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SAT-7 vaikuttaa katsojiensa elämässä muutosta, joka voidaan tiivistää Jesajan sanoihin: 
Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut 
ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, 
julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista, julistamaan Herran 
riemuvuotta (Jesaja 61:1–2a).

Julkisen toimintansa aluksi Jeesuskin luki poikavuosiensa kotikaupungin synagogassa ääneen 
juuri nuo sanat. Läsnä olleiden hämmästykseksi hän sitten totesi: ” Tänään, teidän kuultenne, 
on tämä kirjoitus käynyt toteen.” (Luuk. 4:21). SAT-7 pyrkii tänä Herran riemuvuonna 2019 
vaikuttamaan yhä useampien ihmisten elämään ilmoittaen köyhille hyvää sanomaa.

Olemme läsnä sellaisessa osassa maailmaa, jossa ihmisillä edelleenkin on hämmästyttävän 
vähän tai ei lainkaan keinoja päästä kristinuskon sanoman piiriin. Toiminta-alueellamme on 
paljon lukutaidottomia. Siksi satelliittitelevisio edelleen valtaa alaa huolimatta siitä, että myös 
internetin käyttö alueella yleistyy. Vielä tänään monille alueemme asukkaille satelliittitelevisio 
on ainoa väylä kuulla evankeliumi selitettynä tavalla, jonka he voivat todella ymmärtää. 

SAT-7 tekee työtä yhä useampien tavoittamiseksi siitä näkökulmasta, että Lähi-idän ja 
Pohjois-Afrikan köyhät ovat sekä hengellisesti köyhiä että yhteiskunnallisesti kahlittuja köyhiä. 
On niitä, jotka huutavat Jumalalta armoa ja niitä, jotka huutavat vapautusta heitä sortavan 
yhteiskunnan pahuudesta. Ohjelmamme pyrkivät vaikuttamaan molempiin.

Seuraavilta sivuilta voit lukea, että SAT-7:llä pidämme tärkeänä myös suoraa viestintää 
katsojiemme kanssa suorissa lähetyksissämme, sosiaalisen median alustoilla ja 
puhelinpalvelussamme. 

Toivomme, että tämä lehti innostaa sinua ja että yhdessä löydämme keinoja laajentaa 
vaikutustamme niin, että yhä useammat kohtaavat Jumalan rakkauden.

David Middleton 
kehitysjohtaja

Sat-7:lle uuSi 
tOiminnanjOhtaja

“

Sat-7:n uutena toiminnanjohtajana aloitti 1.4.2019 Rita elmounayer. 
hän seuraa tehtävässä Sat-7:n perustajaa, tohtori terence ascottia. 
ascottin kausi Sat-7:n johdossa kesti 23 vuotta.
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ensimmäiset päivät
Rita Elmounayerin vastuulla on SAT-7:n vision ja 
mission johtaminen. Aluksi hänen päätavoitteenaan on 
vahvistaa SAT-7:n Lähi-idän johtotiimiä.

Hän haluaa valmentaa uusia jo valittuja ja lähiaikoina 
valittavia johtajia sekä varmistaa, että kaikkien osastojen 
ja kanavien tavoitteet ja suunnitelmat tukevat vuosien 
2018–2022 strategian toteuttamista.

Tämän lisäksi Rita haluaa keskittyä ihmisten 
kehittämiseen ja vahvistamiseen. ”Rukoilen, että 
toiminnanjohtajana osaisin voimaannuttaa, rohkaista ja 
motivoida työntekijöitämme. Haluan viestiä heille, miten 
merkittävää heidän työnsä on ja miten arvokas on heidän 
jokaisen osuus suuressa tehtävässämme ihmisten elämän 
muuttamiseksi.”  

tohtori ascottin tulevaisuus
Ritan aloittaessa tehtävässään tohtori Terence Ascott 
on uuden toimnnanjohtajan tukena ja opastamassa 
erityisen haastellisissa tilanteissa. Edelleen hän 
matkustaa SAT-7:n edustajana, osallistuu joidenkin 
tukitoimistojen johtokuntatyöhön ja jatkaa aktiivisena 
täysjäsenenä sekä SAT-7:n kansainvälisessä 
johtokunnassa että toimeenpanevassa johtoryhmässä.  

”Minua on myös pyydetty kirjoittamaan enemmän, 
muun muassa kirja työmme synnystä ja ensimmäisistä 
25 vuodesta”, hän kertoo.

“On ollut jännittävää todistaa 
Ritan kasvua aina siitä lähtien, kun 
hän vuonna 1996 käsikirjoitti, tuotti 
ja juonsi SAT-7:n ensimmäisen 
lasten ohjelman”, sanoo tohtori 
Ascott. “Uskon, että hänestä tulee 
erinomainen toiminnanjohtaja. 
Toki hän tuo mukanaan uuden 
johtajuustyylin, joka on hyvin 
erilainen kuin omani. Siksi on 
tärkeää, että rakennamme hänen 
ympärilleen uuden johtotiimin – 
sellaisen, joka täydentää hänen 
lahjojaan eikä enää minun.”

