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1.(Johdanto(

Tämän!pro!gradu!Htutkielman!aihe!on!yhteisöllinen!ja!digitaalinen!viestintäH!ja!toimintakulttuuri.!Tutkin!

yhteisöllisen!viestinnän!kehitysprosessia,!toimintakulttuurin!muutosta!ja!muutoksen!erilaisia!vaiheita!ja!

piirteitä!perehtymällä!helsinkiläisen!Kallion!seurakunnan!viestinnän!nykytilaan!ja!kehittämistarpeisiin!

toimintatutkimuksen!keinoin.!Pienehkön!seurakuntalaisten!yhteisön!voimin!aloitimme!Kalliossa!

seurakuntaisten!vallankumouksen,!jossa!halusimme!radikaalin!osallisuuden!kokemuksella!löytää!

yhteisöllisen!ja!aktiivisen!kokemuksen!seurakuntalaisuudesta.!Samalla!huomasimme,!että!haastamme!

olemassa!olevaa!toimintakulttuuria,!monia!perinteisiä!toimintatapoja!ja!valtarakenteita!seurakunnassa.!

Emme!seurakuntalaisina!tyytyneet!rooliimme!passiivisina!viestinnän!vastaanottajina,!vaan!nousimme!itse!

aktiivisesti!viestimään!ja!toiminaan!yhteisössämme.!Tämä!lopputyö!kertoo!projektimme!tarinan!ja!sen!

yllättävät!ja!rohkaisevat!tulokset.!

Viestinnän!murrokseen!liittyvä!tematiikka!kiinnostaa!minua,!koska!se!liittyy!kehitykseen,!joka!on!

leimannut!omaa!työuraani!tiedottajana!ja!viestintäkonsulttina.!Ensimmäisessä!työpaikassani!2000Hluvun!

alussa!sähköpostin!käyttö!oli!juuri!yleistymässä,!ja!faksien!käyttö!alkoi!vähentyä.!Nykyään!koko!

yhteisöviestinnän!työ!yrityksissä!ja!organisaatioissa!on!monessa!suhteessa!täysin!erilaista!kuin!tuolloin.!

Ajatus!tiedotteiden!lähettämisestä!massoittain!tai!ylipäätään!yksisuuntaisesta,!tiedottavasta!viestinnästä!ei!

enää!ole!monenkaan!viestintäammattilaisen!arkipäivää.!Tämä!murros!kertoo!taustalla!olevasta!

murroksesta,!jossa!tiedotus!on!muuttunut!keskusteluksi!ja!vuorovaikutukseksi.!Viestintää!ei!enää!tehdä!

ainoastaan!perinteisen!median!kuten!lehtien!tai!television!välityksellä!vaan!suoraan!ja!henkilökohtaisesti!

asiakkaiden,!sidosryhmien!tai!yhteisön!jäsenten!kesken!erityisesti!digitaalista!mediaa!hyödyntämällä.!

Tutkimusprojekti!alkoi!itää!mielessäni!pitkälti!juuri!näiden!henkilökohtaisten!kokemusten!kautta:!tunteesta,!

että!haluan!olla!aallonharjalla!oman!alani!kehityksessä.!Halusin!perehtyä!tarkemmin!siihen,!kuinka!ja!

millaiseksi!maailma!ympärilläni!muuttuu.!
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Lopputyötutkimuksessani!toteutin!Kallion!seurakunnan!digitaalisen!yhteisöviestinnän!kartoituksen!sekä!

yhteisöviestinnän!kehittämiseen!tähtäävän!tutkimusintervention,!jossa!kehitettiin!seurakuntalaisten!

yhteisön!omaa!mediaa,!Kallion!kulma!Hblogia.!

!

Kuva#1:#Ruutukaappaus,#Kallion#kulma#Tblogin#etusivu#huhtikuussa#2016.#Blogin#logon#on#suunnitellut#
taiteilija#Maikki#Rantala.#
#

Kallion!kulma!(kallionkulma.blogspot.fi)!on!seurakuntalaisten!aloitteesta!syntynyt!blogi,!jolla!on!lisäksi!

oma!samanniminen!sivu!FacebookHyhteisöpalvelussa!sekä!InstagramHkuvanjakopalvelussa.!Blogi!on!

perustettu!Googlen!BloggerHalustalle,!ja!siellä!julkaistaan!pääosin!seurakuntalaisten!kirjoittamia!kuvia!ja!

tekstejä,!jotka!jollain!tavalla!sivuavat!elämää!Kalliossa,!Alppilassa!ja!Kallion!seurakunnassa.!Blogissa!sen!

konsepti!esitellään!nykymuodossaan!näin:!
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“Kallion#kulma#Tblogi#on#kurkistusikkuna#moniäänisen#kaupunkiseurakunnan#elämään#Alppilassa#ja#

Kalliossa.”#

Blogin!tavoitteena!on!kertoa!tarinoita!seurakunnan!ihmisistä!ja!tapahtumista!moniäänisesti!eli!niin,!

että!kirjoittajat!edustavat!taustaltaan!ja!kokemuspiiriltään!erilaisia!seurakuntalaisia.!Blogin!erottaa!

seurakunnan!muusta!viestinnästä!erityisesti!sen!näkökulma:!blogi!kertoo!asioista!seurakuntalaisten!

kannalta.!Tämä!seurakuntalaisnäkökulma!vaikuttaa!aihevalinnoissa,!sillä!blogissa!painotetaan!sellaisia!

aiheita!ja!tapahtumia,!jotka!ovat!seurakuntalaisten!kokonaan!tai!osittain!ideoimia!ja!toteuttamia.!Lisäksi!

näkökulma!tulee!esiin!toteutuksessa,!koska!seurakuntalaiset!itse!tuottavat!pääosan!sisällöistä.!

Tutkimuksessani!Kallion!kulma!Hblogi!toimi!interventiona.!Se!tarkoittaa!sitä,!että!blogin!tuotannon!

kautta!pyrin!havainnollistamaan!piirteitä,!joita!seurakunnan!työntekijäorganisaation!viestintään!ja!

seurakuntalaisten!tekemään!viestintään!liittyy.!Tavoitteeni!oli,!että!tulemalla!tietoiseksi!toimintatavoista!ja!

toimintakulttuurista,!voitaisiin!myös!löytää!kehitettäviä!asioita.!BlogiHintervention!tavoite!oli!tehdä!

näkyväksi!työntekijöiden!ja!seurakuntalaisten!välistä!työnjakoa,!luoda!uusia!yhteistyömahdollisuuksia!ja!

laajasti!ymmärrystä!ja!osaamista!lisäämällä!tuoda!koko!seurakuntayhteisöä!viestinnältään!ja!toiminnaltaan!

tiiviimmäksi.!

!

1.1(Tutkimuksen(tausta(ja(konteksti(yhteisöviestinnän(näkökulmasta((

Kuvasin!alussa!omaa!kokemustani!siitä,!kuinka!ammatillinen!maailma!ympärilläni!muuttui.!Vaikka!

muutos!on!ihmisen!toiminnassa!jatkuvaa,!ja!aikanaan!esimerkiksi!painokoneen!tai!sähköisten!viestimien!

tuomat!muutokset!joukkoviestintään!olivat!suuria,!ovat!nykyiset!viestintäalan!muutokset!itselleni!

kiinnostavia!niiden!omakohtaisuuden!vuoksi.!!Esimerkiksi!asetelmaa,!jossa!vain!ammattilaiset!viestivät!

yleisöille!ei!enää!ole,!sillä!sen!lisäksi,!että!viestintätyö!ja!mediamaailma!on!muuttunut,!voidaan!myös!sanoa,!

että!yleisöt!ovat!muuttuneet.!Yleisöt!viestivät!yrityksille!ja!organisaatioille!takaisin,!ja!myös!suoraan!

keskenään.!Toimittaja,!tutkija!Dan!Gillmor!(2004)!käyttää!termiä!“former!audience”!eli!entinen!yleisö,!



! 4!

kuvaamaan!nykytilaa,!jossa!yleisö!ei!ole!enää!passiivinen!viestin!vastaanottaja.!Voidaan!sanoa,!että!

länsimaiset!yhteiskunnat!ovat!muuttuneet!läpeensä!viestinnällisiksi.!Käytännön!tasolla!tätä!kuvaavat!elävin!

esimerkein!muun!muassa!Ellun!kanat!Hviestintätoimiston!ajatushautomon!julkaisemat!raportit!(2012!ja!

2015)!sekä!monet!konsulttialan!kirjailijat!kuten!Brian!Solis!(2011).!Sosiaalisen!median!yleistymisen!myötä!

viestinnällinen!osaaminen!on!kehittynyt!niin!yhteisöissä!kuin!yleisöissä.!Siksi!myös!odotukset!ja!vaatimukset!

yhteisöjen!viestinnälle!ovat!kasvaneet.!

Viestintätyön!muutokseen!liittyy!kiinteästi!yhteiskunnan!digitalisoituminen!ja!niin!sanottu!median!

murros.!Yksilöt!ja!yhteisöt!ovat!alkaneet!nähdä!itsensä!tiedon!alkulähteenä,!mediana!itsessään.!Digitaalinen!

yhteisöllinen!media!mahdollistaa!sen,!että!yhteiskunnallisen!tai!julkinen!toiminta!sekä!yhteisöjen!

viestintäkulttuuri!voi!olla!myös!alhaalta!ylös!nousevaa.!Tätä!kuvaa!käytännössä!esimerkiksi!kirjailija,!

professori!Clay!Shirky!(2008,!2009).!Shirky!on!kuvannut!nykytilaa!sanomalla,!että!“elämme#yhä#enemmän#

ympäristössä,#jossa#media#on#vuorovaikutteinen,#maailmanlaajuinen,#sulautunut#osaksi#kaikkea#ja#halpa”!

(Shirky,!2009).!

Viestinnän!ammattilaiset,!media!ja!yleisöt!ovat!murroksessa,!ja!tällä!murroksella!on!vaikutuksia!myös!

kirkossa!ja!seurakunnissa.!Seuraavaksi!tarkastelen!näitä!tarkemmin.!

!

1.2(Tutkimuksen(tausta(ja(konteksti(seurakunnan(ja(kirkon(viestinnän(näkökulmasta((

Tutkin!seurakunnan!viestinnän!suunnittelua,!tuotantoa!ja!siihen!liittyvää!työkulttuuria.!Kokemukseni!

mukaan!viestinnän!toteuttaminen!on!yksi!mielenkiintoinen!näkökulma!organisaatioiden!kulttuuriin,!ja!tavat!

viestiä!ilmentävät!monesti!koko!organisaation!tapaa!toimia.!Tavoitteeni!oli!kasvattaa!ymmärrystä!

viestinnän!tekemiseen!liittyvistä!piirteistä!ja!löytää!tapoja!kehittää!sitä.!Tutkimukseni!on!menetelmältään!

toimintatutkimus,!koska!siinä!on!kehittävä!ja!toimintaa!muuttava!intressi.!Esittelen!toimintatutkimusta!

tarkemmin!luvussa!3.!



! 5!

Kallion!seurakunnan!tapauksessa!taustalla!tulee!nähdä!laajempi!konteksti,!joka!vaikuttaa!

seurakuntaorganisaation!toimintaan,!toimintaedellytyksiin!ja!luo!myös!vahvan!tarpeen!muutokseen.!Kallion!

seurakunta!on!osa!Helsingin!seurakuntayhtymää,!johon!kuuluvat!kaikki!Helsingin!suomenkieliset!

seurakunnat.!Kallio!toimii!seurakuntayhtymän!määrittämien!taloudellisten!raamien!puitteissa.!

Seurakuntayhtymässä!toteutetaan!vuoden!2016!loppuun!mennessä!hanke!seurakuntien!toimintakulttuurin!

uudistamiseksi.!(Helsingin!seurakuntayhtymä,!2015b)!Tämä!hanke!on!toisaalta!leikkausohjelma,!jossa!

seurakuntien!resursseja!kavennetaan!noin!15!prosentilla!ja!taloutta!saatetaan!tasapainoon!suhteessa!

jatkuvasti!pienenevään!budjettiin.!Toisaalta!hankkeessa!luodaan!organisaation!toimintakulttuuria!

muuttavaa!prosessia,!jossa!seurakuntien!työntekijöiden!toimintaa!pyritään!muuttamaan!enemmän!

seurakuntalaislähtöiseksi.!Muutostarvetta!kuvataan!muun!muassa!näin:!!

“Mitä#toimintakulttuurin#muutos#on?#Muutos#tapaan#tehdä#työtä#ottamalla#enemmän#seurakuntalaiset#

tekijöiksi#eikä#kohteiksi.”!(Helsingin!seurakuntayhtymä,!2015b)!

Tältä!osin!toimintakulttuurin!muutoshanke!pyrkii!samaan!kuin!oma!tutkimukseni:!nostamaan!

seurakuntalaiset!tekijöiksi,!viestinnän!subjekteiksi.!

Kirkko!ja!seurakunta!organisaatioina!ovat!myös!tulleet!haastetuiksi!vahvasti!viime!vuosikymmeninä.!

Arvoiltaan!liberalisoituva,!toisaalta!myös!monissa!teemoissa!polarisoituva,!yhteiskunta!sekä!globalisaatio!

haastavat!entistä!suomalaista!kansankirkkoa!muuttumaan!ja!löytämään!paikkansa!yhtenä!vakaumuksena!ja!

kansalaisyhteiskunnan!toimijana!muiden!joukossa.!

Kirkon!viestintää,!yhteisöllisyyttä,!digitalisoitumista!ja!toimintaa!sosiaalisessa!mediassa!ovat!tutkineet!

muun!muassa!Kirkon!tiedotuskeskuksen!tutkijat!Hytönen,!Ketola,!Salminen!ja!Salomäki!(2014).!Käytännön!

tasolle!teoriaa!on!suhteuttanut!kirkossa!vaikuttava!yhteisöviestinnän!tutkija!Karoliina!Malmelin!(2013),!ja!

yksi!uusimmista!täysin!käytäntöön!liittyvistä!kirkollisen!digitaalisen!viestinnän!katsauksista!ja!oppaista!on!

Kormilaisen,!Ahosen!ja!Ijäksen!Somempi!seurakunta!(2016).!Näistä!kaikista!teoksista!selviää,!että!

tutkimuksessa!ja!kokonaiskirkon!tasolla!ymmärrys!viestinnästä!ja!digitaalisen!yhteisöllisyyden!
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merkityksestä!on!usein!hyvällä!tasolla.!Kirkon!uusin!keväällä!2016!hyväksytty!viestintäohjelma!on!

erinomaisen!tuore!monilta!osin,!ja!se!nostaa!vuorovaikutteisuuden,!sosiaalisuuden!ja!monimediaisuuden!

viestinnän!tekemisen!keskiöön!(Kirkkohallitus,!2016).!Toisaalta!on!todennäköistä,!että!eri!seurakunnissa!

viestinnän!resurssit!ja!osaaminen!vaihtelevat,!sillä!seurakuntia!on!kirkossa!yhteensä!yli!neljäsataa.!

Lisäksi!on!tarpeen!levittää!tarkasteluperspektiiviä!vieläkin!leveämmälle,!ja!pohtia,!mistä!puhutaan,!kun!

sanotaan!”kirkko”!tai!toisaalta!myös!“seurakunta”.!Kirkolliskokousedustaja,!pastori!Marjaana!Toiviainen!

pohtii!tätä!blogikirjoituksessaan:!

“(…)#mistä#kirkkohallitus#vuosikertomuksessaan#oikeastaan#puhuu,#kun#se#puhuu#“kirkosta”.#Mikä#ja#

kuka#on#kirkko?”#(Toiviainen,!2016)!!

Mielestäni!sama!pohdinta!on!siirrettävissä!seurakunnan!kontekstiin:!siis!mikä!tai!kuka!onkaan!

seurakunta?!

Toiviainen!jatkaa!teemasta!kirjoituksessaan!näin:!

“...itseymmärrys#ei#ole#vain#retorinen#haaste,#vaan#valuu#ruohonjuurelle#ja#vaikuttaa#

seurakuntaelämään#konkreettisesti.#Kielenkäyttömme#luo#todellisuutta#ja#toimintaa.#(...)#“me”#tuntui#välillä#

viittaavan#kirkkohallitukseen,#mutta#toisinaan#kokonaisuuteen#nimeltä#“kirkko”.#Kirkkohallitushan#ei#ole#

kirkko.#Kirkolliskokouskaan#ei#ole#kirkko.#Kirkko#ei#ole#myöskään#seurakuntien#tiloissa#tapahtuvaa#toimintaa#

ja#tekemistä,#harrastamista,#vaan#se#on#identiteetti,#se#on#olemista.#Se#on#neljän#miljoonan#ihmisen#yhteisö.#

Kirkko#ei#ole#tietty#instituutio#ja#organisatorinen#keskus,#vaan#kirkolla#on#instituutioita#ja#organisaatiota.”#

Tässä!esitetyt!kysymykset!liittyvät!olennaisesti!omaan!projektiini!ja!sen!tuomiin!oivalluksiin.!

Lähtökohtaisesti!omakin!ymmärrykseni!seurakunnasta!ja!seurakuntalaisuudesta!on!se,!että!se!on!yhteisöön!

liittyvää,!ihmiskeskeistä!toimintaa.!Seurakunta!ovat!seurakuntalaiset,!ei!seurakunnan!hallinnolliset!

rakenteet.!

!
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1.3(Tutkimuksen(tavoite,(tutkimusaiheen(relevanssin(perustelut,(tutkimuskysymykset(

Lähtökohtana!tutkimukselle!oli!tavoite!perehtyä!syvällisesti!Kallion!seurakunnan!viestintään,!sitä!kautta!

myös!organisaatiokulttuuriin!ja!toteuttaa!viestintää!kehittävä!interventio.!

Lopputyöprojektin!aluksi!kartoitin!Kallion!seurakunnan!digitaalista!viestintää,!ja!kokosin!havaintoni!

raportiksi!(Liite!1).!

!

!

#

Kuva#2:#Viestinnän#lähtötilanne#projektin#alkaessa,#syyskuu#2015.#Kuva:#Pia#Pihlaja.#

#
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Kartoituksessa!havaitsin,!että!seurakunnan!työntekijöiden!ja!seurakuntalaisten!tekemä!viestintä!olivat!

pitkälti!erillisiä!kokonaisuuksia.!Tietyissä!sisällöissä!(keskiaikaisen!rukouslaulun!messut,!Kallion!

kantaattikuoron!viestintä,!Alppilan!kirkolla!tapahtuva!toiminta)!oli!havaittavissa!joitain!yhdessä!tuotettuja!

sisältöjä.!Niitä!esimerkiksi!tuotettiin!tai!jaettiin!laajemman!yhteisön!voimin,!ja!mukana!oli!myös!

seurakuntalaisia!tai!muita!vapaaehtoisia.!

Tavoittelen!tutkimuksessani!sitä,!että!Kallion!seurakunnan!viestintäkulttuuria!kehitettäisiin!

yhteisöllisemmäksi.!Tällä!tarkoitan!sitä,!että!sitä!suunniteltaisiin!ja!toteutettaisiin!yhdessä!

seurakuntalaisten!kanssa!ja!että!sen!sisältöihin!tulisi!lisää!muun!muassa!sellaisia!tarinallisia!ulottuvuuksia,!

jotka!heijastelisivat!laajemmin!seurakuntalaisten!kiinnostuksen!kohteita.!Luvussa!2!määrittelen!

yhteisöllisyysHkäsitettä!tarkemmin.!Ennakoin,!että!tämä!tarvittava!muutos!voidaan!saada!aikaan!

haastamalla!olemassa!oleva!toimintakulttuuri!intervention!keinoin:!tekemällä!nykytilanne!näkyväksi!ja!sitä!

kautta!purkamalla!sitä!sekä!samaan!aikaan!luomalla!ja!juurruttamalla!uusia!toimintatapoja.!!Tällöin!

viestintä!olisi!yhteisöllisyyttä!luovaa!eikä!niinkään!seurakuntalaisten!ohjailua!toimintaan.!

Yhteenvetona!esitän,!että!tutkimusaiheeni!on!tärkeä,!koska!se:!

H! Kehittää!yhden!seurakunnan!viestintää,!syventää!ymmärrystä!yhteisöstä,!joka!on!jollain!tavalla!

merkityksellinen!sen!noin!20!000!jäsenelle.!!

H! Toimii!esimerkkinä!ja!on!yleistettävissä!kirkon!sisällä!laajemminkin:!Kallion!seurakunta!edustaa!

todennäköisesti!monella!tavalla!kirkon!tulevaisuutta,!toisin!sanoen!Kalliossa!nyt!näkyvät!trendit!

kuten!seurakunnan!jäsenyyden!merkityksen!väheneminen,!liberaali!teologinen!ajattelu!ja!kirkon!

muuttuminen!osaksi!muuta!kansalaisyhteiskuntaa!ovat!esimerkkejä!muutoksista,!jotka!saavuttavat!

myös!monet!muut!suomalaiset!seurakunnat!seuraavien!vuosien!aikana.!Siksi!Kalliossa!tehtävä!työ!

voi!toimia!esimerkkinä!ja!sitä!voidaan!hyödyntää!muuallakin!Suomen!seurakunnissa.!!

H! Antaa!pohdittavaa!yhteisöviestinnän!tutkimuksen!näkökulmasta:!Kallion!seurakunta!ja!sen!yhteisö!

ovat!kiinnostavia!viestinnällisesti,!koska!niiden!suhde!toisiinsa!edustaa!monella!tavalla!uudenlaisen!

viestintäkulttuurin!maailmaa:!viestinnän!ei!tarvitse!olla!vain!tiedottavaa!vaan!se!voi!olla!
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yhteisöllistä;!sitä!ideoidaan!ja!toteutetaan!yhdessä.!Ei!ole!erikseen!organisaatiota!ja!sen!

kohderyhmiä,!vaan!yhteisö!käsitteenä!sulkee!sisäänsä!nämä!molemmat.!Tämä!on!erityisen!totta!

seurakunnallisessa!yhteisössä,!joka!monella!tapaa!myös!määritelmällisesti!tai!jopa!teologisessa!

kehyksessä!on!yhtä.!(Tällaisessa!kontekstissa!seurakuntaan!viitataan!esimerkiksi!“Kristuksen!

ruumiina”,!eikä!tehdä!eroa!työntekijöiden!ja!seurakuntalaisten!välillä.!Lisäksi!tutkimuksessani!eräs!

haastateltava!totesi,!että!esimerkiksi!luterilainen!niin!sanottu!“yleisen!pappeuden”!käsite!voidaan!

tulkita!niin,!että!se!tukee!seurakunnan!jäsenten!näkemistä!tasaHarvoisina.)!

H! Se!antaa!yhden!näkökulman!yhteiskunnan!murrokseen:!kirkko!ja!sitä!kautta!seurakunnat!ovat!

olleet!merkittäviä!yhteiskunnallisen!vallan!ja!resurssien!käyttäjiä.!Tämä!asetelma!on!nyt!

murentumassa.!Murros!luo!osaltaan!myös!uudenlaisia!vaatimuksia!kirkollisen!viestinnän!

toteutukselle!ja!sisällöille.!Toisaalta!viestinnän!tuotanto!heijastelee!yleisemminkin!

toimintakulttuuria,!ja!siksi!viestintää!tutkimalla!voi!myös!saada!uusia!näkökulmia!siihen,!kuinka!

kirkko!ja!seurakunnat!muuttunutta!tilannettaan!osaavat!käsitellä!ja!työstää.!

Edellä!kuvatun!valossa!keskeisimmiksi!tutkimuskysymyksiksi!minulle!muodostuivat:!!

H! mikä!on!Kallion!seurakunnan!digitaalisen!oman!median!viestinnän!nykytila!ja!mitkä!koetaan!olevan!

sen!tärkeimmät!kehitystarpeet;!!

H! Millaisia!rakenteita!ja!toimintatapoja!blogiHinterventio!tekee!näkyväksi,!miten!blogi!rakentaa!

yhteisöä!ja!yhteisöllisyyttä;!sekä!

H! millaisia!vaikutuksia!interventiolla!seurakunnan!viestintään!oli?!

!

1.4(Oma(motivaationi(tutkimuksen(toteuttamiseen,(roolini(tutkimuksessa(

Olen!ollut!Kallion!seurakunnan!jäsen!syksystä!2012,!ja!vuoden!2015!alusta!minut!valittiin!

seurakuntavaaleissa!Kallion!seurakunnan!neuvoston!jäseneksi.!Seurakuntaneuvosto!on!paikallisen!

seurakunnan!ylin!päättävä!elin,!joka!koostuu!vaaleilla!valituista!luottamushenkilöistä!ja!kirkkoherrasta,!joka!
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johtaa!seurakuntaa.!Seurakuntaneuvostolla!on!valta!päättää!muun!muassa!budjetista,!toiminnan!

painopisteistä!ja!rekrytoinneista.!Lisäksi!se!voi!asettaa!työryhmiä!ohjaamaan!tiettyjä!toimintoja.!Neuvoston!

toimikausi!on!neljä!vuotta.!

Oma!henkilökohtainen!taustani!ei!ole!kirkollinen,!vaan!pikemminkin!sen!vastakohta:!en!noin!

kahteenkymmeneen!vuoteen!ollut!minkään!seurakunnan!jäsen!enkä!tuntenut!evankelisHluterilaisen!kirkon!

ja!sen!seurakuntien!toimintaa!kovinkaan!hyvin.!Kirkko!näyttäytyi!itselleni!lähinnä!vanhoillisena!ja!omasta!

arvomaailmastani!kaukana!olevalta!instituutiolta.!Vuoden!2012!jälkeen!olin!osallistunut!lapsiperheille!

tarkoitettuun!toimintaan,!kuten!musiikkileikkikouluihin!ja!kirkon!lauantaibrunsseille,!ja!tämä!osallistuminen!

herätti!kiinnostuksen!seurakunnan!toimintaa!kohtaan!ja!sai!lopulta!minut!asettumaan!ehdokkaaksi!

seurakuntavaaleissa.!

Tätä!tutkimusta!tehdessä!perehdyin!siksi!myös!kirkon!ja!seurakuntien!tilanteeseen,!niiden!

yhteiskunnalliseen!rooliin!ja!sen!muutoksiin!2000Hluvulla!sekä!erilaisiin!tulevaisuuden!skenaarioihin.!

Motivaationi!tutkimuksen!tekemiseen!oli!kehittää!itselleni!tärkeän!yhteisön!viestintää!ja!toimintaa.!

Halusin!myös!tällä!tavalla!vapaaehtoistyönä!antaa!yhteisön!käyttöön!omaa!ammatillista!osaamistani.!

Kuitenkin!kirkollisen!viestinnän!suunnittelussa!usein!korostetaan!yhtenä!tavoitteena!sitä,!että!kirkon!

jäsenmäärän!lasku!on!saatava!pysähtymään!tai!jopa!nousuun.!Kristillisten!kirkkojen,!kuten!monien!

muidenkin!uskontokuntien,!perustehtävään!ja!viestintään!nähdään!usein!kuuluvan!uskonnon!levittäminen!

ja!sen!kautta!uusien!jäsenten!saaminen!kulloinkin!kyseessä!olevalle!yhteisölle.!Esimerkiksi!Malmelin!kuvaa!

sitä!näin:!!

“Kirkon#työntekijä#ei#toimi#vain#oman#järkensä#ja#luovuutensa#varassa,#vaan#toiminnalla#on#myös#

raamatulliset#perusteet.”!(2013,!25)!!

Itselleni!tämän!lopputyön!tekeminen!ei!liity!tällaisiin!pyrkimyksiin,!eikä!minulla!henkilökohtaisesti!ole!

tavoitteena!vakuuttaa!ketään!tutkimuksen!lukijaa!kristillisen!seurakuntalaisuuden!ylivertaisuudesta!

suhteessa!mihinkään!muuhun!vakaumukseen!tai!vapaaehtoistyön!tapaan.!Näen!seurakunnan!viestinnän!
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kehittämisen!tärkeänä!puhtaasti!sen!jäsenten!kannalta:!heidän!sitoutumistaan!ja!osallisuuttaan!vahvistaa!

se,!että!yhteisön!viestintä!on!asianmukaista.!Julkisessa!keskustelussa!ja!myös!kirkon!aktiivisten!jäsenten!

kanssa!käymissäni!keskusteluissa!kirkon!yhdeksi!keskeiseksi!ongelmaksi!nimetään!usein!jäsenkato.!Voidaan!

ajatella,!että!kirkon!näkökulmasta!seurakuntaviestinnän!tavoite!olisi!siis!myös!sitouttaa!jäsenet!paremmin!

ja!jopa!houkutella!uusia!jäseniä.!

Tutkimuksen!lähtötilanne!oli!oma!subjektiivinen,!tosin!ammatilliseen!osaamiseeni!perustuva,!

havaintoni!seurakunnan!viestinnän!kehittämistarpeista,!sekä!sen!myötä!noussut!halu!osallistua!tähän!

työhön.!Tultuani!valituksi!seurakuntaneuvostoon!luottamusasemaan,!sain!samalla!myös!mahdollisuuden!

osallistua!toiminnan!kehittämiseen!päätöksentekijänä.!

Oma!roolini!tässä!tutkimuksessa!on!monikerroksinen.!Olen!osa!yhteisöä,!jota!tutkin,!sillä!olen!

toimintaan!aktiivisesti!osallistuva!Kallion!seurakuntalainen.!Rooliani!voisi!kuvailla!myös!maallikkona,!jonka!

vastakohta!seurakuntayhteisössä!on!teologisen!koulutuksen!saanut!pappi.!Tämän!lisäksi!olen!

luottamushenkilö,!ja!käytän!tämän!asemani!puolesta!ylintä!päätäntävaltaa.!Edellä!mainittujen!lisäksi!olen!

ammatiltani!viestinnän!asiantuntija,!jolla!on!noin!viidentoista!vuoden!työkokemus!viestinnän!alalta!sekä!

julkiselta!sektorilta!että!yksityisistä!yrityksistä!niin!tiedottajana!kuin!konsulttina.!Ja!vielä!lopuksi!olen!

lopputyötä!tekevä!tutkija,!joka!tarkastelee!ja!osallistuu!seurakunnan!toimintaan!sitä!analysoiden!ja!tietoa!

keräten.!Pidän!selvänä,!että!nämä!kaikki!roolit!ja!positiot!ovat!olemassa!samaan!aikaan,!vaikka!joissain!

tilanteissa!tietty!rooli!saattaa!korostua!tai!määrittää!tilannetta!enemmän!kuin!joku!toinen.!

Jotta!asemaani!voisi!ymmärtää!vieläkin!syvemmin,!on!myös!hyvä!todeta,!että!luottamushenkilönä!

toimintaani!rajoittavat!tietyt!puitteet.!Luottamushenkilön!roolissa!ei!kuulu!toimia!niin,!että!se!tulkittaisiin!

yritykseksi!johtaa!henkilökunnan!työtä.!Koin!ajoittain!vaikeuksia!taiteilla!näiden!eri!roolien!välissä.!

Esimerkiksi!esittäessäni!viestinnällisen!idean!vaikkapa!jonkin!tilaisuuden!järjestämisestä,!en!ollut!varma,!

miten!ehdotukseni!tulkitaan.!Saatoin!siksi!aloittaa!viestini!niin,!että!määrittelin!itse,!missä!ominaisuudessa!

puhun:!“Hei#NN,#lähestyn#sinua#nyt#ihan#normiTseurakuntalaisena,#ja...”.!
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Seurakuntalaisen!roolissa!voin!toimia!vapaasti,!ainakin!teoriassa.!Seurakuntien!ja!kirkon!strategiat!ovat!

täynnä!todistusta!siitä,!että!seurakunta!on!yhteisö,!jossa!jäsenet!ovat!tärkeässä!roolissa.!Myös!useassa!

tekemässäni!haastatteluissa!korostettiin!seurakuntaa!nimenomaan!yhteisönä.!Toisaalta!monet!kertoivat!

havaintojaan!siitä,!että!seurakunta!on!“virkamieskirkko”!tai!“työntekijäkirkko”,!jossa!seurakuntalaiset!ovat!

enemmänkin!objekteja;!heidät!mielletään!kohderyhmäksi,!jonka!rooli!on!tehdä!niitä!asioita,!joita!

seurakunnan!työntekijät!heille!valmistavat.!

Oma!vaikutelmani!on,!että!seurakuntayhteisössä!näyttää!olevan!monenlaisia!työntekijöiden!ja!

seurakuntalaisten!suhteisiin!liittyviä!valtaHasetelmia.!Nämä!on!tärkeä!huomioida,!sillä!ne!saattavat!olla!

monien!vuorovaikutustilanteiden!taustalla.!Papin!ja!seurakuntalaisen!yhteistyösuhde!on!myös!

moniulotteinen,!koska!voidaan!ajatella,!että!pappi!käyttää!hengellistä!valtaa!suhteessa!seurakuntalaiseen,!

on!seurakuntalaisen!paimen,!kuten!asian!voi!ilmaista.!Toisaalta!monissa!keskusteluissa!työntekijöiden!ja!

seurakuntalaisten!kanssa!olen!kuullut!myös!näkökulmia,!joissa!seurakunnan!työntekijät!nähtiin!

hierarkkisesti!samalla!tasolla!seurakuntalaisten!kanssa.!

!

1.5(Lopputyön(rakenne(

Lopputyöni!rakentuu!seuraavasti:!luvussa!2!esittelen!tutkimukseen!liittyvää!teoriaa!viestinnästä,!

digitalisaatiosta!ja!median!murroksesta,!tärkeistä!käsitteistä!kuten!oma!media,!blogit!sekä!yhteisöt!ja!

yhteisöllisyys.!Näiden!avulla!rakentuu!kehikko,!jota!käytän!aineiston!analyysissä.!Seuraavaksi!luvussa!3!käyn!

läpi!tutkimuksen!menetelmiä,!kuten!toimintatutkimusta!ja!siihen!liittyvää!osallistuvaa!havainnointia!ja!

etnografiaa,!sekä!sivuan!lyhyesti!designHtutkimuksen!lähtökohtia!ja!piirteitä.!Aineiston!keruussa!hyödynsin!

myös!teemahaastatteluja,!joiden!toteutusta!esittelen!luvun!3!lopuksi.!Luvussa!4!kuvailen!aineiston,!jonka!

jälkeen!luvussa!5!kerron!projektin!syntytarinan,!eli!kuinka!Kallion!kulma!Hblogi!perustettiin!ja!miten!se!

kehittyi.!Siinä!pyrin!selvittämään,!kuinka!tutkimukseni!eteni!ja!miksi!tein!valittuja!ratkaisuja.!Tämän!jälkeen!

luvussa!6!analysoin!keräämääni!aineistoa!vielä!kolmen!aiheHalueen!kautta,!jotka!ovat!

organisaatiokulttuuriin!liittyvät!piirteet,!yhteisöllisyys!ja!blogiin!liittyvä!palaute.!Näiden!jälkeen!esitän!
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vastaukset!tutkimuskysymyksiini.!Luvun!7!pohdinta!ja!loppupäätelmätHosiossa!nostan!esiin!keskeiset!

havaintoni!siitä,!miten!viestinnän!tutkimuksena!alkanut!projekti!muuttuikin!

seurakuntalaisvallankumoukseksi,!vedän!yhteen!tutkimuksen!tärkeimmät!piirteet!ja!pohdiskelen!

jatkotutkimusaiheita.!

! !
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2.(Teoria(

Koska!tutkimukseni!on!toimintatutkimus!ja!vahvasti!omiin!kokemuksiini!ja!osallistumiseeni!pohjautuva,!

määrittää!tämä!henkilökohtaisuus!teoreettista!viitekehystä!vahvasti.!Onkin!tärkeää!pohtia!avoimesti!niitä!

näkökulmia!ja!tapoja,!joista!on!muotoutunut!itselleni!tyypillinen!tapa!jäsentää!viestinnän!ilmiöitä,!

organisaatioita,!toimintakulttuuria!ja!ylipäätään!ympäröivää!maailmaa.!Tutkimukseni!teoreettinen!kehys!

liittyy!erityisen!paljon!viestintään!rituaalisena!ja!yhteisöllisyyttä!luovana!prosessina,!digitalisaatioon!ja!sen!

tuomaan!median!murrokseen!sekä!yhteisöihin!ja!yhteisöllisyyteen.!

!

2.1(Viestintä(

Viestintää!kuvaillaan!ja!määritellään!alan!tutkimuksessa!ja!kirjallisuudessa!ainakin!esimerkiksi!

informaation!siirtona!(niin!sanottu!prosessikoulukunta)!ja!toisaalta!yhteisten!merkitysten!luomisena!ja!

tulkitsemisena!(merkitysnäkökulma),!jotka!sulautuvat!toisiinsa!tai!ainakin!täydentävät!toisiaan:!merkityksiä!

ei!voitaisi!luoda,!jos!ei!informaatiota!olisi!ensin!siirretty!(Åberg,!2000).!Viestintä!voidaan!myös!nähdä!

yhteisöllisyyttä!luovana!rituaalina,!jaettua!ymmärrystä!luovana!toimintana!(Carey,!2009).!Aula!(2008,!16)!

tarkastelee!näitä!viestinnän!koulukuntia!ja!määrittelee!viestinnän!tietyssä!organisationaalisessa!

kontekstissa!tapahtuvaksi!prosessiksi,!”jossa#ihmiset#yhdessä#sanomien#avulla#luovat#ylläpitävät,#

käsittelevät#ja#muokkaavat#merkityksiä.”!

Edellä!mainituista!käsityksistä!erityisesti!niin!sanottu!”rituaalimalli”!on!kiinnostava!oman!projektini!

kannalta.!Rituaalimallin!tutkijat!ajattelevat,!että!viestinnän!avulla!rakennetaan!näkemystä!todellisuudesta,!

joka!voi!myös!muuttua!todellisuudeksi:!viestintä!siis!tuottaa!todellisuutta,!ei!vain!välitä!kuvia!ja!tunnelmia!

siitä.!Rituaalimallin!tärkeimpänä!teoreetikkona!pidetään!yhdysvaltalaista!John!Careyta,!joka!määritteli!

viestinnän!rituaaliseksi!prosessiksi,!jonka!tavoitteena!ei!ole!viestin!lähettäminen!tai!jakelu!sinällään,!vaan!

yhteisten!tavoitteiden,!uskon!tai!arvojen!rakentaminen.!Viestinnän!kautta!pidetään!yllä!todellisuutta!ja!

vaikutetaan!todellisuuteen:!
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”A#ritual#view#of#communication#is#directed#not#toward#the#extension#of#messages#in#space#but#toward#

the#maintenance#of#society#in#time;#not#the#act#of#imparting#information#but#the#representation#of#shared#

beliefs.”#!(Carey,!2009,!5)!

Carey!jatkaa!määrittelyä!myöhemmin!artikkelissaan!toteamalla,!että!viestintä!on!symbolinen!prosessi,!

jossa!tuotetaan,!ylläpidetään,!muokataan!ja!muutetaan!todellisuutta!(Carey,!2009,!8).!

Tähän!viestinnän!rituaalimalliin!liittyy!myös!toinen!lähellä!oleva!tieteenala,!kulttuurintutkimus.!

Mielestäni!tässä!yhteydessä!kulttuurintutkimuksen!näkökulman!keskeinen!anti!on!se,!että!viestintään,!

kuten!puheeseen!tai!kuviin,!liittyy!aina!erilaisia!diskursseja,!jotka!ilmentävät!vallankäytön!muotoja.!

Diskursseja!liittyy!myös!tapaan,!jolla!jonkin!yhteisön!viestinnästä!puhutaan.!Stuart!Hallin!(1999)!mukaan!

diskurssit!ovat!”puhetapoja,#ajattelutapoja,#tapoja#esittää#eli#representoida#jokin#kohde#tai#aihe.”!Ne!

saatetaan!nähdä!niin!luonnollisina,!että!niistä!tulee!ikään!kuin!arvoneutraaleja!tai!itsestään!selviä.!Tapa!

puhua!tai!toimia!saattaa!siis!huomaamatta!rakentaa!hierarkioita,!valtaHasetelmia!tai!alisteisuutta,!jota!ei!

tiedosteta.!Kun!tällaisia!asetelmia!rakentuu,!on!tärkeää!tunnistaa!niitä,!tehdä!niitä!näkyväksi!ja!myös!

näyttää,!kenen!todellisuutta,!asemaa,!näkökulmaa!ne!palvelevat.!Näin!myös!voimaannutetaan!jollain!

tavalla!alistettuja!tai!marginalisoituja!ihmisiä!toimimaan!ja!annetaan!heille!uudenlaisia!mahdollisuuksia.!

Hall!kuvasi!tätä!uraauurtavasti!esimerkiksi!kirjansa!luvussa!”Toisen!spektaakkeli”!(1999).!

Mielestäni!myös!tällaiset!näkökulmat!ovat!tärkeitä!tutkittaessa!seurakunnan!viestintää,!sillä!taustalla!

olevat!valtaHasetelmat!vaikuttavat!vahvasti!seurakuntalaisten!kokemukseen!omasta!asemastaan.!

Tutkimuksessa!käy!myös!ilmi,!miten!erilaisia!valtaHasetelmia!tuotetaan!puheen!ja!toiminnan!tasolla.!

Kun!tavoitteena!on!rakentaa!yhteisöllisyyttä,!viestinnän!on!oltava!kaksisuuntaista!ja!dialogista.!Careyn!

esittämä!rituaalimalli!kuvaa!yhteisöllisyyttä!rakentavaa!viestintää,!ja!siihen!liitettynä!kulttuurintutkimus!ja!

sosiaalinen!konstuktivismi!auttavat!hahmottamaan!sitä,!millaisia!valtaHasetelmia!yhteisöihin!liittyy!ja!miten!

viestintä!saattaa!niitä!tuottaa.!

!
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2.2(Organisaatioviestintä(kirkossa(ja(seurakunnissa(

Organisaatioviestinnällä!tarkoitetaan!jonkun!organisaation!sisäistä!ja!ulkoista!viestintää!ja!sen!eri!

toimintoja.!Suomessa!tunnetuin!tapa!mallintaa!organisaation!viestintää!on!professori!Leif!Åbergin!

tulosviestinnän!malli,!niin!sanottu!”Åbergin!pizza”!(Åberg,!1989).!Tulosviestinnän!mallissa!esitetään!kuvaus!

organisaation!viestinnän!tehtävistä!ja!toiminnoista,!ja!siinä!yhdistetään!tiedotuksen!ja!markkinoinnin!

tehtäviä!yhteisen!sateenvarjon!alle.!Näitä!tehtäviä!ovat!profilointi!(tuoteprofiilien!ja!yritysprofiilin!

rakentaminen),!myynnin!ja!tuotannon!tukeminen!(markkinointi!ulkoisesti!ja!sisäisesti),!kiinnittäminen!

(työntekijöiden!perehdyttäminen!työhön!ja!organisaatioon)!ja!informointi!(ulkoinen!ja!sisäinen!tiedotus).!

Alkuperäisessä!Åbergin!mallissa!viestintä!rajautuu!organisaation!sisälle,!eikä!mallissa!tutkita!tilannetta,!

jossa!viestin!lähettäjiä!ja!vastaanottajia!(viestivää!yhteisöä)!on!sekä!organisaation!sisällä!että!sen!

ulkopuolella.!Åbergin!malli!on!kuitenkin!tutkimukseni!kannalta!mielenkiintoinen,!sillä!se!kuvaa!mielestäni!

hyvin!Kallion!seurakunnan!organisaation!vallalla!olevaa!viestintänäkemystä!ja!selittää!osaltaan!

työntekijöiden!kokemaa!vaikeutta!mukautua!uudenlaiseen!toimintakulttuuriin.!Toisaalta!se!kuvaa!myös!

hyvin!niitä!erilaisia!työtehtäviä,!mitä!Kallion!seurakunnan!työntekijöillä!viestinnän!parissa!on.!Lisäksi!

suhteuttamalla!tutkimuksen!havaintoja!Åbergin!malliin,!on!mahdollista!nähdä!organisaation!viestinnän!

kehitystarpeita:!kuinka!viestinnän!tekemistä!tulisi!kehittää,!että!se!vastaisi!muuttuneeseen!ympäristöön!ja!

uusiin!tarpeisiin?!

Seuraavaksi!esittelen!lyhyesti!kirkon!ja!seurakuntien!viestinnän!erityispiirteitä.!Malmelin!kirjoittaa!

Seurakuntien!viestintäkirjassa!(2013),!että!kirkolla!on!muista!organisaatioista!poikkeava!erityistehtävä!

viestinnässään;!“Sanan#julistaminen#ja#sakramenttien#jakaminen”!(Malmelin,!2013,!15).!Voidaankin!ajatella,!

että!viestintä!on!kirkolle!erityinen!sydämen!asia,!sillä!“koko#kristillinen#kirkko#on#rakennettu#Sanalle#ja#

viestin#viemiselle”.!(Malmelin,!2013,!12).!!

Malmelin!kuvaa!kirjassaan!myös!sitä,!miten!yhteisöviestintä!ja!myös!digitaalinen!viestintä!on!

kokonaiskirkon!tasolla!tunnistettu!hyvin!varhain!tärkeäksi!osaksi!toimintaa,!ja!strategian!ja!toiminnan!

tasolla!rohkeaan!ja!henkilökohtaiseen!viestintään!rohkaistaan!myös!seurakunnissa.!Esimerkiksi!kirkon!
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toimintastrategia!Meidän!Kirkko!–!Osallisuuden!yhteisö!(2007,!42)!kuvaa!jokaista!seurakunnan!työntekijää,!

luottamushenkilöä!ja!jäsentä!viestijänä.!

Lisäksi!Malmelin!suhtauttaa!kirjassaan!yhteisöviestinnän!teoriaa!ja!toimintamallia!kirkollisen!

viestintämaailman!työkäytäntöön!esittämällä,!että!seurakunnassa!on!tarvetta!toisaalta!tiedotukselle!ja!

informoinnille,!toisaalta!yhteisöä!rakentavalle!viestinnälle,!ja!näin!seurakunnassa!organisaationa!on!sekä!

moderneja!että!postmoderneja!piirteitä.!Tiedotuksen!päämäärä!on!saattaa!tärkeät!faktat!niitä!tarvitsevien!

ja!odottavien!tietoon!esimerkiksi!tapahtumia!järjestettäessä!tai!vaikkapa!kriisitilanteessa!(Malmelin,!2013,!

27).!Tiedon!tuotanto!ja!Hvälitys!eivät!kuitenkaan!sinällään!luo!yhteisöllisyyttä!tai!merkityksellisyyden!

kokemuksia.!Seurakuntalaisten!viestintätarpeista!osa!onkin!informointia!ja!osa!tarvetta!kohdata!ihminen,!

olla!vuorovaikutuksessa,!tulla!kuulluksi,!vahvistaa!sidettä!yhteisöön!ja!luoda!yhteenkuuluvaisuuden!

tunnetta.!!

Tässä!ajassa!seurakuntaHorganisaation!viestinnällä!on!siis!toisaalta!tiedottava!tehtävä,!toisaalta!

etenevässä!määrin!merkityksiä!ja!yhteisöllisyyttä!rakentava!tehtävä.!Edellä!mainitun!Meidän!kirkko!H

strategian!taustamietinnössä!arvioidaan,!että!seurakuntalaisten!osallisuuden!kokemusta!vähentävät!eniten!

rakenteet!sekä!työntekijäkeskeinen!toimintatapa.!(Suomen!evankelisHluterilainen!kirkko,!2007)!

!

2.3(Digitalisaatio(ja(median(murros((

DigitalisaatioHtermi!kuvaa!ilmiötä,!jossa!digitaalinen!teknologia!on!otettu!käyttöön!organisaatioissa,!

tuotannossa!ja!yhteiskunnassa.!Voidaan!myös!kuvata,!että!se!on!tapa,!jolla!monet!sosiaalisen!elämän!

ulottuvuudet!ovat!rakentuneet!uudella!tavalla!digitaalisen!viestinnän!ja!median!rakenteiden!ympärille:!

“We#refer#to#digitalization#as#the#way#in#which#many#domains#of#social#life#are#restructured#around#

digital#communication#and#media#infrastructures.”!(Brennen,!S.!&!Kreiss,!D.!2014)!



! 18!

Yhteisöviestinnässä!digitalisaatio!kytkeytyi!aluksi!internetin!tuomiin!mahdollisuuksiin!tiedotukselle.!

Digitalisaation!myötä!yhteisöille!tuli!uusia!työkaluja,!ja!niiden!myötä!myös!vanhat!työtavat!ja!työkulttuuri!

muuttuivat.!Lisäksi!digitalisaatio!muutti!perinteisen!median!toimintatapoja!ja!liiketoimintaa!syvällisesti,!ja!

tätä!kautta!vaikuttaa!myös!yhteisöviestintään!ja!viestintäammattilaisten!työhön.!

Helsingin!yliopiston!tutkija!Janne!Matikainen!(2008,!152)!puhuu!”toisesta#mediaTajasta”.!Matikaisen!

mukaan!ensimmäinen!mediaHaika!oli!yksisuuntainen:!perinteinen!joukkoviestintä,!esimerkiksi!Cleggin!

(1990)!tai!Aulan!(2008)!kuvaaman!modernin!organisaation!viestintä.!Nykyinen!eli!toinen!mediaHaika,!niin!

sanottu!uuden!median!aika,!on!vuorovaikutteinen!ja!liittyy!postmoderniin!organisaatioteoriaan.!Yleisö!tai!

käyttäjät!ovat!siinä!mukana!tuottamassa,!osallistumassa,!kommentoimassa.!Mediakonvergenssin!myötä!

sisällöt!ja!tuotantoprosessit!yhdentyvät,!ja!toisaalta!niihin!tulee!mukaan!uusia!piirteitä,!kuten!yleisöjen!

osallistuminen!(Matikainen,!2008,!152).!Sen!lisäksi!että!verkko!on!väline!tai!media,!se!on!myös!yhteisöllinen!

tila,!joka!mahdollistaa!aktiivista!toimintaa.!Erityisesti!ulkoisen!viestinnän!kannalta!mahdollisuus!

vuorovaikutteisuuteen!on!keskeistä,!mutta!Matikaisen!mukaan!edelleen!vaikeaa!(2008,!155).!

Median!murroksesta!puhutaan!silloin,!kun!kuvataan!digitalisaation!ja!muun!teknologisen!kehityksen!

aikaan!saamaa!kehitystä!perinteisissä!mediayhtiöissä,!kustannusalalla,!sanomalehdissä,!televisiossa!ja!

radiossa.!Suomalaisen!mediaHalan!tunnusluvut!(Viestinnän!keskusliitto,!2015)!kertovat!siitä,!miten!

merkittävästi!median!murros!on!vaikuttanut!perinteisen!median!toimintaan.!Esimerkiksi!aikakauslehtien!

kysynnän!lasku!on!ollut!dramaattinen:!kokonaismarkkina!on!pienentynyt!vuodesta!2008!lähtien!

keskimäärin!6,3!prosenttia!vuodessa!(Nikali,!2014,!4).!!

Pohdittaessa,!miten!digitalisaatioHilmiö!ja!median!murros!ovat!haastaneet!kirkon!ja!seurakuntien!

viestintää,!voidaan!erottaa!toisaalta!verkossa!tapahtuvan!uskonnolliseen!toimintaan!ja!siihen!liittyviin!

rituaaleihin!keskittyvä!tutkimus!tai!kirkon!ja!seurakuntien!yhteisöviestinnän!tutkimus.!

Digitalisaation!vaikutuksia!uskonnolliseen!toimintaan!on!tutkittu!Suomessa!ja!kansainvälisesti.!Kirkon!

tutkimuskeskuksen!johtaja!Kimmo!Ketola!kuvaa!kehitystä!todeten,!että!tutkijoille!oli!aluksi!ominaista!itse!
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tekniikkaan!liittyvä!uutuudenviehätys!ja!spekulointi!sillä,!oliko!verkko!“uhka#vai#mahdollisuus”.!(2014,!65)!

Ketola!arvioi,!että!jatkossa!verkossa!ilmenevä!uskonnollinen!toiminta!nähdään!tutkimuksessa!vahvemmin!

osana!muutakin!yhteiskunnallista!ja!kulttuurista!toimintaa!ja!muutosta,!eikä!niinkään!näistä!irrallisena!

ilmiönä!(2014,!66).!Digitalisaation!vaikutus!kirkolliseen!yhteisöllisyyteen!on!Ketolan!johtopäätösten!mukaan!

ollut!vähäinen.!Hänen!mukaansa!ihmiset!käyttäytyvät!verkossa!samanlaisella!tavalla!kuin!elävässäkin!

elämässä.!Esimerkiksi!uskonnollisilla!verkkosivuilla!vierailleet!henkilöt!ovat!usein!sellaisia,!jotka!muutenkin!

ovat!vahvasti!mukana!seurakunnan!sosiaalisissa!verkostoissa!tai!toiminnassa.!Verkko!ei!siis!korvaa,!vaan!

täydentää!henkilökohtaista!vuorovaikutusta!(Ketola,!2014,!78).!

Meidän!kirkko!Hstrategian!taustamietinnössä!todetaan,!että!“Internet#on#kirkolle#toimintaympäristö,#ei#

pelkkä#viestintäkanava.”!(2007,!43)!Tämä!on!mielestäni!olennainen!huomio!aiemmin!mainitun!Matikaisen!

kuvaaman!toisen!mediaHajan!viestinnässä.!Viestinnän!toimintakenttä!ja!esimerkiksi!sen!käyttämät!

digitaaliset!työkalut!ja!vuorovaikutteiset!kanavat!ovat!osa!toimintaa,!eivätkä!pelkästään!sen!puitteet.!

Oman!tutkimukseni!kannalta!olennaista!on!todeta,!että!digitalisoituminen!on!monilla!tavoin!muuttanut!

viestivien!yhteisöjen!toimintatapoja,!median!liiketoimintaa!ja!sisällön!tarjontaa,!viestinnän!yleisöjen!

odotuksia!ja!osallistumismahdollisuuksia!sekä!viestinnän!nousemista!tukifunktion!roolista!kaiken!toiminnan!

keskiöön.!

!

2.4(Oma(media,(blogit,(yhteisömedia(

Yllä!olen!kuvannut!digitalisaation!ja!median!murroksen!kautta!niitä!olosuhteita,!joissa!yhteisöt!tänä!

päivänä!toimivat!ja!viestivät.!Kehittyneen!mediateknologian!tuomien!mahdollisuuksien!myötä!yritys!tai!

yhteisö!ei!enää!ole!riippuvainen!vain!niin!sanotusta!“vanhasta!mediasta”!välittäessään!omaa!viestiään!

sidosryhmilleen!tai!hakeutuessaan!keskusteluihin!niiden!kanssa.!Vanhalla!medialla!tarkoitetaan!

viestintäalan!arkisessa!työpuheessa!yleensä!kaikkea!sellaista!massamediaa,!joka!ei!ole!sosiaalista!tai!

vuorovaikutteista,!siis!ajallisesti!digitalisaatiota!ja!median!murrosta!edeltänyttä!mediaa:!sanomaH!ja!
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aikakauslehtiä,!radiota!ja!televisiota.!Sen!sijaan!uudessa!mediamaailmassa!organisaatio!ja!sen!avainhenkilöt!

voivat!ottaa!itse!roolin!mediana.!Yrityksistä!tai!organisaatioista!tuleekin!sisältöjen!ja!tarinoiden!tuottajia!ja!

jakelijoita.!Esimerkiksi!kuluttajaelektroniikan!jätti!Apple!välittää!omat!tiedotustilaisuutensa!verkkosivuillaan!

suoraan!asiakkailleen.!Usein!esitetty!esimerkki!henkilön!toimimisesta!mediana!taas!on!suomalaisen!

tietoturvayritys!FHSecuren!tutkimusjohtaja!Mikko!Hyppönen,!jolla!oli!huhtikuussa!2016!viestipalvelu!

Twitterissä!yli!126!000!seuraajaa!ympäri!maailman.!Voidaan!ajatella,!että!Mikko!Hyppönen!on!tällä!

seuraajamäärällä!media!siinä!missä!vaikkapa!suomalainen!MikrobittiHlehti,!jonka!lukijamäärä!on!111!000.!

(Aikakausmedia,!2016)!

Voidaankin!puhua!niin!sanotusta!oman!median!käsitteestä!(owned!media).!Se!on!muotoutunut!

käytännön!työssä,!ja!ensimmäiset!maininnat!siitä!löytyvät!Nokian!digitaalisen!markkinoinnin!

suunnitteludokumenteista!noin!vuodelta!2010.!(Ks.!esim.!Joensuu,!2010)!Tällöin!kuvattiin!

toimintaympäristöä,!jossa!markkinointi!on!keskustelua!ja!vuorovaikutusta.!Alun!perin!tätä!omaHostettuH

ansaittuHmedia!Hjaottelua!(owned,!paid,!earned)!käytettiin!digitaalisen!markkinoinnin!kanavien!

hahmottamisessa,!suunnittelussa!ja!budjetoinnissa,!ja!oma!media!Hkäsite!kuvasi!yrityksen!verkkosivujen!

sisältöä!ja!niiden!hakukoneoptimointia.!Ansaittu!media!kuvasi!viestinnällisin!toimenpitein!saavutettua!

julkisuutta,!esimerkiksi!onnistuneen!juttuvinkkauksen!seurauksena!saatua!haastattelua,!ja!maksettu!media!

taas!kuvasi!mainontaa!(Joensuu,!2010).!

Yhteisö!tai!yritys!voi!siis!itse!olla!media.!Se!voi!tuottaa!omia!sisältöjään!ja!tarjota!ne!suoraan!yleisöille.!

Toisaalta!se!voi!tarjota!alustoja,!joilla!voidaan!keskustella,!palvella!asiakkaita!tai!vaikkapa!fanittaa!tuotteita!

tai!ihmisiä.!Nämä!ovat!mielestäni!oma!media!Hkäsitteen!tärkeimmät!piirteet.!Se!haastaa!entisen!asetelman,!

jossa!perinteinen!media!oli!vahvassa!roolissa!yhteisöjen!ja!yritysten!sekä!yleisöjen!välissä.!Nyt!perinteistä!

mediaa!ei!monesti!enää!tarvita!viestinviejäksi,!ja!tämä!osaltaan!murentaa!median!liiketoimintaa.!

Yksittäisen!ihmisen!mahdollisuudet!viestiä!ovat!kasvaneet!samaan!aikaan!yritysten!kanssa.!Erilaiset!

blogit!ja!sekä!viestintä!esimerkiksi!Facebookissa,!Instagramissa!tai!YouTubessa!ovat!ihmisten!itse!luomaa!

mediasisältöä.!Lin!ja!Chignellin!(2010)!mukaan!blogi!on!määritelmällisesti!verkkosivu,!johon!päivitetään!
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sisältöä!aikajärjestyksessä.!Blogit!mielletään!joskus!yhä!henkilökohtaisiksi!verkkopäiväkirjoiksi,!vaikka!

suurin!osa!niistä!ei!kuitenkaan!ole!viestinnältään!yksityistä!tai!yhdensuuntaista.!

Myös!yritysblogit!ovat!nousseet!merkityksellisiksi!medioiksi!ja!viestintäkanaviksi.!Viestintätoimisto!

Manifeston!tutkimuksen!mukaan!mukaan:!!

“Yritysblogilla#tarkoitetaan#verkkosivua#tai#Tsivustoa,#jossa#yrityksen#tai#muun#organisaation#edustaja#

tai#edustajat#kirjoittavat#melko#säännöllisesti.#Yksityishenkilöiden#pitämistä#blogeista#yritysblogi#eroaa#siten,#

että#sen#pitäjä#tai#pitäjät#kirjoittavat#selkeästi#yrityksen#tai#muun#organisaation#edustajina.”!(Manifesto,!

2015)!

Sen!lisäksi,!että!yritykset!ovat!alkaneet!viestiä!blogien!kautta,!käyttävät!myös!julkishallinto!ja!järjestöt!

blogeja!viestinnässä.!Tässä!mielessä!tutkimuksessa!seurattu!Kallion!kulma!Hseurakuntalaisten!blogi!

rinnastuu!toisaalta!henkilökohtaiseen!blogiin,!toisaalta!yritysblogiin,!koska!se!edustaa!myös!organisaatiota.!

Lisäksi!blogi!on!yhteisön!tekemä!ja!yhteisölle!tarkoitettu!media.!!Siksi!tässä!yhteydessä!on!mielenkiintoista!

sivuta!lyhyesti!Riitta!LevoHHenrikssonin!(2008)!tutkimushanketta!hopiHintiaanien!parissa!Yhdysvalloissa.!!

Tutkimuksessa!kartoitettiin!hopiHintiaanien!oman!radioHaseman!suunnittelua,!perustamista!ja!

ensimmäisten!vuosien!kehitystä.!LevoHHenrikssonin!artikkelissa!käsitteellä!yhteisömedia!tarkoitetaan!

jotakin!“vanhan!median”!kirjoon!kuuluvaa!mediaa,!johon!joku!tietty!yhteisö!tuottaa!sisältöä.!Tällaisessa!

yhteisömediassa!tuotantoprosessi!tai!tuotetun!mediakokonaisuuden!muoto!ei!välttämättä!eroa!

ammattimaisen!kaupallisen!median!toiminnasta,!mutta!sisältövalinnat,!Hpainotukset!ja!Hnäkökulmat!

erottavat!yhteisömedian!valtavirtaan!kuuluvasta!mediasta.!Yhteisömedian!sisältö!tehdään!perinteiseen!

median!genren!muotoon,!mutta!sen!journalistiset!kriteerit!tai!sisältökriteerit!ovat!erilaiset.!

LevoHHenrikssonin!tutkimuksen!lähtöasetelman!kuvauksesta!käy!ilmi,!että!hopiHyhteisön!

mediamaisema!oli!heidän!kokemuksensa!mukaan!pitkälti!ulkopuolisten!valtavirtamedian!tuottamaa:!!



! 22!

“Vain#pienet#puroset#päivittäisestä#mediatarjonnasta#muodostuivat#paikallisista#lähteistä,#joita#

edustavat#muutamat#kaupalliset#radioasemat.#Hopeilla#itsellään#ei#ollut#kuitenkaan#käytössään#yhtään#

omaa#päivittäistä#mediaa.#Tämä#tietysti#näkyi#myös#mediatarjonnan#painotuksissa:#paikallinen#elämänpiiri#

ja#reservaatin#tapahtumat#eivät#päässeet#esiin#päivittäin”!(LevoHHenriksson,!2008,!259).!

Tulkintani!mukaan!tästä!löytyy!kiinnostava!analogia!seurakunnan!ja!seurakuntalaisten!viestinnälliseen!

suhteeseen.!Myös!omassa!tutkimusprojektissani!perustettiin!media!eli!blogi,!koska!koimme,!että!

seurakunnan!organisaatio!ei!viestinyt!meistä!seurakuntalaisista!sellaisia!asioita,!joita!halusimme,!

tarvitsimme!ja!jotka!meitä!kiinnostivat.!Me!seurakuntalaiset!olemme!LevoHHenrikssonin!kuvaamalla!tavalla!

“hopit”!ja!seurakunnan!viestintä!on!“valtamedia”.!

Paikallisen!informaation!ja!yhteisön!rakentamisen!tarve,!sekä!tarve!edistää!hopiHkulttuuria!ja!Hkieltä!

nähtiin!LevoHHenrikssonin!tekemissä!tutkimushaastatteluissa!tärkeänä!syynä!saada!oma!media!eli!oma!

radioasema!(2008,!260).!Näissä!näkemyksissä!yhteenkuuluvaisuuden!tunne,!yhteisön!rakentaminen!ja!

toisaalta!tietoisuus!omista!ongelmista!nähtiin!keskeisenä!(LevoHHenriksson,!2008,!262).!

Yhteisön!oman!median!tärkeyttä!kuvataan!LevoHHenrikssonin!haastatteluissa!muun!muassa!näin:!!

“...yhteisön#jäsenten#mielikuvissa#yhteisömediasta#voi#tulla#helposti#lähestyttävä#kohtauspaikka#

erilaisille#ryhmille#ja#yksilöille...yhteisö,#joka#tunnistaa#oman#äänensä,#voi#myös#viestiä#rikkaammin#muiden#

yhteisöjen#kanssa.”!(2008,!266)!

Yhteenvetona!voi!sanoa,!että!digitalisaation!ja!median!murroksen!myötä!oma!media!on!yrityksille!ja!

yhteisöille!tapa!hahmottaa!itsensä!ja!omat!digitaaliset!mediansa!vuorovaikutteisina!kanavina!omille!

sidosryhmilleen.!Oma!media!on!toisaalta!kanava,!jossa!tarjotaan!sisältöjä,!toisaalta!paikka,!jossa!ollaan!

vuorovaikutuksessa.!LevoHHenrikssonin!kuvaaman!hopiHintiaanien!yhteisömedian!tarve!ja!tehtävät!taas!

antavat!kontekstia!seurakuntalaisten!omalle!blogille!ja!sen!merkitykselle.!

!
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2.5(Yhteisöt(ja(yhteisöllisyys(

Yhteisön!ja!yhteisöllisyyden!määrittelyä!löytyy!lukuisista!lähteistä,!ja!näkökulmia!on!monia.!Käyn!

seuraavaksi!läpi!näitä!käsitteitä!ja!rajaan!lopuksi,!missä!merkityksessä!itse!puhun!yhteisöstä!ja!

yhteisöllisyydestä.!

Kielitoimiston!sanakirjan!mukaan!yhteisö!on!“elämänmuodon,#taloudellisten#t.#aatteellisten#

päämäärien#tms.#perusteella#kokonaisuuden#muodostava#ihmisryhmä#t.#yhteenliittymä.”!

Sosiaalipolitiikan!professori!Heikki!Lehtonen!on!määritellyt!yhteisön!ihmisryhmäksi,!jonka!jäsenet!ovat!

keskinäisessä!vuorovaikutuksessa!ja!joita!yhdistää!jokin!yhteinen!tehtävä,!päämäärä!ja!tarkoitus.!Jokaisella!

yhteisöllä!on!kollektiivinen!identiteetti,!joka!heijastuu!yhteisön!kulttuurissa,!toimintatavoissa!ja!

organisaatioissa.!Samalla!jokaisen!yksilön!identiteetti!vaikuttaa!yhteisön!identiteettiin!(Lehtonen,!1990).!

DiSalvo,!Clement!ja!Pipek!(2012)!luettelevat!yhteisölle!tyypillisiä!piirteitä.!Näistä!ensimmäinen!liittyy!

siihen,!että!yhteisö!on!sidottu!johonkin!fyysiseen!paikkaan,!kuten!tietty!kaupunginosa,!alue!tai!kaupunki.!

Kuuluminen!hallinnollisesti!johonkin!kaupunginosaan!ei!välttämättä!kuitenkaan!luo!sen!asukkaille!tunnetta!

yhteisöstä.!Yhteisö!tarvitsee!yhteenkuuluvaisuuden!tunteen,!jota!DiSalvo!ym.!kuvaavat!englanniksi!

käsitteellä!“shared!sense!of!belongingness”!(2012,!184)!Muita!piirteitä,!joita!DiSalvo!ym.!mainitsevat!

yhteisöön!liittyen!ovat!identiteetti!ja!kiinnostuksen!kohteet!ja!toimintatavat,!jossa!yhteydessä!he!puhuvat!

sosiologi!Etienne!Wengerin!käsitteestä!käytäntöyhteisö.!Wenger!itse!määrittelee!käytäntöyhteisöt!niin,!

että!ne!ovat!ryhmä!ihmisiä,!joilla!on!joku!yhteinen!asia!tai!kiinnostuksen!kohde;!ja!että!he!oppivat!

toimimaan!tämän!asian!hyväksi!paremmin!olemalla!säännöllisesti!keskenään!vuorovaikutuksessa.!(Wenger,!

2011,!1)!Yhteisö!on!siis!jollain!tavalla!fyysiseen!paikkaan!kytköksissä,!mutta!sen!jäsenillä!on!myös!tunne!

siitä,!että!he!kuuluvat!yhteen!ja!he!saattavat!jakaa!toimintatapoja,!joita!he!myös!kehittävät!oppimalla!

yhdessä!toimimaan!paremmin.!Fyysinen!läsnäolo!ei!ole!yhteisöön!kuulumisen!välttämättömyys.!

Tähän!liittyen!sekä!tutkimukseni!haastatteluaineistossa,!että!myös!muussa!kirjallisuudessa!viitataan!

politiikan!tutkija!Benedict!Andersonin!(1991)!käsitteeseen!kuvitteellisesta!yhteisöstä,!”imagined!
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community”.!Anderson!esittää!käsitteen!määritellessään!kansakuntaa,!mutta!sitä!käytetään!monesti!myös!

puhuttaessa!muistakin!yhteisöistä.!Andersonin!mukaan!kaikki!varhaisista!kyläyhteisöistä!suuremmat!

yhteisöt!ovat!kuviteltuja!siinä!mielessä,!että!kukaan!kyseessä!olevan!yhteisön!jäsen!ei!ole!voinut!tavata!sen!

kaikkia!muita!jäseniä!(Anderson,!1991,!6).!Keskeinen!piirre!kansakuntaHmielikuvayhteisön!rakentumisessa!

oli!joukkoviestinnän!kehitys,!sillä!sen!avulla!on!rakennettu!identiteettejä!tuottamalla!tarinoita!ja!

merkityksiä!kansakunnista.!Arvelen!tämän!perusteella,!että!joukkoviestintä,!viestintä!ja!tarinoiden!

kertominen!ovat!tapoja!rakentaa!kuvitteellista!yhteisöä!ja!siihen!yhteisöön!kuuluvien!ihmisten!identiteettiä!

yhteisön!osana.!!

Seurakunnalla!on!mielestäni!mahdollisuus!olla!Andersonin!tarkoittamassa!merkityksessä!kuvitteellinen!

yhteisö.!Vaikka!Kallion!seurakunnalla!on!kaksi!kirkkoa!ja!muitakin!tiloja,!ei!seurakunnassa!tarvitse!fyysisesti!

käydä!ollakseen!seurakuntalainen!tai!kokeakseen!kuuluvansa!seurakunnan!yhteisöön.!Seurakunnan!

yhteiseen!toimintaan!osallistuva!yhteisön!jäsen!on!yhtä!lailla!jäsen!kuin!sellainen,!joka!ei!sen!kirkoissa!

tapahtuvaan!toimintaan!osallistu.!Aktiivinen!kirkossakävijä,!tapakristitty,!kasteen!saanut!vauva!–!kaikki!ovat!

seurakunnan!jäseniä.!Digitaalinen!media!ja!Kallion!kulma!Hblogi!mahdollistavat!osaltaan!yhteisön!luomisen!

ja!sen!keskinäisen!viestimisen,!ja!siten!digitaalisen!viestinnän!mahdollisuus!onkin!osaltaan!lujittaa!jäsenten!

sidettä!yhteisöön.!Kokemukseni!mukaan!silloin!kun!yhteisön!viestintä!on!avointa!ja!saavutettavaa,!on!

yhteisö!avoin,!sisäänsä!sulkeva!ja!sisäpiiriläisyyden!kokemusta!tuottava.!!

Salmisen!(2014)!mukaan!kirkkoa!voidaan!pitää!kansallisvaltion!tavoin!Andersonin!kuvaamana!

kuviteltuna!yhteisönä,!johon!samastutaan!ja!kuulutaan,!vaikka!se!on!liian!suuri!kasvokkaiseen!

vuorovaikutukseen.!Hänen!mukaansa!kuvitellun!yhteisön!jäsenet!luottavat!yhteisöön,!vaikka!eivät!osallistu!

sen!toimintaan.!Kuitenkin!juuri!tämän!luottamuksen!heikentyminen!on!Salmisen!mukaan!kirkon!

yhteisöllisyyden!ja!yhteisönmuodostuksen!suuri!haaste!tällä!hetkellä!(Salminen,!2014,!58).!

Seurakuntayhteisön!piirteisiin!liittyy!myös!se!piirre,!että!siihen!kuuluvilla!ihmisillä!saattaa!olla!hyvin!

erilainen!sosioHekonominen!tausta.!Tässä!mielessä!seurakuntayhteisö!on!heterogeenisempi!kuin!monet!
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muut!nykyaikaan!kuuluvista!niin!sanotuista!”elämäntyylienklaaveista”!eli!samanmielisten!kuplista,!joita!

sosiaaliseen!mediaan!muodostuu!(Ketola,!2014,!70).!

Ketola!näkeekin!verkkoviestinnällä!yhteisöllisyyden!kannalta!kaksinaisen!ulottuvuuden:!

”Verkko#mahdollistaa#sosiaalisten#suhteiden#laajenemisen#ja#ylläpidon#ennennäkemättömällä#tavalla,#

mutta#samaan#aikaan#se#vahvistaa#sellaisia#yksilökeskeisiä#piirteitä#ihmisen#käyttäytymisessä,#jotka#suoraan#

heikentävät#kestävän#ja#sisäänsä#sulkevan#yhteisöllisyyden#mahdollisuutta#toteutua.”!(Ketola,!2014,!79)!!

Miksi!yhteisöllisyys!on!tärkeä!käsite!seurakunnan!viestinnässä?!Kirkon!ja!seurakuntien!toimintaa!

tarkastellessa!törmää!miltei!aina!keskusteluun!seurakuntien!laskevista!jäsenmääristä!ja!vähenevistä!

verotuotoista.!Seurakunnasta!eroamisen!taustasyynä!korostuu!se,!ettei!kirkolla!ole!merkitystä!vastaajan!

elämässä:!“yleisimmin#kirkosta#erotaan#siksi,#ettei#kirkolla#koeta#olevan#henkilökohtaisesti#riittävästi#

merkitystä.”!(Kirkon!tiedotuskeskus,!2006)!!

Tällaisissa!keskusteluissa!puhutaan!usein!yhteisöllisyydestä,!ja!se!nähdään!vastauksena!tarpeeseen!

koota!rivejä,!pysäyttää!jäsenkato.!Myös!tämän!tutkimuksen!haastatteluissa!jotkut!seurakunnan!työntekijät!

toivat!tätä!näkökulmaa!esiin!sanomalla,!että!kirkko!ei!ole!virasto,!vaan!se!on!yhteisö.!Yhteisöllinen!kirkko!ja!

seurakunta!nähdään!jonkinlaisena!tulevaisuuden!kehityssuuntana,!jota!kohti!halutaan!pyrkiä.!

Haastatteluaineistossa!yhteisöllisyydestä!puhuttiin!osittain!samassa!merkityksessä!kuin!

“osallistuminen”.!En!itse!miellä!yhteisöllisyyden!kokemusta!niin,!että!se!välttämättä!johtaisi!jonkinlaiseen!

toimintaan.!Käytän!yhteisöllisyyttä!terminä!viittaamaan!siihen,!että!tuntee!kuuluvansa!tässä!tapauksessa!

seurakuntayhteisöön,!vaikka!ei!välttämättä!esimerkiksi!kävisi!seurakunnan!tilaisuuksissa!tai!osallistuisi!

vapaaehtoistyöhön.!

Yhteisöön!liittyy!kiinteästi!myös!yhteisöllisyyden!käsite,!“tunne!yhteisöön!kuulumisesta.”!

(Kielitoimiston!sanakirja).!McMillan!ja!Chavis!(1986)!esittelevät!vakiintuneen!tavan!hahmottaa!kahdenlaisia!

yhteisöjä,!alueellisia!ja!ihmistenvälisiin!suhteisiin!perustuvia!(1986,!8).!Moderneissa!yhteiskunnissa!
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alueellisuus!ei!enää!ole!vahvin!yhteisöä!yhdistävä!piirre,!vaan!taidot!ja!kiinnostuksen!kohteet.!McMillanin!ja!

Chavisin!oman!määritelmän!mukaan!yhteisöllisyyteen!liittyy!neljä!tärkeää!piirrettä:!jäsenyys,!vaikutusvalta,!

tarpeiden!huomioonottaminen!ja!tyydyttyminen!sekä!yhteisön!jäsenten!välinen.!Näistä!seuraa!määritelmä:!!

“Yhteisöllisyys#on#tunne#kuulumisesta#johonkin,#tunne#siitä,#että#yhteisön#jäsenet#ovat#merkityksellisiä#

toisilleen#ja#jaettu#usko#siihen,#että#jäsenten#tarpeet#tulevat#tyydytetyksi,#koska#he#ovat#sitoutuneet#

olemaan#yhdessä.”!(McMillan!&!Chavis,!1986,!9).!

He!mainitsevat!yhteisöä!yhdistävän!henkisen!tai!hengellisen!siteen!(spiritual!bond),!jonka!he!

tunnistavat!erityisesti!uskonnollisten!yhteisöjen!piirteeksi,!ja!tärkeimmäksi!motiiviksi!ja!syyksi!kuulua!

yhteisöön.!(McMillan!&!Chavis,!1986,!14)!

Kirjoittajat!nostavat!myös!esiin,!että!yhteisöllisyyden!tunne!ei!ole!lähtökohtaisesti!hyvä!(tai!edes!

neutraali)!asia,!vaan!siihen!saattaa!liittyä!myös!piirteitä,!jotka!tekevät!jostain!ryhmästä!eksklusiivisen!eli!

poissulkevan!yhteisön.!(1986,!20)!Tämä!piirre!on!kiinnostava!seurakuntien!ja!kirkon!kannalta,!koska!niiden!

viestinnässä!on!tarve!luoda!kokemus!yhteenkuuluvuudesta!ja!siitä,!että!kaikki!olisivat!erityisellä!ja!valitulla!

tavalla!kutsuttu!olemaan!mukana.!Toisaalta!seurakunnan!nykyinen!viestintä!ja!sen!käytännöt!saattavat!

tietyiltä!osin!olla!poissulkevia,!esimerkiksi!estämällä!seurakuntalaisten!osallistumisen!viestinnän!

suunnitteluun!ja!toteutukseen.!

Lisäksi!he!loppupäätelmissään!ehdottavat,!että!yhteisöllisyyden!pitäisi!olla!myös!politiikkaa!määrittävä!

elementti.!Yhteiskunnassamme!yksilö!on!usein!se!yksikkö,!jonka!kautta!toimintaan!tai!johon!kohdistetaan!

toimenpiteitä.!Esimerkiksi!silloin!kun!haetaan!yhteiskunnalta!vaikkapa!rahallista!tukea,!hakemuksen!tekee!

tukea!tarvitseva!yksilö.!Kirjoittajat!pohtivatkin!mahdollisuutta!kehittää!sellaisia!tukimuotoja,!joita!pitäisi!

hakea!yhteisönä.!Tämä!saattaisi!rohkaista!yhteisöllisyyttä!ja!yhteisöllistä!toimintaa!yhteiskunnassa.!(1986,!

19–20)!Seurakuntamaailmaan!siirrettynä!voisikin!miettiä,!millaisia!käytäntöjä!ja!prosesseja!seurakunnassa!

voisi!hallinnollisella!tasolla!ja!muussa!toiminnassa!olla,!jotka!vaalisivat!ja!kasvattaisivat!yhteisöllistä!

toimintaa!yksilöllisen!toiminnan!sijaan.!!
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Mitä!yhteisö!ja!yhteisöllisyys!viestinnässä!siis!tarkoittavat!tässä!tutkimuksessa?!Yhteisö!on!tässä!

tapauksessa!määriteltävissä!niin,!että!se!rajautuu!seurakunnan!jäseniin,!jäsenenomaisesti!toimiviin!

henkilöihin!kuten!esimerkiksi!avoimissa!kerhoissa!käyvät!lapset!ja!perheet.!Toisaalta!yhteisöön!kuuluvat!

esimerkiksi!Alppilan!kirkon!kahvilassa!tai!brunssilla!käyvät!ihmiset,!toisaalta!virtuaalisesti!FacebookHsivun!

tykkääjät!tai!Kallion!kulma!Hblogin!lukijat.!Yhteisöllisyys!on!tunne!yhteisöön!kuulumista,!joka!voi!olla!myös!

poissulkeva!tai!toisaalta!osallistava.!Blogin!tekemisessä!yhteisöllisyyteen!liittyy!myös!käytäntöyhteisön!

tunnusmerkkejä,!opimme!ja!jalostimme!blogia!ja!sen!konseptia!jatkuvasti!sitä!tehdessä.!

!

2.6(Analyysikehikko(

Analysoidessani!tutkimuksen!aineistoa,!hyödynnän!edellä!mainittuja!teoreettisia!lähtökohtia.!

Viestinnän!näkökulmasta!tutkimukseni!tavoitteeni!liittyvät!yhteisöllisyyden!rakentamiseen!ja!tukemiseen!

sekä!vuorovaikutteisuuden!lisäämiseen.!Tässä!yhteydessä!viestintä!ymmärretään!rituaalisena!

kaksisuuntaisena!prosessina,!joka!rakentaa!yhteisöllisyyttä!ja!dialogia.!Toisaalta!viestintä!voi!myös!olla!osa!

valtaHasetelmia!ja!hierarkioita,!ja!näitä!tulee!tunnistaa!ja!tehdä!näkyviksi.!Siten!vapautetaan!

marginalisoituja!ihmisiä!ja!annetaan!heille!valtaa!toimia.!

Digitalisaatio!ja!siitä!seurannut!media!murros!mahdollistaa!sen,!että!entisestä!passiivisesta!yleisöstä!

tulee!aktiivinen!ja!osallistuva!osapuoli!viestinnässä.!Jokainen!yksilö!tai!yhteisö!voi!olla!media!itsessään,!ja!

esimerkiksi!blogien!avulla!viestiä!yhteisöä!kiinnostavista!asioista.!

Seurakunta!on!toisaalta!paikallinen,!yhteisen!hengellisyyden!ympärille!muodostunut!yhteisö,!toisaalta!

se!on!niin!sanottu!kuviteltu!yhteisö,!jota!rakennetaan!muun!muassa!virtuaalisesti!viestimällä!Kallion!kulma!H

blogissa.!
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!

Kuva#3:#Analyysikehikko#tutkimuksessa#käytetystä#teoriasta#ja#käsitteistä.#Kuva:#Pia#Pihlaja.! #
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3.(Menetelmät(

Tässä!luvussa!käsittelen!tutkimuksessa!käytettyjä!menetelmiä.!Tärkein!näistä!on!toimintatutkimus.!

Kuulan!(1999)!mukaan!toimintatutkimus!on!“menetelmä,#jossa#on#tavoitteena#muuttaa#tutkittavaa#

todellisuutta,#sosiaalisia#käytäntöjä,#ottamalla#tutkittavat#eli#käytännöissä#toimivat#ihmiset#aktiivisiksi#

osallisiksi#tutkimuksessa.”!(1999,!9)!Toimintatutkimusta!tehdään!olemalla!läsnä!tutkittavassa!yhteisössä!ja!

osallistumalla!sen!toimintaan.!

Tutkimukseni!on!leimallisesti!toimintatutkimusta,!sillä!pyrin!muuttamaan!ja!kehittämään!seurakunnan!

toimintaa,!erityisesti!sen!viestintää.!Teen!sitä!muun!muassa!herättämällä!tietoisuutta!oman!median!

viestinnästä,!eli!siitä,!että!jokainen!yhteisö!voi!olla!media.!Lisäksi!jokaisella!yhteisön!jäsenellä!on!

mahdollisuus!viestiä!omasta!toiminnastaan!ja!näin!myös!vaikuttaa!toimintakulttuuriin,!osallistua!ja!

osallistaa!sekä!muuttaa!toimintaa.!

Eskolan!ja!Suorannan!mukaan!(1998)!toimintatutkimus!on!“yleisnimitys#sellaisille#lähestymistavoille,#

joissa#tutkimuskohteeseen#pyritään#tavalla#tai#toisella#vaikuttamaan,#tekemään#tutkimuksellisin#keinoin#

käytäntöön#kohdistuva#interventio.”!(1998,!128)!Omassa!tutkimuksessani!pohdiskelin!kolmen!eri!

intervention!tekemistä,!joista!toteutukseen!valikoitui!yksi,!Kallion!kulma!Hblogi.!Toimintatutkimuksen!

muista!piirteistä!mainittakoon!Kuulan!mukaan!käytäntöihin!suuntautuminen,!muutokseen!pyrkiminen!ja!

tutkittavien!osallistuminen!tutkimusprosessiin.!(Kuula,!1999,!10)!Menetelmänä!toimintatutkimus!haastaa!

akateemisessa!tutkimuksessa!perinteisesti!olleen!objektiivisuusvaatimuksen,!sillä!se!on!avointa!toimintaa,!

jossa!vaikutetaan!yhteistyössä!ihmisten!elämään.!(Eskola!&!Suoranta,!1998,!128)!

Keskeinen!toimintatutkimukseen!liittyvä!käsite!on!interventio.!Interventiolla!tarkoitetaan!

“kohdeorganisaatiossa#tehtävää#muutosta,#jolla#pyritään#avaamaan#uusia#näkökulmia#organisaation#

toimintatapoihin.#Interventiolla#ei#sinänsä#siis#välttämättä#uskota#saavutettavan#esimerkiksi#toiminnan#

tehostumista#tai#parantumista#vaan#tuloksena#voi#olla#myös#uusi#tapa#ajatella,#jonka#tehty#muutos#

mahdollistaa#purkaessaan#tottumukseksi#muodostuneita#ajatteluT#ja#toimintamalleja.”!(Heikkinen!&!

Jyrkämä!1999,!44)!!
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Tärkeä!piirre!toimintatutkimuksessa!on!osallistuva!havainnointi.!Eskola!ja!Suoranta!(1998,!99)!kuvaavat!

osallistuvaa!havainnointia!menetelmäksi,!jossa!aineistoa!kerätään!siten,!että!tutkija!osallistuu!tutkimansa!

yhteisön!toimintaan!ja!kirjaa!systemaattisesti!ylös!keräämiään!tietoja!ja!havaintoja.!Tutkija!saattaa!joko!

osallistua!toimintaan,!tai!jättäytyä!sen!ulkopuolelle,!vain!havainnoimaan.!Myös!näitä!yhdistävät!mallit!ovat!

mahdollisia.!Eskola!ja!Suoranta!jopa!tekevät!eron!osallistuvan!havainnoinnin!ja!osallistavan!havainnoinnin!

välillä,!sillä!kirjoittajien!mukaan!jälkimmäistä!kutsutaan!toimintatutkimukseksi.!(Eskola!&!Suoranta,!

siteeraten!Grönforsia!(1982),!101)!!

He!myös!tunnistavat!tutkijan!osallistumisessa!erilaisia!asteita,!kuten!“havainnointi#ilman#varsinaista#

osallistumista”.!On!selvää,!että!osallistumisen!aste!on!hyvin!tulkinnallinen!asia,!ja!subjektiivista.!Tässä!

tutkimuksessa!oma!osallistumisen!asteeni!vaihteli!tutkimuksen!kuluessa,!ajoittain!otin!hyvinkin!

proaktiivisen!roolin,!toisaalta!välillä!jättäydyin!passiivisesti!ulkopuolelle!ja!tarkkailin!tilanteen!kehittymistä!

omalla!painollaan.!

Olen!oman!kokemukseni!kautta!samaa!mieltä,!että!osallistuvan!ja!osallistavan!havainnoinnin!ero!

käytännössä!on!vaikea!selkeästi!erotella.!!Joskus!pelkkä!läsnäolo!oli!jo!merkki!aktiivisesta!osallistumisesta.!

Koska!olin!ollut!jo!ennen!tutkimuksen!alkua!osa!Alppilan!yhteisöä,!olisi!ollut!mahdotonta!tutkimuksen!

alkaessa!vetäytyä!siitä!pois!ja!seurata!sen!toimintaa!(eli!omien!tuttujen!ja!ystävien!toimintaa)!ikään!kuin!

ulkopuolisen,!vieraan!ihmisen!roolissa.!Kerroin!tutkimusta!aloittaessani!Alppilan!yhteisölle!omasta!

roolistani,!tavoitteistani!ja!tutkimukseni!alustavasta!fokuksesta.!Kerroin!siitä!myös!niille!työntekijöille!ja!

luottamushenkilöille,!joita!tutkimukseni!kosketti,!muun!muassa!viestintätyöryhmälle!ja!osalle!

seurakuntaneuvoston!jäsenistä.!!

Eskolan!ja!Suorannan!(1998,!103)!mukaan!havainnointi!on!subjektiivista!ja!inhimillistä!toimintaa.!

Omassa!tapauksessani!subjektiivisuutta!lisäsi!entisestään!se,!että!tutkimuksen!aineistonkeruuta!ei!alun!

perin!suunniteltu!osallistuvaksi!havainnoinniksi,!vaan!alkuvaiheen!aktiivisen!“osallistumisjakson”!piti!

lähinnä!olla!itselleni!orientoitumisaika!tutkittavaan!kirkollisen!viestinnän!maailmaan.!Tutkimuskysymykset,!
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teemat!tai!tapa!kirjata!havainnot!määriteltiin!projektin!oltua!käynnissä!muutaman!viikon.!(Aikajana!

projektin!etenemisestä!löytyy!luvusta!5.)!

Hahmotellessani!tutkimusprojektia!minua!auttoi!myös!etnografisen!näkökulman!pohtiminen.!

Etnografian!ja!toimintatutkimuksen!suhde!toisiinsa!menetelminä!ei!ole!aivan!yksiselitteinen.!!

Eskolan!ja!Suorannan!mukaan!“etnografia#on#havainnoinnin#muoto,#joka#tapahtuu#kauttaaltaan#

sosiaalisen#todellisuuden#luonnollisissa#olosuhteissa.#Etnografian#juuret#ovat#vieraita#kulttuureja#tutkivassa#

antropologiassa.”!(1998,!104)!Esimerkkinä!etnografisesta!tutkimuksesta!kuvataan!Chicagossa!tehdyt!

sosiologiset!tutkimukset,!joissa!havainnoitiin!esimerkiksi!kaupunginosakulttuureja.!(1998,!105)!Erityisesti!

kasvatustieteissä!on!tehty!runsaasti!etnografista!tutkimusta.!

“Etnografia#on#ennen#kaikkea#kokemalla#oppimista.#Etnografiassa#tutkija#elää#tutkimassaan#yhteisössä#

sen#arkipäivää#määrätyn#pituisen#jakson.#Tavoitteena#on#oppia#tuon#yhteisön#kulttuuri,#sen#ajatteluT#ja#

toimintatavat#ns.#sisältäpäin.”!(1998,!105)!

Tässä!suhteessa!oma!tutkimukseni!oli!myös!etnografista,!sillä!vaikka!seurakuntayhteisö!ei!ole!paikka!

johon!voisi!muuttaa!asumaan!tietyksi!määräajaksi,!tavoitteena!oli!myös!nimenomaan!alussa!oppia!lisää!

koko!“kirkkoskenestä”,!johon!koin!tulevani!sen!ulkopuolelta.!Tämä!oma!oppimistavoite!on!yksi!näkökulma!

siihen,!mikä!tekee!tutkimusotteestani!etnografisen.!Sen!lisäksi!tutkin!ja!pyrin!hahmottamaan!

kokonaiskuvaa!toiminnallisista!käytännöistä!seurakunnassa!ja!sen!viestinnässä,!ja!ymmärtämään!niitä!

sisältäpäin,!joka!on!myös!yksi!Eskolan!ja!Suorannan!mainitsema!etnografian!piirre!(1998,!106).!!

He!myös!esittävät!etnografialle!erilaisia!luonnehdintoja,!joista!erityisesti!seuraavat!kuvaavat!myös!

omaa!tutkimustani!ja!tiedonkeruutani:!pääasialliset!tietolähteet!ovat!havainnointia,!keskusteluja!ja!

haastatteluja,!tietojen!keräys!on!ennalta!suhteellisen!määräämätöntä,!strukturoimatonta!ja!samoin!sen!

analysoinnissa!vältetään!valmiiden!luokittelujen!käyttöä.!Analyysissä!tarkastellaan!merkityksiä!ja!ihmisten!

toiminnan!mieltä!tai!tavoitteita,!esittäen!ne!kirjallisina!kuvauksina!eikä!niinkään!esimerkiksi!taulukoiden!

avulla!tai!määrällistämällä.!(Eskola!&!Suoranta,!1998,!107)!
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Lisäksi!heidän!mukaansa!tutkijan!aktiivisuutta!pidetään!etnografisen!tutkimuksen!peruslähtökohtana!

(1998,!107),!ja!kuvailisinkin!omaa!rooliani!pääosin!aktiiviseksi!ja!toiminnan!ideointiin!ja!kehittämiseen!

osallistuvaksi.!

Työssäni!on!menetelmällisesti!myös!designHtutkimukseen!liittyviä!piirteitä.!DesignHtutkimus!ja!sen!

toimintatavat!liittyvät!pääosin!tuotekehitysprosesseihin.!Kuitenkin!designHprosesseissa!ja!Hprojekteissa!

työskentelyssä!on!samoja!piirteitä!kuin!omassa!projektissani.!DesignHprosesseissa!tehdään!usein!lyhyitäkin!

kokeiluja.!Välittömästi!kokeilun!tai!toimenpiteen!loputtua!se!arvioidaan!ja!arvion!perusteella!pyritään!

oppimaan,!korjaamaan!ja!mahdollisesti!muuttamaan!suuntaa.!Erityistä!painoarvoa!laitetaan!ratkaisun!

löytämiselle,!ei!välttämättä!sille,!että!löydetään!joku!ilmiöön!liittyvä!toistuva!kaava!tai!selittävä!rakenne.!

(Cross,!1982,!6)!Keskeinen!piirre!designHtutkimusmenetelmässä!onkin!siis!löytää!mahdollisimman!nopeasti!

ratkaisu,!eikä!jäädä!analysoimaan!ongelmaa.!(Cross,!1982,!7)!Tai!kuten!Ingold!ilmaisee!designHtutkimuksen!

luonteen:#“...it#is#prospective#rather#than#retrospective”.!(Ingold,!2015,!1).!

DesignHtutkimukseen!kuuluu!mahdollisuus!hahmottaa!tutkimuskysymykset!“hankalina”,!englanniksi!illH

defined!tai!wicked.!Tästäkin!syystä!tutkimuskysymysten!ja!niiden!taustojen!loputon!selvittely!ja!analyysi!ei!

ole!tarkoituksenmukaista,!sillä!yhtä!oikeaa!vastausta!ei!ole.!DesignHtutkimusprosessi!on!väistämättä!

ratkaisukeskeinen.!Cross!perustelee!tämän!toteamalla,!että!kaikista!ongelmista!ei!ole!edes!mahdollista!

löytää!kaikkea!tarvittavaa!taustatietoa.!Siksi!niiden!analysointikaan!ei!takaa!sitä,!että!”oikea!vastaus”!

välttämättä!löydettäisiin.!Ratkaisukeskeinen!lähestyminen!on!toimivampi:#

”In#this#context#a#solutionTfocused#strategy#is#clearly#preferable#to#a#problemTfocused#one:#it#will#always#

be#possible#to#go#on#analysing#‘the#problem’,#but#the#designer’s#task#is#to#produce#‘the#solution’.“!(Cross,!

1982,!7)!!

Tässä!tutkimuksessa!pyrin!luomaan!tasapainon!analyysin!ja!käytännön!välille.!Perehdyin!ja!pohdin!

alkutilannetta!huolellisesti.!Sen!lisäksi!toteutin!intervention,!jossa!hain!ketterästi!ja!kokeillen!ratkaisuja!

löytämiini!kehittämiskohtiin.!
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Tein!tutkimuksessani!myös!lukuisia!haastatteluja.!Haastattelut!vaihtelivat!pituudeltaan!ja!

toteutustavaltaan,!mutta!pääosin!kuvailisin!niitä!teemahaastatteluiksi!(Eskola!&!Suoranta,!1998,!86).!

Haastattelujen!pohjaksi!valmistelin!listan!teemoista,!joista!halusin!haastateltavan!kanssa!keskustella.!

(Haastattelujen!teemat!ja!haastateltavat!löytyvät!liitteestä!2.)!Itse!keskustelujen!aikana!kuitenkin!saatoin!

vapaasti!myös!keksiä!uusia!kysymyksiä!keskustelun!pohjalta!tai!jättää!jotain!kysymättä,!jos!koin,!ettei!

kysymykseen!ole!aihetta.!Haastattelut!olivat!hyvin!vapaamuotoisia!ja!mielestäni!se!palveli!tarkoitusta.!

Tavoitteeni!oli!luoda!vapaa!ja!rento!ilmapiiri,!jotta!haastateltavat!varmasti!kokisivat,!että!he!saavat!ja!

uskaltavat!sanoa!mielipiteensä.!Ajoittain!teemahaastattelujen!keskustelut!liikkuivat!niin!löyhästi!

valmisteltujen!raamien!puitteissa,!että!joitain!tilanteita!voisi!jopa!kutsua!avoimiksi!haastatteluksi.!

Koska!haastateltavat!olivat!kaikki!minulle!tuttuja,!saattoivat!keskustelut!ajoittain!lähteä!polveilemaan,!

eivätkä!ne!aina!noudattaneet!suunniteltua!rakennetta!tai!aikarajaa.!Tein!päätöksen!antaa!keskustelujen!

polveilla,!koska!koin!saavani!hyödyllistä!tietoa!myös!silloin,!kun!se!oli!spontaanisti!ilmi!tulevaa,!

haastateltavan!itsensä!näkökulmasta!siinä!hetkessä!relevanttia!asiaa.!Oma!suhteeni!haastateltavaan!näkyy!

joissain!keskusteluissa!varovaisuutena!tiettyjen!teemojen!kanssa!tai!tiettyjen!kokonaisuuksien!

poisjättämisessä!silloin,!kun!tiesin!teeman!olevan!syystä!tai!toisesta!hankala!tai!vaikea!kyseessä!olevalle!

henkilölle.!

Kaikesta!huolimatta!uskon,!että!tärkeämpää!kuin!pitäytyä!tarkasti!menetelmässä,!oli!se,!että!sain!

ihmiset!puhumaan!vapaasti!asioista,!jotka!he!kokivat!tärkeiksi.!Valitsin!haastateltavat!niin,!että!

edustettuina!olisi!sekä!seurakuntalaisia!että!seurakunnan!työntekijöitä.!!

Analysoin!keräämääni!aineistoa!vapaan!teemoittelun!avulla.!Tulostin!koko!aineiston!ja!käydessäni!sitä!

läpi!merkitsin!sivuihin!mielestäni!tärkeitä,!esiin!nousevia!aiheita!käyttäen!merkinnässä!muun!muassa!

erivärisiä!kyniä!ja!tarralappuja.!Useiden!läpikäyntikierrosten!jälkeen!aineistosta!nousi!esiin!mielestäni!

tärkeimmät!kolme!aihealuetta,!joiden!kautta!tutkimuksen!tulokset!kävivät!ilmi.!Koin!pääosin,!että!nämä!

aihealueet!oli!helppo!hahmottaa!ja!löytää,!sillä!aineisto!on!erittäin!omakohtaista!ja!tunsin!sen!tarkasti.!Osa!

aihealueista!alkoi!hahmottua!mielessäni!jo!aineiston!keruun!aikana,!mutta!erityisesti!yhteisöllisyys!oli!
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käsitteenä!ja!teemana!sellainen,!että!ymmärsin!vasta!aivan!loppuvaiheessa!sen!tärkeyden.!Jälkeenpäin!

ajatellen!olisin!halunnut!haastatteluissa!ja!muussakin!työssä!painottaa!yhteisöllisyyttä!enemmän,!nyt!se!jäi!

mielestäni!hieman!liian!vähäiselle!huomiolle.!Tein!teemoittelun!ja!analyysin!yksin,!mutta!pohdiskelin!

löydöksiäni!myös!tiiviisti!toisen!blogin!kirjoittajan!Anu!Raskin!kanssa.!!

Haastatteluaineistosta!nousseet!kolme!aihealuetta:!

1.! Organisaatiokulttuuri!ja!toimintatavat,!jotka!vaikuttavat!yhteisöviestinnän!tekemiseen!ja!

suunnitteluun.!

2.! Yhteisöllisyys!ja!yhdessä!tekeminen;!sekä!yhteisöllisyyden!merkitys.!

3.! Kallion!kulma!Hblogiin!liittyvät!kommentit,!palaute!ja!näkemykset!sen!roolista!osana!seurakunnan!

viestintää.!

!

! !
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4.(Tapaustutkimus(ja(sen(aineisto(

Kuvaan!tässä!osiossa!ensin!Kallion!seurakuntaa!ja!siihen!organisaationa!liittyviä!piirteitä!sekä!sen!

toimintaympäristöä.!Sen!jälkeen!käyn!läpi!keräämäni!aineiston,!joka!sisältää!haastatteluja,!erilaista!

kirjallista!materiaalia!sekä!seurakuntalaisten!perustaman!Kallion!kulma!Hblogin!sisältöjä.!

!

4.1(Tutkittavan(organisaation(esittely:(Kallion(seurakunta(

Kallion!seurakunta!on!osa!Helsingin!seurakuntayhtymää,!johon!kuuluu!yhteensä!21!pääkaupungin!

seurakuntaa.!Kallion!seurakunnan!alueeseen!kuuluvat!Kallio,!Alppila,!Harju,!Sörnäinen,!Torkkelinmäki!ja!

Siltasaari.!Aluetta!määrittää!asukkaiden!nopea!vaihtuvuus.!Kalliossa!asuu!noin!24!000!ihmistä,!ja!

esimerkiksi!vuonna!2013!alueelle!muutti!noin!5800!uutta!asukasta!ja!sieltä!pois!muutti!noin!5900!asukasta!

(Helsingin!kaupunki,!2014,!80).!Mille!tahansa!yhteisölle!suuri!vaihtuvuus!on!haaste:!seurakunnan!jäsenet!

pitää!löytää,!tavoittaa!ja!sitouttaa!jatkuvasti!uudelleen.!

Laajemmin!tarkasteltuna!Kallion!seurakunta!on!osa!Suomen!evankelisHluterilaista!kirkkoa,!merkittävää!

yhteiskunnallista!toimijaa,!jonka!rooli,!vaikutusvalta!ja!asema!ovat!tällä!hetkellä!suuressa!muutoksessa!niin!

resurssien!kuin!jäsenyyteen!liittyvän!edustavuuden!tuoman!painoarvon!takia.!EvankelisHluterilainen!kirkko!

ja!sen!seurakunnat!ovat!olleet!Suomessa!siinä!erityisessä!asemassa,!että!niiden!rahoitus!on!viime!vuosiin!

saakka!ollut!turvattua!ja!niiden!asema!kulttuurisesti!melko!vakiintunut.!Kirkon!antamien!tietojen!mukaan!

vielä!1970Hluvulla!yli!90!prosenttia!suomalaisista!kuului!kirkkoon!(2007)!kun!taas!vuoden!2014!lopussa!

siihen!kuului!enää!74!prosenttia!suomalaisista!(2016a).!Samaan!aikaan!vuonna!2014!kirkolla!oli!20!000!

työntekijää!(2016b).!Näyttääkin!siltä,!että!seurakunnat!ovat!voineet!toisaalta!rauhassa!kasvattaa!

toimintansa!volyymiä!ja!henkilökuntansa!määrää!ja!toisaalta!tuudittautua!ajatukseen,!että!kirkko!on!

vakiintuneessa!asemassa!suomalaisessa!yhteiskunnassa.!Nyt!seurakuntien!jäsenkadon!myötä!työn!ja!

virkojen!rahoitus!ei!enää!ole!itsestäänselvyys!ja!tämä!johtaa!muutokseen!myös!toiminnassa.!
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Missään!muualla!tämä!muutos!ei!ehkä!ole!niin!selvää!kuin!Kallion!seurakunnassa.!Kallion!seurakunnan!

kirkkoherra!Teemu!Laajasalo!on!todennut,!että!Kallio!on!kirkon!epätoivon!symboli!(Mokkila,!2013),!sillä!

vuoden!2015!lopussa!Kallion!seurakuntaan!kuului!49,6!prosenttia!alueen!asukkaista.!Luku!on!koko!Suomen!

toiseksi!alhaisin!kirkkoonkuulumisprosentti.!Alhaisin!jäsenyys!on!Kallion!naapuriseurakunnassa!Paavalissa,!

jossa!vuoden!2015!lopussa!49,3!prosenttia!alueen!asukkaista!kuului!seurakuntaan.!(Helsingin!

