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Kroatian evankelisen kirkon mediatyö
– raportti työtä tukeville seurakunnille
Päämäärä: välittää evankeliumin viestiä
koko Kroatian alueelle viikoittaisten
radio- ja televisio-ohjelmien ja niiden
uusintojen avulla; tavoittaa sekä jo
uskovia, jotka saavat uskon vahvistusta,
että uskosta osattomia etsijöitä. Samalla
kirkko tekee itsensä näkyväksi ja tieto
seurakuntien olemassaolosta leviää.
Tausta: Sansa on tukenut perustamisestaan vuodesta 1973 lähtien kroaatinkielisiä radio-ohjelmia. Silloin ne
radioitiin TWR:n asemalta Monacosta.
Sansan lähetit Raili Tapio ja Seija
Uimonen alkoivat – Kutinan radioaseman
pyynnöstä – valmistaa paikallisradioohjelmia vuonna 1993.

Sansan tukemien
ohjjelmien
kuuluvuusalueet

Työalue:
Radio-ohjelmat
kuuluvat
viidessä eri kaupungissa paikallisradioissa. Niiden kuuluvuusalue ulottuu luoteis-Kroatiasta
maan itäosiin ja naapurimaiden lähialueille Bosnia-Herzegovinassa, Serbiassa ja Unkarissa.
Tv-ohjelmat näkyvät Slavonski Brodin aluekanavan kautta maan itäisen alueen eteläosassa
sekä kaapelikanavilla koko maassa.

Ohjelmat:
Rauhan tervehdys
15 minuutin radio-ohjelma, jota tehdään 52 ohjelmaa vuodessa. Kaikki kirkon seurakunnat
osallistuvat ohjelmien tekemiseen. Mukana on niin pappeja kuin paljon seurakuntien
jäseniäkin. Ohjelmat radioidaan viikoittain edellä mainittujen paikallisradioiden kanavilla.
Kirkollisten pyhien ohjelmat
Suurina kirkollisina pyhinä ja uskonpuhdistuksen päivänä seurakuntien jäsenet tekevät suoria
lähetyksiä alueidensa paikallisradioiden studioista.
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Ohjelmien tuottaminen
Ohjelmien tuottamisesta vastaa v. 2003
perustettu radiotyön johtokunta. Sitä johtaa
Veliki
Zdencin
kirkkoherra
Predrag
Gazibara. Kutinan studiossa Nenad Hadzihajdic (kuva) koordinoi työtä, nauhoittaa ja
editoi ohjelmat ja toimittaa ne sähköpostitse radioasemille. Hän on kokonaan
Sansan palkkaama paikallinen työntekijä.
Televisio-ohjelma Evankeliset minuutit
Slavonski Brodin aluetelevisiossa perjantaisin klo 15.45 ja uusinta lauantaina klo 12.
Ohjelman kesto 10 minuuttia ja sen
tekemiseen osallistuu seurakuntien työntekijöitä eri evankelisista seurakunnista.
Lisäksi kerran vuodessa marraskuussa valtakunnallinen tv-kanava televisioi Uskonpuhdistuksen muistopäivän jumalanpalveluksen maksutta jostain evankelisesta kirkosta
suorana lähetyksenä. Tämäkin luo kirkolle osaltaan näkyvyyttä Kroatiassa.
Palaute ja yhteys kuuntelijoihin
Eniten palautetta ja yhteydenottoja tulee tv-ohjelmista, jotka lähetetään Slavonski Brodin tvasemalta paikallisesti. Ohjelmia voi seurata kaapelikanavien välityksellä koko maassa.
Ohjelmissa annetaan kuuntelijoille ja katsojille radio- tai tv-asemaa lähinnä sijaitsevan
luterilaisen seurakunnan työntekijän yhteystiedot. Työntekijät vastaavat katsojilta ja
kuuntelijoilta tulleisiin yhteydenottoihin. Jälkihoitotyötä kehitetään tarkoituksena saada
tarkempia tilastoja kuuntelijoiden ja katsojien määristä ja taustoista.

Elina Braz de Almeida mukana mediatyössä
Sansan lähetystyöntekijä, pastori Elina Braz de Almeida on kiinteästi
mukana mediatyössä. Hän valmistaa useita radio- ja televisioohjelmia vuodessa ja on usein mukana muidenkin ohjelmien
nauhoituksissa. Kutinan alueen radio-ohjelmissa annetaan lopussa
hänen yhteystietonsa.
Radio- ja tv-ohjelmien kautta yhä uudet kroatialaiset löytävät tiensä
evankelisiin seurakuntiin ja Sanan ja sakramenttien ääreen.
Seurakunnat vastaavat yhteydenpidosta kuuntelijoiden ja katsojien
kanssa.
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