Terence Ascottin 23 johtajuusvuotta 
sisältävät hämmästyttäviä 
edistysaskelia, kun SAT-7 kehittyi 
televisiokanavien verkostoksi, joka tuottaa 
ohjelmia kolmella eri kielellä. Rita Elmounayer selittää 
Terencen saavutukset näin: ”Hänen viisautensa, älynsä, 
nöyryytensä ja rakkautensa Jeesusta kohtaan ovat 
roolimalli, jota kannattaa jäljitellä. Hän on rehellinen 
kunnian mies!” 

06

tässä lehdessä Vaikutamme 
yhä laajemmin

Rukoilen, että 
toiminnanjohtajana 
osaisin rohkaista 
ja motivoida 
työntekijöitämme.
Rita elmounayer, 
toiminnanjohtaja

uskon, että Ritasta 
tulee erinomainen 
toiminnanjohtaja.
terence ascott, 
Sat-7:n perustaja

“
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tODelliSta Rakkautta

kehityStä Sat-7:n 
kOuluteleViSiOSSa 
Vuonna 2019 SAT-7:n llä on suuria suunnitelmia 
koulutelevisiolleen Minun kouluni. Tämä uraauurtava ohjelma 
tarjoaa alakouluopetusta. Se muokataan nyt jännittävään uuteen 
muotoon nimeltä Kouluprojekti. Uusi versio on interaktiivisempi 
ja ottaa lapset mukaan oppituntien tekemiseen sen sijaan, että 
kameran edessä olisivat vain opettaja ja liitutaulu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kouluprojektin tavoitteena on myös auttaa 
katsojia soveltamaan oppimaansa käytäntöön. 
Esimerkiksi matematiikassa opetetaan budjetin tekemistä ja 
luodaan budjetteja oman elämän tarpeisiin. Opitaan jopa 
hoitamaan perheen taloutta pakolaisleirin olosuhteissa.

Kouluprojekti on osa SAT-7 AKATEMIAn keulakuvaohjelmia, 
joille tulevina kuukausina luodaan oppimisalustat myös 
internettiin. 

yliStySlaulua 
Me länsimaiset kristityt pidämme itsestään selvänä, että kristittyjen 
kokoontumisessa voimme laulaa yhdessä omalla kielellämme. 
Monilla kielillä hengellisiä lauluja on kuitenkin vähän ja esimerkiksi 
persian kielen murteita puhuvat uskovat eivät useinkaan pääse 
laulamaan ylistystä Jumalalle toisten kristittyjen kanssa. SAT-
7 PARS haluaa tarjota katsojilleen tämän mahdollisuuden 
lähettämällä hengellistä musiikkia katsojien äidinkielellä ohjelmassa 
Taivaallinen laulu, joka on uusi viikoittainen suora ohjelma.
 
“Näytämme laulujen sanat ruudulla ja kehotamme katsojia 
laulamaan mukana”, sanoo ohjelman tuottaja Mostafa Kashavarz. 
”Katsojat ottavat yhteyttä kertoakseen, miten onnellisia he ovat, että 
voivat liittyä mukaan laulamaan ylistystä Jumalalle.”  

arabikatsojaa seuraa 
minun kouluni -ohjelmaa 

Sat-7 kiDS-kanavalta
joka päivä

* Tilastotieto IPSOSin tutkimuksesta vuodelta 2018
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tyÖntekijä tutukSi
erdem Ünver 
lähetysteknikko, Sat-7 tÜRk 
mikä on sinun tehtäväsi Sat-7:llä?  
Olen vastuussa lähetystekniikasta turkinkielisellä kanavalla. 
Osastomme on valmiina toimimaan 24 tuntia vuorokaudessa 7 
päivää viikossa, koska lähetyksetkin pyörivät koko ajan! Olen yksi 
niistä työntekijöistä, jolla on SAT-7 TÜRK aina auki.

mitä teit ennen tuloasi Sat-7:lle?
Opiskelin yliopistossa englanninkielistä kirjallisuutta. Opintojeni 
viimeisenä vuonna sain työtarjouksen SAT-7:ltä – tämä on 
ensimmäinen kokotoiminen työni.

miksi viihdyt Sat-7:llä?
Jumala toi minut tänne kasvamaan. Työni on siunaus. Saan kuulla 
Jumalan sanaa kaiken aikaa ja jakaa elämääni hienojen ihmisten 
kanssa, jotka Jumala on tuonut yhteen hänen tahtoaan toteuttamaan. 
Tiimillämme on suuri tehtävä. Arvostan sitä, että SAT-7 haluaa 
auttaa työntekijöitään kehittymään. 

