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Kiitos- ja rukousaiheita:
- Kiitos että Krusa-FM:n
johtajan Sopheary
Hemin
munuaisleikkaus
onnistui.
- Patrick toipunut hyvin
lukinkalvon alaisesta
verenvuodosta.
Rukoillaan että oppii
taas pelaamaan
koripalloa ja pääsee
ajamaan autoa.

Grounded – kotona
Tämä on ollut hyvin poikkeuksellinen talvi. En ole astunut
lentokoneeseen sitten lokakuun, kun kävin Kambodžassa. Toki
mielelläni olen seurannut Patrickin kuntoutumista ensin Kuopiossa ja
sitten Keski-Suomen keskussairaalassa ja viimein Kyllössä. Helmikuun
8. päivä hän kotiutui.
Ja hyvin on mennyt. Hän ei ole kaatunut kotona eikä muutenkaan
aiheuttanut itselleen ongelmatilanteita. Ainoastaan kerran kaatui
koripallopelissä, mutta se on ymmärrettävää, kun lähtee muutaman
kuukauden sängyssä lokoilun jälkeen pelaamaan. Sitten otettiin
takapakkia, ja Patrick käy vain heittelemässä koreja ennen pelin alkua
eikä vielä pelaa. Hänen täytyy harjoitella käsi-pallokoordinaatiota, ja
siihen on fysioterapeutti antanut ideoita.
Kotona hänellä on ollut paljon kognitiivisia ongelmanratkaisutehtäviä,
kuten pesualtaan putkien yhdistäminen, vessan lampun katkaisijan
asennus (vielä kesken), monenlaiset tietokonetehtävät,
pellettisysteemin puhdistus ja autokatoksen pudistus lumesta. Kaikki
lopulta selviää, vie vain hieman enemmän aikaa kuin aiemmin.
Monesti tavarat ovat hukassa, mutta monesti ne myös löytyvät. ☺
Olemme kiitollisia siitä, miten pienillä vaurioilla Patrick selvisi
lukinkalvonalaisesta verenvuodosta. Herran armoa edelleen.
Hänen piti luovuttaa ajokortti pois näköhavaintohaittojen vuoksi, joten
minä olen saanut uuden viran – autokuski.

Hiilijalanjälkeni on pienentynyt, kun en ole lentänyt. Skypellä olin
mukana Intersearch-konferenssissa osittain. Kokopäiväisesti olisi ollut
raskasta olla, koska ryhmätilanteessa on vaikea kuulla kaikkien
kommentteja. Mutta oman esitykseni Kambodžan tutkimuksesta sain
pitää, ja olin mukana yleiskokouksessa, jossa esitin Intersearchin
talouskuviot vuoden ajalta. Intersearch on laajentunut, meitä on nyt 18
jäsentä. Etsimme lisää jäseniä, ja toivon että Sansakin siihen
mediajärjestönä joskus liittyy.
Figure 2 Judy Houson Intersearchin
pitopaikassa.

Figure 3 Intersearch-tapaamisen
osanottajia monesta organisaatiosta.

Tämän vuoden Intersearch pidettiin Virginia Beachillä, Founder’s Inn hotellissa. Virginia Beachillä on myös 700 Clubin päämaja ja CBN,
joka on kuuluisa kristillisestä uutistarjonnastaan. Intersearchin
toimeenpanevaan komiteaan saimme uuden jäsenen, Teresa Faustin,
joka edustaa United Methodist Communications -mediaa. Teresa
istuu kuvassa eturivissä, Intersearchin toimitusjohtajan Judy
Houstonin oikealla puolella. Tiimiläiseni FEBC:stä Jeff Anderson
puolisoineen on Judyn takana.
Uutena projektina olen mukana TWR:n kartoituksessa, jossa pyritään
ottamaan selvää eurooppalaisten nuorten mediankäytöstä – eli mitä
kanavia ja mitä sisältöjä he käyttävät. Projektia vetävän Lucas
deSilvan mukaan heillä on yksi työntekijä, jota voin alkaa opastaa
tietojen haussa tietokannoista.
Olen alkanut keräämään vuosittaista FEBC vuorovaikutusraporttia.
Tänä vuonna tein uuden strategian: kirjoitin jokaisen maan
yleisövuorovaikutuksesta vastaavalle henkilölle erikseen
henkilökohtaisesti. Tällä tavoin olen saanut paljon nopeammin
vastauksia. Henkilökohtainen lähetystyminen on joukkopostausta
tehokkaampaa.

Figure 4 Muuramen kirkko. Alttarifresko
esittää vuorisaarnaa. William Lönnbergin
maalaama v. 1929.

2018 AIKATALUA:
7.4.Toivoa Naisille kokoontumisessa olen mukana
Hämeenlinnassa Rauhank. 14 klo
14
25.4 Olen mukana Kambodžaillassa Turun Varissuolla klo 18
Kambodžan evaluaatiotutkimuksen
analyysi, FEBC:n
vuorovaikutusraportin teko

FEBC Kambodžan evaluaatiotutkimus on edennyt loppuvaiheeseen.
Nyt tutkimustiimi on käynyt kaikissa Kambodžan maakunnissa.
Näyttää siltä että Phnom Penhin ulkopuolella Krusa FM:n
kuuntelijoissa on paljon maanviljelijöitä. Toinen silmiinpistävä seikka
on se, että monet ovat saaneet tietää kristillisestä perheradiosta oman
kirkon pastorin kautta. Paikallisseurakunnat ovat siis kristillisen radion
paras markkinointikanava.
Kävin Sansan kolehtipyhänä naapurikunnassa Muuramessa. Kirkko
oli uusittu alkuperäiseen kuosiinsa Alvar Aallon mukaan. Siinä näkyy
italialaisia vaikutteita.
Saatteeksi kevääseen ja pääsiäiseen kirjasta Tuoksua Taivaan
Tervan, Ossi Poikosen runo:
Valo pimeydessä loisti
Lämmin sana roudan poisti
Sinä aamuna päivä valkeni
Aina pysyäkseen.
Valoisin terveisin ja tuesta kiittäen, Eila
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