
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2005-3328

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Viestinnän laitos

Tekijä-Författare-Author
Kokkonen, Jarmo
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Yksin yhdessä verkossa : Verkkokirkon käyttäjät ja palveluiden merkitys
Oppiaine-Läroämne-Subject
Viestintä
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2005-05-02

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
97 + liitteet 3 kpl

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa selvitetään, ketkä ovat Verkkokirkon (www.verkkokirkko.fi) käyttäjiä ja mitä nämä verkkopalvelut merkitsevät niiden käyttäjille.
Fyysisesti Verkkokirkko on Helsingin Maunulan kirkkoon rakennettu digitaalinen studio. Osa ohjelmista lähetetään suorina, osa tallennetaan
ohjelma-arkistoon. Ohjelmat painottuvat kirkon perinteisiin ohjelmiin (messut, musiikkiohjelmat), paikallisiin ohjelmiin sekä haastatteluihin.
Tutkimus on poikkitieteellinen (viestintä, sosiologia, teologia) ja metodisilta ratkaisuiltaan monistrateginen painottuen haastattelumateriaalin
laadulliseen analyysiin. Teoreettinen viitekehys on lähinnä durkheimilaisessa uskontososiologiassa ja sekularisaatiokeskustelussa.
Tutkimusaineistossa on kolme osaa. Ensimmäinen aineisto muodostuu 154 internetissä annetusta lomakevastauksesta. Lomakkeen avulla
löydettiin haastateltavat. Toinen osa on kolme ulkomailta saatua sähköpostihaastattelua. Kolmas eli primaariaineisto muodostuu 14
teemahaastattelusta.
Verkkokirkon käyttäjät ovat useimmiten pääkaupunkiseutulaisia ja työssäkäyviä. He jakautuvat tasaisesti 20 ja 60 ikävuoden välille. Heistä
enemmistö on naisia ja he tuntevat Verkkokirkon palvelut entuudestaan melko hyvin. Heidän kiinnostuksensa suuntautuu kirkon perinteiseen
ohjelmatarjontaan, messuihin sekä hartaus- ja musiikkiohjelmiin. He löytävät Verkkokirkon hyvin, vierailevat siellä vapaa-ajallaan ja näkevät
kirkon läsnäolon verkossa positiivisena ja tärkeänä. Käyttäjät näkevät Verkkokirkon synnyttävän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä
verkkoon.
Haastateltavat hyödyntävät internetiä arkisissa yhteyksissä. Ahkera käyttö häivyttää rajaa työn ja vapaa-ajan, informaation ja viihteen välillä.
Käytöllä on ritualistisia piirteitä. Käyttäjät ovat tietoisia verkon ongelmista ja suhtautuvat kriittisesti sen kaupallisuuteen ja viihteellisyyteen.
Verkkokirkko tarjoaa mahdollisuuden matalan profiilin osallistumiseen. Haastateltujen mielestä välillinen osallistuminen ei ole konkreettisen
osallistumisen este tai kilpailija, vaan nämä muodot täydentävät toisiaan. Verkkokirkon valikoiva käyttö ("surffailu") ja anonyymius edustavat
postmodernia notkeaa uskonnollisuutta ja yksilöllistä kuluttajanäkökulmaa. Kirkon jäsenyys on haastatelluille itseisarvollista ja kirkko nähdään
tradition välittäjänä. Verkkokirkon paikallisuus ei ole koko aineiston valossa käyttäjille merkittävä teema. Ulkomailla asuville verkko on
kuitenkin yhteydenpitoväline, uutislähde ja identiteettityökalu.
Verkkokirkon yhteisöllisyys ei perustu muista erottautumiseen, kyseessä ei ole alakulttuuri. Yhteisöllisyys on yleisesti löyhää. Yhtä haastateltua
lainaten verkossa ollaan "yksin yhdessä". Käyttöön liittyy myös terapeuttinen ja sielunhoidollinen merkitys. Viime kädessä yhteisöllisyyden
rajankäynti tapahtuu yksilön omassa mielessä. Verkkokirkko tarjoaa "ihan takimmaisen kirkonpenkin", johon käymisen merkitys jää
yksilölliseen harkintaan.
Tutkimus osoittaa, että uskonto on muuttumassa teknologiavälitteiseksi, medioiduksi ilmiöksi. Mediat eivät ole instituutio muiden rinnalla, vaan
viitekehys, jonka avulla luodaan identiteettejä ja merkityksiä. Mediat asettavat kirkonkin tiettyyn asemaan kulttuuristen merkitysten
kokonaisuudessa. Myös kirkot ovat muuttumassa virtuaalisten yhteisöjen suuntaan lisäämällä ja kehittämällä mediavälitteisiä palvelujaan.
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