kerro hengellisestä kasvustasi.
Kohtasin Jumalan kolme vuotta sitten. Olin elämässäni toivottomassa 
tilanteessa. Viimeisenä keinona rukoilin. Teeskentelin, että minulla 
ei ollut uskoa ja sanoin: ”Jumala, jos olet olemassa, niin nyt on oikea 
heti tulla esiin. Auta minua.” Parin tunnin päästä minut kutsuttiin 
joulukirkkoon. Jumala näytti minulle armonsa ja tuli luokseni heti, 
kun pyysin. Hänen kansansa otti minut avosylin vastaan. Tuosta 
päivästä lähtien olen Jumalan avulla tehnyt asioita, joihin en olisi 
ennen pystynyt. En elä enää omassa voimassani. 

mikä on sinulle tärkeää työn ulkopuolella?
Musiikki on intohimoni. Se on auttanut minua löytämään paikkani 
seurakunnassa. Olen kiitollinen, että voin palvella musiikin lahjalla. 
Nyt käytän sitä myös työssäni uudessa ohjelmassa, jonka nimi on 
Psalmilaulajat. Ylistämme Jumalaa turkiksi suorassa lähetyksessä. 

1.5 milj.*
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SAT-7 ARABIC valmistelee uutta ohjelmasarjaa. 
Vaikuttuneena Jumalan rakkaudesta tuottaja 
Andrew Gamal on ideoinut uuden ohjelman, 
joka keskittyy todellisen rakkauden merkitykseen 
avioliiton terveenä säilyttämiselle. 
 
Koemme Jumalan rakkautta, kun jaamme itse 
rakkautta ympärillemme ja saamme vastarakkautta. 
Ohjelma Rakastan sinua haluaa korostaa 
avioliiton hoitamisen tärkeyttä. Se rohkaisee 

miehiä osoittamaan arvostusta ja romanttista 
rakkautta vaimoilleen ja vaimoja ottamaan 
rakkaudenosoitukset avoimin sydämin vastaan. 
Ohjelmasarjan ainutlaatuinen rakenne sisältää 
Raamatun rakkaustarinoiden inspiroimia runoja. 
“Nykyään sanoja ‘Rakastan sinua’ käytetään 
väärin”, sanoo Gamal. “Raamatun innoittamalla 
runoudella ja draamalla haluamme osoittaa 
todellisen rakkauden arvon ja rohkaista aviopareja 
tavoittelemaan sitä tietoisesti.” 

SAT-7 TÜRK on saanut ainutlaatuisen tilaisuuden tehdä dokumenttielokuva Moldovassa asuvasta gagauzi-kansasta. 
Gagauzit ovat kansalliselta syntyperältään turkkilaisia. He omaksuivat vuosisatoja sitten kristinuskon ja ovat 
säilyttäneet sen tähän päivään asti. Dokumenttielokuvan nimi Risti ja susi sisältää historiallista symboliikkaa,

sillä susi on muinaisten turkkilais- ja gagauziheimojen tunnuseläin. Tällä elokuvalla SAT-7 TÜRK haluaa 
osoittaa, että turkkilaiset voivat olla ja ovat jo vuosisatoja olleetkin kristittyjä. Risti ja susi osallistuu useisiin 

elokuvafestivaaleihin vuoden 2019 aikana. 

DOkumentti lähtee maailmalle
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lapsikatsojien vanhemmista 
kokee, että Sat-7 kiDSistä on 
hyötyä heidän lapsilleen.

miljoonaa katsojaa 
seuraa Sat-7 kiDSiä

80 % 5.6
katsoo Sat-7:n 
arabiankielisiä kanavia.

lähes

30 
miljoonaa 
ihmistä

“Katsojalukumme ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti 
vuodesta 1996 lähtien. Se on ilmiömäistä. Olemme 
yli 20 vuoden ajan opettaneet kristillisiä positiivisia 
arvoja. Sillä tulee olemaan valtava vaikutus 
kasvavaan sukupolveen”, sanoo SAT-7:n perustaja ja 
toiminnanjohtaja tohtori Terence Ascott. 

Vuonna 2018 SAT-7 on kokenut jännittäviä 
läpimurtoja kaikilla neljällä kanavallaan. 
Riippumattoman markkinatutkija IPSOSin 
tutkimus paljasti hämmästyttävää tilastoa arabiaa 
puhuvista katsojistamme. Lisäksi SAT-7 PARSin 
oma katsojakysely persian murteita puhuvien parissa 
paljasti, että ohjelmien vaikutuksesta sadat katsojat 
ovat päättäneet seurata Jeesusta. SAT-7 TÜRK on 
kokenut, miten suorien ohjelmien lähettäminen lisää 
katsojien yhteydenottoja. 

