Verkkoseurat

tuovat ihmiset yhteen myös
korona-aikana

N

ormaaleissa oloissa joka viikko järjestetään Herättäjän
paikallisosastojen kautta keskimäärin yli 20 seurat, neljä
Herättäjän kirkkopyhää ja
yksi muu tapahtuma. Näiden
lisäksi seuroja pidetään eri paikoissa myös
siten, etteivät ne aina päädy paikallisosastojen tilastoihin. Sadat ihmiset käyvät seuroissa
Siionin virsiä veisaamassa viikoittain.
Maaliskuun puolivälissä kaikki seurat loppuivat koronan myötä, mutta syntyivät pian
uudelleen internetiin. Pian koronarajoitusten
asettamisen jälkeen Herättäjä-Yhdistyksen
työntekijät polkaisivat käyntiin torstaisin
klo 19 pyörivät verkkoseurat H-Y:n Facebooksivulla.
Verkkoseuroilla on ollut yllättävä suosio.
Suoraa lähetystä on seurattu parhaimmillaan
yli 400 laitteelta. Lisäksi seuroja on katsottu
paljon myös jälkilähetyksenä.
VERKKOSEUROISSAKIN ON
YHTEISÖLLISYYDEN TUNTU
Tuomo Ruuttunen Kuopiosta kertoo törmänneensä
ensimmäisen kerran verkkoseuroihin sattumalta selatessaan Facebookia. Ruuttunen otti Siionin virret käteen ja
alkoi veisata.
- Hyvä, ettei vanhalta mieheltä tullut tippa linssiin.
Koin olevani seuroissa. Minä osallistuin, en pelkästään
kuunnellut tai katsellut, toteaa Ruuttunen ensikosketustaan verkkoseuroihin.
Verkkoseuralähetyksen kommenttikentässä kulkevat
seuravieraiden terveiset ovat Ruuttusen verkkoseurakokemukselle tärkeitä.
- Sivussa kulkevista kommenteista tulee yhteisöllisyyden tuntu.
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Kotonaan Seinäjoella viestintäsuunnittelija Kaisa Viitala ohjaa
lähetystä studio-ohjelmalla, jonka avulla samaan lähetykseen
yhdistyvät suorana tulevat virsiosuudet ja puhetallenteet.

Myös helsinkiläiselle Eeva-Liisa Eleniukselle, joka
on ollut mukana kaikissa verkkoseuroissa, ovat lähetyksen
sivussa vilahtavat kommentit ja nimet tärkeitä.
- Kun sivussa näkyy nimet, tulee olo, että on muiden
kanssa seuroissa. Seurat ovat toimineet verkon välityksellä oikein hyvin, toteaa Elenius.
PERHE POIS NETISTÄ VERKKOSEUROJEN AIKAAN
Eeva-Liisa Eleniukselta saa kehuja verkkoseurojen esiveisaajana ollut Herättäjä-Yhdistyksen opiskelija- ja musiikkisihteeri Katariina Airas.
- Katariina on ollut selkeä veisaaja. Uskon, että hyvin
moni on samaa mieltä.

Katariina Airaksesta on verkkoseurojen myötä tullut
sosiaalisessa mediassa kokoontuvan seuraväen veisaavat
kasvot. Tämä on ollut Katariinallekin aivan uutta, mutta
innostavaa työtä.
- Kauhean kiva on ollut tehdä verkkoseuroja. Jo ensimmäisissä seuroissa tuli kummallinen olo. Veisaan tietokoneelle, ja tuntuu, että ihmiset ovat läsnä, luonnehtii Airas
verkkoseurojen virtuaalista yhteisöllisyyttä.
Airas on esiveisannut kaikki verkkoseurat kotoaan
Porvoosta, ja lähetyksessä on näkynyt mukana myös Katariinan poika Jaakko iltavirttä veisaamassa. Äidin esiveisuu
on aiheuttanut kotiin myös erityisjärjestelyjä.
- Torstai-iltana kukaan muu ei saa käyttää meillä nettiä,
että kaista riittää. Perhe on kyllä ollut ymmärtäväinen
ja kannustava. Usein he ovat menneet ulos, että äiti saa
veisata kameralle ilman taustameteliä.
SEURAT TOTEUTETAAN VÄLILLÄ
PORVOO–SEINÄJOKI–OULU
Airas ei ole ainut H-Y:n työntekijä, joka on viikoittain ollut
verkkoseurojen parissa. Näkymätöntä, mutta tärkeää
työtä tekee viestintäsuunnittelija Kaisa Viitala, joka Seinäjoella yhdistää tallenteena tulleet seurapuheet Porvoosta suorana tulevaan Katariinan veisuulähetykseen ja ajaa
yhdistelmän Facebookiin. Tämä verkkoseurojen ohjaaminen on Viitalalle haastava, mutta myös innostava prosessi.
- Torstaisin rupean tärisemään jo iltapäivällä kenraaliharjoituksen myötä ja käyn kymmeneen asti kierroksilla.
Joka kerta jännitän, kestääkö oma tietokone, oma netti ja
Katariinan netti Porvoossa, ja onko Facebook muuttanut
taas asetuksia niin, että kommenttikenttää moderoiva
Ulla Mitrunen Oulussa ei näe kuin neljä kommenttia
kerrallaan, kuvaa Viitala seurapäivien tunnelmia omassa
kotitoimistossaan.
Myös Viitalan perheessä on muutkin valjastettu verkkoseurojen palvelukseen.
- Mieheni hankki meille kotiin paremman internet
yhteyden verkkoseurojen takia. