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- Kiitollisuus Sawtu Linjiilan
uudesta johtajasta

Muutama vuosi sitten kävin Kamerunissa arvioimassa Sansan tukeman
Sawtu Linjilan toimintaa. Sansa kanavoi tukensa sinne Luterilaisen
maailmanliiton kautta. Sawtu Linjila tavoittaa fulaneita, jotka ovat Kamerunin
ja sen lähinaapureiden paimentolaiskansa. Sain todeta miten kokonainen
kylä saattaa kääntyä kristityksi. Heidän yhteisissä jumalanpalveluksissaan
on säilytetty todella hyvin paikallisen kulttuurin musiikkityyli kuin myös
pukeutuminen.
Kamerunissa käydessäni sain myös oppia, että silloinen radioaseman
johtaja David ei ole hyvä paimen, ja työntekijät olivat kovin tyytymättömiä
hänen työtapaansa. Asiat ovat nyt muuttuneet hyvään suuntaan. Paikallinen
evankelisluterilainen johtokunta päätti poistaa Davidin viralta ja asettaa
uuden johtajan (kuvassa vas. David ja uusi johtaja, rovasti Moise Ngayap).
Keskikuvassa koko Sawtu Linjilan työntekijät, ja oikeanp. kuvassa naisten
ohjelmien tuottaja Asta Sabia).
Uuden johtajan virkaanastumispäivän kuvasatoa:

- Rukoillaan Sansan
vaikuttavuus-strategian
toteutumisen puolesta
- Kiitollisuus siitä, että on
paljon työtä ja voimme sitä
yhdessä tehdä

Uusi johtaja työskentelee seuraavat viisi kuukautta, jonka jälkeen hän
menee tekemään islamiin liittyviä tohtoriopiskeluja johonkin arabimaahan.
Sitten taas johtokunta valitsee uuden johtajan. Vallanvaihdos merkitsee
todella paljon Sawtun henkilökunnalle. Kiitetään Jumalaa tästä uudesta
alusta ja rukoillaan varjelusta fulanityöhön, johon silloin tällöin kohdistuu
terroristijärjestö Boko Haramin hyökkäyksiä naapurimaasta Nigeriasta käsin.

Kuva 1. Kambodzan Krusa-FM välittää
joitakin sisältöjä videona FBssa. Tässä
vuoden 2020 eniten katsottu juttu –
perheklinikka, aiheena kohdunsyöpä.

Heinäkuussa sain FEBCin vuorovaikutusraportin valmiiksi. Se kertoo 20
Aasian maan yleisöistä ja siitä miten he ovat yhteydessä FEBC radioasemiin
tai internet- ja somealustoihin, webbisivut mukaan lukien. Viime vuoden
aikana etenkin FB-käyttäjien ja YouTube-tilaajien määrät nousivat. Venäjällä
suosituimmat alustat ovat VKontakte, Odnoklassniki, Instagram, Periscope
ja Yandex.
Kiinan ja Thaimaan työssä yleisöt mielellään lataavat ohjelmia tai sisältöjä.
Ukrainassa, Venäjällä ja Thaimaassa katsotaan paljon video/audio
striimauksia. Eli videopuoli on nousussa FEBCilläkin, vaikka ollaan
perinteisesti radiojärjestö.

Koronavuoden vuoksi kuuntelijatapaamiset jäivät todella vähiin. Monet
FEBCin maat alkoivat toteuttaa hybriditapahtumia, tai kokonaan
virtuaalisia kuuntelijatapahtumia. Samanlainen tilanne kuin siis meillä
Suomessa.

Kuva 2. Pitkästä aikaa oikealla kasvokkain
vierailulla naapurisaarellani Säynätsalon
seurakunnassa

Sansan uusi strategia vuoteen 2025 painottaa meidän osaamistamme,
Sansan kasvua ja vaikuttavuutta. Minä saan vetää tuota vaikuttavuusteemaa. Tarkoituksena on, että aluejohtajat ottavat selvää alueensa
avainhenkilöiden näkemyksistä vaikuttavuudesta, seurannasta ja
muutoksen mittaamisesta. Muutoksen mittaamisesta minulla on
kokemusta Kambodzasta, missä tutkimus osoitti, että perheohjelmat ja
-seminaarit auttavat perheenjäseniä ja perheiden elämää. Toinen
muutoksen mittauksen esimerkki löytyy Biharista Intiasta, missä
kriisiradion sisällöt opettivat biharilaisia keittämään vetensä ja siten
välttämään ripulin.
Kuluneiden kolmen vuoden aikana Sansalla on ollut arviointi- ja
seurantatiimi, johon on kuulunut Erja Tillgren ja Kristiina Ojala. Harmi
vain, että he kumpikin lähtevät muualle; Erja Wieniin ja Kristiina
Etiopiaan. Heitä tulee ikävä.

Kuva 3. Haikeat jäähyväiset. Oikealta Erja
Tillgren ja Kristiina Ojala. Vasemmalla
Sansa ulkomaan työn konsultti Timo
Reuhkala

Eilan alustava 2021
aikataulu:
- Digitaalinen
kriisiviestintäkonferenssi
Ruotsista 21.–23.9.2021
- IISA Hybridikonferenssi 22. 22.9.2021
- Haapatupa srk-vierailu
Haapamäki, 28.10.2021 klo
10

FEBCillä yritän edistää erilaisten yleisön vuorovaikutusalustojen
kokeilua. Esim. Mongoliassa on parhaillaan ECHO Global -kokeilu
Dulguunin johdolla. Ensi viikolla, 17.9. esittelen systeemiä FEBCin
muillekin maille, josko joku muukin voisi kokeilla. ECHO Globalin etuna
on se, että kaikki yleisön kommentit eri sosiaalisilta alustoilta tulevat
samaan paikkaan, ja lisäksi siihen voi kerätä hyviä yleisöille jaettavia
materiaaleja, joiden on todettu auttavan selvittämään kristinuskoa
buddhalaiselle.
Lopuksi asiaa rukoilemisesta saavuttamattomien kansojen puolesta:
- Voit ladata rukous2025 -kirjasen linkistä
https://rukous2025.fi/tilaa-materiaalia/
- Nuorille suunnattu kampanja löytyy sivulta: athirdofus.com
- ”A third of us” perustuu näkemykselle, että joka kolmas
maapallon asukkaista ei ole kuullut vielä Jeesuksesta
- Ole kuulolla sillä 9.10.2021 järjestetään rukousmaraton zoomissa
saavuttamattomien puolesta
- Muistathan että 10.10.2021 on ekumeeninen lähetyspyhä
- Jos sinua kiinnostaa aloittaa rukousryhmä saavuttamattomien
puolesta, kerrothan siitä minulle!

- Pihlajavesi srk-vierailu,
13.10.2021 klo 11
- Keuruu srk-vierailu,
14.10.2021 klo 11

Värikästä syksyä ja kiitos tuestasi! t.Eila

- Silmu, Jyväskylä
seurakuntatapaaminen
27.10.2021 klo 18–20
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