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FEBCin yleisö
Nyt on kesäkuun loppu ja FEBCin kuuntelijavuorovaikutusraportti lähti juuri
jakeluun sähköpostissa ja Yammerissa. FEBCin USAn toimisto sitä
varsinkin odotti koska he käyttävät raportissa annettuja tietoja
rahastoanomusten pohjana.
Raportti ilmestyy aina edelliseltä vuodelta, eli nyt kyseessä on vuoden 2018
raportti. Tällä kertaa ennätykselliset 20 eri maata lähettivät minulle tietojaan.
Useimmat näistä ovat Aasiassa, ja kaksi Afrikassa; Afrikan sarven alue ja
Malawi. Ukraina lähetti tällä kertaa itsenäisesti tietonsa, eikä niitä yhdistetty
Venäjän tietoihin kuten muina vuosina.
Olen etuoikeutettu, kun saan työskennellä niiden ihmisten kanssa, jotka ovat
kontaktissa yleisöihin; joko radiokuuntelijoihin ja/tai internetin ja/tai
mobiiliverkon kautta FEBCin tuottamia sisältöjä käyttäviin ihmisiin. He eivät
vain passiivisesti käytä sisältöjä, vaan he myös kyselevät, kommentoivat,
pyytävät rukousta tai lisämateriaaleja. Tässä kirjeessä kerron nyt hieman
joidenkin maiden erityispiirteitä juuri kuuntelijavuorovaikutuksen
näkökulmasta.
FEBCllä on Thaimaassa pääkielen lisäksi useita vähemmistökieliä. Sekä
thai- että vähemmistökielille on kehitetty applikaatio FEBC Ethnic. Lisäksi
webbisivuilla on paljon liikennettä. Thaimaan erityispiirre on
raamattukirjekurssit, joihin osallistuu lähes 10,000 kristinuskosta
kiinnostunutta ihmistä. Joukossa on myös buddhalaisia munkkeja.
YouTuben ja FBn lisäksi yleisö on yhteydessä radiotiimiin viestintäsovellus
LINEn välityksellä. Eniten käyttäjiä on suoratoistopalvelussa.

Figure 2 FEBCin viestintäjohtaja
Sandra Jensen on työparini
Kuuntelijavuorovaikutusraportin
julkaisemisessa. Hän editoi minun
tekstiäni.

Figure 1 Thaimaan johtaja Noppakhum (oik.) tiiminsä kanssa ahkerasti tapaa kuuntelijoita

Thaimaan työssä sekä vanhat että uudet vuorovaikutusmenetelmät yleisön
ja radiotiimin välillä (lue: sisällöntuottajatiimin) kukoistavat. Toinen ääripää
on Venäjä. Useita vuosia sitten FEBC (Radio Teoc-nimellä paikallisesti
tunnettu) menetti perinteiset radiolupansa. Silloin oli pakko kehittää työtä

uuteen suuntaan, digitaalista media hyödyntäen. Vuonna 2018 saimme
korjata satoa – Venäjällä on hulppeasti suoratoistokäyttäjiä, sekä audioettä visuaalisella puolella (Periscope). Lisäksi ’paikalliset’ sosiaaliset
alustat kuten VKontakte ja Odnoklassniki ovat suosittuja myös
kristillisenä viestintäkanavana.

Figure 3. Vladivostok, Venäjän Kauko-Idässä
on sosiaalisen median ja suoratoiston
kautta saavutettavissa

Niin kauan kuin olen tätä työtä tehnyt, FEBC-Korea on aina päihittänyt
kaikki kuuntelijapalautteen määrässä. Sama v. 2018. FB:n käyttöä ja
suoratoistokuuntelua lukuun ottamatta Etelä-Koreasta tuli eniten
palautteita sekä puhelimitse, internetin että sosiaalisen median kautta.
FEBC-Korean perustaja tri Billy Kim on taitavasti verkostoitunut sekä
kristillisellä että maallisella puolella. On syytä muistaa, että Korean
henkilökunta tekee tarkkaa työtä. Kaikissa maissa ei samaa tarkkuutta
löydy kuuntelijavuorovaikutustilastojen ylläpitämisessä.
Japanin työssä webbisivulla on paljon kävijöitä. Käykää katsomassa tekin
http://www.febcjp.com/. Söpö sivusto, vaikka en mitään ymmärräkään.
Takanori, FEBC-Japanin johtaja kertoo, että heihin yhteyttä ottavat
enimmäkseen uskovaiset, seniorit, sairaat ja sellaiset, joilla on henkisiä
ongelmia.

Figure 4 Tri Billy Kim, FEBC-Korea.

Figure 5. Japanilainen perhe illallisella.
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Kuuntelijavuorovaikutuksessa mielenkiintoisia avauksia vuonna 2018
olen nähnyt Indonesiassa, Intiassa, Kiinassa, Pakistanissa ja Ukrainassa.
Indonesiassa FBin kautta videoitu Kahviaamiainen on herättänyt
varsinkin nuorten miesten kiinnostusta Heartlinen toimintaa kohtaan.
Lisäksi Indonesiassa on FEBCin maista eniten Instagramin ja
WhatsAppin käyttäjiä.
Indonesian persiankielisten maahanmuuttajien kesken ryhdyttiin
käyttämään Telegram-alustaa podcast-sisältöjen ja kuuntelijoiden
kokemusten jakamiseen. Vuodessa käyttäjämäärä 20-kymmenkertaistui.
Idea on yksinkertainen – tavoitellaan pakolaisyhteisöjä, ja kerrotaan
yhteisistä ongelmista ja yritetään löytää niihin raamatullisia ratkaisuja.
Kiina on ihan asia erikseen, valtavine käyttäjämäärineen. Joku toinen
kerta lisää siitä. Intiasssa ja Pakistanissa näytttää olevan kiinnostusta
hindujen ja muslimien parissa kristinuskon sisältöihin. Näissä maissa
erityisesti miehet ottavat yhteyttä sosiaalisen median kautta.
Rukoilkaa Ukrainan tilanteen puolesta. FEBCin radioasemat ovat lähellä
alueita, joissa näkyy sotakalustoa (kuva alla). Kuuntelijoina on paljon
sellaisia jotka eivät käy kirkossa.
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