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Oppimista ja oppimista
Elo-syyskuun aikana olen useasti törmännyt uusiin oppimista vaativiin
asioihin. Niin se vain on, että nykyään oppiminen ei lopu koskaan. Sansan ja
mediajärjestöjen käyttöön olen valmistanut havainnollistavia graafeja,
infograafeja. Kustakin Sansan tukemasta maasta on tarkoitus kuvata
infograafin keinoin mediamaisemaa. Mitä mediaa käytetään, mitkä ovat
sosiaalisen median kanavat, mitä suurempia suuntauksia voi maan
mediatilanteesta vetää. Koska tämä ja tuleva vuosi on Aasian teemavuosi
Sansalla, olen valmistanut Aasian maista infograafeja.
Infograafien lisäksi olen alkanut opettelemaan uuden uutukaista karttaohjelmaa, Earth-X, jonka koekäyttäjä olen. Kriisiradion vetäjä Mike Adams
haluaa kuvata maailman katastrofeja ja kriisiradion työtä karttaohjelman
avulla. Parhaillaan ainakin kaksi maapallon kulmaa taistelee tulvien
kimpussa – Thaimaan maaseutu ja Intian Bihar. Patna, jossa viime keväänä
työskentelin, on parhaillaan veden vallassa historiallisen suuren
sademäärän jäljiltä.
Ihmisten tapaamiset, kuten koulutukset ja seurakuntavierailut, ovat ilon
aiheita. Syyskuun alussa tarjoutui minulle seurakuntavierailu Toivakassa,
joka on ollut työtäni tukemassa 1990-luvun alkupuolelta lähtien.
Syyskuun puolivälissä sain taas tutustua Sansan lähettiläisiin, jotka
edustavat paikkakunnillaan Sansaa vapaaehtoisesti joko ’Toivoa Naisille’ työssä tai radiopiireissä. Toivoa Naisille on varsin innokas ja laaja Sansan
työmuoto. Se alkoi 20 v. sitten kun Marli Spieker tuli Suomeen kertomaan
naisille tarkoitetusta makasiinityyppisestä radio-ohjelmasta, jonka lisänä
jaettiin kansainvälistä rukouskalenteria. Jos olet kiinnostunut, voit tilata
rukouskalenteria osoitteesta toivoanaisille@sansa.fi tai ladata sen
osoitteesta https://sansa.fi/mediat/toivoa-naisille-rukouskalenteri/

Figure 2 Kirkkoherra Panu Partanen
messua toimittamassa Toivakan
kirkossa
Figure 1 Vivamossa sain tutustua Sansan lähettiläisiin ja kertoa tutkimustyöstä Aasiassa

Syyskuun loppupuolen oppimistilanteisiin liittyi kaksi kansainvälistä
mediakonferenssia; toinen Sienassa, Italiassa ja toinen Vantaalla. Suurin
oppimisen aihe meikäläiselle on tottua eurooppalaisten tai Lähi-idän tapaan
lausua englannin kieltä. Olen tottunut aasialaiseen tapaan, mutta varsinkin

ranskan ja frankofoonisen Afrikan puhujien englanti menee minulta ohi.
Samoin Brasilian englanti. Italia maana sinällään viehätti, julkinen liikenne
toimi hyvin. Ruoka oli maukasta. Mutta ihmiset eivät olleet kovin
auttavaisia, syynä minun olematon italian taitoni. Onneksi kirkkoja
Sienassa oli paljon lähekkäin, jotta oli helppoa mennä rukoilemaan ja
hiljentymään varsinkin kun olin eksynyt. Sienan arkkitehtuuri on
keskiaikaista, ja välillä kännykkäsignaali häviää, joten Googlen
karttapalvelusta ei ollut apua.
Figure 3. Parasta Italiassa on kirkkojen
paljous, johon Aasiassa en ole tottunut.
Ihanaa mennä hiljentymään kirkkoon.

Figure 4 ECREA konferenssissa puhuttiin
yleisradioiden tulevaisuudesta ja
Podcasteista

ECREA-Mediakonferenssin otsikkona oli ’Radio sosiaalisena mediana’.
Radioihmisille on vaikeaa siirtyä käyttämään internetiä ja sosiaalista
mediaa. Siksi radiosta puhutaan sosiaalisena mediana nimenomaan
lähiöradion yhteydessä. Radio, silloin kun se palvelee tiettyä yhteisöä ja
sen tarpeita, on parhaimmillaan luomaan yhteishenkeä ja
yhteenkuuluvuutta. Tällaisia esimerkkejä oli maahanmuuttajille tarkoitettu
radio Itävallassa, naisille tarkoitettu yhteisöradio Burkina Fasossa ja
koulutuksellinen internetradio Turkissa.
FEBCin Kambodzan ja Mongolian perheradiot ovat samantyyppisiä,
perheiden tarpeita palvelevia yhteisöradioita.
Uusi asia mitä ECREAn tiimoilta jäin miettimään, oli podcastit. Onkohan
niillä tulevaisuutta Aasiassa? Tällä hetkellä tiedän, että Venäjän FEBCillä
on 50 000 podcast-kuuntelijaa, ja FEBC Parsin yleisö kuuntelee
podcasteja Telegram-viesti- ja äänipalvelun kautta. Samoin on
mongoliankielisiä podcasteja, ja yleisö toivoo niitä lisää…
” Hei, olen Sonya. Olen mongolialainen. KuunteIen usein teidän

raamatullista ohjelmaa podcastina. Uskon että me monet podcastkuuntelijat mielellämme kuuntelisimme sisältöjä, jos voisimme saada
ihmisen kehittymistä ja hengellistä kasvua käsitteleviä aiheita. ”

Figure 5. Jo 1947 kritisoitiin kaupallista
radiota.
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Olisiko podcasteissa yksi vaihtoehto tarjota juuri sellaisia opetussisältöjä
joita esim. kasvavat kristityt tarvitsevat? Yhteisöradio, joka haluaa
saavuttaa uusia ihmisiä Kristukselle auttamalla yleisöä heidän
kipukohdissaan, ei samassa määrin voi radioida hengellisesti vahvaa
ravintoa kuin jos palvelu olisi esim. tarjolla podcastina, joita tietyt
opetuslapseudesta kiinnostuneet henkilöt kuuntelisivat.
Vantaan IISA-mediakonferenssissa halusin tutustua erityisesti
afrikkalaisiin, koska minut on kutsuttu tekemään mediatutkimusta
Kameruniin marraskuussa. En ole koskaan käynyt Afrikassa. Tutustuin
Guineassa toimivaan radioaseman johtajaan. Hänen radionsa palvelee
alueen naisia. Lisäksi tapasin kaksi Burkina Fasossa Fulanien parissa
työskentelevää.
Jos rahoitus saadaan kuntoon, menen marraskuussa Kameruniin.
Luterilainen maailmanliitto haluaa arvioida nykyistä, jo 50 vuotta
toiminutta radiotyötä fulanien keskuudessa. Kouluttaisin kamerunilaiset
keräämään haastatteluja ja sen pohjalta päätettäisiin työn
tulevaisuudesta. Arvioinnilla on sievoinen kiire, sen pitäisi olla valmis
joulukuussa 2019, eli muutaman kuukauden kuluttua.
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