Seurakuntaraportti 2022
SAT-7 – Parastoo Poortaherin mediatyö

Parastoo Poortaherin mediatyö Kyproksella
SAT-7:n farsinkielinen Pars-kanava lähettää satelliitin välityksellä televisio-ohjelmaa Kyprokselta käsin Iranin,
Tadžikistanin ja Afganistanin persiankielisille alueille. Sansan kansallinen työntekijä Parastoo Poortaheri toimii SAT-7 Pars -kanavalla #Hashtag-ohjelman juontajana, tuottajana sekä käsikirjoittajana. Nuorille, 10–16vuotiaille katsojille suunnattua ohjelmaa seurataan erityisesti Iranissa ja Afganistanissa, mutta se tuotetaan
Kyproksella, sillä kristillisten ohjelmien tuottaminen Iranissa ei ole nykyisellään mahdollista. Ohjelman nimi
tulee hashtag (#) -symbolista, jota käytetään yleisesti sosiaalisessa mediassa.

Parastoo ja Ava #Hashtag-ohjelmassa.

Raportointivuoden tapahtumia
Parastoo oli perhevapaalla vuoden 2021 toisen puoliskon. #Hashtag-ohjelma lähetettiin kuitenkin normaalisti. Sitä juonsivat iranilaiset Ava ja Morvarid. Tuottajana toimi Mironas. Parastoon Suomesta tuleva tuki
ohjattiin tämän ajan toiselle iranilaistaustaiselle työntekijälle SAT-7 Pars -kanavalla: Nazanin Ashari työskentelee SAT-7:n toimistossa Kyproksen Nikosiassa ohjelmapäällikkönä. Parastoo palasi työhönsä ohjelman
juontajana ja tuottajana 22.1.2022. Viikoittaisen ohjelman lisäksi hän työskentelee erilaisissa lähetyksiin liittyvissä toimistotehtävissä.
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SAT-7:n nuortenohjelmilla halutaan välittää toivoa ja positiivista elämänkatsomusta elämään farsinkielisille
katsojille Iranissa, Tadžikistanissa ja Afganistanissa. Näköalattomuus ja masentuneisuus sekä huumeet ovat
yleisiä yhteiskunnallisia ongelmia nuorten keskuudessa. Kristillinen elämänkatsomus tarjoaa mallin ja perustan nuorten elämään. #Hashtag-ohjelman katsojia rohkaistaan soittamaan ja lähettämään viestejä, videoita
ja rukouspyyntöjä ohjelmiin. 60 minuutin lähetys kuvataan suorana SAT-7:n Limassolin studiolla perjantaisin.
Interaktiivisissa ohjelmissa luetaan raamattuaiheisten kilpailujen ja pelien ohessa myös Raamattua, koska
kaikilla ei Iranissa ole pääsyä kirjan ääreen. Vuonna 2021 ohjelmissa käsiteltiin esimerkiksi Niiniven kaupungin tapahtumia sekä Joonan, Samuelin ja Jeesuksen elämää. Osa katsojista on ei-kristillisestä taustasta ja he
voivat siten oppia kertomuksen moraalisen opetuksen. Farsinkielisten ylistyslaulujen tarkoituksena on tutustuttaa nuoret katsojat farsinkielisiin kristillisiin lauluihin. Kanavien ohjelmasisällöissä pyritään muutenkin paikalliseen tuotantoon. Lisää #Hashtag-ohjelmasta tästä

Koronapandemian ja Talibanin valtaan paluun vaikutukset
Nazanin (kuvassa) työhön ohjelmapäällikkönä vaikutti vuoden 2021 syksyn aikana
Talibanin valtaan paluun tapahtumat Afganistanissa. Oli tarve organisoida nopeasti rukousohjelma vastaamaan kasvaneeseen rukoustukeen ja tarpeeseen, ja
tätä varten organisoitiin ylimääräisiä rukousohjelmia, joissa mm. iranilaislapset
rukoilivat afgaanilasten puolesta.
#Hashtagin kolmannen tuotantokauden aikana katsojapalautteen määrä on tasaisesti kasvanut. Vuonna 2020 katsojapalautteita oli 3 330 ja vuonna 2021 puolestaan 6 676. Palautteita saatiin sekä Iranista, Afganistanista että Tadžikistanista.
Tähän vaikutti koronapandemian aika, jolloin katsojilla oli selkeästi enemmän aikaa olla kotona ja tarvetta keskustella. Monet ottavat yhteyttä ollakseen mukana ohjelmassa, jakaakseen
kuulumisiaan, pyytääkseen opetusmateriaalia tai jakaakseen omia videoitaan ja piirustuksiaan.
Nuoret seuraavat yhä enemmän ohjelmia Facebookissa ja Instagramissa älypuhelimen välityksellä. Satelliittitelevision lisäksi voi seurata myös SAT-7 Plus -suoratoistopalvelun kautta mobiilialustalla. SAT-7 Plus -sovellus on ladattavissa Android- ja IOS-puhelimille Google Storesta.

Katsojat sanovat:
”Tykkään ohjelmastanne. Täällä sotiminen ja levottomuudet jatkuvat aina vaan. Katsoessani ohjelmaanne
voin unohtaa sen hetkeksi ja olen tyytyväinen. Haluan oikeasti olla ystäväsi, Parastoo. Voitko olla ystäväni?”
- Dina Afganistanista
”Hei Parastoo ja Ava, rakastan teitä ja ohjelmanne kilpailuja. Kiitos siitä, että #Hashtag-ohjelmassa on aina
myös katsojien piirustuksia ja videoita. Instagramin ja WhatsAppin postauksenne ovat aina mielenkiintoisia.
Rakastan teitä kaikkia!” - Rozita Iranista
”Hei Parastoo, kiitos siitä, että kerrot meille ohjelmassasi Jeesuksesta. Rukoilen että joku päivä vielä koko
maailma uskoo Jeesukseen ja siitä seuraa rauha ja siunaus kaikille.” - Anosh Iranista
Rukousaiheita: Rukoile, että SAT-7 jatkossakin löytää uusia, erityisesti lahjakkaita nuoria kasvoja juontamaan
ohjelmiaan. Moni farsinkielinen nuori ei ymmärrettävistä syistä uskalla antaa kasvojaan julkisuuteen kristillisissä ohjelmissa. Rukoile sekä Parastoon että Nazaninin puolesta heidän työssään ja arjessaan.
Video: iranilainen tyttö rukoilee sairaiden puolesta: https://youtu.be/lA-3d_Ks9o8
Video: Aminan tarina: https://youtu.be/XubeNRp7Rvs
Ulkomainen työ: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen aluepäällikkö Sirpa Rissanen, etunimi.sukunimi@sansa.fi
Sopimukset: yhteyspäällikkö Tea Rasi, p. 050 437 2151, etunimi.sukunimi@sansa.fi
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