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Kiitosaiheita:
- Covid-19
koronavirus
Aasiassa on
lisännyt yleisöä
etenkin Kiinassa,
Kazahkstanissa,
Thaimaassa ja
Venäjällä
- Patrick sai
huhtikuun alussa
pienen
aivoinfarktin, mutta
toipui siitä hyvin

Figure 1 yllä: Patrick jälleen
vauhdissa. Toipunut pikkuisesta
aivoinfarktista
Figure 2 oikealla: Wuhanissa
helmikuussa 2020 COVID-19
potilasta viedään hoitoon

Resilienssi
Väitöskirjani oleellinen käsite oli resilienssi, eli yksinkertaisesti miten
pompsahdetaan takaisin elämään kriisin jälkeen. Gerard Bouchard ehdottaa
kolmea vaihtoehtoa: 1) kriisin aiheuttamasta stressistä selviytyminen, 2)
sopeutuminen uuteen tilanteeseen, ja 3) luovasti reagoiden kriisin
aiheuttamaan shokkiin. Nyt kerron miten FEBC:n maissa on selviydytty
median saralla.
Ensinnäkin on hyvä muistaa, mitä kehittyneempi maa teknologisesti on
(esim. Etelä-Korea, Filippiinit, Japani, Kiina, Etelä-Korea, Taiwan, Thaimaa,
Venäjä), sitä helpompaa sisällöntuotanto ja yleisön kontaktointi internettiä ja
sosiaalista mediaa hyväksi käyttäen on. Sitten Aasiassa on maita kuten
Kambodza, Indonesia, Intia ja Pakistan, joiden digitaalisen median käyttö on
rajoittunutta huonojen internet-yhteyksien vuoksi.
FEBC:n Kiinan mediatyön nimi on Liangyou. Useimmat työntekijät Hong
Kongissakin ovat työskennelleet kotoa käsin ja jopa oppineet tekemään
kotoa käsin suoria ohjelmia. Päivittäinen ’Tämä päivä’ -tuokio jakaa tietoutta
viruksesta, ’Armon istuin’ ja ’Sielunhoitonurkka’ on 1,5 tunnin suora
rukousohjelma, joka on erityisen suosittu. Siinä, kuten muissakin sisällöissä
FEBC-Liangyou yleisö tarttuu niiden tarjoamana rohkaisuun ja
myötätuntoon. Connie Lam, Hong Kongin työstä vastaava päällikkö toteaa
”Työnteko on muuttanut muotoaan mutta meidän sydämemme olla lähellä
kuuntelijoita ei ole muuttunut. Meidän tuotantotiimimme sinnikkäästi tekevät
tuoretta sisältöä ja suoria ohjelmia.”

Eräs manner-Kiinassa asuva tuottaja kertoo…”Kristityt Kiinassa ovat
rohkaisseet toisiaan jakamalla itse tekemiään virsiä internetissä. Emme
voi mennä ulos emmekä studioon, mutta voimme työskennellä yhdessä
ja ratkaisemalla nauhoituspulmamme, viimein saatoimme tuottaa sarjan
radio-ohjelmia. Opimme, miten puhelimen avulla voimme tehdä sisältöjä.
Aluksi oli vaikeaa tuottaa hyvälaatuista ääntä, mutta sitten onnistuimme.”
Yksi hyvä esimerkki median vaikutuksesta Aasian ulkopuolelta tulee
Malawista. FEBC:n työntekijä Amos Siyabu on huomannut, että yaokieltä puhuvien muslimien keskuudesta monet ovat koronaviruksen
vuoksi ovat kääntyneet Kristuksen puoleen. Yksistään maaliskuussa
Amos kollegoineen perusti 250 kuuntelijakerhoa Malawiin.

Figures 3 ylin FEBC-Filippiinien
paikallisasemat tarjoavat yleisön tarpeita
vastaavaa tietoa koronasta.
Figure 4 alempi: FEBC-Indonesian
jälkihoitohenkilökunta rukoilee yleisön ja
sen ongelmien puolesta
Figure 5. Iloisia uutisia Malawista – COVID-19 vetää yao-kieltä puhuvia muslimeita Kristuksen
luo
Figure 6.Tri James Hwang alla
kertoo, että FEBC Kiinan työssä on
koronaviruksen aikana nähty
yleisömäärän sekä kasvavan että
suhteen yleisöön syvenevän vaikean
ajan keskellä.

Eilan 2020 aikataulua:
Covid-19 viruksen vuoksi en
voi nyt suunnitella mitään,
jotten tuo virusta kotiini.
Patrickillä, 72 v., on
keuhkoahtauma ja astma,
joten en halua hänen
saavan virusta. Rukoilethan
varjelusta!
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Sirpa Rissanen, vapaaehtoisena FEBC:n Mongolian WIND-FM asemalla,
lähetti henkilökunnan kokoaman videon, jossa he kertovat miten
työskentelevät etänä, mm. Facebookilla ollen yhteydessä yleisöön, tai
kokoustamalla ja kouluttamalla maaseudun radioasemien työntekijöitä.
Puolen tunnin välein WIND-FM antaa virusinfoa ja vinkkejä hygieniaan.
https://www.youtube.com/watch?v=p48e5nPWYZw

Maaseudun radioaseman kuuntelija: Amarjal (kuva yllä) asuu äitinsä ja
poikansa kanssa ja työskentelee paikallisella torilla Bulganissa, PohjoisMongoliassa. Hän ei vielä ole kristitty, mutta kuuntelee raamattuopetusta.
Aiemmin hänellä oli tapana sulkea radio, jos siellä puhuttiin Jeesuksesta,
mutta nyt on oppinut, että ihmiset tekevät syntiä eri elämänsä vaiheissa.
Rukoillaan Amarjargalin puolesta hänen etsiessään Jeesusta.

Tuestasi kiittäen ja tervettä kevättä toivottaen Eila
PS. muista pestä käsiä, pitää turvaväliä ja tervehtiä thaimaalaisittain!
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