Seurakuntayhtymä,!2015)!

Kallion!seurakunta!eroaa!muista!suomalaisista!evankelisHluterilaisen!kirkon!seurakunnista!toisaalta!juuri!

vähemmistötoimijan!roolinsa!takia.!Lisäksi!se!on!erityinen!siksi,!että!Kallion!kaupunginosaan!on!viime!

vuosina!kehittynyt!erityinen!osallistumisen!hyperlokaali!kulttuuri,!jota!muun!muassa!KallioHliike,!Kallion!

kulttuuriverkosto!tai!vaikkapa!Karhupuiston!vapaaehtoiset!puutarhurit!edustavat!(Ks.!esim.!Poutanen,!

Botero,!Marttila!&!Villi,!2015).!Vaikka!seurakunta!ei!Kalliossa!kiinnosta!tai!sitouta!sen!asukkaita!samassa!

määrin!kuin!muilla!alueilla,!ovat!kalliolaiset!hyvinkin!aktiivisia!yhteiskunnallisia!toimijoita.!Kaupunginosaan!

on!kehittynyt!aktiivinen!vaikuttamisH!ja!osallistumiskulttuuri.!Muun!muassa!joulukuussa!2015!toteutettu!

Karhupuiston!joulutori!on!hyvä!esimerkki!kalliolaisesta!aktivismista:!KallioHFacebookHryhmässä!esitetty!

ajatus!oman!kaupunginosan!joulutorista!materialisoitui!muutamassa!viikossa!koko!viikonlopun!kestäväksi!

tapahtumaksi,!joka!toteutettiin!täysin!talkoovoimin.!(Rask,!2015a).!!

Kalliossa!toimivat!yritykset!ja!organisaatiot!toteuttavat!vastaavaa!ja!saman!henkistä!toimintatapaa!

itsekin.!Esimerkkinä!tästä!voidaan!mainita!Kallion!kirjasto,!joka!on!ensinnäkin!media!itsessään,!tuottaen!

jatkuvalla!virralla!sisältöä!Facebookiin,!Instagramiin!ja!muihin!sosiaalisen!median!palveluihin.!Lisäksi!kirjasto!

on!digitaalisessa!mediassa!jatkuvassa!vuorovaikutuksessa!ympäristönsä!kanssa!ja!myös!kuuntelee!sieltä!

kuuluvia!toiveita!ja!ideoita!ja!toteuttaakin!niitä!pystyessään.!

Tällainen!toimintaympäristö!siis!ympäröi!Kallion!seurakuntaa,!ja!tällaisessa!kulttuurissa!sen!tulisi!pystyä!

toteuttamaan!omaa!työtään!ja!löytää!oma!rooli:!vähemmistöä!edustavana!kansalaisyhteiskunnan!toimijana!

muiden!joukossa.!
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Kallion!seurakunnan!viestintätoimi!on!ollut!murroksessa!viimeisen!viiden!vuoden!ajan.!Seurakunnassa!

on!ollut!tiedottajan!virka,!jota!on!hoitanut!viisi!eri!henkilöä,!joista!viimeistä!lukuun!ottamatta!kukaan!ei!ole!

ollut!tehtävässä!kauempaa!kuin!noin!vuoden!ajan.!Tällä!hetkellä!tiedotustoiminta!on!resursoitu!niin,!että!

sitä!koordinoi!ja!toteuttaa!oman!toimensa!ohella!yksi!seurakunnan!papeista.!Osa!viestintään!kuuluvista!

töistä!hoidetaan!hajautetusti!eri!työaloilla.!

!

4.2(Aineiston(kuvaus(

Aineistoni!koostuu!teemahaastatteluista!(yhteensä!13!kappaletta,!kymmenen!eri!ihmisen!kanssa),!alla!

luetellusta!kirjallisesta!materiaalista!sekä!seurakuntalaisten!perustaman!Kallion!kulma!Hblogin!sisällöistä!sen!

perustamisesta!vuodelta!2014!helmikuun!2016!loppuun!saakka.!Haastatteluissa!on!sovittu,!että!

haastateltavien!kommentit!esitetään!nimettöminä.!Tästä!poikkeuksena!on!sovittu,!että!Kallion!kulma!H

blogin!toisen!päätoimittajan!Anu!Raskin!kommenttien!yhteydessä!mainitaan!myös!hänen!nimensä,!sillä!

hänen!haastatteluistaan!tai!keskusteluistamme!otetuissa!sitaateissa!käy!useimmiten!sisällöstäkin!ilmi,!

kenestä!on!kyse.!

!

Taulukko#1:#Haastatteluaineistot.#!

#
Ajankohta#
#

#
Aineisto#

#
Kuvaus#

#
SyysL,#lokaL#ja#marraskuu#2015#

!

Alkuhaastattelut,!8!kpl!

Seurakunnan!nykyisiä!ja!entisiä!

työntekijöitä!(3!henkilöä)!ja!

seurakuntalaisia!(5!henkilöä)!

!

Vapaamuotoiset!

teemahaastattelut,!paikkoina!

oma!kotini,!kahvilat!tai!

työhuoneet.!Kirjattiin!ylös,!ei!

nauhoitettu,!yhteensä!kahdeksan!

liuskaa!muistiinpanoja.!

Haastattelut!kestivät!keskimäärin!

noin!tunnin.!

!

!
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!

Taulukko#2:#Kirjallinen#materiaali.#

#
Ajankohta#

#
Aineisto#

#
Kuvaus#
#

#
2015#

!

Viestinnän!prosessikuvaus,!2015.!

!

Seurakunnan!tiedotustiimin!

kokoama!kuvaus!yhteisön!

viestinnästä.!Koko!A5,!8!sivua.!

Sisältäen!muun!muassa!

strategiset!suuntaviivat,!

vuosikello,!kanavat,!prosessit,!

uudet!hankkeet.!

!

#
2016#
#

!

Viestinnän!prosessikuvaus,!2016.!

!!

!

Päivitetty!versio!ylläolevasta.!!

#
2015,#toukokuu#

!

Viestinnän!visio!Hpresentaatio!

seurakuntaneuvoston!ja!

johtoryhmän!iltakoulussa.!

!

Pia!Pihlaja!ja!viestintätyöryhmän!

jäseniä,!13!diaa.!Viestinnän!

nykytilan!taustoitus!ja!

kehitysideoita.!

!

#
2015#
#

!

Viestintätyöryhmän!

kokousmuistiot!

!

!

Pia!Pihlaja!kirjannut!ylös,!5!kpl.!!

#
2015#

!

Kallion!seurakunnan!oman!

digitaalisen!median!kartoitus!

!

Pia!Pihlaja,!presentaatio,!16!diaa.!

Kartoitus!yhteisön!digitaalisesta!

viestinnästä,!mm.!

Toimintaympäristö,!

kilpailijakenttä,!strategiset!

tavoitteet,!sidosryhmät,!kanavat,!

sisällöt,!jatkokehitysideat.!

!!

#
Tammi–helmikuu#2016#

!

Loppuhaastattelut,!5!kpl!

Seurakunnan!työntekijöitä!(4!

henkilöä)!ja!seurakuntalaisia!(1!

henkilö)!

!

!

Vapaamuotoiset!

teemahaastattelut,!paikkoina!

työhuoneet!tai!kahvilat.!

Haastattelut!nauhoitettiin!ja!

kirjattiin!ylös!pääpiirteittäin,!osa!

kommenteista!litteroitiin!

suoraan.!22!liuskaa!

muistiinpanoja.!Haastattelut!

kestivät!keskimäärin!puolitoista!

tuntia.!

!
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#
Syyskuu#2015–Tammikuu#2016#

!

Tutkimuspäiväkirja!

!

10!sivua!muistiinpanoja,!jonka!

lisäksi!lisäksi!otteita!mm.!

FacebookHpostauksiin!liittyviä!

keskusteluja,!Kirkon!viestijät!H

FacebookHryhmän!keskustelut,!

Somempi!seurakunta!Hhankkeen!

blogin!keskustelut,!KulmakuntaH

tutkimusblogin!linkit!ja!

keskustelut.!!

!

#
2014–2016#

!

Kallion!kulma!Hblogiin!liittyvät!

kirjalliset!keskustelut!FacebookinH

viestisovelluksessa!sekä!

sähköpostiviestit!blogin!toisen!

päätoimittajan!Anu!Raskin!

kanssa.!

!

Yhteensä!200!liuskaa!keskusteluja!

ja!muistiinpanoja.!!

#
2014–2016#

!

Kallionkulma.blogspot.fi!!

!

10.10.2014–31.3.2016,!yhteensä!

104!postausta.!Erityisen!tärkeinä!

tämän!tutkimuksen!kannalta!

sisällöstä!nousee!kolme!

postausta:!Itse!katettu!

(28.9.2015),!Hurmaamassa!ja!

houkuttelemassa!(8.10.2015)!ja!

Tavallinen!seurakuntalainen!

(7.2.2016).!Näissä!postauksissa!

pohditaan!blogin!roolia!ja!

merkitystä!sekä!

seurakuntalaisuutta.!Kirjoittajina!

Anu!Rask!ja!Pia!Pihlaja.!!

!

!

! !
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5.(Projektin(tarina:(kuinka(seurakuntalaisten(vallankumous(syntyi(

Tässä!luvussa!kerron!ensin,!millaisten!vaiheiden!kautta!toimintatutkimusprojektini!eteni.!Tarina!on!

tärkeä,!sillä!tutkimuksen!eteneminen!pohjautui!osittain!edellisissä!vaiheissa!tehtyihin!havaintoihin!ja!

löydettyihin!tarpeisiin,!ja!kertoo!myös!siitä,!miten!ymmärrys!tutkittavasta!asiasta!syveni.!Tarinassa!on!kaksi!

polkua,!toisaalta!ajallinen!eteneminen!ja!toisaalta!ajatusten!ja!ideoiden!kehitys!ja!tutkimusfokuksen!

tarkentuminen.!Ajallisesti!tutkimuksen!voi!karkeasti!jakaa!kolmeen!vaiheeseen:!digitaalisen!viestinnän!

kartoitus!(syksy!2015),!blogiHinterventio!(talven!2016!aikana)!ja!loppuhaastattelut!keväällä!2016.!

!

!

Kuva#4:#Aikajana#projektista#ja#sen#vaiheista:#BlogiTidea#syntyy#keväällä#2014,#aloitan#tutkimusprojektini#

digitaalisella#oman#median#kartoituksella#syksyllä#2015,#blogiTinterventio#toteutuu#talven#2015–2016#aikana,#

loppuhaastattelut#kevätTtalvesta#2016.#Kuva:#Pia#Pihlaja.#
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5.1(Blogin(syntytarina(

Kallion!kulma!Hblogi!perustettiin!vuonna!2014.!Kuvailen!ensin!blogin!perustamisvaiheita,!sen!tavoitteita!

ja!niiden!kehitystä!sekä!seurakunnan!työntekijäorganisaation!suhtautumista!blogiin!perustamiseen.!

Blogin!perustaminen!oli!alun!perin!aktiivisen!Kallion!seurakuntalaisen!Anu!Raskin!idea,!jota!hän!oli!

ehdottanut!seurakunnassa!useaan!kertaan.!Asia!ei!kuitenkaan!ollut!edennyt.!Kiinnostuin!blogiHideasta!kun!

tutustuin!Anu!Raskiin!keväällä!2014.!Sovimme,!että!ehdottaisimme!yhdessä!vielä!kerran!blogia!

seurakunnalle.!Kirjoitin!asiasta!seurakunnan!johtohenkilöille!sähköpostia,!jossa!kertasin!ehdotuksemme.!

Saamissani!vastauksissa!tuli!ilmi!kahdenlaista!suhtautumista;!toisaalta!pelättiin!koordinoidun!tiedotuksen!

puolesta,!toisaalta!meitä!rohkaistiin:!

“Blogi#on#hyvä#idea.#(...)#meidän#sivuilta#vain#linkki#sinne.#Blogi#on#huono#idea#siltä#kannalta,#että#blogiin#

on#aluksi#helppo#saada#innostuneita#kirjoittajia,#mutta#into#hiipuu#äkkiä#(...)#Näiden#ajatusten#kannalta#

sanoisin,#että#blogi#ei#kannata,#mutta#jos#seurakuntalaiset#sellaisen#haluavat#tehdä,#niin#eihän#heitä#

kieltääkään#voi.”#(seurakunnan#työntekijä)#

Lisäksi!tuotiin!esiin,!että!seurakuntalaisten!oman!blogin!pitää!olla!täysin!vapaaehtoisuuteen!perustuvaa!

toimintaa,!jotta!ei!tule!“mitään#ongelmaa#sen#kanssa,#mitä#siellä#julkaistaan.”!Blogin!mahdollinen!sisältö!

siis!arvelutti!työntekijöitä.!Vastauksissa!hyvänä!pidettiin!toisaalta!sitä,!että!seurakuntalaisilla!on!kanava!

kertoa!toiminnasta!heidän!näkökulmastaan.!

Toisaalta!yhdessä!vastauksessa!todettiin!rohkaisevasti!näin:!“(...)#älkää#kyselkö#tämän#enempiä#lupia,#

vaan#alkakaa#seurakuntalaisina#kylmän#rauhallisesti#vaan#tehdä#tätä!”!

Alkuun!saamamme!palaute!oli!siis!jossain!määrin!ristiriitainen!ja!blogiHideaa!ei!välttämättä!aluksi!

pidetty!täysin!positiivisena!tai!riskittömänä.!Haastatteluaineistossani!tuleekin!esiin!myös!se,!että!

seurakuntalaisilta!tulee!paljon!ideoita!ja!palautetta!seurakunnan!työntekijöille,!mutta!”he#eivät#välttämättä#

ole#valmiit#itse#tekemään#osaansa”.!!
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Tässä!mielessä!on!ymmärrettävää,!etteivät!seurakunnan!työntekijät!kenties!jaksa!innostua!jokaisesta!

heille!heitetystä!uudesta!ideasta.!Toisaalta!blogin!tapauksessa!emme!varsinaisesti!vaatineet!tai!pyytäneet!

seurakunnalta!mitään,!muuta!kuin!luvan!luoda!itsellemme!kanava,!media.!

Jälkeenpäin!tämä!luvan!pyytäminen!herättää!huomioni.!Vaikuttaa!suorastaan!siltä,!että!aloitimme!

blogin!pitämisen!hieman!anteeksipyydellen,!kysyimme!lupaa!kuin!kiltit!tytöt!konsanaan.!Siksi!se,!että!

koimme!tarvitsevamme!seurakunnalta!luvan!blogin!pitämiseen,!kertoo!myös!paljon!siitä,!miten!mielsimme!

asemamme!ja!roolimme!suhteessa!seurakuntaan.!Emme!pitäneet!itseämme!oikeutettuna!toimijana,!vaan!

pyysimme!lupaa!olla!seurakuntalaisia,!puhua!seurakuntalaisina!ja!perustaa!seurakuntalaisten!blogin.!Blogin!

asemasta!voidaan!ajatella,!että!Kallion!kulma!Hblogi!edustaa!yhtä!oikeutetusti!seurakunnan!viestintää!kuin!

mitä!sen!viralliset!verkkosivut!tai!FacebookHsivut.!Näin!seurakuntalaiset!ovat!siis!myös!yhtä!oikeutetusti!

toimijoita!Kallion!seurakunnassa!siinä!missä!työntekijätkin.!Kuitenkin!alkuasetelma!näyttäytyi!siltä,!että!

ajattelimme!seurakunnan!työntekijöiden!olevan!jollain!tavalla!enemmän!seurakuntalaisia,!kuin!me!

seurakunnan!jäsenet!itse.!

Blogin!konseptista!puhutaan!aineistossa!aluksi!sen!muodon!ja!genren!kautta.!Anu!Raskin!alkuperäinen!

idea!oli!alkaa!tehdä!blogia,!jonka!inspiraationa!oli!tunnettu!Humans!of!New!York!Hblogi!

(http://www.humansofnewyork.com),!jossa!julkaistaan!kuva!yhdestä!henkilöstä!ja!kuvatekstinä!on!

henkilön!tarina.!Tuon!itse!alkukeskusteluissa!esiin!blogin!konseptin!miettimisen!tarvetta!sekä!myös!

kohderyhmäHajattelua:!!

“Konseptia#pitäisi#ehkä#vielä#speksata#(...)#tarkemmin#sisältöä,#sen#tavoitetta#ja#sitä#kautta#jollain#

tavalla#kohderyhmää#(muutenkin,#kuin#että#kaikki#seurakuntalaiset.)”!(Pia!Pihlaja,!FacebookHkeskustelu,!

18.5.2014)!!

Blogin!perustamisvaiheeseen!ajoittuva!aineisto!kertoo!siitä,!miten!huomiomme!kohdistuu!muun!

muassa!tekniseen!toteutukseen!ja!blogin!alustan!valintaan!sekä!erilaisiin!visuaalisiin!ominaisuuksiin,!joita!

eri!palveluilla!on.!Anu!piti!erityisesti!TumblrHalustan!valmiista!sivupohjista,!itselläni!taas!ei!ollut!vahvaa!
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näkemystä!visuaalisuudesta,!vaan!mietin!enemmän!sisältöjä!ja!niiden!teemoja,!tekstien!sävyä!ja!tunnelmaa!

sekä!ylipäätään!blogin!tavoitteita.!Jälkeenpäin!huomaan,!ettemme!missään!vaiheessa!pohtineet!alustan!

valintaa,!visuaalista!maailmaa!tai!sisällöllistä!tyyliä!kohderyhmälähtöisesti,!vaan!enemmänkin!omista!

tarpeistamme!ja!omista!mieltymyksistämme!käsin.!

Tässä!mielestäni!blogin!perustaminen!näyttää!eroavan!yhteisöviestinnän!suunnittelusta!ja!

toteutuksesta,!jota!ainakin!teoriassa!pitäisi!tehdä!yleisön!lähtökohdista!ja!toiveista!käsin.!Toisaalta!

nimenomaan!näin!usein!bloggaamisessa!on!luontevaa!toimia:!blogi!on!usein!tekijöidensä!päiväkirja,!heidän!

harrastuksensa,!eikä!sitä!useinkaan!suunnitella!julkaisutuotteeksi!jollekin!kohdeyleisölle.!Myös!

jatkokeskusteluissa!tämä!näkökulmaero!tuli!aina!välillä!esiin:!Anu!Rask!korostaa!blogin!merkitystä!siitä!

saatavan!oman!ilon,!hauskuuden!ja!luovuuden!ilmentämisen!kautta,!kun!taas!itselläni!on!taipumus!mieltää!

blogin!tekeminen!ensisijaisesti!tavoitteelliseksi!toiminnaksi:!mitä!ja!minkä!yhteisön!tavoitteita!blogi!tukee.!

Nämä!näkökulmat!eivät!kuitenkaan!ole!millään!tavalla!toisiaan!poissulkevia,!ja!monella!tavalla!niiden!sopiva!

tasapaino!tai!vuorottelu!blogissa!on!myös!toiminut.!

Blogin!nimeä!mietittiin!pitkään.!Tavoitteena!oli,!että!se!selittäisi!jollain!tavalla,!mistä!on!kyse:!!

“Jollain#tavalla#olisi#ihanaa,#että#nimi#selittäisi#mistä#on#kyse,#ts.#Kallion#seurakuntalaisten#blogista,#joka#

on#ikään#kuin#oma#pieni#näkökulma#siihen,#mitä#Kallion#seurakunnassa#tapahtuu.#Kallion#kulma?”!(Pia,!

22.8.2014)!

Blogin!konseptista!käytiin!keskustelua!myös!sisällön!kautta.!Itselleni!tiedottajana!ja!viestintäkonsulttina!

oli!vaikeaa!ottaa!bloggaajan!roolia!vaan!päädyin!usein!ajattelemaan!blogia!seurakunnan!tiedotuskanavana!

tai!yleisemmin!yhteisöviestinnän!tekemisen!kautta.!Mietin!esimerkiksi!sisältöaiheita!sen!kautta,!millaisia!

tilaisuuksia!tai!tapahtumia!seurakunnalla!olisi!tulossa!ja!mitä!niistä!kirjoittaisin.!Yritin!myös!tuoda!

tavoitteellisuutta!ja!suunnitelmallisuutta!osaksi!blogin!tekemistä,!mutta!tällaisen!toiminnan!hyötyjä!en!

osannut!sanoittaa!sellaisella!tavalla,!että!se!olisi!koettu!tärkeäksi!alussa.!Olin!ajoittain!turhautunut!tästä,!

mutta!pidin!toisaalta!tärkeämpänä!sitä,!että!blogiprojekti!etenisi.!En!siksi!kokenut!tarvetta!olla!kovin!
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painokas!näiden!näkökulmien!esiin!tuomisessa.!Anu!Raskilla!oli!aiempaa!kokemusta!bloggaajana,!ja!hän!

sanoitti!blogin!roolia!luontevasti!näin:!!

“(...)#vaikka#blogissa#voi#mainostaa#tulevia#tapahtumia#ja#vinkkailla,#niin#Kallion#seurakunnan#pitäisi#

kyllä#pystyä#huolehtia#tiedottamisesta#(...)#ja#blogissa#olla#sitten#fiiliksiä#ja#mielipiteitä#ja#kirjoituksia#ja#

kuvia…#Ettei#koko#blogi#mene#ihan#ilmoitustauluksi#(...)#Minusta#olisi#kiva,#jos#blogi#olisi#yksi#“virallinen#

kanava”#myös,#mutta#siinä#on#kuitenkin#eri#lähtökohta#ja#näkökulma#kuin#ihan#virallisessa#ajan#tasalla#

olevassa#tapahtumakalenterissa#(...)#Minusta#blogitekstit#ovat#hyviä#kun#niihin#löytyy#joku#henk.#koht.#

näkökulma,#ei#välttämättä#seurakunnan#tapahtumien#mainostusnäkökulma.”!(Anu!Rask,!FacebookH

keskustelu,!20.2.2015)!

Varsinaisen!blogin!lisäksi!Kallion!kulmalle!perustettiin!oma!FacebookHsivu,!jossa!alettiin!jakaa!

ilmestyneitä!blogipostauksia,!mutta!myös!muita!seurakuntaan!tai!sen!ihmisiin!liittyviä!uutisia!ja!kuvia.!

Facebook!on!osoittautunut!hyväksi!mediaksi!kanavoida!liikennettä!blogiin,!siitäkin!huolimatta,!että!sivulla!

ei!ole!kuin!vajaat!200!tykkääjää!(tykkääjiä!oli!175!henkilöä!toukokuussa!2016).!!

Lisäksi!perustimme!Kallion!kulma!Hnimisen!tilin!InstagramHkuvanjakopalveluun.!Instagram!vaikuttaa!

olevan!erityisen!sopiva!alusta!Kallion!kulman!sisällöille.!Seuraajia!on!useita!satoja!(toukokuussa!2016!lähes!

500!seuraajaa)!ja!myös!kommentteja!ja!tykkäyksiä!kuviin!tulee!paljon,!usein!yksittäinen!kuva!saattaa!saada!

noin!30–40!tykkäystä.!Aluksi!Instagramissa!julkaistiin!vain!uusi!postaus!blogissa!Hnostoja,!mutta!nykyään!

siellä!julkaistaan!myös!täysin!blogista!riippumattomia!kuvia,!ei!vain!nostoja!blogijulkaisuista.!!

Kallion!kulmalla!on!myös!oma!YouTubeHtili,!jossa!olemme!julkaisseet!muutaman!videon,!jotta!

pystyisimme!helpommin!upottamaan!ne!blogiin.!Toisin!sanoen!YouTubea!emme!ole!kehittäneet!omaksi!

mediakanavakseen!samalla!tavalla!kuin!Facebookia!tai!erityisesti!Instagramia.!

Blogin!puitteissa!käyty!vuorovaikutus!on!tapahtunut!enimmäkseen!sen!FacebookH!ja!InstagramHtileillä.!

Varsinaista!kommentointia!suoraan!blogiin!on!ollut!erittäin!vähän.!
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Facebook:!

!

!

!

!
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Instagram:!

!

Kuva#5:#Kuvakaappauksia#Kallion#kulma#Tblogin#FacebookTsivulta#sekä#InstagramTtililtä.#

#

5.2(Tutkimuksen(vaihe(1:(digitaalisen(oman(median(kartoitus(syksyllä(2015(

Aloittaessani!tutkimusprojektiani,!alustava!ratkaisuehdotukseni!seurakunnan!viestinnän!kehittämiseen!

oli!tehdä!viestintää!kartoittava!selvitysprojekti!ja!löytää!sen!pohjalta!yhdessä!työstettäviä!

kehittämiskohteita!seurakunnan!työntekijöille!ja!seurakuntalaisille.!!

Ajattelin!kehittämistyön!luontevaksi!foorumiksi!seurakunnan!viestintätyöryhmää,!jonka!

puheenjohtajana!toimin.!Kartoituksen!pohjalta!oli!tarkoitus!alkaa!työstää!viestinnän!strategisia!valintoja!ja!

linjoja!sekä!suunnitella!näiden!linjojen!pohjalta!seurakunnan!digitaalista!oman!median!viestintää!niin,!että!

Kallion!seurakunnasta!tulisi!kirkollisen!viestinnän!edelläkävijä!Suomessa.!Tämä!oli!sanoitettu!seurakunnan!
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viestinnän!tavoitteeksi!presentaatiossani!seurakuntaneuvostolle!ja!seurakunnan!johtoryhmälle!

toukokuussa!2015.!

Päätin!aloittaa!kartoituksen!tekemisen!tutustumalla!seurakunnan!toimintaan,!havainnoimalla!

seurakunnan!työntekijöiden!ja!seurakuntalaisten!vuorovaikutusta!ja!yhteistyötä!sekä!osallistumalla!

toimintaan!mahdollisimman!paljon.!Samalla!keräsin!taustatietoa!seurakunnan!viestinnästä,!sen!

toimivuudesta!ja!vaikuttavuudesta!perehtymällä!niihin!yleisöihin!ja!kohderyhmiin,!joita!viestinnällä!

organisaatioviestinnän!näkökulmasta!on.!Osallistuin!syksyn!2015!aikana!erityisen!paljon!Alppilan!kirkon!

aulakahvilan!ja!Hbrunssiravintolan!toiminnan!suunnitteluun.!Kartoitustyö!ja!siihen!liittyvät!taustakeskustelut!

toteutettiin!syksyn!2015!aikana.!(Kartoitus!on!liitteenä!1.)!

Kartoitustyön!pohjana!käytin!mallia,!jota!olen!työssäni!viestintäkonsulttina!Tekir!Oy:ssä!hyödyntänyt.!

Mallissa!tarkastellaan!lähtötilannetta,!vertaillaan!toimintaa!muihin!samassa!kentässä!toimiviin!kilpailijoihin,!

pyritään!hahmottelemaan!viestinnän!sidosryhmiä,!kanavavalintoja!sekä!sisältöjä!ja!esitetään!huomioita!ja!

ideoita!jatkotyöhön.!Kartoitus!ja!sen!sisältö!on!suunniteltu!niin,!että!se!voi!toimia!keskustelun!runkona,!kun!

aletaan!työstää!viestintästrategiaa!jollekin!organisaatiolle,!useimmiten!yritykselle.!!

Keskeiset!havaintoni!kartoituksessa!reflektoivat!seurakunnan!yhteisöviestintää!ikään!kuin!sitä!voisi!ja!

kannattaisi!tarkastella!samalla!tavalla!kuin!yritystä,!joka!markkinoi!tuotteitaan!tai!toimintaansa!

asiakkailleen.!Tämä!johtuu!osittain!siitä,!että!kartoituksen!pohjarunko!noudattelee!konsultin!työssäni!

käyttämää!mallia.!Vasta!kartoituksen!toteutettuani!aloin!itse!kyseenalaistaa,!onko!seurakunnallista!

viestintää!ylipäätään!tarkoituksenmukaista!mallintaa!tällaisella!tavalla.!!

Kartoitukseen!kirjatut!keskeiset!havaintoni!liittyvät!viestinnän!operatiiviseen!toteutukseen!ja!sen!

arviointiin,!miten!toteutus!tuolloin!toteutti!seurakunnan!strategisia!tavoitteita.!!

Olen!kiteytttänyt!niitä!kartoituksen!yhteenvetoon!näin:!

!
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#
Tarkasteltu#alue#
#

#
Kiteytys#havainnoista#

!

Kohderyhmät!

#

!

Digitaalista!mediaa!käyttämällä!voitaisiin!parhaiten!

tavoittaa!nuoria,!nuoria!aikuisia!ja!aikuisia,!myös!eiH

aktiivisia!seurakuntalaisia.!Viestintää!voisi!

kohdentaa!tarkemmin,!segmentoida.!Tällaisenaan!

ei!todennäköisesti!tavoita!strategiassa!asetettujen!

tavoitteiden!mukaisesti.!

!

!

Kanavat!

#

!

Kanavia!on!paljon,!eikä!kaikkien!tavoite!tai!

kohderyhmä!näytä!ulospäin!selkeältä.!Kallion!kulma!

Hblogin!asema!osana!seurakunnan!

kokonaisviestintää!on!epäselvä.!

!

#
Viesteistä!ja!sisällöistä!

#

!

Ydinviestejä!ei!ole!tai!ne!eivät!välity!selkeästi.!

Sisällöissä!painottuvat!tapahtumat.!Tarinallista!

sisältöä!on!vähän!tai!ei!ollenkaan.!Suosituimmat!

someHkanavat!eivät!liity!seurakunnan!

ydintoimintoihin!(messut,!toiminta).!Kohderyhmää!

ajatellen!sisällöissä!voisi!korostaa!myös!yleisempiä!

teemoja!kuten!kalliolaisuus,!alppilalaisuus,!

merihakalaisuus,!jne.,!tai!kaupunkilaisuus,!

vapaaehtoistyö.!

!

!

Taulukko#3:#Kiteytys#Kallion#seurakunnan#digitaalisen#oman#median#kartoituksen#havainnoista.#

!

Jälkeenpäin!tarkasteltuna!lähestyn!kartoitustyössä!seurakunnan!viestintää!melko!geneerisesti!ja!

yleisellä!tasolla,!aivan!kuin!se!olisi!mikä!tahansa!organisaatio,!joka!toimii!tiettyjen,!pitkälti!yritysmaailmasta!

omaksuttujen!periaatteiden!mukaisesti.!Käyttämäni!kartoitusrunko!heijastelee!perinteistä!viestinnän!ja!

organisaatioteorian!mallinnusta,!jossa!organisaatio!on!oma!erillinen!yksikkönsä,!ja!sen!viestinnän!

kohderyhmät!omansa.!Yhteisöllisyys!ja!vuorovaikutteisuus!tulevat!sanoina!esiin!satunnaisesti,!mutta!ne!

eivät!korostu!sisällössä!tai!pohdinnassa.!Seurakuntalaisten!blogi!mainitaan,!ja!sen!roolia!seurakunnan!

kokonaisviestinnässä!kuvataan!epäselväksi.!!
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Kartoituksessa!ei!tuoda!esiin,!että!viestintä!ja!sisällöt!ovat!miltei!täysin!seurakunnan!työntekijöiden!

tuottamaa!eikä!kyseenalaisteta!tätä!työnjakoa.!Kartoituksen!perusteella!huomasin,!että!viestinnän!

tuotanto!ei!ole!kovin!käyttäjälähtöistä!eikä!yhteisöllistä:!esimerkiksi!seurakunnan!uusia!verkkosivuja!tai!

uutiskirjettä!ei!suunnitella!tai!tuoteta!yhdessä!seurakuntalaisten!kanssa.!Kuitenkin!nykyään!monesti!

ajatellaan,!että!palveluja!pitäisi!suunnitella!ei!edes!pelkästään!käyttäjälähtöisesti!–!vaan!jopa!käyttäjien!

kanssa!yhdessä.!Tästä!syystä!ajoittain!syntyy!vaikutelma,!että!viestintää!tehdään!organisaation!tarpeisiin,!ei!

sen!jäsenten!tarpeisiin.!Lisäksi!digitaalinen!media!nähdään!ensisijaisesti!viestinnän!kanavana,!ei!toiminnan!

välineenä!tai!toimintaympäristönä.!

Kartoitustyön!aikaansaamat!vaikutukset!ovat!aineiston!perusteella!vähäiset.!Projektini!ei!herättänyt!

toivomaani!mielenkiintoa!seurakunnan!työntekijöissä!tai!viestintätyöryhmässä.!Viestintätyöryhmän!

toiminta!ei!myöskään!ollut!aktiivista,!enkä!saanut!aloitettua!toivomaani!kehitystyötä.!Oma!

kokemattomuuteni!vapaaehtoistyöstä!ja!luottamushenkilön!roolista!näkyvät!kirjaamissani!pohdinnoissa.!

Niissä!näkyy!oma!hämmentyneisyyteni!siitä,!miksi!asiat!eivät!edenneet!suunnitellulla!tavalla.!Hämmästelen!

esimerkiksi!sitä,!ettei!sähköpostiviesteihini!vastata!tai!että!tekemäni!aloitteet!eivät!herätä!innostusta.!

Keskeinen!huomioni!kartoituksen!valmistuttua!oli,!että!digitaalisen!viestinnän!ja!kanavien!käytön!sijaan!

oli!tärkeämpää!tutkia!sitä,!kuinka!viestinnän!avulla!luodaan!yhteisöä!ja!uudistetaan!toimintakulttuuria.!

Seurakunnan!viestinnän!tulisi!olla!enemmän!mahdollistavaa:!tukea!seurakuntalaisten!osallisuutta!tai!

kokemusta!omistajuudesta.!Tätä!voisi!toteuttaa!esimerkiksi!ottamalla!seurakuntalaisia!mukaan!

sisällöntuotantoon,!tuoda!seurakuntalaisten!kiinnostuksen!kohteita!tai!heidän!tarinoitaan!näkyviin!

viestinnän!sisältöihin!tai!kutsua!heitä!vuorovaikutukseen!vaikkapa!erilaisten!toiminnallisten!sisältöjen!avulla.!