Nämä jännittävät tulokset syntyvät alueella, joka 
kaipaa kipeästi toivoa. Yli 15,5 miljoonaa Lähi-
idän ihmistä viettää pakolaiselämää joko vieraassa 
maassa tai omassaan. Vielä useammat elävät 
vailla perusihmisoikeuksia. Jemeniä ravistelee 
nykymaailman pahin humanitaarinen kriisi.  Syyria 
on raunioina monien sotavuosien jäljiltä. Iranilaiset, 
egyptiläiset ja turkkilaiset kärsivät maidensa 
taloudellisista vaikeuksista. 

Sat-7 on 23-vuotisen historiansa aikana kasvanut hämmästyttävästi. 
kahden viikkotunnin lähetyksistä olemme kehittyneet tuottamaan 
ympärivuorokautista ohjelmaa neljällä kanavalla kolmella eri kielellä. 
Rohkaisevinta on se, että Sat-7:n ohjelmat tavoittavat yhä useampia 
miljoonia katsojia lähi-idässä ja Pohjois-afrikassa.



lähemPänä katSOjia

Monet katsojistamme soittavat mielellään suoraan 
ohjelmaan keskustellakseen juontajien kanssa. Toiset 
lähestyvät meitä mieluummin kirjallisesti. Kummassakin 
tapauksessa SAT-7 TÜRK ottaa vakavasti vastuunsa 
tarjota katsojilleen vastauksia ja opastusta.  
 
aktiivisia katsojia 
Katsojat soittavat suoriin ohjelmiin tai kirjoittavat 
kommenttejaan Facebookissa ja YouTubessa. He 
keskustelevat sekä ohjelman juontajien että muiden 
katsojien kanssa rohkaisten ja haastaen toinen toistaan. 
54 prosenttia kaikesta yhteydenpidosta muodostuu 
siitä, että katsojat lähettävät rukousaiheita tai esittävät 
kysymyksiä kristinuskosta. 17 % katsojista ottaa 
yhteyttä pyytääkseen Raamattua tai kertoakseen 
elämäntarinansa.  
 

Suuri vastuu 
Suorien kontaktien lisäksi SAT-7 TÜRKin työntekijät 
ovat tavoitettavissa sähköpostilla ja WhatsAppilla 
niille, jotka haluavat luottamuksellisempaa keskustelua. 
Katsojat lähettävät työntekijäjoukolle rohkaisevia 
viestejä, kertovat innostavia todistuksia omasta 
elämästään tai ottavat yhteyttä, koska ovat kristittyinä 
yksin ja eristyksissä.

Vastataksemme katsojaan katsojapalautteeseen olemme 
lisänneet työntekijöitä katsojakontaktitiimiin. Heidän 
tehtävänsä on rukoilla niiden puolesta, jotka kaipaavat 
esirukousta, kuunnella niitä, joiden täytyy saada 
puhua, opastaa niitä, jotka kysyvät neuvoa, ja neuvoa 
paikallisten kirkkojen piiriin niitä, jotka ovat uskossaan 
yksin. 

Kesäkuussa 2017 SAT-7 PARS siirtyi suositulle 
Yahsat-satelliitille. Sen jälkeen katsojapalaute 
kokonaisuudessaankin kaksinkertaistui, mutta 
yhteydenotot Afganistanissa lisääntyivät huimasti.

Afganistanissa kristityt saattavat elää äärimmäisen 
eristyneinä ilman pääsyä kristillisen opetuksen 
piiriin varsinkaan omalla kielellään. SAT-7 lähettää 
uskollisesti toivon sanomaa näihin haastaviin 
olosuhteisiin.
 
tuen lähteenä 
SAT-7 PARSin katsojakontaktitiimi on eristyksissä 
eläville afgaanikristityille arvokkaan opastuksen ja 

tuen lähde. ”Saamme kuulla innostavia todistuksia 
Afganistanista”, kertoo Rahil*, SAT-7 PARSin 
katsojakontaktikoordinaattori. ”Monet ottavat 
yhteyttä pyytäen esirukousta ja haluten tietää lisää 
uskosta. Usein samat henkilöt soittavat uudestaankin 
ja kertovat, mitä Jumala on tehnyt heidän 
elämässään.” 

”Afganistanissa asuvalle me olemme yksi erittäin 
harvoista mahdollisuuksista saada kuulla Jeesuksesta. 
Kristityt pakenevat maasta, koska he ovat siellä 
hengenvaarassa”, kertoo Panayiotis Keenan, SAT-7 
PARSin toiminnanjohtaja. ”Koemme vastuuta siitä, 
että tarjoamme ohjelmia, jotka ovat heille tueksi. 

