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Kiitos- ja rukousaiheita:
- Sansa solmi
kumppanuussopumuk
sen FEBCin kanssa
- Olen saanut
kuuntelijapalauteloma
kkeita mutta vielä
ainakin puolet puuttuu
- Krusa-FMn johtaja
Sophearylla on
munuaisessa
ongelmia

Uutisia maailmalta
Tämä talvi ja kevät ovat sisältäneet monenlaisten ihmisten tapaamisia
USAssa, Etelä-Koreassa sekä Prahassa. Kerroin blogissani
eilaasia.blogspot.fi Soulin tapaamisista ja Prahan kokouksesta.
Itselleni merkittävä tapahtuma oli kun Sansa hyväksyttiin FEBCin
neuvoston yksimielisellä päätöksellä FEBCin kumppaniksi. Tätä
ihmettä on leivottu parisen vuotta.
Prosessi alkoi siitä kun minä ehdotin että Sansa voisi hakea FEBCin
jäsenyyttä. Viestintä olisi helpompaa suoraan FEBCistä Sansaan, eikä
minun tarvitsisi olla välikätenä kahden järjestön välillä. Mutta asia ei
ollutkaan niin yksinkertainen kuin luulin.
Siitä alkoi neuvottelu- ja keskusteluprosessi, kummankin osapuolen
johtajat; Sansan Juha Auvinen ja FEBCin Ed Cannon, vierailivat
tutustumassa toisiinsa ja toistensa työympäristöihin. Vain siten
oikeanlaista kumppanuutta voi syntyä. Ja niinpä, FEBCin
vuosikokouksessa Soulissa kuulin presidentti Ed Cannonin
suusta..."FEBC kutsuu Sansan kumppanikseen, jotta jo tällä hetkellä
erinomainen, vuosikymmeniä kestänyt suhde voi vahvistua. "Täten
Sansasta tuli FEBCin historian ensimmäinen kumppani.
Juha puolestaan muistutti että Sansa on tehnyt FEBCin kanssa
yhteistyötä 43 vuotta, alkaen Kiinan työstä, ja laajentaen sitä
Mongoliaan, Kambodzaan ja moneen muuhun maahan.
Kuvassa Sansan Juha Auvinen ja FEBCin presidentti Ed Cannon.

Figure 1 FEBCin vuosikokous oli Soulin
business kaupunginosassa

Figure 2 Soulissa Thaimaan työn johtaja
Georgina sai paljon syntymäpäivälahjoja.

Figure 3 Etualalla vasemmalla japanin
Keiko jonka kirjelaatikko-ohjelmaa Sansa
tukee

Figure 4 FEBCin palvelutiimillä johon
kuulun oli retriitti Soulissa
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FEBCin vuosikokouksessa itse haastattelin tiimini kanssa eri
maiden johtajia. Pyrkimyksenä ottaa selville millainen käsitys
FEBCin Aasian johtajilla on heidän yleisöistään, ja mihin tuo
käsitys perustuu, sekä millaisia tavoitteita heillä on yleisönsä
suhteen. Halusimme myös ottaa selville, miten segmentoituneita
yleisöjä he tavoittelevat.
Ilokseni voin todeta että aika monet johtaja pyrkivät saavuttamaan
tiettyjä ryhmiä, kuten nuoria, temppeliprostuoituja, liikemiehiä tai
opiskelijoita.
Monen käsitys yleisöistä perustuu yleisöltä saatuihin palautteisiin.
Tämän vuoksi on entistä tärkeämpää että pyrin edesauttamaan
tutkimustiedon löytymistä niin että FEBCin eri maat voivat nykyistä
tarkemmin saada kuvaa yleisöistään.
Jatkan Intersearchin, kristillisten mediajärjestöjen
tutkimusyhteistyöelimen, rahastonhoitajana. Se on tavallaan
kunniatehtävä, että naisena minuun luotetaan edes tällaisessa
asiassa. Viime aikoina on ollutkin enemmän rahaliikennettä, kun
Intersearchillä on oma osatoiminen työntekijänsä. Lisäksi
Intersearchinä haluamme laajentua, ja etsiä uusia jäseniä.
Laajenemispyrkimyksiä esiintyy myös CIBARilla,
tutkimusryhmittymällä johon työni puolesta kuulun. CIBAR on
kansainvälisten mediajärjestöjen yleisötutkimusihmisten
konferenssi. Monet perinteisten radioyleisöjen tutkijat esim.
BBCllä ja VOAlla haluavat laajentaa konferenssia sosiaalisen
median tutkimuksen piiriin.
CIBARin konferenssissa kuulin mielenkiintoisia tuloksia
sosiaalisen median tutkimuksista. Esim. Facebookin käyttäjät
eivät tajua uutisen oikeaa lähdettä. Jos vaikka BBCn uutinen
kiertää FBssa, niin käyttäjät eivät hahmota uutista BBCin
laatimaksi, vaan että uutinen tulee FBlta tai ystävältä jonka
aikajanalta uutisen näkee.
Kiitos tuestasi! Siunausta! Eila

Sansa on mukana Kirkkopäivillä
19-21.5 Turussa. Se on yksi
Reformaation merkkivuoden
päätapahumista.

CIBAR konferenssin
tuttuja – venäläinen
Darya ja tsekkiläinen
Martin. Molemmat
oppimassa
sosiaalisen median
saloja kuten minäkin.

Nuoret: Summer Mission school
Kroatiassa heinäkuussa 2017. Voit
oppia uutta mediasta ja
lähetystyöstä Petteri Rantamäen ja
Thiago Barz de Almeidan johdolla.

Tule mukaan!
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