Näin!koko!yhteisö,!työntekijät!ja!seurakuntalaiset!yhdessä,!voisivat!tehdä!merkityksellistä!työtä!yhteisönsä!

hyväksi.!Tällainen!toimintatapa!saattaisi!myös!auttaa!purkamaan!valtarakenteita!ja!sitä,!että!seurakunta!

näyttää!usein!määrittyvän!työntekijöiden!kautta.!

Sanoitin!havaintoja!asiasta!Virtuaalinen!kulmakunta!Htutkimusblogiin:!
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“(...)#tärkeintä#ei#olekaan#se,#mitä#seurakuntaorganisaatio#viestii.#Tärkeintä#on#se,#mitä#seurakuntalaiset#

viestivät.#Edelleen#olen#kiinnostunut#kaikesta#sisällöstä,#mikä#liittyy#yhteisön#omaan#mediaan.#Ja#olen#

kiinnostunut#tutkimaan#sitä,#miten#yhteisöllisyyttä#voidaan#tukea#ja#kasvattaa#viestinnän#avulla.#Mutta#

lopputyöni#tutkimuksen#tärkeimmäksi#kohteeksi#on#noussutkin#jotain,#mitä#en#aluksi#osannut#edes#mieltää#

osaksi#seurakunnan#viestintää:#Kallion#kulma#Tblogi,#eli#seurakuntalaisten#omasta#aloitteesta#syntynyt,#

seurakuntalaisten#itse#kirjoittama#blogi.”!(Pihlaja,!P.!2015a)!

!

5.3(Tutkimuksen(vaihe(2:(interventio(eli(blogin(perustaminen(ja(lanseeraus(talvella(

2016(

Kallion!seurakunnan!oman!digitaalisen!median!viestinnän!kartoitustyö!toimi!hyvänä!tapana!perehtyä!

seurakunnan!viestintään.!Alkuperäinen!suunnitelmani!tutkimuksesta!kuitenkin!muuttui!sen!tehtyäni.!

Muutos!tapahtui!toisaalta!käytännön!syistä:!viestinnän!suunnittelu!ei!edennyt!seurakunnassa!ja!

viestintätyöryhmässä!toivomallani!tavalla!–!toisaalta!myös!siksi,!että!oma!tapani!havainnoida!viestinnän!

tekemistä!muuttui!yhteisöllisyyttä!ja!seurakuntalaisten!osallisuutta!painottavaksi.!!

Seuraavaksi!tarkensin!tutkimussuunnitelmaa,!ja!päätin!pyrkiä!kehittämään!seurakunnan!viestintää!

tekemällä!intervention.!Interventiolle!asetin!seuraavat!tavoitteet:!

•! Intervention!tulee!haastaa!viestinnän!tekemisen!tapa!ja!tutut!käytännöt!(työntekijälähtöisyys)!

•! tehdä!näkyväksi!viestinnän!tuotantoon!liittyviä!mahdollisuuksia!ja!hyödyntämätöntä!potentiaalia!ja!

erityisosaamista!(seurakuntalaiset!viestinnän!tekijöinä!ja!sisällöntuottajina)!

•! luoda!luottamusta!koko!seurakuntayhteisön!kesken!(työntekijät!ja!seurakuntalaiset!tekevät!

yhdessä!ja!ovat!yhdessä!sekä!viestijä!että!kohderyhmä)!

•! tuoda!esiin!uudenlaisia!sisältöaiheita!seurakuntalaisten!kiinnostuksen!kohteiden!kautta,!ja!sitä!

kautta!luoda!ymmärrystä!seurakunnan!työntekijöille!siitä,!mistä!yhteisö!on!kiinnostunut.!!

•! Sisällössä!keskeistä!tulee!olla!seurakuntalaisen!näkökulma.!



! 51!

!

!

#

Kuva#6:#Yhteenveto#intervention#tavoitteista.#Kuva:#Pia#Pihlaja.#

!

Tarkastelin!ensin!kolmen!erilaisen!intervention!mahdollisuuksia:!

1.! Vallataan#Facebook.#Seurakuntalaiset!valtaavat!Kallion!seurakunnan!FacebookHsivun!ja!sivun!

ylläpito!annetaan!määrätyksi!ajaksi!vain!seurakuntalaisille.!Tarkastellaan!tuotettuja!sisältöjä!ja!

dynamiikkaa.!!

2.! Jeesus#menee#Twitteriin.#Kallion!kirkon!alttarin!yläpuolella!oleva!JeesusHkrusifiksi!“menee!

Twitteriin”!eli!sille!perustetaan!oma!tili,!jota!seurakuntalaisista!ja!työntekijöistä!koostuva!tiimi!

Haastetaan!

työntekijäH

lähtöisyys,!

vastuutetaan!

seurakuntalaisia.

Uudet!

mahdollisuudet:!

seurakuntalaiset!

tekijöinä!ja!

tuottajina.!

Luodaan!

luottamusta:!

olemme kaikki!

tekijöitä!ja!

kohderyhmiä.!

Uudet!näkökulmat!ja!

sisällöt!lisäävät!

ymmärrystä!

seurakuntalaisten!

kiinnostuksen!

kohteista.

SeurakuntaH

laisten!

näkökulma!

nostetaan

keskiöön.
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päivittää.!Tavoitteena!herättää!keskustelua!ja!tuoda!seurakunta!näkyvästi!keskelle!tämän!ajan!

virtuaaliviestinnän!maailmaa.!

3.! Blogista#kehittyy#aktiivisesti#ja#rohkeasti#toimiva#seurakuntalaisten#oma#media.#Kallion!kulma!H

blogia!aletaan!kehittää!ja!tuottaa!seurakuntalaisvallankumouksen!ja!vastamedian!hengessä.!

!

Pohdituista!intervention!vaihtoehdoista!valitsin!lopuksi!seurakuntalaisten!blogin,!Kallion!kulman.!

Kallion!kulma!Hblogin!valinta!interventioksi!vaatii!perusteluja.!On!selvää,!että!kaksi!ensimmäistä!

vaihtoehtoa!ovat!voimakkaampia,!näkyvämpiä!ja!disruptiivisempia!tapoja!haastaa!toimintaa!kuin!blogi.!Kun!

keskustelin!vaihtoehdoista!seurakuntalaisen!kanssa,!monet!kokivat,!että!seurakunnalle!ja!kirkolle!

tyypillisessä!varovaisuutta!ja!konsensushakuisuutta!korostavassa!kulttuurissa!tuloksekkainta!on!toimia!

hienovaraisesti.!Näin!toteutettu!muutos!olisi!enemmän!kuin!pelkkä!tempaus,!ja!se!olisi!siten!myös!

seurakunnan!työntekijöiden!näkökulmasta!uskottavampaa.!Siten!vaikka!kaksi!ensimmäistä!vaihtoehtoa!

kuulostavatkin!kiinnostavilta!ideoilta!erityisesti!luovan!suunnittelun!kannalta,!pidän!seurakuntalaisten!

blogia!itse!asiassa!näistä!kolmesta!lopulta!toimivimpana!ja!toisaalta!myös!kaikkein!radikaaleimpana!

vaihtoehtona.!

Blogi!on!radikaali,!koska!se!on!pysyvä!eikä!tempaus,!se!on!uskottava!toimenpide!myös!

konservatiivisessa!kirkollisessa!viestinnässä!ja!se!tekee!näkyväksi!keskeisen!seurakuntien!toimintaan!

vaikuttavan!piirteen:!jaon!työntekijöihin!ja!seurakuntalaisiin.!Se!antaa!uskottavan!äänen!ja!kanavan!

seurakuntalaisille,!tekee!heistä!viestinnän!subjektin!ja!kääntää!koko!alkuasetelman!päälaelleen:!

työntekijöitä!kutsutaankin!seurakuntalaisten!luo,!heidän!viestinsä!ääreen,!sen!yleisöksi!ja!toisaalta!luomaan!

sitä!yhdessä.!Näistä!syistä!se!oli!mielestäni!perustelluin!valinta!interventioksi.!

Keskeinen!blogiin!liittyvä!ongelma!interventiona!toimimisen!kannalta!oli!se,!että!se!oli!jo!olemassa.!

Interventiota!ei!siis!alusta!alkaen!tietoisesti!suunniteltu!interventioksi,!ja!siten!sen!toteutusprosessissa!ei!

kaikilta!osin!otettu!huomioon!sitä,!että!sillä!olisi!tällainen!tavoite.!!Hämmentävästi!en!ollut!itsekään!millään!
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tavalla!huomioinut!kartoittaessani!seurakunnan!digitaalista!viestintää,!että!blogin!pitäminen!on!olemassa!

olevaa!todellisuutta!ja!valtarakenteita!haastavaa!ja!muuttavaa!toimintaa.!!

Blogi!oli!ollut!aluksi!niin!sanotusti!harmitonta!ajanvietettä,!eikä!sille!oltu!asetettu!mitään!tavoitteita!tai!

pohdittu!sen!kontekstia!ja!merkitystä!laajemmin.!Blogin!päivittäminen!oli!satunnaista,!ja!sisällöt!

heijastelivat!sen!perustajien!kiinnostuksen!kohteita.!Aineistostani!näkyy,!että!blogia!tehtiin!silloin!kun!

esimerkiksi!muu!perheHelämä!sen!salli.!Kesälomat,!lasten!sairastelu!tai!muut!kiireet!aiheuttivat!sen,!että!

blogissa!ei!ollut!uutta!sisältöä.!!

En!nähnyt!intervention!tekemisessä!mitään!varsinaisia!riskejä,!sillä!halutessaan!seurakunnan!

työntekijät!voisivat!vain!jättää!blogin!huomiotta!ja!jatkaa!työtään!tuttujen!toimintatapojen!mukaan.!Blogin!

tekeminen!ei!kohdistu!henkilökohtaisesti!kehenkään!työntekijään!tai!aseta!ketään!epäedulliseen!valoon.!

On!kuitenkin!totta,!että!blogin!kasvaminen!seurakunnan!viestinnän!rinnalle!saattaa!tehdä!näkyväksi!jotain!

seurakunnan!omassa!viestinnässä!olevia!kehittämiskohteita.!

Kallion!kulma!Hblogissa!sanoitimme!blogin!merkitystä!intervention!alkaessa!seuraavasti:!

“Luterilaisessa#kirkossamme#homma#toimii#useimmiten#niin,#että#seurakunnan#työntekijät#järjestävät#

tapahtumat#ja#laittavat#pöydän#valmiiksi,#ja#seurakuntalaiset#käyvät#valmiiseen#pöytään,#jos#käyvät.#(...)#

Mietittyäni#huomasin,#että#kas,#meidän#Kallion#kulmammehan#on#pieni#vallankumous.#Täällä#me#olemme#

itse#kattaneet#pöydän#ja#kutsumme#muita#mukaan.#Tykkään#nostaa#blogissa#esille#asioita,#jotka#ovat#

syntyneet#seurakuntalaisten#omasta#tarpeesta,#omista#ideoista#ja#aktiivisuudesta.#On#niin#sanotusti#vallattu#

ja#otettu#haltuun,#mutta#hyvällä#ja#rakentavalla#tavalla.”!(Rask,!2015b)!

Syksyllä!2015!kutsuimme!itsemme!esittelemään!blogia!pääkaupunkiseudun!seurakuntien!yhteiseen!

Valomerkki.fiHverkkosivuston!toimitukseen.!Toivoimme!heidän!antavan!näkyvyyttä!blogille,!ja!toisaalta!

halusimme!verkostoitua!tekijöiden!kanssa.!Vierailu!ei!tuottanut!julkisuutta!palvelussa,!mutta!kirkasti!

blogimme!konseptia!itsellemme.!Tapaamisen!jälkeen!totesin!FacebookHkeskustelussa!Anu!Raskin!kanssa,!

että!haluaisin!pitää!kirkkaana!blogin!luonteen!nimenomaan!seurakuntalaisten!blogina,!heidän!omana!
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medianaan,!enkä!kehittää!siitä!”yleisTkalliolaisTkaupunkilaista#julkaisua”.#(Pia!Pihlaja,!FacebookHkeskustelu,!

15.10.2015)!Blogin!vahvuutena!näimme!nimenomaan!tietyn!kotikutoisuuden:!kaikki!mitä!julkaistaan,!on!

itse!tehtyä!ja!omaperäistä!–!emme!kierrätä!muiden!medioiden!sisältöä!tai!hae!klikkiotsikoita.!!

“Haluaisin#sitä#laadukasta,#pohdiskelevaa,#hyvin#kirjoitettua#ja#hauskaakin,#mutta#sen#lisäksi#ihan#tuota#

seurakuntalaisten#omaa#ääntä.#Täytyy#muistaa,#että#sehän#tästä#sen#vallankumouksen#tekee#noin#niin#kuin#

seurakuntien#ja#tuon#toimintauudistuksen#näkökulmasta.”!(Anu!Rask,!FacebookHkeskustelu,!15.10.2015)!

Loppuhaastattelussa!ilmeni!vielä!tällaisia!näkökulmia!sisältöön!ja!konseptiin!liittyen:!!

“Aina#välillä#jotain#uusia#näkökulmia,#uutta#arkistakin#ja#välillä#jotain#pureksittavaa,#mielenkiintoista,#

omannäköistä#sisältöä,#ei#somesisältöhuttua…#että#se#olisi#alusta#niille#seurakuntalaisten#näkökulmille,#

murheille,#ajatuksille,#äänelle.#Ei#ole#tarkoitus#jakaa#jotain#netin#kuvia#ja#sitä#ja#tätä,#tai#miten#me#saatiin#

vinkki#Valomerkin#toimituksessa#tehdä#testejä,#että#saisimme#klikkauksia#sivuille.#Ne#ei#tajunnu#yhtään,#mut#

itselle#kirkastu,#että#mä#en#just#näitä#neuvoja#tarvi,#kun#me#ei#olla#tän#tyyppinen#media,#täähän#on#jotain#

muuta.”!(Anu!Rask,!loppuhaastattelu)!

Kuvasin!itse!erään!loppuhaastattelun!yhteydessä!blogin!konseptia!haastateltavalle!seuraavasti:!!

“(...)mä#hahmotin,#että#en#ole#viestinnän#kohde,#vaan#mä#oon#se#seurakunta,#ja#että#mun#ei#tartte#kysyy#

lupaa#siihen,#että#onko#mulla#ääni#(...)#oon#itse#tiedostamattani#rakentanu#sen#kanavan#itselleni#ja#alkanut#

(...)#tuottaa#todellisuutta.”##

Ja!toisessa!yhteydessä!seuraavasti:!

“(...)#kirjoittajajoukko#on#niin#sekalainen#ku#vaan#olla#ja#voi,#se#ääni,#moniäänisyys#kuuluu#sieltä.#Ei#täl#oo#

muuta#identiteettiä#kuin#se#sekalaisuus,#tää#on#niin#sekalainen#kun#seurakunta#vaan#on.#(...)#sen#takia#

toisaalta#aito,#ei#tavoitella#klikkauksia,#profiloitumista.#Me#ollaan#kömpelöitä#ja#siksi#rakastettavia#(...)#

kaiken#pointti#on#vaan#se,#että#on#tietty#porukka,#jotka#lukee#ja#tykkää#kirjottaa.#Se#on#jo#arvo#sinällään.”#

#
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!

Kuva#7:#Kallion#kulman#bloggarit#Pia#ja#Anu#päivittivät#Kirkko#Suomessa#TInstagramTtiliä#viikon#ajan.#Tässä#

päivitysviikon#aloituskuva.#Kuva:#Pia#Pihlaja,#Kallion#kulman#InstagramTtili.##
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Saimme!blogille!julkisuutta!erilaisissa!someHkeskusteluissa!ja!erityisesti!evankelisHluterilaisen!kirkon!

koko!maan!kattavat!kanavat!noteerasivat!olemassa!olomme!kiitettävästi.!Pääsimme!esimerkiksi!viikoksi!

päivittämään!Kirkko!Suomessa!HInstagramHtiliä,!jolla!on!kiertävä!päivitysvuoro.#Lisäksi!Suomen!evankelisH

luterilainen!kirkko!huomioi!meidät!TwitterHtilillään:!

#

!

Kuva#8:#Kirkko#noteerasi#Kallion#kulma#Tblogin#TwitterTtilillään#lokakuussa#2015.#Kuva#ruutukaappaus#Kallion#

kulman#InstagramTtililtä.#

!

Blogia!käytiin!myös!esittelemässä!seurakunnan!työntekijöille!heidän!aamukahvitilaisuudessaan!

7.10.2015.!Saimme!mahdollisuuden!esitellä!blogin!ideaa!ja!taustoja!sekä!vedota!paikalla!olleisiin!

työntekijöihin,!jotta!hekin!kiinnostuisivat!tulemaan!mukaan!tekemään.!Tilaisuutta!dokumentoitiin!blogiin,!

ja!tiivistin!asiaa!sinne!näin:!!
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“Viestimme#lyhykäisyydessään#on:#Tulkaa,#hypätkää#mukaan!#Tulkaa#olemaan#läsnä#kanssamme#blogiin,#

kertokaan#meille#teidän#työstänne,#ajatuksistanne,#kokemuksistanne,#unelmistanne!#Puhukaa#

seurakunnasta,#Alppilasta#ja#Kalliosta,#tästä#kaupungistamme,#seurakunnan#toiminnasta,#yhteisöstämme,#

kirkosta,#uskosta#ja#elämästä.#Kertokaa#näistä#kirjoittamalla#blogiin#tai#ottamalla#kuvia#itsellenne#tärkeistä#

asioista.#Keskustelkaa#tekstien#kommenteissa,#tykätkää#meistä#Facebookissa,#seuratkaa#meitä#

Instagramissa,#jakakaa#ja#peukuttakaa#juttujamme#jos#siltä#tuntuu,#kertokaa#meistä#kavereillenne#ja#

tapaamillenne#ihmisille.#Vinkatkaa,#jos#tiedätte#jonkun#kirjoittajan,#hyvän#haastateltavan#tai#kiinnostavan#

tapahtuman.#Me#olemme#seurakunta,#ja#tämä#on#meidän#oma#blogimme:#kerrotaan#tarinaamme#yhdessä!”#

(Pihlaja,!2015c)#

!

!

Kuva#9:#Pia#ja#Anu#esittelemässä#blogia#seurakunnan#työntekijöiden#aamukahvitilaisuudessa,#kuva:#Pia#

Pihlaja/Kallion#kulman#InstagramTtili.#
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Tiivistys!aamun!esityksestä,!tilaisuudesta!kertova!blogiteksti!ja!linkki!blogiin!lähetettiin!vielä!

sähköpostilla!kaikille!seurakunnan!työntekijöille!jälkeenpäin.#

!

5.4(Tutkimuksen(vaihe(3:(Loppuhaastattelut,(talvi(2016(

BlogiHinterventiota!toteutettiin!intensiivisesti!lokakuusta!tammikuun!loppuun.!Tämän!jälkeen!tammi–

helmikuun!aikana!tein!vielä!loppuhaastattelut!avainhenkilöiden!kanssa.!Tavoitteena!oli!tarkastella,!millaisia!

vaikutuksia!blogiHinterventiolla!oli!seurakunnan!toimintaan!ja!viestintään!ollut.!

!

!

Kuva#10:#Pia#Pihlaja#ja#Alppilan#kirkon#toiminnanjohtaja#(2015–2016)#Kari#Latvus#haastattelutilanteessa#

Alppilan#kahvilassa#tammikuussa#2016.#Taustalla#taiteilija#Maikki#Rantala#maalaa#kahvilan#seinän#muraalia.#

Kuva:#Anu#Rask.#
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#

Loppuhaastattelut!käytiin!hyvässä!hengessä,!ja!niitä!oli!helppo!saada!sovittua.!Vain!yhden!

seurakuntalaisen!kanssa!ajan!sopiminen!oli!käytännön!syistä!vaikeaa,!ja!haastattelu!jätettiin!pois.!

Haastatteluissa!kysyttiin!mielipiteitä!Kallion!kulma!Hblogiin!liittyen,!sekä!muuhun!seurakunnan!

viestintään!ja!toimintaan!liittyen.!Haastatteluissa!esiin!tulleet!havainnot!esitellään!luvussa!6.!

#

5.5(Yhteenveto(projektin(tarinasta(

Kallion!kulma!Hblogi!perustettiin!aluksi!sen!tekijöiden!omaksi!iloksi!ja!harrastukseksi.!Sen!perustaminen!

sai!lähtökohtaisesti!positiivisen!vastaanoton!seurakunnassa.!Tutkimukseen!kuuluvassa!interventiossa!

blogiin!alettiin!tuottaa!sisältöä!seurakuntalaisvallankumouksen!hengessä,!ja!pyrittiin!aktiivisesti!saamaan!

mukaan!kirjoittajia!seurakuntalaisista!ja!seurakunnan!työntekijöistä!sekä!rakennettiin!tapaamisissa!ja!

yhteydenotoissa!luottamusta!ja!suhteita!tärkeisiin!sidosryhmiin.!Vaikka!käytimme!sanaa!vallankumous,!

tavoitteena!ei!koskaan!ollut!asetelman!kääntäminen!täysin!päälaelleen,!siis!ottaa!valta!täysin!pois!joiltain.!

Vallankumouksellista!toiminnassamme!on!se,!että!teemme!yhdessä,!ja!toisaalta!se,!että!kipinä!muutokseen!

lähtee!seurakuntalaisten!joukosta.!!

Tutkimusprojektin!edetessä!päätin,!että!blogi!toimisi!tutkimuksessa!interventiona.!Toivoin,!että!

interventio!tekisi!näkyväksi!seurakunnan!viestinnän!lähtöasetelmaa,!jota!olin!selvittänyt!

lähtökartoituksessa!syksyllä!2015,!ja!jota!halusin!muuttaa.!BlogiHintervention!tavoitteet!olivat!haastaa!

työntekijälähtöisyys,!nostaa!seurakuntalaiset!viestinnän!subjekteiksi,!luoda!luottamusta!ja!yhteisöllisyyttä!

ja!tuoda!seurakuntalaisnäkökulmaa!viestinnän!tekemiseen!ja!sisältöihin.!Lisäksi!blogia!esiteltiin!

seurakunnan!työntekijöille!sekä!ulkoisille!sidosryhmille!(esimerkiksi!valomerkki.fi,!Kirkko!Suomessa!H

Instagram).!
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Blogin!konsepti!oli!aluksi!jäsentymätön!ja!heijasteli!perustajien!omia!intressejä!ja!kiinnostuksen!

kohteita.!Se!kuitenkin!muotoutui!ja!tiivistyi!prosessin!aikana!ja!levisi!myös!muihin!kanaviin!(Facebook,!

Instagram,!YouTube).!Nyt!blogin!toimintaHajatus!on!olla!moniääninen!(useita!kirjoittajia,!laajasti!koko!

seurakunnan),!tuoda!seurakuntalaisten!ääntä!ja!näkökulmia!kuuluviin,!itse!tehty!eikä!median!ja!someH

maailman!sisältöjä!kierrättävä,!omalla!olemassaolollaan!seurakunnan!todellisuutta!muuttava!media.!Blogi!

on!toisaalta!vastavoima!seurakunnan!työntekijöiden!viestinnälle,!toisaalta!täydentää!sitä.!Se!on!

muodostunut!vastavoimaksi,!koska!sitä!ei!ole!otettu!osaksi!seurakunnan!viestinnän!kokonaisuutta!eikä!sitä!

kautta!legitimoitu,!annettu!sille!virallista!asemaa.!Niinpä!blogi!elää!virallisen!viestinnän!rinnalla,!oman!

yhteisönsä!ja!yleisönsä!kanssa.!Se!ei!ole!vastamedia!siinä!mielessä,!ettei!se!pyri!korvaamaan!seurakunnan!

työntekijöiden!viestintää,!mutta!se!voisi!olla!tärkeä!osa!ja!täydentävä!osa!kokonaisuudessa.!Se!on!irrallinen!

ja!omassa!rytmissään,!omilla!sisällöillään!toimiva!media.!

! !
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!

!

!

#

Kuva#11:#Seurakuntalaisten#ja#seurakunnan#työntekijöiden#digitaalisia#viestintäkanavia#ja#niiden#suhteita#

interventioTprojekti#päättyessä.#Kallion#kulma#Tblogi#muodostaa#seurakuntalaisten#oman#viestinnän#ytimen#

ja#valuu#sisältöinä#myös#blogin#Facebookiin#ja#Instagramiin.#Joidenkin#viestinnällisten#teemojen#osalta#

seurakuntalaiset#ja#seurakunnan#työntekijät#tekevät#yhteistyötä#(esimerkkeinä#Alppilan#brunssi#ja#kahvila#

sekä#hiljaisen#rukouslaulun#messu).#Työntekijöiden#tuottamaa#sisältöä#on#seurakunnan#verkkosivuilla,#

FacebookTkanavissa#sekä#uutiskirjeessä.#Kuva:#Pia#Pihlaja.! #
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6.(Tulokset(

Tässä!osiossa!tarkastelen!toimintatutkimukseni!tuloksia.!Olen!jäsentänyt!niitä!kolmen!eri!aiheHalueen!

kautta:!organisaatiokulttuuriin!ja!toimintatapoihin!liittyvä!huomiot,!jotka!vaikuttavat!yhteisöviestinnän!

tekemiseen!ja!suunnitteluun;!yhteisöllisyyteen!ja!yhdessä!tekemiseen!liittyvät!havainnot;!sekä!Kallion!

kulma!Hblogiin!liittyvä!palaute!ja!kommentit.!Esittelen!jokaisen!näistä!omana!osionaan,!joiden!lopussa!

vedän!yhteen!tärkeimmät!havainnot.!

!

6.1(Vastakkainasettelusta(yhteisöksi,(syntyykö(yhteisöllisyyttä(työmääräyksillä?(

Ensimmäinen!keskityn!aineistosta!löytyviin!havaintoihin,!jotka!liittyvät!organisaatiokulttuuriin!ja!

toimintatapoihin.!Keskeinen!havainto!on,!että!yhteistyö!seurakuntalaisten!ja!työntekijöiden!välillä!on!

ajoittain!vaikeaa,!ja!erityisesti!seurakuntalaiset!toivat!esiin,!että!he!kokevat!oman!roolinsa!alisteiseksi!

työntekijöihin!nähden:!

“Seurakuntalaisen#rooli#on#asettua#valmiiseen#pöytään,#jonka#seurakunnan#työntekijät#ovat#kattaneet#

heille.”!(seurakuntalainen)!

“Joudumme#aina#pienentämään#itsemme,#että#kelpaisimme.#Saammeko#tehdä,#voimmeko#tehdä…#miksi#

aina#pitää#pyytää#lupaa?”!(seurakuntalainen)!

“Seurakunta#on#ammattilaisten#kenttä.#Vapaaehtoiset#tekevät#mekaanista#työtä,#he#keittävät#kahvia#tai#

laulavat#kuorossa.”!(työntekijä)!

Onko!seurakuntalainen!toimija,!vai!onko!hän!kohde?!Tämä!kysymys!liittyy!myös!viestintään,!sillä!

digitaalisen!median!myötä!jokaisesta!on!tullut!potentiaalinen!viestinnän!tekijä.!Silti!seurakuntalaista!

kuvaillaan!useassa!haastattelussa!viestinnän!kohteeksi,!esimerkiksi!seuraavasti:!

“Se#(seurakuntalaisen#rooli)#on#siellä#ruudun#takana#vastaanottamassa#tietoa,#mitä#sieltä#nyt#tulee.#

(...)#”Vastaanottamassa#tietoa,#ei#kommentoimassa#tai#kertomassa#tai#tiedottamassa#omia#asioitaan#tai…#
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lukuun#ottamatta#tietenkin#meidän#blogia…#Mutta#se#ei#oo#nyt#sitte#semmoista#virallista.#(...)#Viestiminen#

tähtää#seurakuntalaisten#tekemisen#ohjailuun.”!(seurakuntalainen)!!

Toisaalta!esiin!tuli!myös!toisenlaista!arviota!seurakuntalaisen!roolista:!!

“Tällä#hetkellä#se#on#yhtä#paljon#myös#tekijä,#osallistuja.#Roolit#on#selkeässä#murroksessa,#ei#ole#

vakiintuneita#muotoja,#että#“sun#paikka#on#tässä,#tiedä#ruutusi.”#Kaikkia#haastetaan#uusiin#ruutuihin,#yhtä#

lailla#työntekijöitä#haastetaan#uusiin#rooleihin,#epämukavuusalueelle.”#(työntekijä)##

Kun!tarkensin!tähän!liittyen,!ja!kysyin,!miten!vastaaja!arvioi!tilannetta!Kallion!seurakunnassa,!hän!totesi,!

että!vaikka!roolit!ovat!muutoksessa,!ei!kannata!liioitella!muutoksen!suuruutta.!Kuitenkin!hän!totesi,!että!

pienetkin!avaukset!tukevat!uuden!suunnan!löytymistä.!!

Useassa!haastattelussa!työntekijät!kuvasivat!asetelmaa!käyttäen!ilmaisuja!”alhaalla!ja!“ylhäällä”:!

“Blogi#on#lähtökohdaltaan#loistava#juttu.#Alhaalta#nouseva#juttu,#jossa#yhdistyy#kaikkien#alusta#(…)”!

(työntekijä)!

“Loistava#idea,#että#alettiin#tekemään.#Parhaimmillaan#sitä,#että#seurakuntalaiset#ovat#mukana#

tekemässä,#ettei#ole#ylhäältä#annettua.”!(työntekijä)!

“Viestintä#on#tiedotusta,#ylhäältä#alas#tulevaa.”!(työntekijä)!

Seurakuntalaiset!ovat!siis!“alhaalla”!ja!työntekijät!“ylhäällä”.!Ehkä!tästä!syystä!seurakuntalaisten!rooli!

omassa!seurakunnassaan!koetaan!myös!usein!mekaanista,!helppoa!työtä!tekevänä.!Digitalisaation!ja!

sosiaalisen!median!aikakaudella!on!perusteltua!kyseenalaistaa,!ketkä!oikeastaan!ovat!ylhäällä!ja!ketkä!

alhaalla.!Onko!nykyään!”alhaalla”!ylipäätään!ketään,!vai!ovatko!kaikki!samalla!tasolla!ja!samassa!

keskustelussa?!
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Seurakuntalaisen!roolin!mieltäminen!näkyy!yksityiskohdissa.!Kuvaavaa!on!se,!että!sen!sijaan,!että!

seurakuntalaisia!rohkaistaisiin!itse!aktiivisesti!tuottamaan!sisältöä,!heidän!toivotaan!enemmänkin!

esimerkiksi!jakavan!seurakunnan!työntekijöiden!sosiaaliseen!mediaan!tuottamaa!sisältöä.!

Työntekijöiden!rooli!ja!sen!merkitys!ei!noussut!haastatteluissa!esiin!samalla!tavalla!spontaanisti!kuin!

seurakuntalaisten!rooli.!Tämä!kertoo!varmasti!osittain!siitä,!että!seurakuntalaiset!ovat!tyytymättömämpiä!

asemaansa!kuin!mitä!työntekijät!ovat,!ja!siksi!he!toivat!spontaanisti!esiin!kokemiaan!epäkohtia.!Toisaalta!

koska!itse!olen!seurakuntalainen,!eivät!työntekijät!kenties!halunneet!haastatteluissa!tuoda!esiin!omia!

kokemuksiaan!rooliinsa!liittyen.!Tästä!ei!myöskään!suoraan!heiltä!kysytty,!mikä!jälkeenpäin!arvioiden!on!

yksi!puute!loppuhaastattelujen!kysymysrungossa.!

Puhuttaessa!seurakuntalaisten!ja!työntekijöiden!vastakkaisista!tai!erilaisista!rooleista,!eräs!työntekijä!

toi!esiin,!että!kirkossa!kyllä!puheen!tasolla!ymmärretään!seurakuntalaisten!ja!työntekijöiden!yhteisön!tasaH

arvo.!Tämä!ymmärrys!näyttää!retoriselta,!eikä!siinä!ole!syvyyttä:!

“Kirkossa#on#pitkä#historia,#että#sanan#ja#lihan#välinen#inkarnaatio#ei#meinaa#tapahtua.#Puhutaan#

seurakuntalaislähtöisyydestä,#ja#sitten#kuitenkin#passiivisesti#tai#aktiivisesti#se#jää#marginaaliin.”#(työntekijä)!

Työkulttuuriin!liittyen!haastatteluissa!pohdiskeltiin!myös!sitä,!miten!Kallion!kulma!Hblogi!saataisiin!koko!

seurakunnan!yhteiseksi!blogiksi:!!

“Olis#kiva,#että#siellä#(blogissa)#olis#myös#työntekijöitä,#että#siitä#tulis#niinku#kaikkien#näkönen,#ettei#se#

olis#vain#seurakuntalaiset…”!(työntekijä)!

Kun!kysyin,!miten!ajattelee,!että!tämä!saataisiin!tehtyä,!vastaaja!kannatti!aikataulutusta!ja!sitä,!että!

työntekijät!velvoitettaisiin!tuottamaan!sisältöä!myös!blogiin!samalla!kun!tekevät!muihinkin!kanaviin.!Sama!

idea!velvoittamisesta,!työmääräyksellä,!tekemisestä!tuli!ilmi!myös!toisessakin!haastattelussa,!jossa!tätä!

pidettiin!yhtenä!vaihtoehtona:!
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“Systematisoidaan#se,#työalat#kirjoittaa#tarkkojen#ohjeiden#mukaan,#annetaan#työmääräys.#Tällä#tavalla#

se#kirkossa#toimii,#(...)#sä#et#voi#kieltäytyä.”!(työntekijä)!

Tämän!jälkeen!vastaaja!toi!itse!esiin,!että!tällainen!työmääräyksen!kautta!bloggaaminen!ei!hänen!

mielestään!ole!paras!tapa!sitouttaa!ihmisiä!aidosti!mukaan.!Bloggaaminen!ei!lähtökohtaisesti!perustu!

työmääräyksiin,!vaan!tarpeeseen!olla!vuorovaikutuksessa.!

Kysyin!eräältä!haastateltavalta,!mikä!olisi!hänen!mielestään!työntekijöiden!rooli!blogin!tuotannossa!ja!

toteutuksessa.!Vastaaja!kyseenalaisti!heti!jaotteluni:!