Vuonna 2018 Sat-7 tÜRk koki dramaattisen lisäyksen katsojiensa aktiivisuudessa. 
Suoriin lähetyksiin soittavien katsojien määrä kasvoi yli 200 prosentilla. Sat-7 tÜRk 
lähettää yhä enemmän ohjelmia sosiaalisen median alustoilla. Siksi se tavoittaa yhä 
enemmän katsojia ja pystyy keskustelemaan heidän kanssaan.

kuluneen kahden vuoden aikana Sat-7:n persian kielen murteilla lähetettäviä 
ohjemia ovat katsoneet yhä useammat afgaanit. lisääntynyt on myös niiden 
afgaanien määrä, jotka ottavat yhteyttä ja osoittavat kiinnostusta kristinuskoon.

Vaikutamme aFGaaneihin
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Ümit, mieSkatSOja tuRkiSta
“Hei, äskettäin katsoin ohjelmianne, joissa kerrottiin innostavia 
asioita. En ole nähnyt mitään tällaista muissa uskonnoissa – 
niissä jokainen etsii vain omaa etuaan. Jos esitän uskoa koskevan 
kysymyksen, minut aina vaiennetaan ja käsketään tulla seuraavaan 
kokoukseen. Te ette ole sellaisia. Haluan tietää lisää – jos teillä on 
kirjoja, joista voisi olla apua, voitteko lähettää niitä minulle.”

aFSOOn*, aFGaniStan
“Vaikka minulla oli aviomies ja lapsia, elämälläni ei tuntunut olevan 
merkitystä tai arvoa. Olin turvaton, epävarma ja yksinäinen. Rukoilin, 
paastosin ja luin uskonnollisia kirjoja, mutta en päässyt pakoon 
yksinäisyyttäni. Olin jatkuvasti masentunut ja riidoissa mieheni ja lasteni 
kanssa. Kun annoin elämäni Jeesukselle, tilanne muuttui. Minulla on nyt 
sisäinen rauha ja odotan innolla tulevia vuosia.” 

DaReb*, aFGaniStan 
“Olen tutkinut uskontoa ja lukenut paljon kirjoja, mutta en 
ole koskaan ollut onnellinen. Liityin ääriryhmään ja sitten 
erottauduin siitä. Haluan kokea kristinuskon. Haluan päästä pois 
vihan ja moraalittomuuden vallasta. Kun katsoin ohjelmianne, 
minusta tuntui tosi hyvältä. Otin yhteyttä SAT-7 PARSiin 
afgaaniohjelmien kautta.”

DeRya, naiSkatSOja tuRkiSta
“En ollut tiennyt, että Jeesus Kristus on sellainen kuin te 
kerrotte. Poikani on kuollut ja olen elänyt sen kivun kanssa 
vuosia. Voiko Jeesus ottaa pois kipuni? Vielä joskus haluan 
mennä kirkkoon.”

lähes neljäsosa katsojista 
päätti seurata jeesusta.*

* SAT-7 PARSin katsojakyselyyn 
vuonna 2017 vastasi 288 katsojaa. 
Heistä 66 kertoi, että oli sitoutunut 
seuraamaan Jeesusta sen perusteella, 
mitä SAT-7 PARS opetti.

* Turvallisuussyistä nimet on muutettu.
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on mahdollisuus seurata 
Sat-7 tÜRkiä

55
miljoonalla 
ihmisellä



Vaikutamme 
laPSiin ja nuORiin

Jotta voimme vaikuttaa toiminta-alueemme 
tulevaisuuteen, meidän on vaikutettava lapsiin. Kohta 
nämä miljoonat lapset ovat aikuisia ja yrittävät rakentaa 
elämäänsä alueella, jota halvaannuttavat köyhyys, 
poliittinen epävakaus ja epätasa-arvo – vain muutamia 
alueen haasteita mainitaksemme.  
 
toivoa vain jumalan rakkaudesta
Mitä nämä nuoret ihmiset tarvitsevat suunnatakseen 
elämänsä oikein ja kasvaakseen vahvoiksi aikuiseksi, 
jotka pystyvät muuttamaan ympäristöään? Uskoa, 
toivoa, vahvoja arvoja ja kokemuksen siitä, että Taivaan 
Isä on aina heidän turvanaan. Jumalan rakkauden osaa 
näille lapsille parhaiten viestiä toinen lapsi tai nuori, joka 
painii samojen haasteiden kanssa itsekin.
 
lapset roolimalleiksi 
Joyce, 12, Keyanna, 13, ja Joy, 19, ovat Arvoituksen ja 
tarinan kolme juontajaa. Tuottaja Marianne Awaraji 
näkee heissä paljon potentiaalia. 
“Nämä lapset ovat luonnonlahjakkuuksia näyttelijöinä, 
laulajina ja esiintyjinä”, Marianne kertoo. ”Nykyään 
monet lapset seuraavat ja ihailevat maallisia julkkiksia, 
jotka näyttävät hauskoilta ja trendikkäiltä mutta 
saattavat ohjata lapsia harhaan opettamalla heille 
vääristyneitä arvoja ja huonoja tapoja. Haluamme 
antaa lapsikatsojillemme hyviä roolimalleja.” 
 
lapset vaikuttavat lapsiin 
Jokaviikkoinen suora ohjelma sisältää Raamatun 
kertomuksia, lauluja ja opetuksia, jotka tavoittavat 
miljoonien lapsien kodit ja sydämet läpi Lähi-idän ja 
Pohjois-Afrikan. Lapset soittavat ohjelmiin ja juttelevat 
nuorten juontajien kanssa, esittävät kysymyksiä, kertovat 
elämästään ja kaipaavat neuvoja.

