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Figure 1 Lootuksen kukka

Krusaa edelleen
Olen ollut Kambodzassa kaksi viikkoa, ja paljon on tapahtunut asioita
lyhyessä ajassa. Olen kirjoittanut blogiani eilaasia.blogspot.fi, joten jos
haluat kuulla yksityiskohtia, lukaisepa sieltä.
Krusa evaluaatiolle kuuluu nyt hyvää. Mutta kun tulin tänne, tuntui että
asiat eivät ole ihan niin kuin olin odottanut. Vaikka kesällä kävin
kouluttamassa, kambodzalaiset tahtovat tehdä omia sävellyksiään
asioista. Tai sitten he eivät ole tottuneet pilkun tarkkaan tutkimustyön
rutiiniin. Esimerkiksi kyselylomake jota käytettiin, ei ollut se josta
olimme sopineet. Toiseksi fokusryhmät eivät ole oikeasti sellaisia kuin
piti olla, vaan ne ovat enimmäkseen keskusteluryhmiä.
Nyt olen tullut järkiini ja laskenut vaatimus-ja odotustasoa alemmaksi.
Teemme yhden asian kunnolla, ja se on kyselylomake. Meillä nyt on
oikea lopullinen lomake, jota tästä eteenpäin käytämme. Jo kerätyt
aineistot minä kaappaan Suomeen mukaani, koodaan ja katson voiko
niistä mitään tolkkua ottaa.
Olemme vähentäneet keskusteluryhmien määrää, koska
kambodzalaiset eivät ole valmiita vielä niiden toteuttamiseen.
Antoisinta täällä on tavata kuuntelijoita. Sam Chann on todellinen
verkostoihminen, ja hän pystyy tuossa tuokiossa sopimaan tapaamisia
kuuntellijoiden kanssa. Alla oleva kuva on maaseudulta, Pursatin
maakunnasta. Alue on melko köyhää, mutta ihmiset vaikuttivat
onnellisilta. Talon väli tarjosi koko porukalle riisiä ja kambodzalaista
vihreää lientä, jossa on paljon vihreitä lehtiä ja kurpitsan paloja.

Figure 2 Kuuntelijat mielellään katsovat
heistä otettuja kuvia

Olemme tehneet paljon kuuntelijahaastatteluja. Kaikkien
mielenkiintoisinta tavata lyhytaaltokuuntelijoita. Heillä on pitkä
historia. Chynn Ly –niminen kuuntelija kertoi kuuluneensa
punaisiin khmereihin nuoruudessaan. Avioiduttuaan hän sai
lapsen, joka oli usein sairas. Hän uskoi että paha henki meni aina
lapseen ja hän antoi uhreja hengille. Sittemmin tuli uskoon
pastorin innostamana vaikka olikin aluksi sitä mieltä että Jeesus
on amerikkalaisten jumala. Mutta pastori vakuutti hänelle että
Buddha ei ole niin vahva kuin Jeesus ja että vain Jeesus voi
auttaa häntä. Chynnille lyhytaaltoradiolähetykset ovat motivaation
ja Jumalan rakkauden lähde. Eniten hän pitää kristillisen musiikin
kuuntelusta. Kuvassa Chynn keskellä.

Figure 3 Kuuntelijatapaamisen jälkeen on
tärkeää ottaa yhteiskuva.

Figure 4 Etualla indonesialainen Bobby, joka
vapaaehtoisena mennoniittiharjoittelijana
tekee Krusan tiedotuslehteä. Hän opettaa
minulle khmeriä automatkoilla

2017 AIKATALUA:
6.11 Koittilan koululla
Kangasniemellä
6.11 klo 18 Makkolan Synsiöllä
Kangasniemellä lähetyspiirissä
7.11 klo 18 Suurolan lähetyspiirissä
Kangasniemellä
Monitoroin Kambodzan tutkimusta
ja analysoin testilomakkeita.

Täytyy muistaa että valtaosa kuuntelijoista on FM-aseman
kuuntelijoita. Mutta uusi erikoinen kuuntelijaluokka on
kehittymässä. Kambodzassa Facebook on suosittu. Varsinkin
nuoret käyttävät sitä ja MSN Messengeriä viestimiseen. Krusa-FM
streemaa ohjelmaansa Facebookin kautta. Käyttäjä saa
Facebookiinsa ilmoituksen että nyt Krusa on suorana lähetyksenä
kuultavissa.
Näyttää myös siltä että yhä useammin kuuntelijat löytävät Krusa
FMn Facebookista tai YouTubesta.
Kylillä käydessäni olen huomannut että yllättävän moni on
lukutaidoton. Tai vaikka lukutaito on, kyselylomakkeen
täyttäminen on hidasta. Toinen asia on huono näkö. Muutama
vanhempi henkilö osoittaa silmiään ettei näe. He eivät halua
lähteä kaukaa kylistä leikkauksiin.
Kiitos jos jaksatte rukoilla että tiimini Sam Chann, Sophary
(synnytys marraskuussa), Sophors ja Vanda muistavat tehdä
kaiken kuten pitääkin.
Syysterveisin ja tuesta kiittäen, Eila

Patrick menee USAan syysmarraskuuksi hoitamaan asioitaan
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