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Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) työ Kambodžassa
Sansan yhteistyökumppaneita Kambodžassa ovat FEBC-Kambodža (Far East Broadcasting Company), joka on
rekisteröitynyt maassa nimellä Voice of Love, sekä TWR-Kambodža (Trans World Radio). VOL:lla on
radioasema nimeltä Krusa FM, jonka kautta lähetetään kristillistä ohjelmaa. TWR tuottaa khmerinkielisiä
Toivoa naisille -ohjelmia.

Radio-ohjelmia perheille ja naisille
Sansa tukee Kambodžassa Voice of Love -järjestön (FEBC-Kambodža) alaisuudessa toimivan radioasema Krusa
FM:n perheohjelmia Perheen parhaaksi ja Toivon ilta. Vuonna 2021 tukea annettiin myös aseman sosiaalisen
median ja videotoiminnan kehitystyöhön. Ohjelmien kautta halutaan rohkaista ihmisiä rakentamaan elämänsä
kristilliselle pohjalle ja auttaa perheitä voimaan paremmin. Krusa FM:n taajuudella lähetetään myös TWR:n
khmerinkielisiä Toivoa naisille -ohjelmia, joiden tarkoituksena on kertoa naisille heidän arvostaan sekä auttaa heitä
löytämään toivo ja ihmisarvoinen elämä.
Krusa FM on toiminut jo 20 vuoden ajan. Se on ainoa kristillinen paikallisradioasema pääkaupunki Phnom Penhissä.
Radioaseman kuuluvuusalueella asuu yli kolme miljoonaa ihmistä, joista suurin osa kuuntelee palautteiden
perusteella lähetyksiä. Ohjelmia voi kuunnella myös lyhytaaltolähetyksinä maan pohjoisosassa sekä sosiaalisen
median, kuten Facebookin ja YouTuben, kautta.
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Raportointikauden tapahtumia
Koronarajoitukset vaikuttivat menneenä vuonna
monin tavoin yhteistyökumppaneiden toimintaan Kambodžassa. Pandemian hellittäessä on
päästy käynnistämään hiljalleen normaalimpaa
elämää. FEBC-Kambodža on järjestänyt nyt joka
toinen kuukausi kuuntelijatapaamisia. Usein
tapaamisissa on jaettu myös radioita maaseudulla asuville ihmisille.
TWR:n Toivoa naisille -työssä on tapahtunut
muutoksia. TN-työn koordinaattori ja ohjelmien
emäntä on vaihtunut. Uusi toimittaja on rouva
Ith Pisey, joka avioitui toukokuussa 2022. Entinen
koordinaattori, toimittaja Navi So jatkaa tiimissä
kaksi päivää viikossa, mutta vapaaehtoisena. Hän Kambodžassa on järjestetty jälleen kuuntelijatapaamisia.
tekee lisäksi toiselle järjestölle lapsityötä.
Ith Pisey haaveili nuorena opiskelevansa lääkäriksi, mutta koki asian
puolesta rukoillessaan, että hänen paikkansa on raamattukoulussa.
Hengellisessä työssä hän voi keskittyä hoitamaan ihmisten hengellistä
puolta ja kertomaan hyvää sanomaa Jeesuksesta, jotta kambodžalaiset voisivat löytää toivon elämäänsä. Pisey on ollut muutaman
vuoden TWR:n palveluksessa.
”Olen iloinen saadessani olla osa palvelutyötä ja rakastan elää ja
palvella Jumalaa Kambodžassa, vaikka minulla olisi mahdollisuus asua
myös Yhdysvalloissa. Olen nähnyt, että kambodžalaiset tarvitsevat
apuani. Haluan saada heidät näkemään ja vastaanottamaan
pelastuksen Jumalalta. Palvelen Jumalaa sydämestäni ja nautin
matkastani täällä niin kauan kuin se on Jumalan tahto”, hän kirjoittaa.

Kuuntelijapalautteita
”Ohjelma muistutti, että voin puhua Jumalalle ja etsiä apua. Käytin
paljon aikaa Jumalalle puhumiseen ja kertomiseen, mitä minulle on
tapahtunut. Jumala teki ihmeen. Hän täytti tarpeeni ja ongelmaani
löytyi ratkaisu. Hän antoi minulle työtä, ja nyt minulla on palkka
perheen elättämiseen.” – Toivoa naisille -ohjelman kuuntelija
Kambodžan Toivoa naisille -koordinaattori
Krusa FM:ltä kerrotaan naisesta, joka oli hyvin masentunut. ja ohjelmien emäntä Ith Pisey avioitui
Kuunneltuaan kristillisiä radio-ohjelmia nainen löysi uskon Jeesukseen toukokuussa 2022.
ja toivon elämäänsä. Nykyään myös naisen lapset ja lastenlapset ovat
kristittyjä.

Lisätietoa
Ulkomainen työ: Aasian aluepäällikkö Ilkka Kastepohja, etunimi.sukunimi@sansa.fi
Sopimukset: yhteyspäällikkö Tea Rasi, p. 050 437 2151, etunimi.sukunimi@sansa.fi
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