”Yhteen ohjelmaan saamme lapsikatsojilta 15–20 
puhelua”, Joy kertoo. “Olemme tehneet suoran 
lähetyksen joka viikko vuodesta 2018 alkaen. Siitä tulee 

ajan mittaan paljon puheluita! Saamme myös paljon 
kommentteja ja kysymyksiä Facebookissa.”

yhteyksiä ja suhteita 
Juontajat samaistuvat katsojien haasteisiin 
kertomalla omia kokemuksiaan. ”Egyptiläinen tyttö 
soitti ja kysyi, mitä ajattelemme lunttaamisesta 
koulussa”, Keyanna sanoo. ”Kerroin hänelle 
omasta kokemuksestani, miten selvisin kiusauksesta 
rukoilemalla ja luottamalla Jumalaan.”
Monet ohjelman teemoista auttavat lapsikatsojia sekä 
kasvamaan uskossaan että rakentamaan elämälleen 
vahvan moraalisen perustan. ”Saamme paljon 
palautetta lapsilta, jotka katsottuaan ohjelmiamme 
ovat hävenneet käytöstään ja parantaneet tapansa”, 
Joyce lisää. 
 
toivoa uudelle sukupolvelle  
Mistä nuoret juontajat itse unelmoivat? Vastaus 
on yksimielinen: että Jumala käyttäisi heitä ja 
heidän lahjojaan toisten ihmisten auttamiseen ja 
että heidän ohjelmansa auttaisi lapsia lähemmäksi 
Jeesusta. 
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Arvoitus ja tarina -ohjelman tekijät rukoilevat ennen lähetystä.
“Nuorista juontajistamme on tulossa terveitä roolimalleja katsojille. Heillä 
on hieno luonne, horjumaton usko Jeesukseen ja hauska persoonallisuus. 
Olemme varmoja, että he vaikuttavat myönteisesti katsojiin ja johdattavat 
heidät aitoon suhteeseen Jeesuksen kanssa.” – Marianne Awaraji

Vasemmalta: Keyanna, 
Joy ja Joyce Arvoitus 
ja tarina -ohjelman 
lavasteissa. Nuoret 
juontajat aloittivat 

televisiouransa SAT-7 
KIDSin ohjelmassa 

Lauletaan yhdessä, jota 
juonsi heidän nykyinen 

tuottajansa Marianne 
Awaraji.

Ohjelman tuottaja Marianne Awaraji (keskellä), Joycen ja Keyannan kanssa.

Kaikki ohjelman laulut ovat tuottaja Marianne Awarajin 
käsialaa ja ne esittää Joyce: “Aluksi minua ujostutti laulaa 
kameran ja studioyleisön edessä. Marianne opetti minut 
uskomaan lahjoihin, jotka Jumala on minulle antanut.”

Juontajat vastaavat katsojien puheluihin ja lukevat heidän 
viestejään suorassa lähetyksessä.

Kanavajohtaja Rawad Daou johtaa ohjelman harjoituksia. 
Juontajat kokoontuvat harjoituksiin joka viikko kahdeksi 
tunniksi.

Sat-7 kiDSin kolme nuorta juontajaa tekevät historiaa ohjelmallaan 
arvoitus ja tarina. he auttavat miljoonia lähi-idän ja Pohjois-afrikan lapsia 
luomaan elämälleen perustan uskosta ja vahvoista arvoista.

Saamme paljon 
palautetta 
lapsilta, jotka 
katsottuaan 
ohjelmiamme 
ovat hävenneet 
käytöstään ja 
parantaneet 
tapansa. 
joyce

“



kaSVua POhjOiS-aFRikaSSa
Viimeisin katsojatutkimus osoitti katsojakunnan kasvua ja aktiivisuuden lisääntymistä Pohjois-afrikassa. 
Sikäläinen tuotantotiimimme kertoo, miten he pitävät yhteyttä tämän alueen katsojien kanssa.

