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Uutiset ovat viime aikoina puhuneet paljon Ukrainasta. Niinpä minäkin nyt
puhun, mutta toisesta näkövinkkelistä. FEBC:llä on Ukrainassa kuusi
toiminnassa olevaa FM-radioasemaa, joista puolet on separatistialueilla (ks.
kartta alla, värit punertavia). Suurin yleisö FEBC-Ukrainalla on striimausta eli
internetin kautta kuuntelevia. Heitä oli noin puoli miljoonaa vuonna 2020.
Eniten FEBCiin ottaa yhteyttä 28-50 -vuotiaat. jotka työskentelevät
autoissaan ja kuuntelevat samalla. Ukrainalaisen yleisön ominaispiirteenä
on, että he mielellään seuraavat visuaalista radiota tai FEBC-Ukrainan
tekemiä lyhytvideoita internetissä.
On hyvä muistaa, että Ukrainassa on myös venäläisiä, kaikkiaan 17% maan
44-miljoonaisesta väestöstä. Ukraina on kristillinen maa (ortodokseja); 87%
kristittyjä (World Religion Database), 10% agnostikkoja ja loput muslimeja ja
ateisteja. Joten FEBC-Venäjän tuottamia internet-sisältöjä seurataan myös
Ukrainassa, koska he osaavat venäjää.

- Kiitollisuus siitä, että meillä
on yhteinen päämäärä
työssämme

FEBCin
radioasemat ovat
mm. Donetskissa,
Luhanskissa, ja
Odessassa

- Kiitollisuus siitä, että
Sansan vaikuttavuusstrategian haastattelut
saatiin valmiiksi
- Intersearch konferenssin
osallistujien terveys ja
konferenssin onnistuminen

Kuva 1. FEBC-Ukraina jakaa
radioita niille, joilla on suurin
tarve kuulla evankeliumia.
Rukoillaan sotilaiden ja siviilien
puolesta, joihin tämä konflikti
vaikuttaa Itä-Ukrainassa.

Kuuntelijoiden joukossa voi olla myös ortodoksijuutalaisia, tai nuorisoa,
joista alla kuvat.

FEBC-Ukrainan
kuuntelijoiden joukossa on
myös Ortodoksijuutalaisia
kuten tässä kuvassa pöydän
oikealla yläkulmalla istuva
nuori mies Vadim, jonka
huomattiin seuraavan
jokaikistä ohjelmaa. Hän etsi
hengellistä kasvua.
Rukoillaan että hän löytää
Kristuksen.
Lopuksi,
rukousaiheita:

FEBC-Ukrainan tuottaja tekee
Mediakoulua tytöille, joilla ei ole
kosketuspintaa kirkkoon. Osa
sisällöistä käsittelee
journalismia, mutta pääosa on
hengellisellä sisällöllä. Monet
näistä tytöistä ovat kuunnelleet
FEBC:iä ja ovat avoimia
evankeliumin kuulemiseen.

Kuva 2. Työkaverini Vicky Creel
toimii vapaaehtoisena
vastaamassa internetissä
etsijöiden chatteihin.

Kuva 3. FEBC-Filippiineillä on 13
kristillistä paikallisasemaa, joista
jokaisella oma yleisöseuranta ja vuorovaikutus. Heitä pitää
kouluttaa.
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aikataulua:
Etäripari Maskuun 6.3.2022
Toivakka Sansan
kolehtipyhän merkeissä srkkodilla 13.3.2022
Intersearch
tutkimuskonferenssi Sofia
kulttuurikeskuksessa 27.30.3.2022
Kouluvierailu Jyväskylän
normaalikoulun yläasteelle
eli Norssiin 6.4.

Intersearch-kokous kulttuurikeskus Sofiassa Helsingin Vuosaaressa.
Sansalla on kunnia isännöidä vuosittaista Intersearch-tutkimuskokousta
Suomessa. Intersearch on kristillisten mediajärjestöjen verkosto, jonka
tarkoituksena on innostaa järjestöjä ottamaan selvää yleisöstään ja
kehittämään työtään seurannan ja arvioinnin avulla. Olen osallistunut
Intersearch-kokouksiin aina vuodesta 1992 lähtien (kuva vasemmalla,
minä ainoana naisena sinisessä asussa), jolloin kokoustimme FEBC:n
päämajassa Los Angelesissa. Naisten osuus porukasta on ilahduttavasti
lisääntynyt, oikealla on kuva kokouksestamme Kairossa 2020. Minä en
voinut mennä mukaan Kairon kokoukseen; varoin matkustamista
Patrickin vuoksi (jolle korona olisi hengenvaarallinen. Vielä 2020 ei ollut
rokotetta.)

Kairon kuvassa kolmas vasemmalta on työkaverini Erja Tillgren, joka
pestattiin mediastrategiksi MediaWorksiin Wieniin. Erja ja minä olemme
tämänvuotisen kokouksen pääjärjestäjät Sansasta. Ihan kivasti porukkaa
on ilmoittautunut USA:a ja Australiaa myöten, kaikkiaan 12
ulkomaalaista.
Viitisen vuotta sitten kävin Filippiineillä kouluttamassa FEBC:n porukoita
yleisövuorovaikutuksen menetelmissä. Nyt he ovat ottaneet koulutukset
omiin käsiin, mikä on hyvä asia (kuva 3). Filippiiniläisten kanssa nyt
yhdessä pohdin, mikä olisi paras tapa kerätä yleisövuorovaikutusdataa.
Maaliskuun 13. on Sansan kolehtipyhä kirkoissa. Kolehti kerätään
naisten aseman parantamiseen. Eräs Sansan lippulaivoista on Toivoa
Naisille -työ; puolen tunnin mittainen ohjelma, joka sisältää hengellisen
osuuden ja käytännöllisen osuuden, esim. puhutaan terveellisestä
ruoasta, miten huolehtia hygieniasta. Sansan yhteistyökumppani tässä
työssä on TWR ja Toivoa Naisille -verkosto, joka myös julkaisee
kuukausittain rukouskalenteria, joka kirvoittaa rukoilemaan naisten
aseman ja ongelmien puolesta eri maissa. Jos sinua kiinnostaa, voit
etsiytyä FB:ssä Toivoa Naisille -ryhmään.
Yhtenä vaihtoehtona etsin myös valmiita ratkaisuja FEBC:n työn
yleisöseurantaan. Siinä apunani on Vicky Creel (kuva 2), joka tällä
hetkellä asuu puolisonsa Davidin kanssa USA:ssa, mutta toivovat
pääsevänsä joskus FEBC-Kambodzalle töihin, koska siellä tarvitaan
Davidin insinööritaitoja.
Kiitos rukoustuestasi ja tuestasi!
Eila Murphy
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