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Kiitos- ja rukousaiheita:
- Patrick saa ajokortin
takaisin – lääkäri antoi
ajoluvan, ja kirjoitti kuntoutunut
erinomaisesti –
- Kesäloma
- Krusa FMn strategian
suunnittelu käyttää
hyväkseen
evaluaatiotuloksia
- FEBCin
vuorovaikutusraportin
anti auttaa
yleisösuhteissa

Kambodzan tapaamisia
Kesän korvalla pääsin käymään Kambodzassa kertomassa Krusan
evaluaation tuloksia radioaseman väelle ja sidosryhmille. Krusan uusi
johtaja Makara Samphal (kuvassa minusta vasemmalla) käänsi
työntekijöille sepustustani. Krusan työntekijät ovat kaikki alle 40vuotiaita, ehkäpä kahta taloushallinnon johtajaa lukuunottamatta.
Yksityiskohtia tapaamisista voit lukea eilaasia.blogspot.com -blogistani.

Krusan henkilökunnan lisäksi sain tavata joukon pastoreita ja
kristillisten organisaatioiden johtajia. Osa heistä on mukana Krusa
puheohjelmissa asiantuntijoina. Mukana oli myös Navy TWRstä, joka
vastaa Krusalla radioitavasta Toivoa Naisille -ohjelmasta.
Heti käyntini jälkeen Krusalla ryhdyttiin väkertämään uutta strategiaa.
Tutkimustulosten läpikäynti tässä vaiheessa oli erittäin tärkeää, jotta
niistä olisi hyötyä strategian laadinnassa. Eniten keskustelua käytiin
siitä miten kasvattaa nuorten osuutta kuulijoissa, ja heitä kuin muitakin
kännykän käyttäjiä varten Krusa haluaa mobiili applikaation. Tapasin
James Phon, joka antoi arvokkaita ideoita käyttäjänä applikaation
rakentamiseen. Esim. on hyvä jos kännykän näytön voi sulkea ja
samalla kuunnella Krusaa taustalla. Tällöin ei kännykän akku hupene
niin nopeaan.

Figure 2 Perheseminaarilaiset

Kahtena päivänä suuntasin kulkuni Phnom Penhin ulkopuolelle,
maakuntaan nimeltä Kampung Cham. Siellä olin taas mukana pastori
Joseph Keon perheseminaarissa. Sain myös suunnitella hänen ensi
syksyn Suomen vierailuaan. Suomen Lähetysseura kustantaa hänen
osan hänen pitämistään seminaareista, ja osan kustantaa Sansa.
Sansa päätyi hommaan siksi kun Perheseminaari on myös radioohjelmana Krusalla. Kun Keo tulee Suomeen, hän vierailee sekä
SLS:n että Sansan tilaisuuksissa. Sansan vuoden 2019 teemaksi on
valittu Perhetyö Aasiassa, joten Keon vierailu sopivasti pohjustaa tätä
teemaa.
Sidosryhmäkoordinaattori Sam Chann toivoo, että yhteistyö
perheseminaarin puitteissa jatkuu. Eri maakunnissa pidettävät
seminaarit täydentävät radio-ohjelmaa. On myös katvealueita joilla
Krusa ei kuulu, ja silloin seminaarin anti on oivallista.
Seminaareihin osallistuu useimmiten jo kristittyjä pariskuntia. He
oppivat hoitamaan parisuhdettaan ja viettämään laatuaikaa sekä
toistensa että lastensa kanssa, ja olemaan esimerkkinä muille.

Figure 3 Perheseminaarin ruokapadat –
riisiä ja kalakasvislientä

Figure 4 Perheseminaariin osallistunut pari

2018 AIKATAULUA:
Säynätsalon kesäinen lauluilta
kotonamme torstaina elokuun 23.
klo 18. Tervetuloa
Joseph Keo vierailee Suomessa
syksyllä. Seuraathan informaatiota
hänen aikataulustaan SLSn ja
Sansan sivuilla

FEBCn vuorovaikutusraportti lepää nyt Patrickin editoitavana. Pian
lähetän sen FEBCin USAn päätoimistoon. Usean kuukauden
tiedonkeruu on päätöksessään. Kiitollinen sadonkorjuun mieli. Olen
saanut pitää läheistä yhteyttä vajaan 20 maan kuuntelijasuhteisiin
perehtyneiden työntekijöiden kanssa. Muutamia poimintoja –
Venäjällä on FEBCIlä Radio Teoksella paljon sosiaalisen median,
mobiiliapplikaatioiden ja suoratoiston tai ’listen onlinen’ käyttäjiä.
Kiinassa arvattavasti WeChatin puitteissa yleisöt viestivät ja lataavat
ja kuuntelevat sisältöjä. Lisäksi kiinalaiset lataavat sisältöjä
mobiiliapplikaatiosta kuunnellakseen tai lukeakseen.
Yksi suosittu suuntaus Aasiassa on asentaa studioon pieni kamera.
Siten radiotuottajastakin voi tulla televisiotähti. Etenkin Filippiineillä,
Indonesiassa ja Thaimaassa tällaiset kokeilut keräävät lisää
katsojia/kuuntelijoita. Myös Kambodzassa vastaavaa kokeillaan.
Toimittajat olivat hyvin meikattuja ja pukeutuneita videopäivänä.
Alueilla, missä kännykkäkenttä on huono, kuva ei tietenkään toimi.
Ainoat maat jotka eivät vielä sosiaalisen median kelkkaan ole
päässeet, ovat Afrikan sarvessa olevat maat ja Myanmar eli Burma.
Mutta Myanmarkin suunnittelee siirtymistä uuteen aikaan. Heillä vain
ei ole huolta yleisöistä, sillä heillä on hyvin vakiintunut
lyhytaaltokuuntelijoiden porukka. FEBC-Myanmar aina saa hyvät
yleisölukemat kansainvälisissä tutkimuksissa.
Nyt nauttimaan luonnonkukista, marjoista ja kesävieraista.
Meille tulee ainakin Japanista yksi.

Aurinkoisin terveisin ja tuesta kiittäen sekä hyvää kesää toivottaen,
Eila
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