Vaikka SAT-7 tarjoaa vain vähän ohjelmia Pohjois-
Afrikassa puhutuilla arabian kielen murteilla, SAT-7 
ARABICin suosio lisääntyi alueella vuonna 2018, 
erityisesti Algeriassa ja Marokossa. Osittain tämä 
johtuu paikallisten työntekijöidemme Samia ja Salah 
Kessain aktiivisuudesta sosiaalisessa mediassa.
 
ylimääräistä panostusta
Salah ja Samia eivät säästele vaivojaan saadakseen 
yhteyden katsojiinsa sekä netissä että kasvoista 
kasvoihin. ”Eräs tunisialainen ei-kristitty oli 
lumoutunut ohjelmassa Vapaat sielut esitetyistä 
todistuspuheenvuoroista, joissa uskovat kertoivat, 
miten Jumala on muuttanut heidän elämänsä. 
Kahden vuoden kuluttua ohjelman näkemisestä 
hän antoi elämänsä Jeesukselle. Vierailimme hänen 
luonaan Tunisiassa ja hän kertoi, että ohjelmamme 

välityksellä hän oppi tuntemaan Jeesuksen ja on nyt 
aktiivinen kristitty. Monet eristyksissä elävät naiset 
hakevat tukea Samialta ja Salahilta. ”Monet naisista, 
jotka katsovat ohjelmiamme, haluavat mennä 
kirkkoon, mutta se ei ole mahdollista. Usein heidän 
valintansa seurata Jeesusta johtaa vainoon muiden 
perheenjäsenten, erityisesti heidän veljiensä taholta.” 

yhteyttä tekniikan välityksellä 
“Alueella vallitsee kulttuuri, jossa naiset oppivat 
epäilemään omaa arvoaan”, Samia selittää. 
”Kylissä asuvat naiset eivät voi yksin lähteä 
kotoa mennäkseen kirkkoon. He ottavat yhteyttä 
katsottuaan ohjelmiamme; me keskustelemme ja 
rukoilemme Facebookissa, jotta he voivat kokea 
arvostusta ja yhteyttä nykyaikaisen viestintätekniikan 
avulla.” 

ei-uSkOVa lääkäRi alGeRiaSta 
“Katson joka viikko ohjelmanne Kirkkoni Algeriassa. Minua kiehtoo 
tinkimätön kristillisyytenne, uskollisuutenne Jumalallenne sekä 
vilpittömyys puheessanne ja perinteissänne. Kunnioitan teitä. 
Olette esimerkki, jota kannattaa seurata. Tulette vielä saamaan 
aikaan muutoksen tässä maassa.”

mieSkatSOja tuRkiSta
“Katsoin SAT-7 TÜRKin ohjelman, jossa juontaja kertoi Jeesuksen 
parantaneen sokean miehen. Olin hyvin vaikuttunut ja jatkoin kanavanne 
seuraamista. Kuuntelin raamattuopetusohjelmianne YouTubessa ja luin 
Raamattua. Lopulta olen löytänyt totuuden. Lapsuudesta lähtien olen 
kokenut, että sielussani on aukko. Yllätyksekseni Jeesus Kristus pystyi 
täyttämään sen. Kukaan perheessäni ei tiedä, että uskon Jeesukseen; en ole 
vielä valmis kertomaan heille. Näen Jeesuksessa rakkauden ja kauneuden. Te 
ette pidä sitä rakkautta itsellänne vaan kerrotte sadoille minun kaltaisilleni. 
Teette hyvää työtä. Nyt voin oppia tuntemaan Jeesusta yhä paremmin. Hän ei aseta ehtoja eikä vaadi 
todistuksia. Hän haluaa vain rakastaa meitä ja pelastaa sielumme kuolemasta. Haluaisin osoittaa tätä rakkautta 
lähipiirissäni. Rukoilkaa puolestani.”

lina, naiSkatSOja eGyPtiStä 
“Olen katsonut SAT-7 KIDSin ohjelmia siitä asti kun täytin kahdeksan. 
Te olette toinen perheeni. Opetitte minulle Jeesuksesta, kun oma 
perheeni ei kiireiltään ehtinyt. En voi sanoin ilmaista, miten rakastan 
teitä ja miten valtava vaikutus teillä on ollut elämääni.”  

Ohjelman SanO Se ääneen katSOja 
“Kiitos, että otitte esiin ihmiset, joilla on erityistarpeita. Siitä oli minulle 
paljon apua, sillä ryhdyin äskettäin vapaaehtoiseksi vammaisavustajaksi. 
Haluaisin oppia lisää tästä aiheesta.”
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GhaZal, naiSkatSOja iRaniSta
“Olen kuullut Jeesuksesta sisareltani ja SAT-7 PARS-kanavalta. Veljeni 
ja minä katsoimme yhdessä SAT-7 PARSin riippuvuuksia käsittelevää 
ohjelmaa. Veljeni käytti silloin huumeita, joten soitimme suoraan 
lähetykseen ja pyysimme rukousta. Ohjelman juontajat rukoilivat veljeni 
puolesta. Vaikka hän ei uskonut mihinkään, hän tunsi siinä rukouksessa 
Jumalan kosketuksen. Sen jälkeen hän sai päättäväisyyttä hankkiutua 
eroon huumeista. Hän onkin pysynyt kuivilla ja päättänyt seurata 
Jeesusta. SAT-7 PARS auttoi myös aviomiestäni vapautumaan 
riippuvuudestaan Jeesuksen avulla. Kun näin veljeni ja 
mieheni elämän muuttuvan ja vielä isäni toipui ihmeellisesti 
sydänkohtauksestaan, niin päätin itsekin tunnustaa 
Jeesuksen Herraksi. Rukoilen häntä aina, kun katson 
ohjelmianne.”

