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Inkerin kirkon mediatyö
Sansa alkoi tukea Inkerin kirkon mediatyötä vuonna
1992. Aluksi työn painopiste oli radiossa ja painetussa
mediassa. Myös radiotyön koulutusta ja studioiden
rakentamista tuettiin. Myöhemmin mukaan tuli
televisiotyö Karjalassa. Nykyään Inkerin kirkko tekee
mediatyötä paljon netissä ja sosiaalisessa mediassa.
Koronapandemia on vauhdittanut tätä kehitystä.
Päämäärä: Välittää evankeliumin viestiä hiippakunnan ja seurakuntien lehtien, kotisivujen,
verkkoyhteisöpalvelujen ja muun median kautta.

Kuva 1. Inkerin kirkon viestintäosaston koordinaattori
Darja Shkurljateva tallentamassa tilaisuutta.

Työmuodot:
Kristinuskon ABC -televisio-ohjelmat
Kristinuskon ABC on suomenkielinen televisio-ohjelma, joka sai alkunsa jo 1990-luvulla. Ohjelmat
valmistaa luterilainen pastori Pentti Smeds, ja ne tekstitetään venäjäksi, mikä laajentaa katsojakuntaa
ja houkuttelee ruudun ääreen myös suomen kielen opiskelijoita. Ohjelmat tuotetaan Karjalan
televisiossa ja lähetetään Venäjä 1 -kanavalla. Se kattaa koko Karjalan tasavallan väestön.
Kokonaisväestö alueella on n. 610 000. Katselijoiden määrä on kasvanut, kun ohjelmat julkaistaan
myös Venäjällä suositussa VK-nimisessä sosiaalisen median palvelussa.
Vuoden 2020 aikana valmistui 4 noin 12 minuutin
pituista Kristinuskon ABC -ohjelmaa. Aiheina olivat
Elämäsi tärkein päivä, Miksi maailmassa on pahaa?
Hyvinvoinnin ainekset ja Paastoaminen. Koronaepidemia ja sen myötä määrätyt rajoitukset
keskeyttivät
ohjelmatuotannon.
Maaliskuusta
heinäkuuhun kirkot olivat kiinni. TV-studiolla oli
voimassa omat rajoituksensa loppusyksyyn asti. Täällä
hetkellä ohjelmatuotannossa odotetaan epidemian
laantumista ja rajoitusten purkamista, minkä jälkeen
Kristinuskon ABC -ohjelmia voidaan tehdä uusista
aiheista.
Kuva 2. Kristiina Ojala ja Oksana Dyba Pietarissa
Eremitaasin edessä.

Potretti -televisio-ohjelmat
Sansan kansallinen työntekijä, Karjalan rovastikunnan tiedottaja Oksana Dyba on mukana
suunnittelemassa myös Potretti-nimistä ohjelmaa. Vuoden 2020 alussa, ennen koronapandemiaa,
Potretti-sarjasta ehdittiin tehdä yksi ohjelma, Oma kirkko. Se kertoi Petroskoin seurakunnan 50vuotisjuhlan kunniaksi seurakunnan elämästä ja toiminnasta.
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Karjalan television toimittaja osallistui ohjelmalla kilpailuun, joka järjestettiin Karjalan tasavallassa sen
100-vuotisjuhlan kunniaksi. Ohjelma voitti ensimmäisen palkinnon. Asiasta uutisoitiin Karjalan
televisiossa, ja näin kirkon mediatyö sai lisää näkyvyyttä. Seuraavan, Pentti ja Tarja Smedsin työstä
Inkerin kirkossa kertovan Potretti-ohjelman kuvaukset ehtivät valmistua jo vuoden 2019 aikana, mutta
ohjelmaa ei ole vielä koostettu.

Tv-uutiset
Hyvä yhteistyö Karjalan television uutistoimituksen kanssa on jatkunut koronarajoitusten aikana.
Oksana Dyban tarjoamia aiheita on otettu uutisiin. Tämä vahvistaa pienen kirkon asemaa ja auttaa
kertomaan kirkosta ja omasta uskosta muille. Joulun 2020 alla televisiossa nähtiin emerituspiispa Aarre
Kuukaupin joulutervehdys Karjalan asukkaille. Tervehdys oli kuvattu Pyhän Marian kirkossa, Pietarissa,
ja ohjelma editoitiin televisiostudiossa Karjalassa:
https://www.youtube.com/watch?v=mDIVhU1UsVg&feature=emb_logo

Kontupohjan seurakunnan työn koordinointi
Kontupohjan seurakunnan kirkkoherrana on toiminut huhtikuusta 2020 lähtien pastori Aleksei
Krongolm. Hänellä on harteillaan myös Petroskoin, Tsalnan ja Derevjankan seurakunnat, ja siksi
Kontupohjan seurakunnan asioiden hoito on jäänyt Oksana Dyban tehtäväksi. Syyskuussa ja
joulukuussa järjestettiin sunnuntaisin seuroja, kun seurakunnalla ei ollut pastoria pitämään
jumalanpalveluksia.
Syys-lokakuussa Kontupohjan seurakunta osallistui lääkärien järjestämään Alzheimer-kahvilaan, jossa
dementiaa sairastavat ja heidän omaisensa tapasivat ja nauttivat teetarjoilusta ja ohjelmasta. Kaksi
ensimmäistä tapaamista järjestettiin luterilaisessa kirkossa vapaaehtoisvoimin. Samalla ihmiset
tutustuivat kirkkoon. Osallistuminen Alzheimer-kahvilaan tarjosi mahdollisuuden kertoa kirkon
elämästä internetissä laajemmin.
Marraskuussa 2020 Kontupohjan luterilaisessa kirkossa pidettiin Hengellisen musiikin festivaali, johon
osallistuivat eri seurakuntien edustajat ja ammattimuusikot. Pandemian vuoksi festivaali
suorastriimattiin VK:ssa: https://www.youtube.com/watch?v=aueR5k2lw4w&feature=emb_logo

Seurakunnat sosiaalisessa mediassa
Sosiaalisen median eli somen merkitys Inkerin kirkolle on korostunut
koronapandemian aikana ja seurakunnat ovat saaneet uusia vapaaehtoisia
suorastriimaamaan jumalanpalveluksia ja julkaisemaan materiaalia
sosiaalisessa mediassa. Nuorille on järjestetty virtuaalisia Zoom-tapaamisia.
Oksanaa hänen omat lapsenlapsensa auttoivat löytämään kirkon
kotisivuille. Yhdessä he tutkivat videoita ja samalla nuoret tutustuivat
mummon uskoon.
Petroskoin seurakunnan sivut VK:ssa: https://vk.com/kirkko
Oikealla kuvakaappaus sivulta.
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