“Mun#mielestä#se#on#olla#osa#yhteisöä,#ilman#että#siellä#kauheesti#erotellaan,#että#kuka#on#työntekijä#ja#

kuka#on#seurakuntalainen.#Ne#työntekijät,#jotka#ovat#siellä#kirjoittaneet#(...)#eihän#ne#ole#kirjoittaneet#siellä#

jotenkin#työntekijän#ominaisuudessa#vaan#ne#on#kirjoittaneet#omasta#näkökulmasta,#sillä#omalla#äänellä.#

(...)#ne#on#niissä#virallisissa#kanavissa#sitä#työntekijän#puhetta#seurakuntalaisille…#tulkaa#mukaan,#tehkää#

niin#ja#näin,#me#ollaan#järjestetty…#ei#sitä#tarvi#tuolla#blogissa,#ei#siellä#ole#mitään#seurakunnan#työntekijän#

roolia#varattu#kenellekään,#se#on#sama#rooli#kaikille.”!(seurakuntalainen)!

Yhteenvetona!voidaan!sanoa,!että!haastatteluissa!korostui!seurakuntalaisten!oma!tyytymättömyys!

omaan!rooliinsa!ja!sen!myötä!heille!annettuihin!tehtäviin.!He!kokivat!olevansa!alisteisessa!asemassa!

suhteessa!työntekijöihin.!Työntekijöiden!puheessa!roolitusta!ei!avoimesti!tunnistettu,!vaan!pikemminkin!

koko!asetelma!hahmotettiin!yhteisöllisempänä!ja!tasaHarvoisempana.!Vaikka!työntekijät!eivät!puheessaan!

kokeneet!asetelmaa!samalla!tavalla!kuin!seurakuntalaiset,!he!kuitenkin!puhuivat!yhteisön!jäsenistä!

käyttäen!termejä!kuten!”ylhäällä”!ja!”alhaalla”,!jotka!kuitenkin!kertovat!hierarkkisuudesta.!

Vastakkainasettelun!ja!erillisyyden!poistamiseksi!ja!aidon!yhteisöllisyyden!kehittämiseksi!ei!keskusteluissa!

löytynyt!muuta!keinoja!kuin!työmääräykset,!eli!sen,!että!yhteisöllinen!toiminta!ikään!kuin!työmääräyksen!

avulla!pakotettaisi!osaksi!toimintaa.!Aiheesta!puhuneet!kaksi!työntekijää!näkivät!tällaisen!lähestymisen!

tyypilliseksi!kirkon!työkulttuurissa.!

!
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6.2(Seurakuntayhteisö(vai(virkamieskirkko:(yhteisöllisyys(ja(yhdessä(tekeminen(

Yhteisöllisyys!ja!yhdessä!tekeminen!olivat!toisaalta!pinnan!alla!olevia!teemoja!koko!projektini!ajan,!

mutta!aloin!eksplisiittisesti!nostaa!niitä!esiin!keskusteluissa!vasta!loppuhaastatteluiden!aikana.!Kaikissa!

haastatteluissa!en!edes!tuonut!yhteisöllisyyttä!terminä!esiin,!vaan!keskustelut!painottuivat!muihin!asioihin.!

Kuitenkin!yhteisöllisyydestä!itse!asiassa!puhuttiin!ja!sitä!sivuttiin!useasti,!silloinkin!kun!aihetta!ei!suoraan!

nimetty!tai!kutsuttu!yhteisöllisyydeksi.!

Tutkimuksen!alussa!pohdin,!mikä!yhteisöllisyyden!merkitys!seurakunnassa!on.!Haastatteluissa!aiheesta!

puhuttiin!esimerkiksi!tällaisilla!tavoilla:!

“(...)#sitten#kirkosta#tulee#ihmisten,#kalliolaisten#ja#alppilalaisten#näköinen.#Tulee#koko#kirjo.#Ja#jokainen#

tekee#vähän#eri#lailla.#Omalla#tavallaan.#Toisaalta#niin#toivoisin,#että#kirkko#oliskin.#Et#ei#tarvi#olla#

täydellinen.”!(työntekijä)!

Yhteisöllisyys!kirkossa,!millaista!se!sitten!on!–!vai!onko!sitä!edes?!Yksi!haastateltavista!kuvasi,!että!

hänen!mielestään!elämme!“yhteisöllisyyskuplassa”,!mutta!aitoa!yhteisöllisyyttä!on!vähän:!

“Kirkon#yhteisöllisyys#on#rikkonaista,#tilaisuuskohtaista.#Elämme#yhteisöllisyyskuplassa,#sitä#muka#on,#

mutta#itse#asiassa#sitä#ei#hirveästi#ole.”!(työntekijä)!

Vastaaja!toi!esiin!sen,!että!Kallioon!muutetaan!ja!täältä!muutetaan!pois!paljon,!ihmiset!siis!vaihtuvat.!

Muuttoliikkeen!vaikutuksesta!yhteisöjä!pitää!jatkuvasti!myös!rakentaa!uudelleen.!Tässä!on!toisaalta!

hyvätkin!puolensa:!

“(...)#se#antaa#mahdollisuuksia.#Seurakunta#pysyy#elävänä,#aktiivisena.#Ikuisuuspiirit#ei#antaisi#tilaa#

spontaaneille#jutuille#(...)#Yksi#proggis#rakentaa#yhteisöä#hetken,#sitten#seuraava,#ja#siitä#tulee#ketju.”!

(työntekijä)!!

Vastaaja!myös!korosti,!että!yhteisön!kanssa!toteutettavat!projektit!eivät!voi!kestää!liian!kauan,!niiden!

elinkaari!ei!saa!olla!liian!pitkä,!vaan!se!on!sovitettava!ihmisten!elämänrytmiin!ja!muuttoliikkeeseen.!Hyväksi!
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havaittuna!käytäntönä!nousi!esiin,!että!projektien!ei!kannata!ajoittua!vuodenvaihteen!yli,!eivätkä!niiden!

kannata!kestää!yli!puolta!vuotta.!

Yhteisöllisyys!näyttäytyy!tässä!nimenomaan!yhteisten!projektien!ja!yhteisten!työtehtävien!kautta,!ikään!

kuin!synonyyminä!vapaaehtoistyölle.!Toisaalta!vastaaja!käyttää!yhteisöHsanaa!synonyyminä!

seurakuntalaisille.!Hän!myös!korostaa!yhteisöllisyyteen!kuuluvaa!tiettyä!“kalliolaista”!arvomaailmaa,!johon!

kuuluu!suvaitsevaisuus!ja!erilaisten!asukkaiden!hyväksyminen!osaksi!kokonaisuutta.!Toisaalta!alueella!

toimintaan!kuuluu!myös!hienovaraisuus,!sillä!Kalliossa!uskonnolliseen!yhteisöön!kuuluminen!ei!ole!

enemmistön!valinta:!

“Rajojen#rikkominen,#se#on#parhaillaan#parasta#yhteisöllisyyttä#seurakunnan#kautta,#että#näytetään#sitä.#

(...)#mehän#ollaan#aina#oltu#missä#ihmiset#on,#mutta#se#täytyy#tehdä#tosi#hienosti,#ettei#ala#ärsyttämään.#

Seurakunnallisen#yhteisöllisyyden#haaste#on#aina#ollut#tää.”#

“Meidän#viestintä#on#koko#seurakunnan#viestintää,#ettei#me#tehdä#yhteisöstä#rikkonaista#itse.#Meillä#on#

kaksi#kirkkoa,#ja#erilaisia#alueita.#Silti#se#on#yksi#seurakunta.#Vaikka#täällä#on#niitä,#jotka#käy#kääntymässä,#

mutta#monihan#edelleen…#vaikka#ne#muuttaa#pois,#ne#käy#messussa#ja#näytelmissä...tää#on#heille#henkinen#

koti.#KasteTkeskusteluissa#tulee#esiin,#että#jos#olis#missä#tahansa#muussa#seurakunnassa,#niin#he#ei#kastaisi#

lasta,#mutta#he#kokee,#että#tää#on#se#yhteisö,#jonka#arvoihin#he#haluaa#sitoutua.”!(työntekijä)!

Yhteisöllisyys!on!siis!myös!muutakin!kuin!vain!yhteiset!projektit!tai!vapaaehtoistyö;!se!on!sitä,!että!

jaetaan!arvomaailma,!johon!kuulutaan,!jopa!silloin!kun!yhteisöön!kuuluva!henkilö!ei!edes!asu!alueella.!

Tämä!piirre!liittyy!kiinnostavasti!siihen,!miten!yhteisöllisyyden!kokemus!saa!aikaan!Andersonin!(1991)!

mainitsemia!mielikuvayhteisöjä.!

Projektini!aikana!aloin!pitää!tavoitteena!sitä,!että!seurakunnasta!tulisi!aidosti!seurakuntalaisten!oma.!

Jotta!tämä!tavoite!tulisi!lähemmäksi,!pitäisi!seurakunnan!työntekijöiden!toisaalta!muuttaa!rooliaan!

järjestäjästä!fasilitaattoriin,!ja!seurakuntalaisten!tulisi!aktiivisemmin!ottaa!oma!roolinsa!toimijoina,!ei!
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passiivisina!katselijoina,!osallistujina,!yleisönä.!Tämä!todennäköisesti!muuttaisi!koko!yhteisön!toiminnan!

dynamiikkaa!ja!valtarakenteita.!

Tämä!näkökulma!tuli!myös!esiin!keskustelussa,!joka!käytiin!FacebookHseinälläni.!Keskustelussa!

kommentoitiin!blogikirjoitustani!Yllätys!kulman!takaa!(Pihlaja,!2015a).!Tekstissä!kuvaan!omaa!havaintoani!

siitä,!että!olin!tutkimusprosessin!alussa!keskittynyt!tarkastelemaan!vain!ja!ainoastaan!

seurakuntaorganisaation!viestintää!seurakuntalaisille.!En!ollut!hahmottanut!seurakuntaa!keskenään!

viestivänä!yhteisönä,!vaan!otin!annettuna!asetelman!viestin!lähettäjästä!ja!vastaanottajasta.!

Havainnointiprosessin!aikana!jouduin!kyseenalaistamaan!tämän!ajattelun!ja!omaksumaan!uuden!

lähtökohdan!tutkimukselle,!jossa!seurakuntalaisten!ja!koko!yhteisön!keskinäisviestintä!oli!

merkityksellisempää!kuin!vain!seurakunnan!työntekijäorganisaation!lähettämät!viestit.!

FacebookHseinälläni!käydyssä!keskustelussa!sivuttiin!tätä!asetelmaa!seuraavasti:!

“Sä#olet#mulle#sisko,#et#ikinä#asiakas,#kohderyhmä#tai#palvelun#ostaja.#Sä#olet#siskoni,#osa#samaa#

ruumista.#Pelottavan#tasaTarvoinen.#Sellaiseksi#yhteisöksi#Jumala#seurakuntansa#tarkoittaa.”!(Kallion!

seurakunnan!pastori!Marjaana!Toiviainen,!FacebookHkeskustelussa!10.10.2015)!

Ajatusta!asiakaspalveluorganisaatiosta!tai!niin!sanotusta!virkamieskirkosta!ja!toisaalta!sen!

vastakohtana!yhteisöstä!tai!yhteisöllisestä!kirkosta!sivuttiin!haastatteluissa!ja!aineistossani!useasti.!Eräässä!

loppuhaastattelussa!seurakunnan!työntekijä!totesi,!että!seurakunnan!organisaatio!on!ristiriitainen:!jollekin!

siinä!toteutuu!asiakkaan!ja!asiakaspalvelijan!välinen!suhde,!toisille!taas!yllä!mainittu!sisarellinen!tai!

veljellinen!suhde.!Toisaalta!hän!toi!esiin,!että!jokaisella!on!oikeus!omaan!tulkintaansa!organisaatiosta,!eikä!

niitä!voida!kieltääkään.!Viestintään!siirrettynä!näistä!ajatuksista!voisi!kuitenkin!tulkita,!että!

seurakuntalainen!ei!ole!viestinnän,!kohderyhmä,!seurakunnan!asiakas,!vaan!toinen!viestijä,!

keskustelukumppani.!

Yksi!seurakunnan!työntekijä!näki!yhteisöllisyyden!merkityksen!todellisena!vedenjakajana!koko!kirkolle,!

ja!toi!ajatuksiaan!esiin!näin:!
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“(...)#sen#tajuaminen,#että#tää#ei#ole#virasto,#vaan#tää#on#yhteisö#(...)#jos#yrittää#pitää#yllä#virastoa,#joka#

tarjoaa#ostopalveluja,#tää#maailma#loppuu#kahdenkymmenen#vuoden#päästä.#Jos#tajutaan#että#tää#on#

yhteisö,#niin#meillä#on#edessä#uus#alku#eikä#vanhan#loppu.#Tää#käänne#on#se#näkökulman#muuttaminen#

vaan#toisenlaiseksi.”!(työntekijä)!

Toinen!vastaaja,!seurakunnan!työntekijä,!puhui!myös!samasta!aiheesta,!todeten,!ettei!näe!itseään!

virkamiehenä,!eikä!halua!tehdä!virkamiestyötä.!Myös!kolmas!seurakunnan!työntekijä!totesi!haastattelunsa!

aikana,!ettei!hän!halua!olla!virkamies.!

Seurakunnan!työntekijöillä!tuntuu!olevan!vahva!halu!olla!osa!kirkkoa,!joka!on!yhteisö.!Silti!nähdäkseni!

seurakunnan!viestintä!kuten!myös!sen!toimintatavat!ja!Hkulttuuri!liittyvät!enemmänkin!virkamieskirkkoon,!

jossa!työntekijät!nähdään!seurakuntalaisten!yläpuolella!eikä!heitä!osallisteta!toimintaan!–!eikä!heidän!

aloitteestaan!lähteneeseen!toimintaan!osallistuta.!

Viestinnän!toteutukseen!liittyen!yhteisöllisyys!mainittiin!Kallion!kirkossa!järjestettävien!niin!sanottujen!

hiljaisen!rukouslaulun!messujen!yhteydessä.!Messun!säännöllisistä!kävijöistä!monet!myös!osallistuvat!

rukouslaulukuoron!toimintaan.!Joillain!messuun!osallistuvilla!ihmisillä!on!ylläpitäjän!oikeudet!seurakunnan!

FacebookHsivulle,!ja!he!jakavat!rukouslaulumessun!viestejä!ja!tapahtumia!sivulla.!Hiljainen!

rukouslaulumessu!onkin!Kallion!seurakunnan!FacebookHsivun!levitetyintä!ja!nähdyintä!sisältöä.!!

Samoin!Alppilan!kirkossa!lauantaisin!tarjottavat!brunssit!ovat!syntyneet!seurakuntalaisten!aloitteesta,!

ovat!kävijämäärältään!yksi!seurakunnan!suosituimmista!tapahtumista!ja!yhteisöllisesti!tehty!brunssin!

FacebookHsivu!on!viestinnän!kartoituksen!perusteella!koko!seurakunnan!suosituin!FacebookHkanava.!

Kiinnostavaa!onkin,!että!vaikka!näissä!molemmissa!tapauksissa!nimenomaan!yhteisöllisesti!tuotettu!

viestintä!on!suosittua!ja!myös!äärettömän!tehokasta,!ei!seurakunnassa!ole!systemaattisesti!haluttu!ottaa!

käyttöön!tätä!toimintatapaa!muussa!toiminnassa!tai!viestinnässä.!

Yhteenvetona!yhteisöllisyydestä!totean,!että!se!näyttäytyi!haastatteluaineistossa!useasta!näkökulmasta.!

Toisaalta!se!nähtiin!sisällöllisenä!tai!imagollisena!elementtinä!niin,!että!mahdollistamalla!kaikkien!
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osallistumisen!seurakunta!näyttää!ulospäin!aidosti!ja!monipuolisesti!itseltään.!Yhteisöllisyydestä!puhuttiin!

myös!synonyyminä!projekteissa!ja!tilaisuuksien!järjestelyissä!tehdylle!työlle!ja!yhteiselle!vastuunkannolle.!

Lisäksi!se!liitettiin!kalliolaiseen!arvomaailmaan,!jossa!hyväksytään!erilaisuus!ja!sosioekonominen!ja!

kulttuurinen!moninaisuus.!Haastatteluissa!nostettiin!myös!esiin,!että!olemalla!yhteisöllinen!ja!näyttämällä!

erilaiset!kasvonsa!seurakunta!pystyy!myös!haastamaan!siihen!yhdistettyjä!ennakkokäsityksiä!ja!mielikuvia!

ja!rikkomaan!rajoja!tätä!kautta.!Joissain!kommenteissa!tuotiin!myös!esiin!tasaHarvoa!korostavaa!yhteisön!ja!

yhteisöllisyyden!näkemystä,!jossa!seurakunta!ei!ole!virasto!tai!virkamieskirkko!vaan!yhteisö,!jonka!jäsenet!

ovat!tasaHarvoisia!keskenään.!Subjektiivinen!kokemukseni!on,!ettei!tämä!näkökulma!ole!kuitenkaan!vielä!

valtavirtaa!seurakunnassa,!ja!monet!sen!toimintatavoista!suorastaan!estävät!yhteisöllisyyden!syntyä.!

Voidaan!myös!ajatella,!että!edellisen!osion!seurakuntalaisten!toimintakulttuurista!kertovat!havainnot!

vahvistavat!tätä!näkökulmaa.!

!

6.3(”Se(on(ihana(symboli”(–(herttaiset(seurakuntalaiset(puuhastelevat(bloginsa(

parissa(

Kallion!kulma!Hblogista!ei!tullut!loppuhaastatteluissa!eikä!muutenkaan!koko!tutkimuksen!ajan!mitään!

varsinaisesti!negatiivista!palautetta;!sen!perustamiseen!tai!olemassaoloon!sinällään,!visuaaliseen!ilmeeseen,!

nimeen,!käytettävyyteen!tai!mihinkään!muuhunkaan!ominaisuuteen!liittyen.!

Blogi!saa!kautta!linjan!kehuja,!ja!sitä!pidetään!suorastaan!herttaisena,!lapsenomaisen!ihanana!

puuhasteluna,!jota!on!mukava!seurata!sivusta.!Sitä!ei!missään!vaiheessa!kuvailla!osana!seurakunnan!

kokonaisviestinnän!kovaa!ydintä!eikä!sitä!pidetä!strategisesti!tärkeänä:!se!ei!ole!osa!seurakunnan!

viestintästrategiassa!esitettyä!kokonaisuutta.!

Tämä!näkökulma!tuli!esiin!useissa!haastatteluissa,!ja!myös!lempeän!vähättelevässä!suhtautumisessa!

blogiin,!jota!arvosteltiin!yhdessä!haastattelussa!näin:!
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“Sen#ei#pitäisi#olla#joku#seurakuntalaisten#oma#pieni#blogi,#sen#pitäisi#olla#meidän#seurakunnan#

ykkösblogi#ja#juttu#(...)#kun#sitä#nostetaan,#ei#saa#olla#sillai#että#“hei,#nyt#annan#seurakuntalaistenkin#puhua”,#

niinku#(se#olisi#jotain)#alkoholistien#päivätoimintaa,#“katsokaa,#miten#hienosti#he#tekee#juttuja.”!(työntekijä)!

Blogin!roolia!osana!seurakunnan!viestintää!rajoitetaan!osittain!aktiivisesti!(esimerkiksi!sitä!ei!ole!

nostettu!esiin!seurakunnan!verkkosivuilla)!ja!osittain!passiivisesti,!esimerkiksi!siihen!ei!kirjoiteta!tai!sen!

sisältöjä!ei!jaeta.!

Sisällön!suhteen!ainoa!kehittävä!palaute!tuli!keskusteluissa!ValomerkkiHverkkopalvelun!toimituksen!

kanssa,!jossa!toimituksen!edustajat!näkivät!blogin!suotuisan!kehityssuunnan!saman!tyyppisenä!kuin!heidän!

oma!palvelunsa,!eli!enemmän!yleisHkalliolaisena!tai!yleisHkaupunkilaisena!verkkojulkaisuna,!johon!

esimerkiksi!haluttaisiin!testejä!tai!kilpailuja!ja!josta!seurakuntalaisuus!ja!uskonnollisuus!kannattaisi!

kävijämäärien!toivossa!häivyttää!enemmän!takaHalalle.!Koimme,!että!tämä!palaute!liittyi!enemmän!siihen,!

ettemme!vielä!osanneet!artikuloida!blogin!roolia,!positiota!ja!funktiota!selkeästi;!nyt!ajattelen,!ettei!blogin!

merkityksellisyys!todellakaan!ole!sen!lukijamäärissä,!vaan!siinä,!että!se!antaa!äänen!ja!subjektin!aseman!

joukolle!ihmisiä,!joilla!tätä!ei!ole!aiemmin!ollut.!

Blogista!puhuttiin!haastatteluissa,!ja!usein!sitä!kuvattiin!merkityksellisenä,!koska!se!symboloi!jotain!

tärkeää,!muun!muassa!näin:!

“Se#on#ihana#symboli,#riippumatta#siitä,#mitä#se#on.#Se#on#aivan#ihana#symboli,#jostain#isommasta.#Että#

ihmiset#tekee#seurakuntalaislähtöisesti,#jonka#pitäisi#olla#itsestään#selvyys.#Ihmiset#tekee#paikallisesti,#oman#

osaamisensa#ja#erityisosaamisensa#kautta.#Oman#elämänpiiriasiantuntijuutensa#kautta.#Ihmiset,#jotka#

elävät#kalliolaiselämää#de#facto.#Tähän#yhdistettynä#se,#että#se#on#oikeesti#hyvä.#Parasta#mitä#meillä#on,#

voisi#sanoa.”#(työntekijä)#

“Iso#kysymys#on,#miksi#toi#ei#ole#meidän#kaikkien#nettisivujen#ja#systeemien#etusivulla#koko#ajan?”#

(työntekijä)!
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“Siinä#näkyy#myönteisellä#tavalla#mukava#pienuus#ja#aitous#(...)#pienuus#tai#kömpelyys,#mut#ei#tule#

sellainen#fiilis,#että#joku#McDonald’s#on#ostanut#jostain#toimistosta#viestintäpalvelua.”!(työntekijä)!!

“Huipputuote#(...)#musta#se#on#signaali#viestinnän#uudesta#monimuotoistumisesta,#suunnan#

vaihtumisesta,#kuka#on#se#viestijä#ja#ketkä#ovat#subjekteja#ja#sen#jutun#omistajia.”#(työntekijä)!

Itse!pohdin!myös!blogin!roolia!ja!vaikutusta!tutkimuspäiväkirjassani.!Tämä!ote!kuvaa!myös!

pettymyksen!tunteita,!joita!koin!blogin!jäädessä!marginaaliin!seurakunnan!viestinnässä:!!

“Odotin,#että#seurakunta#hyödyntäisi#blogiamme#enemmän#ja#ottaisi#siitä#kaiken#irti.#Vaan#se#on#ollut#

tosi#vähäistä.#Muutamat#yksittäiset#työntekijät#ovat#tehneet#hienoja#kirjoituksia,#mutta#blogia#ei#ole#

esimerkiksi#linkattu#seurakunnan#nettisivuille.#Se#tuntuu#omituiselta,#kun#toisaalta#juuri#nyt#kysellään#kuinka#

seurakunta#voisi#tavoittaa#ihmisiä.#Ja#tässä#me#nyt#joudumme#kutsumaan#seurakuntaa#meidän#

seurakuntalaisten#joukkoon.”#

Blogia!siis!pidettiin!merkityksellisenä!sen!symboliarvon!vuoksi,!toisaalta!myös!sen!konkreettisen!

tekemisen!vuoksi.!On!ristiriitaista,!että!vaikka!blogia!tunnuttiin!pitävän!erinomaisen!hyvänä!projektina,!on!

sen!merkitys!seurakunnan!kokonaisviestinnässä!jäänyt!pieneksi.!Aineistosta!käy!esimerkiksi!ilmi,!miten!

työntekijät!lupaavat!useaan!kertaan!kirjoittaa,!mutta!lopulta!eivät!lähetä!tekstiä,!vaikka!heiltä!niitä!

muistutetaan!useaan!kertaan.!Heidän!osallistumisensa!on!jäänyt!vähäiseksi:!tutkimusajanjaksolla!blogissa!

julkaistuista!jutuista!vain!seitsemän!on!työntekijöiden!kirjoittamaa.!Työntekijöiltä!on!tullut!yhteydenottoja!

blogiin!muutaman!kerran,!ja!useimmiten!yhteydenoton!tavoitteena!on!saada!seurakuntalaiset!

kirjoittamaan!blogiin!jostain!työntekijöiden!järjestämästä!tilaisuudesta!tai!toiminnasta!ja!markkinoimaan!

sitä!heidän!kanssaan.!

Lisäksi!leimallista!on,!että!seurakunnan!viestinnän!strategiaa!kuvaavassa!vihkosessa!blogia!ei!mainita!

osana!seurakunnan!kokonaisviestintää!tammikuussa!2015!eikä!tammikuussa!2016!päivitetyssä!versiossa.!
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Toisaalta!sellaiset!seurakuntalaiset,!jotka!ovat!itse!aktiivisia!vapaaehtoistyöntekijöitä,!ovat!käyttäneet!

blogia!viestinnässä.!Näistä!sisällöistä!voidaan!mainita!esimerkiksi!Kallion!kantaattikuoroon,!Alppilan!

PäiväkansaHryhmään!tai!Hakaniemen!markkinoiden!toritapahtumaan!liittyvät!sisällöt.!(Katso!Kallion!kulma!H

blogi!esim.!5.11.2015,!27.11.2015,!10.12.2015,!2.2.2016,!31.3.2016,!20.4.2016)!

Yhteenvetona!voidaan!siis!sanoa,!että!blogi!sai!pääosin!kiittävää!palautetta!projektin!aikana!ja!

loppuhaastatteluissa,!mutta!siitä!huolimatta!se!ei!noussut!merkittävään!asemaan!seurakunnan!

kokonaisviestinnässä.!Sanojen!ja!tekojen!välinen!ristiriita!on!merkittävä.!En!suoraan!pysty!aineiston!

perustella!päättelemään,!miksi!näin!on.!Kuitenkin!arvelen,!että!tämä!liittyy!toimintakulttuuriin,!jossa!

seurakuntalaisten!rooli!yleisönä!ja!vastaanottajana!on!vielä!vahva,!eikä!aktiivisuuteen!ja!itsenäiseen!

toimintaan!ehkä!vielä!osata!suhtautua.!Punaisen!ristin!kehittämispäällikkö!Tapani!Tulkki!kirjoitti!aiheesta!

blogissaan!(2016),!ja!totesi:!!

“...vapaaehtoistehtävissä#toimii#huomattava#määrä#ihmisiä,#joiden#koulutusT#ja#osaamistaso#on#

korkeampi#tai#vähintään#yhtä#korkea#kuin#järjestötyöntekijöiden.”#

Näin!on!usein!myös!seurakunnissa,!jossa!teemaa!on!sivunnut!blogissaan!espoolainen!Jouni!Liimatainen!

(2015).!Hän!kertoo!kokemuksistaan!Espoon!tuomiokirkkoseurakunnassa,!jossa!kesti!vuoden!ennen!kuin!

hänelle!annettiin!päivitysoikeus!seurakunnan!FacebookHsivulle.!Kirjoituksessaan!“Anteeksi!–!lusikkani!on!

sopassanne”!Liimatainen!toteaa:!

“...#jos#ihminen#osaa#esimerkiksi#ammatikseen#tiedottaa,#toimia#graafisena#suunnittelijana,#lapsityössä#

tahi#ihan#missä#tahansa#ammatissa,#niin#kyllä#hän#osaa#tehdä#sitä#seurakunnassakin.#Annetaan#vastuuta,#

annetaan#valtaa#–#siinä#on#toimivan#vapaaehtoisuuden#resepti.”#

Monet!aktiivisesti!vapaaehtoistyötä!tekevät!toimijat!ovat!siis!kokeneet,!ettei!heille!anneta!heidän!

osaamistaan!tai!kykyjään!vastaavia!tehtäviä.!Tämä!lienee!näin!myös!kirkon!piirissä.!

!
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6.4(Vastaukset(tutkimuskysymyksiin(

Tärkeimmät!havaintoni!tutkimusaineistosta!liittyvät!seurakunnan!viestinnälliseen!asetelmaan,!joka!on!

jakautunut!työntekijöiden!ja!seurakuntalaisten!erillisiin!ryhmiin.!Yhteisöllisyys!mielletään!toisaalta!

työnjaolliseksi!kysymykseksi!eri!projekteissa,!toisaalta!siitä!puhutaan!vastaparina!virkamieskirkolle!tai!

virastomaisuudelle,!mutta!puheessa!esiin!tuleva!ymmärrys!yhteisöllisyyden!merkityksestä!ei!näy!vielä!

käytännössä.!Samoin!Kallion!kulma!Hblogi!saa!haastatteluissa!pelkästään!positiivista!palautetta,!mutta!

myönteinen!suhtautuminen!ei!ainakaan!toistaiseksi!ilmene!niin,!että!blogia!pidettäisiin!osana!seurakunnan!

kokonaisviestintää.!

Seuraavaksi!esittelen!aineistosta!saatavia!vastauksia!tutkimuskysymyksiini.!

!

Mikä!on!Kallion!seurakunnan!digitaalisen!oman!median!viestinnän!nykytila!ja!mitkä!koetaan!sen!

tärkeimmiksi!kehitystarpeiksi?!

Kallion!seurakunnan!digitaalisen!oman!median!viestintä!heijastaa!organisaation!nykytilaa,!jossa!

seurakunnan!työntekijät!ja!seurakuntalaiset!ovat!ajoittain!omia,!erillisiä!saarekkeitaan.!Seurakunta!

käsitteenä!tarkoittaa!joskus!enemmänkin!seurakunnan!työntekijöitä!kuin!itse!seurakuntalaisia.!Tämä!näkyy!

siinä,!että!seurakuntalaisia!ei!aina!oteta!mukaan!tai!osallisteta!viestinnän!tekemiseen!niin!paljon!kuin!olisi!

mahdollista:!heitä!ei!kutsuta!mukaan!suunnittelemaan!tai!toteuttamaan!viestintää.!Seurakuntalaisten!

näkökulmat!tai!kokemukset!voisivat!näkyä!viestinnän!sisällöissä!nykyistä!enemmän.!Samaan!aikaan!

seurakuntalaisten!itsensä!toteuttama!viestintä!on!monella!tavalla!vaikuttavaa!ja!tehokasta,!vaikka!se!on!

myös!satunnaista!ja!usein!suunnittelematonta.!Voidaan!kuitenkin!päätellä,!että!seurakuntalaisten!

osallistaminen!toiminnan!suunnitteluun!ja!siitä!viestimiseen!voi!olla!toimiva!tapa!lisätä!seurakunnan!

viestinnän!tavoittavuutta!ja!koskettavuutta.!Viestinnällä!olisi!mahdollisuus!luoda!uutta!toimintakulttuuria,!

ja!tehdä!siitä!yhteisöllisempää.!Seurakuntalaisten!keskuudessa!olevaa!viestintäosaamista!ei!hyödynnetä!

juurikaan!eikä!viestinnän!tärkeimpiä!projekteja!toteuteta!seurakuntalaisten!kanssa!niin,!että!niihin!
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liittyvään!työhön!saisi!osallistua.!Seurakuntalaiset!ovat!monesti!työntekijäorganisaation!tiedottavan,!

yksisuuntaisen!viestinnän!objekteja.!Viestintä!näyttää!tähtäävän!heidän!toimintansa!ohjaamiseen,!

esimerkiksi!seurakuntalaisten!saamiseen!paikalle!tilaisuuksiin!ja!tapahtumiin,!joita!työntekijät!ovat!heille!

järjestäneet!–!usein!selvittämättä,!olisiko!toiminnalle!tarvetta!tai!kysyntää.!

Edellä!kuvatun!perusteella!tärkeimmiksi!koetuiksi!kehitystarpeiksi!nostaisin!yhteisöllisyyden!lisäämisen,!

seurakuntalaisten!aktiivisen!ja!systemaattisen!osallistamisen!sekä!seurakuntalaisnäkökulman!tuomisen!

viestinnän!sisältöihin.!Nämä!ovat!pitkälti!samoja!asioita,!kuin!mitä!tutkimuksen!interventiossa!tavoiteltiin.!

!

Millaisia!rakenteita!ja!toimintatapoja!blogiHinterventio!tekee!näkyväksi,!miten!blogi!rakentaa!yhteisöä!ja!

yhteisöllisyyttä?!

Blogin!tuottaminen!teki!näkyväksi!sen,!että!seurakunnan!työntekijöiden!on!vaikeaa!tehdä!yhteistyötä!ja!

tuottaa!viestintää!yhdessä!seurakuntalaisten!kanssa.!Erityisen!ongelmalliselta!näyttää!asetelma,!jossa!

seurakuntalaiset!itse!ovat!suunnitelleen!toimintaa,!johon!he!kutsuvat!työntekijöitä!mukaan.!

Tutkimusajanjaksolla!blogissa!julkaistiin!104!kirjoitusta,!joista!seurakunnan!työntekijät!ovat!kirjoittaneet!

seitsemän!kappaletta,!kirjoittajia!oli!yhteensä!neljä.!Työntekijöitä,!joita!seurakunnassa!noin!noin!

neljäkymmentä,!on!kutsuttu!mukaan!tekemään!blogia!monilla!eri!keinoilla:!heille!on!käyty!esittelemässä!

blogia!ja!sen!toimintaHajatusta,!yksittäisiin!työntekijöihin!on!oltu!yhteydessä!useasti!ja!pyydetty!heiltä!omiin!

kiinnostuksen!kohteisiin!tai!työalaan!liittyviä!kirjoituksia.!Seurakuntaneuvoston!kautta!on!esitetty!toiveita,!

että!työntekijät!osallistuisivat.!Seurakunnan!johtoryhmän!tilaisuuksissa!on!kerrottu!blogista!ja!kutsuttu!

työntekijöitä!kirjoittajiksi!mukaan!ja!vielä!seurakunnan!sihteerin!avustuksella!on!välitetty!tietoa!ja!pyyntöjä!

sähköpostilla!koko!henkilökunnalle.!Seurakunnan!johtoa!on!pyydetty!toimimaan!esimerkkinä!ja!

kirjoittamaan.!Seurakuntaneuvoston!asettamissa!työryhmissä!on!puhuttu!blogin!puolesta,!esitelty!sitä!ja!

kutsuttu!mukaan!työhön.!Mikään!näistä!toimenpiteistä!ei!tunnu!tuottaneen!näkyvää!tulosta,!jos!arvioimme!

tuloksellisuutta!yllä!esitettyjen!lukujen!valossa.!



! 76!

Voin!vain!arvella!syitä!tähän.!Haastatteluaineistossa!tuli!esiin,!että!kirkon!työkulttuuri!koetaan!usein!

sellaiseksi,!ettei!omaan!työnkuvaan!kuuluvista!tehtävistä!välttämättä!haluta!poiketa.!Erään!haastateltavan!

mukaan!saattaa!olla!tuloksellisinta!antaa!työmääräys,!eikä!odottaa!työntekijöiden!osallistuvan!ikään!kuin!

omasta!halustaan.!Tämä!tilanne!on!ongelmallinen!kahdesta!syystä:!uudessa!someHajan!viestintäkulttuurissa!

on!luontevaa!ajatella,!että!jokainen!voi!olla!media.!Näin!ollen!on!selvää,!että!viestintä!ei!kuulu!vain!

tiedottajalle!tai!viestintäosastolle,!vaan!että!kaikki!viestivät,!esimerkiksi!kirjoittamalla!blogiin.!Toisekseen!

tiukat!näkemykset!omien!työroolien!rajoista!eivät!ole!missään!mielessä!hedelmällisiä,!jos!seurakunnasta!

halutaan!rakentaa!avoimesti,!läpinäkyvästi!ja!vuorovaikutteisesti!viestivä!yhteisö.!Muun!muassa!Oulunkylän!

seurakunnassa!on!tehty!kokeilu,!jossa!jokaisen!työntekijän!työnkuvaan!kuuluu!5!prosenttia!viestintää.!

Tällainen!malli!saattaisi!osaltaan!auttaa!sitä,!että!viestintä!nähtäisiin!osana!jokaisen!työntekijän!työtä.!

Saattaa!olla,!että!seurakunnissa!ei!koeta,!että!viestintä!kuuluu!muille!kuin!tiedottajille,!ja!siksi!työntekijät!

eivät!koe!voivansa!osallistua.!Myös!johdon!esimerkin!puuttuminen!on!valitettavaa.!Vaikka!työmääräyksen!

voimin!bloggaaminen!kuulostaakin!aluksi!hieman!erikoiselta,!saattaisi!se!olla!myös!toimiva!tapa!saada!

toiminta!alkuun.!Kenties!tällä!tavoin!ohjaamalla!saadaan!työntekijät!edes!kokeilemaan!bloggaamista,!ja!

siten!murretaan!osa!ennakkoluuloista.!

Yhdessä!haastattelussa!tuotiin!esiin,!että!seurakunnan!työntekijät!saattavat!joko!aktiivisesti!tai!

passiivisesti!estää!seurakuntalaisten!osallistumista!seurakunnan!toimintaan.!Jossain!määrin!blogiHprojekti!

on!kohdannut!näitä!molempia.!Aktiiviselta!vaikuttaa!esimerkiksi!se,!ettei!blogia!nosteta!esiin!seurakunnan!

verkkosivuilla.!Blogin!yksittäisiä!artikkeleita!on!kuitenkin!huomioitu!satunnaisesti!muun!muassa!

seurakunnan!uutiskirjeessä!tai!seurakunnan!nettisivujen!uutisissa.!Seurakunnan!työntekijät!ja!johto!eivät!

näytä!mieltävän!blogia!seurakunnan!viestinnän!tärkeimpien!kanavien!tai!prosessien!joukkoon.!Blogia!ei!ole!

huomioitu!esimerkiksi!seurakunnan!viestintästrategiaa!kuvaavassa!vihkosessa!tässä!roolissa.!Passiivisesti!

blogin!toimintaa!on!estetty!tai!hidastettu!juurikin!olemalla!osallistumatta!sen!tuotantoon!tai!sen!sisältöjen!

levitykseen!tai!esimerkiksi!lupaamalla!kirjoittaa,!mutta!lukuisten!pyyntöjen!ja!uusien!lupausten!jälkeen!

tekstejä!ei!kuitenkaan!ole!tullut.!Kenties!tärkein!passiivisen!estämisen!muoto!on!ollut!se,!ettei!blogia!ole!
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legitimoitu!ottamalla!sitä!osaksi!seurakunnan!virallista!viestintää,!kanavaksi!ja!toimintatilaksi!muiden!

joukossa.!

Blogi!on!kuitenkin!onnistunut!tavoitteessaan!rakentaa!yhteisöä.!Ensinnäkin!sinne!on!kirjoittanut!

yhteensä!yli!20!ihmistä,!ja!yksittäisten!juttujen!lukijamäärät!vaihtelevat!muutamista!kymmenistä!useisiin!

satoihin,!jopa!yli!tuhanteen.!Blogin!eri!kanavat,!erityisesti!Instagram,!ovat!aktiivisia.!Menestystä!ei!

kuitenkaan!voi!mitata!vain!tuotettujen!juttujen!tai!kirjoittajien!lukumäärällä.!Ensisijaisesti!ajattelen,!että!

blogin!tekemisen!tuoma!omistajuuden!ja!voimaantumisen!tunne!heijastuu!myös!yhteisöön!vahvistaen!ja!

lujittaen!sitä.!Tämän!seurauksena!seurakuntalaiset!ovat!alkaneet!toimia!aktiivisemmin!ja!itsevarmemmin!

seurakunnassa.!Tästä!on!seurannut!positiivisuuden!vahvistava!kierre,!jonka!myötä!on!alettu!toimia!yhdessä,!

suunnitella!toimintaa!ja!toteuttaa!sitä.!

!

Millaisia!vaikutuksia!interventiolla!seurakunnan!viestintään!oli?!

Jos!tarkastellaan!seurakunnan!työntekijöiden!tekemää!viestintää,!on!blogin!näkyvä!vaikutus!tällä!

aikavälillä!vähäinen.!Vähäiset!onnistumiset!seurakunnan!työntekijöiden!kutsumisessa!osaksi!blogia!on!

vaikein!tutkimuksessa!esiin!noussut!kysymys.!Toisaalta!voi!olla,!että!muutos!toimintatavoissa!on!niin!

hidasta,!ettei!se!vielä!tällä!aikavälillä!näy.!

Voi!myös!olla!mahdollista,!että!Kallion!kulma!Hblogi!on!tahtomattaan!joutunut!jonkinlaiseksi!objektiksi,!

jonka!kautta!seurakunnan!työntekijät!käsittelevät!Kallion!seurakunnan!väistämätöntä!muutostarvetta!ja!

sen!toimintaympäristön!murrosta.!Blogi!edustaa!osaltaan!muutosta,!tuntematonta!ja!epävarmaa!

tulevaisuutta!sekä!uusia,!kenties!vaikeiksi!koettuja,!työtapoja!ja!muuttuvaa!toimintakulttuuria.!Väistämättä!

se!edustaa!myös!vallan!siirtymistä!pois!työntekijöiltä!seurakuntalaisille:!päätöksiin,!suunnitteluun,!

toteutukseen!ja!toimintaan!vaikuttaa!nyt!myös!muita!ihmisiä.!Olen!kuitenkin!toiveikas,!sillä!on!mahdollista,!

että!kun!negatiivisia!muutokseen!liittyviä!tunteita!on!käsitelty!suhteessa!blogiin,!löytyykin!yllättäen!

tulevaisuudessa!joku!tapa!toimia!yhteisöllisemmin!jossain!toisessa!kontekstissa.!Voi!olla,!että!blogiin!ja!
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kenties!sen!tekijöihinkin!henkilöinä!on!nyt!projisoitu!niin!paljon!muutosvastarintaa!ja!ristiriitaisia!tunteita,!

että!on!mahdotonta!toimia!blogin!puitteissa!yhteisöllisesti.!Blogi!ei!silti!ole!ollut!turha!tai!sen!

rakentamiseen!tehty!työ!hukkaan!heitettyä.!Jos!uudenlainen!yhteisöllinen!toimintaH!ja!viestintäkulttuuri!

saadaan!itämään!Kallion!seurakunnassa,!on!blogin!raivaama!tie!ollut!siinä!todennäköisesti!jossain!roolissa.!

Blogilla!saattaa!siis!olla!vaikutuksia,!jotka!nähdään!vasta!myöhemmin.!

!

Muita!havaintoja:!Tärkein!tulos!oli!yllättävä!!

Ehdottomasti!tärkein!blogin!aikaansaama!vaikutus!oli!kuitenkin!sellainen,!mitä!en!osannut!ennakoida!

tutkimusta!aloittaessani.!Blogin!myötä!me!sisällöntuottajat!ja!tekijät!saimme!merkittäviä!kokemuksia!siitä,!

että!seurakuntalainen!on!oikeutettu!toimimaan!omana!itsenään!omassa!seurakunnassaan!myös!

vastuullisissa!ja!tärkeissä!projekteissa!eikä!vain!avustavassa!roolissa!työntekijöille.!Tämä!voimaantuminen!

alkoi!kyteä!syksyllä!2015,!ja!sitä!kuvaavat!hyvin!blogissa!julkaistut!tekstit!seurakuntalaisuudesta!sekä!useat!

keskustelut!aiheesta.!

Tutkimuksen!kiinnostavin!anti!liittyy!virtuaalisessa!tilassa!tapahtuneen!voimaantumisen!ja!uuden!

seurakuntalaislähtöisen!toimintakulttuurin!valumiseen!käytäntöön.!Tähän!liittyy!myös!onnekas!sattuma,!

jonka!kautta!pääsimme!kokeilemaan!aktiivisuutta!käytännössä.!Samalla!kun!me!blogiyhteisön!jäsenet!

aloimme!mieltää!itsemme!aktiivisina!omistajina!ja!toimijoina!seurakunnassa,!Alppilan!kirkon!silloinen!

toiminnanjohtaja!Kari!Latvus!jätti!tehtävänsä!ja!siirtyi!uuteen!työpaikkaan.!Tällöin!toinen!blogin!perustajista,!

Anu!Rask,!nimettiin!väliaikaisesti!osaHaikaiseksi!työntekijäksi!Alppilan!kirkolle.!Uuden!toiminnanjohtajan!

rekrytointi!oli!vasta!alkamassa!ja!sen!ennakoitiin!kestävän!useita!kuukausia.!Anu!Raskin!vastuulla!oli!

virallisesti!Alppilan!kirkon!kahvilan!toiminta!sekä!lauantaiHbrunssien!järjestäminen!helmikuusta!

toukokuuhun!2016.!Tänä!aikana!kirkolla!ei!ollut!virallista!toiminnanjohtajaa.!

Anun!rooli!muuttui!siis!mielenkiintoisesti:!hän!oli!seurakuntalaisvallankumouksen!hengessä!bloggaava!

seurakunnan!jäsen!ja!nyt!yllättäen!samaan!aikaan!Alppilan!kirkon!osaHaikainen!työntekijä.!Teologian!
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opiskelijana!Anulla!on!myös!syvällinen!ymmärrys!seurakunnallisesta!työstä!ja!hän!suhtautui!

kunnianhimoisesti!ja!motivoituneesti!tehtäviinsä!Kallion!seurakunnassa.!Anu!Raskin!uuden!työroolin!

ansiosta!blogin!ympärille!syntynyt!pieni!seurakuntalaisyhteisö!pääsi!osallistumaan!ja!vaikuttamaan!Alppilan!

kirkossa!tapahtuvaan!toimintaan!aivan!uudella!tavalla.!

Aiemmin!seurakuntalaiset!olivat!menneet!esimerkiksi!toiminnanjohtajan!tai!jonkun!muun!työntekijän!

luo!kertomaan!toiveistaan.!Nyt!meillä!ei!ollut!ketään,!jolta!pyytää!–!vaan!jouduimme!ja!pystyimme!itse!

järjestämään!toimintaa.!Tilanne!oli!toisaalta!hämmentävä,!ja!joissain!asioissa!jäimme!aluksi!odottelemaan,!

että!joku!työntekijä!tulisi!opastamaan!tai!johtamaan!meitä.!Tilanteessa!oli!paljon!samaa!kuin!blogiprojektin!

alkaessa!vuonna!2014,!jolloin!kesti!hetken!aikaa!ymmärtää,!että!voisimme!vain!alkaa!toteuttaa!blogia!–!

meidän!ei!tarvitse!odottaa,!että!työntekijät!tulevat!antamaan!meille!luvan.!Melko!nopeasti!rohkaistuimme!

toimimaan!ja!kantamaan!vastuuta!itse.!Aloimme!yhdessä!suunnitella!erilaista!käytännön!toimintaa!kirkolle.!

Tässä!aktiivisuudessa!blogilla!oli!tärkeä!vaikutus.!Emme!olisi!pystyneet!ottamaan!vastuuta!Alppilan!kirkon!

toiminnasta,!jos!emme!olisi!harjoitelleet!aktiivista!toimijuutta!ensin!blogissa.!Blogin!puitteissa!visiomme!

siitä,!että!olemme!omistajia!ja!toimijoita!kypsyi,!ja!tämän!pitkän!prosessin!tuloksena!pystyimme!käymään!

käytännön!työhön.!Anu!Raskin!saama!työpaikka!ja!asema!mahdollisti!koko!yhteisön!vision!toteuttamisen!

käytännössä.!

Itseohjautuva!johtajuus!on!tuottanut!mielenkiintoisia!uusia!avauksia!kevään!aikana.!Alppilan!kirkon!

kahvila!sisustettiin!Anu!Raskin!ja!seurakuntalaisten!johdolla!talven!ja!kevään!aikana.!Kahvilan!tuoleina!ja!

pöytinä!toimineet,!kirkon!kellarista!aikanaan!löytyneet!ikivanhat!puutarhakalusteet!hävitettiin!uusien!

tyylikkäiden!pöytien!ja!tuolien!tieltä.!Tila!valaistiin!uusilla!lampuilla,!sohvat!päällystettiin!uudelleen.!

Kahvilan!tarjoilut!uudistuivat!ja!kahvilaan!lanseerattiin!muun!muassa!omat!itse!tehdyt!burgerit,!käsin!tehty!

suklaa!sekä!piiraat!ja!leivonnaiset.!Tätä!työtä!dokumentoitiin!blogissa!mm.!7.12.!ja!31.1.!

!
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!

Kuva#12:#Anu#Rask#mallaa#Alppilan#kirkon#kahvilan#uusia#lamppuja#kattoon.#Kuva:#projektissa#työskennellyt#

sisustussuunnittelija#Anna#Aromaa,#Kallion#kulma#TInstagramTtili.#

!

Kahvilan!kotoisuutta!haluttiin!lisätä!rakentamalla!tilaan!viherseinä,!mutta!seinän!kustannukset!olivat!

liian!korkeat.!Sen!sijaan!seinään!päätettiin!tilata!muraali!alppilalaiselta!taiteilijalta!Maikki!Rantalalta.!

Maalaus!toteutettiin!alkuvuodesta!2016.!Muraalin!myötä!Alppilan!kirkon!kahvila!sai!uuden!visuaalisen!

ilmeen!ja!tunnuksen,!ja!sama!teema!toistuu!Kallion!kulma!Hblogissa,!johon!tilattiin!muraaliaiheinen!uusi!

etusivun!banneri.!Muraali!lisäsi!aulan!kotoisuutta!ja!viihtyisyyttä!ja!se!sai!aikaan!paljon!keskusteluja,!

kertomuksia!ja!kokemuksien!jakoa.!

!
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!

Kuva#13:#Alppilan#kirkon#aulan#muraali.#Kuva:#Anu#Rask.#

!

Muraali!on!lisäksi!teemoiltaan!hyvin!symbolinen:!kaupungin!talojen!piipuista!versoo!uutta!ja!vehreää,!

viidakkomaista!ja!rehevää!lehvää.!Muraalin!kuvaHaiheet!symbolisoivat!mielestäni!monella!tavalla!myös!

aktiivisen!seurakuntalaisuuden!olemusta,!sen!pikkuhiljaa!tapahtuvaa!kasvua,!joka!lopulta!versoo!ja!

kietoutuu!joka!paikkaan.!Se!leviää!ympäristöönsä!kiemurrellen!ja!kaarrellen,!tehden!siitä!elinvoimaisen,!

kauniin!ja!kutsuvan.!Muraalista!tuli!talven!ja!kevään!aikana!tärkeä!symboli!Alppilan!kirkon!yhteisölle.!!

Kirkossa!kokoontuva!eläkeläisten!PäiväkansaHryhmä!oli!pitkään!toivonut,!että!heistä!otettaisiin!kirkon!

aulassa!yhteiskuva.!Tämä!toive!toteutui!keväällä!2016.!!

!
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!

Kuva#14:#Päiväkansa#Alppilan#kirkon#muraalin#edustalla.#Kuva:#Raisa#Ranta,#NoonTkollektiivi.#

!

Myös!muuta!uudenlaista!toimintaa!alettiin!vaalia.!Edellisenä!kesänä!kirkon!yläpihaa!elävöittänyt!

kaupunkiviljelijöiden!joukko!koottiin!yhteen!ja!heidän!projektiaan!hankaloittanutta!byrokratiaa!purettiin.!

Viljelyn!lisäksi!päätettiin!alkaa!elävöittää!Alppilan!kirkon!uudelleen!sisustettua!kahvilaa!järjestämällä!tiistaiH

iltaisin!IltateetHkeskustelusarja.!Seurakuntalaisvoimin!järjestetty!keskustelusarja!koostui!kahdeksasta!

iltatilaisuudesta,!joissa!oli!erilaisia!teemoja.!Keskustelujen!teemoja!pyrittiin!miettimään!mahdollisimman!

monelta!kannalta!niin,!että!eri!tilaisuudet!saattaisivat!kiinnostaa!täysin!erilaisia!kohderyhmiä.!

Yllämainitut!esimerkit!ovat!vaikuttavia!tarinoita!siitä,!kuinka!virtuaalinen!aktiivisuus,!toimijuus!ja!

voimaantuminen!siis!myös!siirtyvät!elävään!elämään!ja!alkavat!luoda!uutta!todellisuutta!ja!käytäntöjä.!

!
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6.5(Kehitysideoita(

Tutkimusprojektin!päättyessä!seurakuntalaisten!yhteisö!on!oppinut!paljon!seurakunnan!toiminnasta!ja!

saanut!myös!kokeilla!aktiivista!osallistumista,!erityisesti!Alppilan!kirkon!tiloissa.!On!tärkeää,!että!kaikki!

oppimamme!asiat!saadaan!hyödynnettyä!seurakunnan!toiminnan!kehittämiseksi.!!

Esitän!seuraavaksi!yhteistyössä!seurakuntalaisyhteisön!ja!erityisesti!Anu!Raskin!kanssa!ideoituja!

hankkeita,!joiden!avulla!kehitystyötä!voisi!jatkaa.!

!

#
Konsepti#

#
Tavoitteet,#mitä#
muuttaa#ja#kehittää#
#

#
Toteutus#

#
Aikataulu#

!

Kuvat#kertovat#tarinoita#
Instagramissa#–#
vuoroviikoin.###
#
Kallion!kulma!HInstagramin!

päivitys!vuoroviikoin,!joka!

viikolle!uusi!kuvaaja.!Tästä!

toimintatavasta!hyviä!

kokemuksia!Kirkko!

Suomessa!HInstagramHtilin!

päivityksessä.!Kuvien!ja!

lyhyiden!tekstien!tuottoon!

matalampi!kynnys!kuin!

bloggaamiseen.!

!

Luo!yhteisöllisyyttä!ja!

kokemuksia!yhdessä!

tekemisestä.!Antaa!

mahdollisuuden!kertoa!

omasta!näkökulmasta!ja!

elämästä.!!

!

Sopii!kaikille,!jotka!

pitävät!

valokuvaamisesta.!Myös!

henkilökunnassa!on!

monta!ihmistä,!jotka!

tiedetään!hyviksi!ja!

innostuneiksi!kuvaajiksi.!!

!

!

Selvitetään!

henkilökunnan!ja!(aluksi!

tuttujen)!

seurakuntalaisten!

joukosta!halukkaita!

isäntiä/emäntiä!tilille.!!

!

Opastetaan!

käyttöönotossa!ja!

käytössä.!Yhteinen!kickH

off!InstaHaamu!

sitouttamista,!ideointia!

ja!yhteistä!visiota!

varten.!!

!

!!

!

!

Aloitetaan!välittömästi!

jo!kesällä.!Instagram!on!

selvästi!nosteessa!ja!on!

seuratuin!Kallion!

kulman!somekanavista.!!

!

Blogimaailma#tutuksi#
ystävän#kanssa#yhdessä.#
#
Parityönä!bloggaaminen,!

työntekijä!ja!

seurakuntalainen!yhdessä.!!

!

Luo!yhteistyötä!

seurakunnan!

työtekijöiden!ja!

seurakuntalaisten!

välille.!!

!

Nostaa!esiin!yhteistyönä!

tehtäviä!asioita.!

!

!

!

!!

!

Selvitetään!

kirkkoherralta!

mahdollisuuksia!

toteuttaa,!mietitään!

yhdessä,!kuinka!

aloitetaan.!!

!

Pilotoidaan!ensin.!

!

!

Mahdollisuus!aloittaa!

syksyllä.!!
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!

Teemasarja#blogiin:#
Kotona#Kallion#kulmilla#–##
kerro#oma#tarina#ja#kutsu#
mukaan#seuraava#
kirjoittaja.##
#
Haasta!kaveri!Htyyppinen!

juttusarja.!Mietitty!esim.”!

Kallion!kulmilla”,!”Minun!

Kallioni”!tai!”Paikka!

Kalliossa”,!jossa!ihminen!

voisi!esitellä!jonkun!

itselleen!tärkeän!tai!

rakkaan!teeman,!paikan,!

asian.!Oman!vuoron!

jälkeen!tehtävänä!löytää!

seuraava!kirjoittaja.!

Tarvittaessa!Anu/Pia.!

!!

!

Madaltaa!kynnystä!

osallistua.!Konsepti!ja!

idea!pitää!määritellä!

tarkkaan,!jotta!tehtävä!

on!tarpeeksi!helppo!eikä!

rasita!ketään!

kohtuuttomasti.!!

!

Konseptia!mietittävä!ja!

ideoitava.!Luontevasti!

konseptia!voisi!miettiä!

isommalla!porukalla,!

jossa!mahdollisimman!

monenlaisia!ihmisiä!

paikalla.!!

!

!

”Töissä#saa#somettaa”#
#
”TyömääräysHmallin”!

lempeämpi!versio:!

Blogivuoro!kiertää!kerran!

kuukaudessa!seurakunnan!

työntekijöiden!tiimeissä.!!

!

Tiimi!yhdessä!miettii!

aiheen!ja!tuottaa!tekstin!

yhdessä!tai!valitsee!

keskuudestaan!

bloggaajan/bloggaajat.!!

!

Myös!tiimille!tuttuja!

seurakuntalaisia!voidaan!

pyytää!tekemään!kirjoitus.!

!

!

Madaltaa!kynnystä!

osallistua!blogin!

tuottamiseen.!Luo!

mahdollisuuksia!

yhdessä!tekemiseen!ja!

yhteyden!kasvamiseen!

seurakunnan!

työntekijöiden!ja!

seurakuntalaisten!

välillä.!!

!

Esitetään!ideaa!

kirkkoherralle!tai!

seurakunnan!

johtoryhmälle.!

Blogivuorolla!oleville!

työntekijöille!annettava!

selkeästi!lupa!ja!

mahdollisuus!tehdä!

blogityötä!työajalla.!!

!

Voidaan!pohjustaa!jo!

kesälläkin,!alkaa!

syksyllä.!!

!

Kallion#kulma#valloittaa#
(kirkkoL)maailmaa.#
#
Blogista!juttuvinkki!

kirkolliseen!mediaan,!

esimerkiksi!Kirkko!&!

Kaupunki!Hlehti.!!

!

Lisää!tietoisuutta!

blogista!ja!nostaa!sen!

profiilia.!Tätä!kautta!

nostaa!lukijamääriä!ja!

tekee!blogin!

houkuttelevammaksi!

mediaksi!sekä!

työntekijöiden!että!

seurakuntalaisten!

näkökulmasta.!Antaa!

uskottavuutta!blogille.!

!!

!

Pia!ja!Anu!tekevät!

juttuvinkin.!!

!

Ajoitus!loppukesällä,!

jolloin!toimitus!takaisin!

kesälomilta,!mutta!

muut!syksyn!kiireet!

eivät!vielä!ole!alkaneet.!
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!

Tarinoiden#virta#
#
Yhteisö!tuottaa!jatkuvasti!

tarinoita!seurakunnasta!ja!

elämästämme!Kalliossa!ja!

Alppilassa,!vaikka!ei!

teekään!sitä!meidän!

omissa!kanavissamme.!

Lanseerataan!oma/omia!

hashtageja,!joiden!avulla!

kokoamme!tarinat!omaksi!

virrakseen.!

#kallionkulmilla!tms.!!

!

!

Tuottaa!kokemusta!

sisäpiiriläisyydestä!niille,!

jotka!tunnistetta!

käyttävät.!Mahdollisuus!

koota!yhteen!laajemmin!

alueen!yhteisöön!

kuuluvien!ihmisten!

sisältöjä.!!

!

Ideoidaan!hashtageja!

yhdessä.!Poimitaan!

muutama!henkilö,!joille!

idea!esitellään!ja!joita!

pyydetään!toimimaan!

idean!”agentteina”!ja!

käyttämään!ja!tekemään!

tutuksi!hashtageja,!ml.!

Joitain!virallisia!tahoja.!!

!

Ideoidaan!kesän!aikana,!

lanseerataan!

välittömästi.!!

!

Ei#vain#viestintäkanava,#
vaan#temmellyskenttä.#
#
Seurakunnan!viestinnässä!

korostuu!digitaalisten!

alustojen!näkeminen!

kanavana:!niissä!

tiedotetaan!ja!välitetään!

viestejä.!Miten!saisimme!

digitaalisuuden!

hyödynnettyä!myös!

alustana,!jossa!voisimme!

toimia!yhdessä?!!

!

!

Seurakunnan!

kokonaisviestintä!

kehittyy!ja!laajentaa!

tavoittavuuttaan.!

Tuotannosta!tulee!

yhteisöllisempää!sekä!

prosesseiltaan!että!

sisällöiltään.!!

!

Johdon!tuella!

järjestetään!ja!

fasilitoidaan!työpaja,!

jossa!esitellään!

inspiroivia!esimerkkejä!

digitaalisuudesta!

kirkossa,!kolmannella!

sektorilla,!

kansalaisaktiivisuudessa!!

tai!yritysmaailmassa.!

Miten!Kallion!

seurakunta!voisi!

aktivoida!ympäröivää!

yhteisöä!mukaan!digiH

hankkeisiin?!!

!

!

!

Toteutetaan!ketteriä!

pilottihankkeita,!joita!

arvioidaan!ja!joiden!

pohjalta!kehitetään!

lisää.!!

!

!

Yhteisöllisyystyöpaja#
#
YhteissuunnitteluH

työpajan!toteutus,!jossa!

seurakuntalaiset!ja!

seurakunnan!työntekijät!

voisivat!yhdessä!käsitellä!

tutkimuksessa!esiin!

nousseita!näkökulmia!

sekä!työstää!ja!ideoida!

niihin!ratkaisuja!ja!keinoja.!!

!

!

Jakamalla!onnistumisen!

kokemuksia!ja!

työskentelemällä!

yhteisuunnittelun!

keinoin,!luodaan!uutta!

työkulttuuria,!

rakennetaan!yhteyksiä!

ja!kehitetään!toimintaa.!!

!

Selvitetään!seurakunnan!

johdon!kanssa!

kiinnostusta!toteuttaa!

työpaja.!Selvitetään!

mahdollisuus!ottaa!

mukaan!ulkopuolinen!

vetäjä,!jotta!lähtökohta!

olisi!mahdollisimman!

neutraali!kaikille.!

!

Talvikausi!2016–2017!

!

Taulukko#4:#Ideoida#ja#konseptipohjia#yhteisöllisyyden#ja#aktiivisen#seurakuntalaisuuden#tukemiseksi#Kallion#

seurakunnassa.#Pia#Pihlaja#ja#Anu#Rask.#! #
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7.(Pohdinta(ja(loppupäätelmät(

Tässä!osiossa!käyn!vielä!läpi!lopputyötutkimukseni!päätarkoituksen,!ja!sen!mitä!tutkimuksessa!tehtiin.!

Vedän!yhteen!tutkimuksen!tärkeimmät!tulokset!ja!esitän!kriittisen!arvion!siitä,!miten!tutkimus!onnistui!ja!

miten!itse!pystyin!toimintatutkimuksen!keinoin!edistämään!päämääriäni.!Esittelen!tutkimuksen!

tärkeimmän!teoreettisen!ja!käytännön!tasolla!näkyvän!annin!ja!aivan!lopuksi!pohdin!

jatkotutkimusmahdollisuuksia,!joista!tärkeimmät!kaksi!esittelen.!

!

7.1(Tutkimuksen(keskeiset(piirteet(ja(johtopäätökset(

Tutkimuksessa!perehdyin!ensin!Kallion!seurakunnan!viestintään!sen!omissa!digitaalisissa!kanavissa.!

Kartoitin!ja!mallinsin!seurakunnan!viestintää!ja!toteutin!sen!pohjalta!ymmärryksen!syventämiseen!ja!

toiminnan!kehittämiseen!pyrkivän!intervention,!Kallion!kulma!Hblogin!tuotannon.!Intervention!vaikutuksia!

tutkin!loppuhaastatteluissa!ja!omien!havaintojeni!kautta.!

Kontekstina!tutkimukselle!oli!digitalisaation!ja!median!murroksen!myötä!muuttunut!viestintäkulttuuri,!

jossa!viestintä!ei!enää!ole!erillinen!funktio!organisaatiossa,!vaan!olemassa!olon!muoto!ja!tapa!toimia.!

Organisaatiot!ja!yhteisöt!koostuvat!ihmisistä,!ja!organisaatio!elää!ja!hengittää!kun!sen!kaikki!jäsenet!ovat!

vuorovaikutuksessa!keskenään!ja!siihen!liittyvien!sidosryhmien!kanssa.!Tätä!kutsun!uudeksi!tai!

yhteisölliseksi!viestintäkulttuuriksi.!Siirtymä!kaksisuuntaisuuteen!ja!yhteisöllisyyteen!pois!hierarkkisesta!

ylhäältä–alas!tiedottavasta!kulttuurista,!näyttäisi!tutkimukseni!pohjalta!olevan!käynnissä!myös!Kallion!

seurakunnassa.!

Kallion!seurakunnasta!teki!erityisen!kiinnostavan!tutkimuskohteen!se,!että!se!on!toisaalta!osa!

laajempaa!kokonaisuutta,!Suomen!evankelisHluterilaista!kirkkoa,!jonka!yhteiskunnallinen!painoarvo!ja!

merkitys!vähenevät!jatkuvasti.!Kirkon!sisällä!Kallion!seurakunnan!erityispiirre!on,!että!se!on!yksi!kirkon!

harvoista!vähemmistöseurakunnista:!alle!puolet!alueen!asukkaista!on!sen!jäseniä.!Toisaalta!Kallio!ja!Alppila!

kaupunginosina!ovat!kulttuuriltaan!erityisen!aktiivisia!ja!kansalaisaktivismi!ja!ruohonjuuritason!toiminta,!
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kuten!Siivouspäivä,!on!saanut!alkunsa!seurakunnan!alueelta.!Siten!vaikka!sitoutuminen!seurakuntaan!

laskee,!kansalaisaktivismi!on!voimissaan.!Seurakunnan!haaste!on!ymmärtää!oma!uusi!roolinsa!yhtenä!

elämänkatsomuksena!ja!kansalaisyhteiskunnan!toimijana!muiden!joukossa.!Toisaalta!sen!tulee!pystyä!

uskottavasti!perustelemaan!merkityksellisyytensä!hengellisenä!yhteisönä!ja!toisaalta!se,!miten!

seurakunnassa!tehty!vapaaehtoistyö!tai!kansalaistyö!voi!olla!yksi!merkityksellinen!tapa!vaikuttaa!ja!

parantaa!omaa!kaupunginosaamme,!omaa!ja!lähimmäistemme!elämää!ja!maailmaa.!

Tutkimuksessani!löytyi!monia!piirteitä,!jotka!kertovat!innostuksesta,!mahdollisuuksista!ja!

aktiivisuudesta.!Blogiin!löytyi!runsaasti!kirjoittajia,!ja!sen!sisällöntuotanto!oli!aktiivisimmillaan!miltei!

päivittäistä.!Erityisen!suosituksi!nousi!Kallion!kulman!InstagramHtili,!jota!pyritään!jatkossa!nostamaan!koko!

Kallion!kulma!Hprojektin!kärkihankkeeksi.!!

Toisaalta!projektin!aikana!sain!muistutuksia!siitä,!miten!vaikeaa!ja!hidasta!muutoksen!aikaansaaminen!

saattaa!myös!olla.!Selkeimmin!tämä!näkyi!seurakunnan!työntekijöiden!vaikeutena!tulla!mukaan!Kallion!

kulma!Hblogin!tekijäjoukkoon.!Mitään!eksplisiittistä!selitystä!tälle!ei!haastatteluissa!löytynyt,!joten!pystyn!

vain!arvelemaan!syistä,!jotka!tähän!vaikuttivat.!Uskon,!että!myös!työntekijöiden!näkökulmasta!oli!

rohkaisevaa!havaita,!että!osallisuuden!kokemus!ja!vastuunkanto!seurakuntalaisten!keskuudessa!lisääntyi!

blogikokemuksen!tuoman!itsevarmuuden!myötä.!

Tutkimushankkeen!alkuvaiheessa!tärkein!oma!oivallukseni!oli,!että!seurakuntayhteisö!on!nähtävä!

kokonaisuutena,!jossa!sen!kaikki!jäsenet!ovat!yhtä!oikeutetusti!sekä!viestin!vastaanottajia!että!viestien!

lähettäjiä.!Tämä!näkökulma!auttoi!minua!voimaantumaan!itse!viestijänä!ja!tekijänä!omassa!projektissani!

Kallion!kulma!Hblogin!parissa.!Lisäksi!se!auttoi!minua!löytämään!käyttökelpoisen!kehittämisnäkökulman!

seurakunnan!viestintään,!kun!tavoitteeksi!tuli!aktiivisen!ja!radikaalia!osallisuutta!luovan!

seurakuntalaisuuden!tukeminen.!

!

!
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7.2(Tutkimuksen(tärkeimmät(tulokset(

Tutkimuksen!tärkein!tulos!oli!yllätyksellisesti!se,!että!blogin!puitteissa!tapahtunut!voimaantuminen!ja!

aktivoituminen!alkoivat!vaikuttaa!myös!käytännössä,!kun!erilaisia!seurakuntalaisvetoisia!projekteja!alettiin!

tutkimuksen!aikana!tai!sen!jälkeen!toteuttaa!Alppilan!kirkolla.!