naiSkatSOja beRbeRiheimOSta
“Isäni valitsi minulle aviomiehen, kun olin 16-vuotias. Minut 
pakotettiin naimisiin, ja mieheni pahoinpiteli minua 23 vuoden ajan. 
Sitten hän yhdestä teidän ohjelmastanne kuuli Jeesuksesta ja muuttui 
täysin. Hän kertoi minulle, miten Jumala antoi hänelle rakkautta ja 
toivoa. Nyt koko perheemme on ottanut Jeesuksen vastaan.”

* Kuvien henkilöt eivät liity artikkeliin.
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katSOjaPalautteen SatOa



“mamalanD” VaPauttaa 
äiDit SyylliSyyDeStä
uudella sosiaalisen median projektillaan Sat-7 vaikuttaa kokonaiseen uuteen sukupolveen, 
jotka eivät katso televisiota. mamaland on sarja videoita, jotka auttavat nuoria lähi-idän 
äitejä vapautumaan syyllisyydestä. yleisön palaute on ollut hämmästyttävää.

Mamalandin ensimmäinen video lähti julkisuuteen 
elokuussa 2018. Sen jälkeen tämä nettiohjelma on 
tavoittanut jo 19 miljoonaa ihmistä. Facebookissa 
ja omalla nettisivullaan Mamalandin sisältöä on 
kommentoitu ja jaettu yli 560 000 kertaa.

“Palaute on ollut hämmästyttävää ja ylittänyt kaikki 
odotukset”, sanoo George Makeen, arabiankielisen 
työn kanavajohtaja. ”Mamaland on erilainen kuin kaikki 
muut vanhemmuuteen kasvattavat ohjelmat, koska se 
ei suostu siihen alueen kulttuurissa tyypilliseen malliin, 
että äitien on kokonaan uhrattava oma hyvinvointinsa 
lasten parhaaksi.” “Ohjelman perimmäinen viesti on, 
että hyvän vanhemman täytyy pitää huolta itsestään. 
Monet äidit ovat reagoineet tähän palautteella ´Te 
vapautitte minut! Vapautitte minut taakasta, että en 
saisi koskaan ajatella itseäni.´” 
 
“this page is amazing”
Melkein kaikki sivustolla aktiiviset äidit ovat egyptiläisiä 
tai muista Pohjois-Afrikan maista. ”Tämä sivusto 
on mahtava”, yksi heistä kirjoitti. Toinen jatkoi: 
”Pidän tästä hyvin paljon. Meidän pitää soveltaa 
näitä oppeja lastemme kanssa.” Mamalandin videoilla 
esiintyy juontaja Sally Kamil, joka esittää ´tyypillistä´ 
paikallista äitiä. Videoilla jakavat kokemuksiaan myös 
todelliset vanhemmat. Aiheet ulottuvat äidin tunne-

elämän tasapainosta käytännöllisiin kysymyksiin kuten 
nukkumaanmenotaisteluihin ja ravitsemukseen. 

George Makeen kertoo, että vanhemmuuteen liittyvät 
ohjelmat ovat oleellinen osa SAT-7:n toiminta-ajatusta, 
koska niiden kautta Jumalan rakkaus voi tavoittaa 
koko perheen. ”Lapset oppivat tuntemaan Jumalaa 
vanhempiensa esimerkin kautta, sillä vanhemmat 
ovat heidän elämänsä ensimmäinen auktoriteetti. 
Vanhemmuudesta puhuttaessa olemme tärkeän 
kysymyksen äärellä: millaisen kuvan Jumalasta 
annamme lapsillemme?”
 
Vaikutamme uuteen kohderyhmään
Mamalandin konsepti sisältää myös tietokilpailuja, 
sähköpostikirjeitä ja mobiilisovelluksen. Tämä kaikki 
on luotu yhteistyössä vanhemmuusvalmennuksen 
asiantuntijoiden kanssa. Mamaland  on osa Tawlaa, 
laajempaa SAT-7:n sosiaalisen median projektia. Nimi 
tarkoittaa arabiaksi pöytää ja viittaa uuden formaatin 
asemaan yhteisön keskuksena. Jatkossa ohjelmien 
teemana tulevat olemaan avioliitto, työttömyys 
ja riippuvuudet. Videot tullaan esittämään myös 
televisiossa osana SAT-7 ARABICin ohjelmistoa. 
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