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Figure 1 Aamuriisi liemineen on hyvä tapa
aloittaa päivä

Krusaa ja vuorovaikutusta
Viime huhtikuussa Krusa-FMn johtaja Sopheary pyysi minua laatimaan
arvioinnin FM-aseman vaikutuksesta.
Olen usean vuoden aikana kouluttanut tutkimusassistenttia yhdestä
Krusa-FMn jälkihoitohenkilöstä, Sopharysta. Sophary meni reilu vuosi
sitten naimisiin ja sai lapsen, joten hänen FEBC-työhön käytetty aika
on ollut paljolti perheen sanelemaa. Ja nyt marraskuussa, hänen
toinen lapsensa on tulossa. Joten Sophary takia minun piti kiirehtiä
Kambodzan koulutusta, ja menin sinne kesäkuussa.
Sophary on erittäin tärkeä Krusalla, koska hänen englanninkielen
taitoaan tarvitaan jatkuvasti. Monet Krusan työntekijöistä eivät osaa
englantia kovinkaan hyvin. Niinpä koulutin Sopharyn avulla Krusan
partnerisuhteista vastaavaa Chann Samia johtamaan arvioinnin. Asia
ei ole yhtä helposti sanottu kuin tehty.
Ensin yhdessä suunnittelimme kyselylomakkeet ja kysymykset sekä
haastattteluihin että focus groupseihin. Sitten Chann Samin piti oppia
miten haastattelumateriaalia voidaan laadullisesti analysoida.
Alakuvassa Sophary selitttää paperilla Chann Samille. Haastattelujen
tekeminen oli molemmille helppoa, ovathan se niitä radiotoimittajina
joutuneet tekemään.
Lopuksi Chann Sam teki arvioinnille sen aikataulun mukaisen budjetin.
Nyt vain jänskättämään että FEBCin muilta mailta tulee avustuksia
7000 euron arvioinnin kattamiseen. Suurin kuluerä on matkustaminen
24 maakuntaan keräämään arviointimateriaalia. Matkat ovat pitkiä,
mutta onneksi päätiet ovat melko hyviä.

Figure 2 Pastori Joseph Keo tekee radioohjelmaa Krusa-FMlle ja vetää
perheseminaareja aviopareille

Sansa on vuoden päivät tukenut perheseminaaria, joka on sekä
radio-ohjelma että koulutustapahtuma perheille. Suomen
lähetysseuran kautta Marja Soikkeli tutustui Joseph Keoon, joka
taas Hong Kongin pappiseminaarissa ollessaan oli tutustua
suomalaiseen pariskuntaan. Pariskunta oli valmistanut 57
opetustuokiosta koostuvan oppaan perheiden valmentamiseksi.
Tuokioissa käsitellään parien välistä viestintää, talouden hoitoa, ja
ongelmien ratkaisua. Sain olla mukana perheseminaarissa
Kampotissa.
Perheseminaarit tukevat Krusa-FMn kautta radioitavia
perheohjelmia. Seminaarin aluksi Krusan Chann Sam pitää aina
alkulaulun tms. leikin, ja lopussa hän myös antaa osallistujille
informaatiota miten Krusaa voi kuunnella. Jos perinteisen radion
singaali ei ulotu paikkakunnalle, voi Krusaa kuulla myös
internetissä tai Facebookissa.
Josephin näkynä on kasvattaa perhetyötä niin että Kambodzaan
perustettaisiin konsultointikeskuksia seurakuntien yhteyteen.

Figure 3 Alkujaan suomalaisen pariskunnan
laatima opas perhetyöstä on käännetty
khmerin kielelle

Figure 4 Monet Kampotin perheseminaarin
osallistujista tulivat paikalle mopolla
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Kuva on Kampot –joen rannalla olevista perinteisistä Kambodzan
maaseudun taloista. Lue lisää aiheesta eilaasia.blogpost.fi
Olen saanut kiitosta vuorovaikutusraportista. Sen avulla FEBCin
perheeseen kuuluvat maat voivat oppia toistensa tavoista tehdä
työtä yleisöjensä auttamiseksi. Tavat vaihtelevat perinteisistä
kirjeistä, sähköposteista ja SMS-viesteistä sosiaalisen median
alustoihin ja kuuntelijatapaamisiin. Yksi asia nousee ylitse muiden
– pitää oppia seuraamaan säännöllisesti sosiaalisessa mediassa
tapahtuvaa vuorovaikutusta, ja ottaa selville yleisön taustoja.
Kesäterveisin ja tuesta kiittäen, Eila
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