %

Kohdentamattomat 
lahjoitukset

7 191 000 USD, 46 %

TULOT TULOLAJEITTAIN VUONNA 2017 
TULOT YHTEENSÄ 15 652 000 USD  

(sisältää lahjoitetun työpanoksen arvon)

Miljoonaa USD
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Ulkopuoliset ohjel-
mahankinnat

362 000 USD, 2 %Lähettämis- 
ja tietotekniikka

2 791 000 USD, 15 %

Katsojakontaktit ja 
-analytiikka

662 000 USD, 4 %

Investoinnit kiinteään 
omaisuuteen

660 000 USD, 4 %

Ohjelmatuotanto
6 192 000 USD, 35 %

Talous- ja lakiasiain hoito, 
henkilöstö- ja yrityshallinto

1 917 000 USD, 11 %

Muut toiminnalliset kulut
2 097 000 USD, 12 %

Markkinointi ja viestintä
1 519 000 USD, 8 %

Varainhankinta 
 1 590 000 USD, 9 %

USKOSSA TEHTY BUDJETTI  
SAT-7:n toimeenpaneva johtokunta hyväksyi 
17,8 miljoonan dollarin tasapainotetun budjetin 
työllemme vuonna 2018, vaikka ymmärrämme, 
että tarvitaan valtava määrä työtä lisätäksemme 
tulojamme budjetissa kaavaillun 3,3 miljoonan 
dollarin verran verrattuna vuonna 2017 
toteutuneisiin tuloihimme.

Toivomme ja rukoilemme, että uusi 
koulutuskanavamme SAT-7 AKATEMIA 
houkuttelisi lisärahoitusta sellaisilta toimijoilta, jotka 
eivät tukisi SAT-7:n muuta toimintaa. Tietenkin 
toivomme myös, että kaikkien kanaviemme uusien 
aloitteiden tuki kasvaisi. 
 
RAHOITUKSEN VÄLTTÄMÄTÖN TARVE
Vuoden 2018 budjetoidut kulut 17,8 miljoonaa 
dollaria ovat suuremmat kuin vuoden 2018 
toteutuneet kulut. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että 
sekä SAT-7 AKATEMIA että SAT-7 PARSin pääsy 
Yahsat-satelliitille ovat nyt mukana budjetissa koko 
toimintavuoden ajan. Meneillään ovat myös viime 
vaiheet kolmivuotisessa suunnitelmassamme nostaa 
SAT-7 TÜRKin rahoitus muiden kanaviemme 

tasolle. Edelleen panostamme myös SAT-7:n 
organisaatiorakenteen vahvistamiseen.

Kaikkien näiden ratkaisujen selkeä tavoite 
on kasvattaa sekä näkyvyyttämme että 
vaikuttavuuttamme, kun kohtaamme ainutlaatuisia 
mahdollisuuksia Jumalan valtakunnan työssä! 
Kuitenkin jo kymmenen vuoden ajan tulomme 
ovat kasvaneet vain vähitellen, joten tarvitsemme 
välttämättä uutta rahoitusta ylläpitämään tätä 
tärkeää ja kauan odotettua kasvua. 
 
LAHJAKSI SAATUA
Lahjoitettu työpanos vuodelle 2018 on 
budjetoitu erikseen – sen arvo tulee olemaan 
noin 1,1 miljoonaa dollaria. Vaikka luku on 
viimevuotista pienempi, olemme kiitollisia 
kumppaniemme uskollisesta osallistumisesta 
työhömme. Lahjoitettu työpanos sisältää muiden 
järjestöjen meille lähettämien työntekijöiden kulut, 
lahjoitetut studiotunnit tai valmiit ohjelmat ja 
mahdollisuutemme osallistua muiden toimijoiden 
henkilöstökoulutukseen. Kaikilla näillä on suuri 
merkitys SAT-7:n työlle.

SAT-7:N  
BUdJETTI 2018

SAT-7 AKATEMIA panostaa ohjelmiin, jotka viihdyttävästi esitettynä vaikuttavat myönteisesti lapsiin ja heidän vanhempiinsa.

Budjetti yhteensä 17 790 000 USD

Budjetti yhteensä 17 790 000 USD

SAT-7 KIDS 
3 073 000 USD,  17 %

SAT-7 PARS 
3 600 000 USD, 20 % 

SAT-7 TÜRK 
3 516 000 USD, 20 % SAT-7 ARABIC 

5 093 000 USD, 29 % 

SAT-7 AKATEMIA 
2 508 000 USD, 14 %

BUDJETOIDUT KULUT KANAVAKOHTAISESTI VUONNA 2018

BUDJETOIDUT KULUT KULULAJEITTAIN VUONNA 2018
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FACEBOOK          SAT7Network

TWITTER                @SAT7Network

YOUTUBE            SAT7Network

LINKEdIN              SAT-7

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

CY-1647 
Puh. +357 2276 0150 

 
 

www.sat7.org 
info@sat7.org

 