Lisäksi!tutkimukseni!osoitti,!että!yhteisöllisyys!käsitteenä!ja!toimintatapana!liittyy!seurakunnassa!

laajemminkin!ajattelumaailmaan,!jossa!seurakuntalaiset!nousevat!aktiivisiksi!tekijöiksi!työntekijöiden!

rinnalla.!Sen!vastaparina!on!vanhaa!toimintakulttuuria!edustava!virkamieskirkko,!jossa!seurakuntalaiset!

nähdään!asiakkaina!ja!viestien!vastaanottajina.!Kallion!seurakunta!näyttää!olevan!hyvällä!polulla!

muutoksen!alussa;!seurakuntalaiset!saavat!toimia!ja!heitä!myös!rohkaistaan!siihen.!Toisaalta!

seurakuntalaisten!aktiivisuutta!ei!kuitenkaan!vielä!aina!täysin!nähdä!osana!seurakunnan!ydintoimintaa,!ja!

työntekijöiden!on!ajoittain!vaikea!osallistua!siihen.!Oma!tuntumani!on,!että!tähän!saattaa!vaikuttaa!

yksinkertaisesti!myös!se,!että!koska!toimintaa!ei!suunnitella!yhdessä,!eivät!seurakunnan!työntekijät!pysty!

esimerkiksi!varaamaan!tarvittavaa!työaikaa!mahdollisesti!heitä!kiinnostaviin!projekteihin!osallistumiseen.!

BlogiHinterventio!nousi!tutkimuksessa!seurakuntalaisten!vallankumouksen!ja!osallisuuden!symboliksi,!

jonka!kautta!käsiteltiin!monenlaisia!teemoja.!BlogiHintervention!vaikutukset!seurakunnan!työntekijöiden!

toteuttamaan!viestintään!olivat!tutkitulla!aikavälillä!käytännön!tasolla!vähäiset,!mutta!uskon!niiden!

vaikuttavan!pitkällä!aikavälillä.!Blogin!konsepti!on!olla!media:!se!on!paikka,!jossa!kerrotaan!tarinoita!Kallion!

seurakunnasta.!Jatkossa!olisi!mielenkiintoista!miettiä,!voisiko!blogia!hyödyntää!myös!työkaluna,!esimerkiksi!

alustana!järjestäytymiselle,!projektien!koordinoinnille!tai!vaikkapa!seurakunnan!toiminnan!

yhteissuunnittelun!yhtenä!foorumina.!

Projektin!aikana!Kallion!seurakunnan!verkkosivut!olivat!osana!Helsingin!seurakuntayhtymän!sivustoa!

(helsinginseurakunnat.fi/kallio).!Tämän!sivuston!rajapinnat!ovat!suljettuja,!ja!sivusto!koetaan!monella!

tavalla!vaikeakäyttöiseksi!ja!jäykäksi.!Muun!muassa!tästä!syystä!en!pohtinut!projektin!aikana!

mahdollisuutta!jollain!virtuaalisella!tavalla!ottaa!seurakunnan!digitaalisia!kanavia!osaksi!Kallion!kulma!H

blogia,!sillä!esimerkiksi!seurakunnan!tapahtumakalenterin!datan!tuominen!osaksi!blogia!ei!olisi!ollut!
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teknisesti!mahdollista.!Jatkossa!järjestelmien!uudistuessa!myös!tällaisia!vaihtoehtoja!on!tärkeää!miettiä.!

Esimerkiksi!RavintolapäiväHhankkeen!kehittymisessä!digitaalinen!yhdentyminen!oli!monella!tavalla!tärkeää,!

muun!muassa!se,!että!pystyttiin!tuottamaan!sovellus,!joka!esitti!kaupungin!kartan!yhteydessä!tietoja!eri!

ravintoloista.!(Poutanen!ym.,!2015)!

!

7.3(Kriittinen(arvio(tutkimuksesta(ja(omasta(toiminnastani(

Menetelmänä!toimintatutkimus!oli!luonteva!valinta,!sillä!tavoitteekseni!muotoutui!muutoksen!

aikaansaaminen!intervention!keinoin.!Ajoittain!koin,!että!prosessin!aikana!tilanne!vei!ja!minä!tutkijana!tulin!

perässä.!Pidin!kuitenkin!tällaista!intuitiivisuutta!ja!itseohjautuvuutta!tärkeänä!ja!jopa!oleellisena!osana!

prosessia.!Toisaalta!ajoittain!se!teki!tutkimusprojektista!epäsystemaattisen.!Jälkeenpäin!erityisesti!

järjestelmällisyys!haastatteluissa!ja!niiden!teemojen!suunnittelussa!ei!ollut!kaikilta!osin!paras!mahdollinen.!

Esimerkiksi!kysymyksissä!olisi!voinut!painottaa!yhteisöllisyyttä!enemmän!ja!myös!kyseenalaistaa!

aktiivisemmin!haastateltavien!käsityksiä.!Haastattelutilanteet!olivat!mahdollisuuksia!vaikuttaa!kasvokkain,!

ja!tämä!tilaisuus!jäi!minulta!monesti!käyttämättä.!

Tämä!etukäteissuunnittelun!ja!intuitiivisuuden!ristiriita!liittyy!toisaalta!valitsemaani!menetelmään.!

Toimintatutkimusta!ei!koskaan!voi!täysin!suunnitella!etukäteen,!sillä!jotta!se!aidosti!kertoisi!jotain!

tutkittavasta!organisaatiosta!ja!sen!prosesseista,!pitää!tutkimuksessa!olla!tilaa!liikkua!yllättäviinkin!suuntiin.!

Prosessin!kulkua!tai!sen!piirteitä!ei!yksinkertaisesti!voi!ennustaa,!sillä!ymmärrys!niistä!on!osittain!myös!

tutkimuksen!tärkein!lopputulos.!Toisaalta!tutkimus!olisi!voitu!suunnitella!huolellisemmin!

kokonaisuudessaan!ja!varautua!yllättäviin!käänteisiin!esimerkiksi!työstämällä!erilaisia!skenaarioita!siitä,!

mitä!tietyissä!käännekohdissa!saattaisi!tapahtua.!!

Oli!yllättävää!huomata,!miten!kiistanalainen!päämäärä!seurakuntalaisten!osallisuuden!lisääminen!

seurakunnissa!on.!Alustavasti!oletin!tämän!olevan!kaikille!tahoille!ehdottoman!tärkeä!ja!tavoiteltava!

pyrkimys.!Tutkimuksen!aineiston!perusteella!on!vaikea!täsmällisesti!sanoa,!miksi!yhteisöllisyyden!kehitys!on!
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niin!ristiriitaista!seurakuntien!työntekijöille,!mutta!siihen!olisi!kiinnostavaa!ja!tärkeää!paneutua!

syvällisemmin.!Tutkimusajanjakson!päättyessä!seurakuntalaisten!osallisuuden!lisääminen!jää!osittain!

kesken,!mutta!toisaalta!se!ei!ole!yllättävää,!sillä!tämän!päämäärän!saavuttaminen!vaatii!suuria!muutoksia.!!

Tutkimuksen!herättämä!vähäinen!mielenkiinto!seurakunnassa!oli!minulle!pettymys.!Olin!arvioinut,!että!

yhteisöllinen!työskentely!seurakunnan!työntekijöiden!ja!seurakuntalaisten!välillä!olisi!nopeaa!ja!helppoa!

aloittaa.!Jälkeenpäin!ajatellen!tämä!olettamus!kertoo!perehtymättömyydestäni!seurakunnan!maailmaan!ja!

työkulttuuriin.!Minun!olisi!kannattanut!työstää!erilaisia!strategioita!siihen,!kuinka!saan!luotua!tarvittavaa!

luottamusta!ja!pohjustettua!yhteistyötä.!Olisin!esimerkiksi!voinut!pyrkiä!ensin!tunnistamaan!

organisaatiosta!tietyt!avainhenkilöt!ja!luomaan!heidän!kanssaan!ymmärryksen!siitä,!mitä!ollaan!tekemässä.!

Tämä!olisi!mahdollisesti!saattanut!auttaa!tutkimusprojektin!tavoitteiden!toteuttamisessa.!

Koen,!että!toiminta!itselleni!uudessa!roolissa!haastoi!omaa!työskentelyäni.!Työelämässä!

viestintäkonsulttina!olen!useimmiten!hyvin!tervetullut!ja!suorastaan!odotettu!yhteistyökumppani!

yrityksissä!ja!organisaatioissa,!enkä!ole!tottunut!varovaiseen!tai!epäilevään!vastaanottoon.!Tutkimuksen!

alkaessa!en!tunnistanut!tätä!mahdollisuutta!tai!varautunut!siihen.!Torjutuksi!tulemisen!tunne!vaikutti!

väistämättä!myös!projektin!kulkuun!ja!tulkintoihini!sen!onnistumisesta.!Olen!toistuvasti!huomannut,!että!

muiden!osallistujien!sekä!ulkopuolisten!tarkastelijoiden!tulkinnat!tilanteesta!eroavat!omastani,!ja!

poikkeuksetta!olen!itse!kriittisempi!ja!pessimistisempi!kuin!muut.!Kokonaisarvioni!tutkimuksen!

onnistumisesta!oli!myös!pitkään!huomattavasti!kriittisempi!kuin!monen!muun!yhteisön!jäsenen.!

Ymmärsin!tutkimuksen!aikana,!että!itselle!läheisen!yhteisön!tutkiminen!on!haasteellisempaa!kuin!olin!

odottanut.!Tutkimuksen!aikana!oli!välillä!vaikea!nostaa!epäkohtia!esiin!tai!keskustella!niistä!suoraan!

ihmisten!kanssa,!koska!en!halunnut!pahoittaa!kenenkään!mieltä!tai!saada!ketään!tuntemaan,!etten!

arvostaisi!heidän!työtään.!

Ainakin!yksi!ratkaisuehdotus!yllä!oleviin!puutteisiin!olisi!toimintatutkimukseni!kulkua!taustoittavan!ja!

sen!tavoitteita!edistävän!työpajan!suunnittelu,!jossa!seurakuntalaiset!ja!seurakunnan!työntekijät!voisivat!
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yhdessä!käsitellä!tutkimuksessa!esiin!nousseita!näkökulmia!sekä!työstää!ja!ideoida!niihin!ratkaisuja!ja!

keinoja.!Edellisen!luvun!lopussa!olevassa!taulukossa!(Taulukko!4)!olen!esittänyt!myös!muita!jatkoprojekteja!

ja!konsepteja,!joiden!puitteissa!yhteisöllisyyden!luomista!kannattaisi!sitkeästi!pyrkiä!jatkamaan.!Näen!

erittäin!tärkeäksi!vaikuttaa!paikallisseurakunnan!lisäksi!myös!kirkkoon!kokonaisuutena,!ja!edistää!

seurakuntalaisten!aktiivisuutta!myös!kokonaiskirkon!tasolla.!

!

7.4(Tutkimuksen(teoreettinen(ja(käytännöllinen(anti(

Tutkimus!tekee!käytännön!tasolla!näkyväksi!teoreettisen!siirtymän!postmoderniin!organisaation!ja!sen!

viestintäkulttuuriin,!joka!voimaannuttaa!jokaisen!olemaan!subjekti!ja!media.!Tässä!tapauksessa!näyttää,!

että!viestinnän!kohderyhmä!tai!yleisö!eli!seurakuntalaiset!ovat!kehityksessä!seurakuntansa!työntekijöitä!

edellä:!he!viestivät!aktiivisesti!ja!ottavat!suhteellisen!helposti!itselleen!uuden!roolin,!kun!taas!seurakunnan!

työntekijät!eivät!vielä!ole!sisäistäneet!tilanteen!tuomia!mahdollisuuksia.!Blogin!tuottaminen!teki!näkyväksi!

valtarakenteita,!jotka!murtamalla!seurakuntalaiset!alkoivat!toimia!vapaammin!ja!tuntien!omistajuuden!

kokemusta!omasta!yhteisöstään.!

Yksi!tutkimukseni!tärkeä!tulos!liittyy!mielestäni!siihen,!että!olen!pystynyt!kuvaamaan!ja!analysoimaan!

seurakunnan!viestinnällistä!asetelmaa!ja!toimintakulttuuria!hyvinkin!tarkkaan,!ja!myös!ymmärtänyt!sen!

kipukohtia!ja!kehitystarpeita.!Noin!puolen!vuoden!aktiivisen!osallistumisen!tuloksena!vaikuttaa!siltä,!että!

virtuaalisessa!maailmassa,!eli!Kallion!kulma!Hblogissa,!alkanut!seurakuntalaisten!vallankumous!alkaa!läikkyä!

myös!reaalimaailmaan.!Virtuaalinen!voimaantuminen!alkaa!valua!myös!todellisuuteen,!vaikuttaa!siihen!

sekä!luo!uutta!todellisuutta.!Tämä!on!mielestäni!erittäin!merkittävää!ja!tarjoaa!kiinnostavan!näkökulman!

muutosten!tekemiseen!muissakin!yhteyksissä.!

Mielestäni!onnistuin!hyvin!lähestymään!aihettani!erilaisista!näkökulmista.!Ajattelen!oman!vahvuuteni!

olevan!siinä,!että!olen!yhteiskunnallisesta,!viestinnällisestä!ja!digitaalisen!suunnittelun!taustoista,!jolloin!

pystyn!katsomaan!asioita!eri!perspektiiveistä.!Lisäksi!olen!toisaalta!seurakunnan!sisäpiiriä,!toisaalta!uusi!
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tulokas,!jolloin!myös!pystyin!tarkastella!seurakuntaa!ja!sen!toimintaa!eri!tulokulmista.!Mielestäni!tämä!toi!

analyysiin!monipuolisuutta!ja!kriittisyyttä.!Pystyin!myös!arvioimaan!omaa!toimintaani!ja!omia!

ennakkokäsityksiäni!tutkimuksen!aikana!ja!muuttamaan!niitä.!Tästä!tärkein!esimerkki!on!se,!miten!vaihdoin!

näkökulmaa:!yksisuuntaisesta!lähettäjäHvastaanottajaHasetelmasta!kaksisuuntaiseen!yhteisöllisen!

viestinnän!asetelmaan.!

!

7.5(Viestinnästä(yhteisöllisyyteen,(yhteisöstä(toimintakulttuuriin(

Aloitin!lopputyöni!tekemisen!digitaalisesta!yhteisöviestinnästä,!ja!koen,!että!olen!päätynyt!puhumaan!

organisaatiokulttuurista,!toimintatavoista!ja!toiminnasta.!Jo!yhden!alkuhaastattelun!muistiinpanojen!

reunaan!olen!kirjoittanut!itselleni!kysymyksen:!“Miksi#olen#päätynyt#puhumaan#näin#paljon#

toimintakulttuurista?”,!selvästi!hieman!pettyneeseen!sävyyn,!etten!ole!pystynyt!pitämään!laajalti!

polveilleen!keskustelun!fokusta!selkeämmin!yhteisöviestinnän!teemoissa.!!

Totean!myös!yhdessä!haastattelussa!itse,!että!tuntuu!hassulta!puhua!viestinnästä,!“kun#kyse#on#lopulta#

enemmän#tavasta#olla#olemassa”.!Tämä!on!mielestäni!tärkeä!havainto.!Se!liittyy!kanavien!käyttöön!ja!

toisaalta!viestinnän!organisointiin.!Ennen!viestivä!taho!oli!organisaatio,!ja!tätä!ääntä!hallitsi!tiedottaja!tai!

viestintäyksikkö.!Nyt!on!oikeastaan!selvää,!ettei!ihmisiä!enää!kiinnosta!kuunnella!“organisaation”!viestejä,!

vaan!heitä!kiinnostaa!toinen!ihminen.!Yleisöt!ovat!myös!tottuneet!siihen,!että!koska!he!itse!pystyvät!

tuottamaan!sisältöä,!he!monesti!odottavat!myös!yritysten!ja!organisaatioiden!viestivän!samalla!

henkilökohtaisella!tavalla.!Viestinnän!taktiikaksi!on!muodostunut!avainhenkilöiden!kautta!viestiminen!ja!

toisaalta!muun!muassa!viestintäalalla!käytetty!trenditermi!“työntekijälähettilyys”,!jossa!työntekijöitä!

rohkaistaan!viestimään!yhteisöstään!omilla!kasvoillaan!ja!omalla!nimellään.!Seurakunnan!kaikki!työntekijät!

ovat!suorassa!kontaktissa!seurakunnan!jäsenten!kanssa!päivittäin!ja!siten!jokaisella!heistä!on!tämä!

mahdollisuus.!Lisäksi!sosiaalisen!median!myötä!jokainen!työntekijä!voi!olla!kanava!myös!itsessään!Eräs!

haastateltava!toi!tämän!esiin!hyvin!suoraan:!“Kallion#seurakunnan#(organisaation)#ei#pitäisi#puhua#
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ollenkaan,#meidän#pitäisi#ehdottomasti#puhua#naamojen#kautta.”!Tämä!liittyy!myös!Matikaisen!(2008)!

kuvaamaan!toiseen!mediaHaikaan,!joka!on!vuorovaikutteinen!ja!jossa!media!itsessään!on!toimintaympäristö.!

Blogin!ympärille!muodostui!yhteisö,!joka!joillain!tavoilla!oli!hyvin!homogeeninen!ja!heijasteli!

perustajien!sosiaalista!ympäristöä,!Ketolan!(2014)!mainitsemaa!”elämäntyylienklaavia”.!Toisaalta!

esimerkiksi!Leena!Niinivaaran!kirjoitukset!yli!60Hvuotiaiden!PäiväkansaHryhmästä!toivat!aivan!erilaisen!

äänen!ja!näkökulman!ikääntyvien!ihmisten!seurakunnasta,!joka!asettui!Anu!Raskin!ja!minun!itseni!

keskiluokkaisen!ja!keskiHikäisen!hipsteriHseurakunnan!rinnalle.!

Kallion!kulma!Hblogin!voi!nähdä!myös!rakentavasti!toimivana!protestiliikkeenä,!joka!mobilisoi!sosiaalista!

pääomaa!ja!luovuutta.!Sen!rooli!on!toimia!muutosagenttina,!joka!vaikuttaa!myös!taustalla!oleviin!

valtarakenteisiin.!Näillä!sanoilla!kuvataan!niin!sanottuja!arkisia,!pieniä!itseohjautuvia!kansanliikkeitä!

(Poutanen!ym.!2015).!Mielestäni!analogisesti!samalla!tavalla!blogin!ympärille!muotoutunut!yhteisö!ja!

toimintakulttuuri!vastaa!sellaisiin!tarpeisiin,!joita!seurakunta!ei!ole!osannut!nähdä!ja!tyydyttää.!Näistä!

uusista!toimintatavoista,!sisällöistä!ja!tarinoista!saattaa!sitten!ajan!kuluessa!muodostua!pysyviä!ja!virallisia!

toimintamuotoja.!(Vertaa!esimerkiksi!Poutanen!ym.!2015,!sivuilla!7–8!kuvaillut!toimintatavat).!

Kuitenkin!on!tärkeää!huomioida,!että!blogia!ei!alun!perin!luotu!tarkoituksella!horjuttaa!seurakunnan!

virallisen!viestinnän!asemaa,!vaan!lähinnä!sen!tavoite!oli!antaa!ääni!ja!tarjota!jotain!virallisen!viestinnän!

rinnalle.!Puhuessani!seurakuntalaisten!vallankumouksesta!olen!siksi!tarkentanut,!ettemme!pyrkineet!

syrjäyttämään!työntekijöitä,!vaan!nousemaan!itse!aktiiviseen!rooliin.!Poutasen,!ym.!(2015)!artikkelissa!

kuvataan,!kuinka!kansalaistoiminta,!esimerkiksi!Ravintolapäivä,!lopulta!sulautuu!osaksi!kaupungin!virallista!

tekemistä.!Aktivismin!merkitys!on!osaltaan!myös!siinä,!että!sen!avulla!voidaan!kehittää!ja!uudistaa!

olemassa!olevaa!toimintaa.!Tämä!kertoo!mielestäni!siitä,!että!esimerkiksi!kaupungin!hieman!byrokraattinen!

ja!hierarkkinen!organisaatio!on!hidas!muuttumaan,!mutta!rohkaisevaa!on!se,!että!näiden!kokemusten!

pohjalta!voi!sanoa!muutoksen!olevan!mahdollista.!
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Muutos!on!kuitenkin!vaikeaa!ja!hidasta,!kuten!tutkimukseni!intervention!toteutus!osoittaa.!Vaikka!

pyrkimys!ja!halu!siihen!olisi!kova,!on!myös!monia!usein!sattumanvaraisiakin!sisäisiä!tai!ulkoisia!tekijöitä,!

jotka!saattavat!auttaa!tai!estää!muutosta:!tietyn!ihmisen!mukaantulo!tai!lähtö!projektista,!sidosryhmissä!

tapahtuvat!henkilöstöön!tai!toimintaan!liittyvät!muutokset,!erilaisten!yhtäaikaisten!projektien!aikataulujen!

sopivuus!tai!yhteensopimattomuus,!jonkin!käyttäytymiseen!tai!toimintaan!liittyvän!trendin!nousu!tai!lasku.!!

!

7.6(Jatkotyömahdollisuudet(operatiivisesti(tai(akateemisesti(

Tutkimushankkeeni!päättyessä!käytännön!projektit!Kallion!seurakunnassa!eivät!kuitenkaan!pääty,!vaan!

Kallion!kulma!Hblogi!jatkaa!toimintaansa!ja!erilaiset!seurakuntalaisten!projektit,!kuten!Päiväkansa!tai!

IltateetHkeskustelusarja!jatkuvat.!Myös!uusia!seurakunnan!toimintaan!kuuluvia!projekteja!on!ideoitu!

runsaasti,!ja!niitä!kenties!päästään!kesän!ja!syksyn!2016!aikana!toteuttamaan.!Seurakuntalaisten!

osallistaminen!toiminnan!suunnitteluun!ja!toteutukseen!on!sikälikin!hyvä!toimintamalli,!että!näin!kehitetty!

toiminta!ja!tapahtumat!ovat!sellaisia,!joille!on!luontevasti!kysyntää!ja!tarvetta.!Uskon,!että!tällainen!

yhteisöllinen!ja!osallistava!tekeminen!luo!osaltaan!myös!sellaista!toimintakulttuuria,!joka!väistämättä!

vaikuttaa!ja!muuttaa!myös!yhteisöviestinnän!osaltaan!vanhentuneita!käytäntöjä!ja!asenteita.!!

Viestinnän!operatiivisessa!tekemisessä!kehittämistyötä!on!paljon!jatkossakin.!Viestintäympäristö!on!

jatkuvassa!muutoksessa,!muun!muassa!uusia!kanavia!tulee!lisää!ja!ihmisten!tapa!viestiä!elää!ja!kehittyy.!

Murros!ja!tarve!oppia!uutta!on!jatkuvaa,!mikä!tekee!mahdolliseksi!jatkuvasti!elävän!ja!oppivan!yhteisön!ja!

työkulttuurin.!Toiminnan!ja!työn!pohjavire!tulisi!siis!saada!sellaiseksi,!että!organisaatio!on!avoinna!uusille!

työtavoille!ja!osaa!kyseenalaistaa!olemassa!olevia!käytäntöjä.!Tämän!näen!olevan!ensisijaisesti!johtamisen!

vastuukysymys.!

Seurakuntalaisten!ottaminen!osaksi!viestinnän!suunnittelua!ja!toteutusta,!jossain!strukturoidussa!

muodossa!kuten!esimerkiksi!ideointityöpajojen,!hankeviestinnän!ja!kohderyhmäajattelun!kautta,!voisi!olla!

hyvä!alku!luoda!yhteisöllisyyttä!viestinnän!operatiiviseen!tekemiseen.!Pinja!Heininen!on!tutkinut!
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lopputyössään!sitä,!miten!yhteissuunnittelun!(coHdesign)!menetelmiä!voidaan!hyödyntää!seurakunnan!

toiminnassa.!(Heininen,!2014)!Hänen!projektissaan!kehitettiin!nuorisotyön!sisältöjä!Olarin!seurakunnassa.!

Esimerkiksi!tällainen!menetelmä!näyttää!mahdolliselta!ja!toimivalta,!kun!halutaan!osallistaa!koko!yhteisöä.!

Oman!tutkimukseni!valossa!näen!seurakunnan!työntekijöiden!motivaation!ja!sitoutumisen!varmistamisen!

erittäin!tärkeänä!ennen!tällaisen!työskentelyn!aloitusta.!Keskeistä!yhteissuunnittelussa!on,!että!käyttäjät,!

tässä!tapauksessa!seurakuntalaiset!tai!toisaalta!seurakunnan!työntekijät,!otetaan!mukaan!suunnitteluun!

aivan!alusta!saakka.!Osallistuminen!tehdään!mahdolliseksi!jo!aivan!alussa,!ideointivaiheessa.!Käyttäjille!ei!

enää!suunnitella!(eli!niin!sanottu!käyttäjäkeskeinen!suunnitteluprosessi),!vaan!kehitystyö!tehdään!aivan!

alusta!saakka!yhdessä!heidän!kanssaan.!Kyseessä!on!luova!yhdessä!työskentely.!(Heininen,!2014,!25)!

Heininen!myös!kuvaa!omaa!kokemustaan!siitä,!että!vastoin!ennakkoHodotuksia!hänen!projektiinsa!

liittyvissä!työpajoissa!vallitsi!positiivinen!ja!avoin!ilmapiiri,!ja!että!työntekijät!olivat!halukkaita!

hyödyntämään!yhteissuunnittelumenetelmiä!jatkossakin.!(Heininen,!2014,!57)!Hän!toteaakin!muotoilualan!

termejä!käyttäen:!!

“Käyttäjien#kutsuminen#kehitystyöhön#osoittaa,#että#kirkon#toiminta#on#osallistavaa,#läpinäkyvää#ja#että#

siihen#on#mahdollista#vaikuttaa.”!(Heininen,!2014,!58)!

Akateemisen!tutkimuksen!kannalta!itseäni!jäi!erityisesti!pohdituttamaan!kaksi!seikkaa.!Ensimmäinen!

liittyy!muutokseen!ja!muutoksen!aikaansaamiseen!organisaatioissa.!On!ilmeistä,!että!

seurakuntaorganisaatio!on!vastahakoinen!seurakuntalaisuuden!aktiivisuuden!lisäämiselle.!Sitä!toisaalta!

puheen!tasolla!toivotaan,!mutta!käytännössä!seurakuntalaisen!halutaan!usein!pysyvän!lestissään;!

avustamassa,!kaatamassa!kahvia!tai!jollain!tavalla!mekaanisesti!jakamassa!tai!tukemassa!seurakunnan!

työntekijöiden!tekemään!“oikeaa!työtä”.!Seurakuntayhtymän!hanke!toimintakulttuurin!muutokseksi!

Helsingissä!pyrkii!muuttamaan!tätä!asennetta!työntekijöiden!keskuudessa!ja!toisaalta!herättämään!

omistajuuden!kokemuksia!seurakuntalaisten!keskuudessa.!Jotta!tämä!hanke!onnistuisi,!tarvitaan!

ymmärrystä!siitä,!miten!muutoksia!saadaan!aikaan!ja!muutosH!ja!uudistustyö!tulee!suunnitella!huolella.!

Olisikin!mielenkiintoista!tutkia,!nimenomaan!toimintatutkimuksen!keinoin,!kuinka!muutoshanke!etenee!ja!
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miten!sitä!saadaan!toteutettua.!Lisäksi!nyt!Helsingissä!tehtävät!kehitystoimet!ovat!todennäköisesti!edessä!

monessakin!seurakunnassa!ja!seurakuntayhtymässä!ympäri!Suomea,!joten!olisi!tärkeää!dokumentoida!ja!

löytää!muutosprosessiin!olennaisesti!vaikuttavia!tekijöitä.!

Toisena!kiinnostavana!jatkotutkimusnäkökulmana!pidän!sen!mallintamista!tarkemmin,!kuinka!

yhteisöllisyyttä!voisi!luoda!viestintää!käyttämällä.!Erityisesti!sitä,!kuinka!kuvitteellisen!yhteisön!syntymistä!

voi!digitaalisen!viestinnän!avulla!tukea.!Tällä!tarkoitan!yhteisöjen!rypästä,!joka!toisaalta!olisi!olemassa!

Kallion!seurakunnassa,!mutta!toisaalta!ihmisten!mielissä,!asenteena,!lähestymistapana,!kulttuurina!ja!

kaiken!toiminnan!lähtökohtana.!Lisäksi!se!olisi!olemassa!virtuaalisesti!verkossa,!erilaisilla!

keskustelualustoilla,!ryhmissä,!blogeissa,!videoissa!ja!niin!edelleen.!Tutkimuksessani!Kallion!kulma!Hblogin!

oli!tarkoitus!toimia!yhteisöllisyyden!luojana,!mutta!siitä!muotoutui!ehkä!enemmänkin!symboli,!jonka!kautta!

ja!jonka!avulla!käsiteltiin!valtarakenteita!ja!omistajuutta.!Blogin!tuotanto!loi!yhteisöllisyyttäkin,!mutta!näen!

sen!merkityksen!enemmänkin!siinä,!että!pelkällä!eksistenssillään!se!haastoi!olemassa!olevaa!

valtarakennetta.!Siksi!varsinaisen!yhteisöllisyyden!syntyminen!ja!tukeminen!jäivät!edelleen!vähäiselle!

käsittelylle.!Tällaista!yhteisöllisyyden!syntymistä!on!kuitenkin!nyt!nähtävissä,!esimerkiksi!aivan!tuore!avaus!

on!seurakunnan!aktiivisille!jäsenille,!luottamushenkilöille!ja!työntekijöille!perustettu!yhteinen!FacebookH

ryhmä,!jossa!on!tarkoitus!ideoida,!viestiä!ja!työstää!asioita!yhdessä.!Myös!uusimmissa!seurakunnan!

rekrytoinneissa!on!painotettu!viestinnän!ja!yhteisöllisyyden!osaamista!ja!ymmärrystä!enemmän!kuin!

aiemmin.!

! !
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Liite(1:(Digitaalisen(viestinnän(kartoitus(
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Liite(2:(Haastateltavat(ja(teemahaastattelujen(keskustelurungot(

!

Alun(taustakeskustelujen(haastateltavat(aikajärjestyksessä(

!

–!Riikka!Sipilä,!bloggaaja,!osaHaikainen!srk:n!työntekijä!

–!AnnaHRiitta!Kässi,!seurakuntalainen,!entinen!seurakuntaneuvoston!jäsen!

–!Anu!Rask,!seurakuntalainen,!Kallion!kulma!Hblogin!toinen!perustaja!

–!Annmari!Salmela,!toimittaja,!kanttori,!viestintätyöryhmän!jäsen!

–!Visa!Viljamaa,!pappi,!entinen!seurakunnan!pappi!

–!Teemu!Laajasalo,!kirkkoherra!

–!Marjaana!Toiviainen,!seurakunnan!pappi!

–!Ville!Kormilainen,!toimittaja,!konsultti,!yksi!Somempi!seurakunta!Hkirjan!kirjoittajista!

!

!

!

Alun(taustakeskustelujen(teemat(

!

1.! Seurakunnan!viestintä:!Millaisia!kommentteja,!palautetta,!huomioita!ja!havaintoja!sinulla!on!Kallion!

seurakunnan!viestinnästä?!Onko!se!mielestäsi!yhteisöllistä!tai!yhteisöllisyyttä!luovaa?!Miten!sitä!

voisi!kehittää!yhteisölliseen!suuntaan?!

!

2.! Sisällöt:!Mikä!sinua!tai!omia!lukijoitasi!kiinnostaa?!Mikä!ei!kiinnosta?!(Millä!tavoin!kirkkoon!tai!

seurakuntaan!liittyvät!sisällöt!koetaan!blogissasi?)!Miten!ajattelet,!että!ne!yleisesti!koetaan?!

!

3.! Roolit:!Mikä!on!seurakuntalaisen!rooli!tekijänä!ja!sisällöntuottajana?!Miten!se!eroaa!seurakunnan!

henkilöstön!roolista?!Millaisia!kokemuksia!sinulla!on!ollut!viestiä!seurakuntalaisen!roolissa!

seurakunnan!asioista?!

!

4.! Yleistä/muuta!mieleen!tulevaa:!Millaista!osaamista!yhteisöllinen!viestintä!vaatii!tekijältään?!Mitkä!

ovat!mielestäsi!tärkeimmät!kanavat!ja!alustat!virtuaalisille!yhteisöille?!Mikä!on!visuaalisuuden!

merkitys?!

!

5.! Visio:!“Kallion!seurakunta!on!koko!kirkon!viestinnän!edelläkävijä.”!Millä!keinolla!tämä!voi!omasta!

mielestäsi!toteutua?!

!

! !
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Loppuhaastattelujen(haastateltavat(aikajärjestyksessä(

!

–!Kari!Latvus,!Alppilan!kirkon!toiminnanjohtaja!

–!Teemu!Laajasalo,!kirkkoherra!

–!Marjaana!Toiviainen,!pappi!!

–!Mari!Mattsson,!pappi,!tiedottaja!

–!Anu!Rask,!bloggaaja,!aktiiviseurakuntalainen!

!

!

!

Loppuhaastattelujen(teemat(

!

1.! Kallion!seurakunnan!digitaalisen!median!viestintä,!kuvattuna!ulkopuolisin!silmin.!Miltä!tämä!sinusta!

näyttää,!millaisia!huomioita!nousee!mieleesi!spontaanisti?!

!

2.! Jos!ajattelet!Kallion!seurakunnan!viestintää!sen!omissa!digitaalisissa!kanavissa,!kuten!eri!

verkkosivuilla,!Facebookissa!tai!uutiskirjeessä,!miten!luonnehtisit!sitä!lyhyesti?!(Esimerkiksi!sisällöt,!

käytössä!olevat!kanavat,!tekeminen/tapa!toimia)!

!

3.! Mikä!seurakuntalaisten!rooli!ja!paikka!on!Kallion!seurakunnan!digitaalisen!viestinnän!

kokonaisuudessa?!Näkyykö!se!jotenkin!nyt?!Miten!voisi!myös!näkyä?!

!

4.! Mitä!toivoisit!seurakuntalaisilta!viestintään?!

!

5.! Kallion!kulma!Hblogi.!Mitä!ajatuksia!Kallion!kulman!blogi!sinussa!herättää?!

!

6.! Millaisia!neuvoja!antaisit!Kallion!kulman!blogin!tekemiseen!ja!kehittämiseen?!

!

7.! Millaista!Kallion!seurakunnan!viestintä!olisi!unelmissasi!aivan!parhaimmillaan?!


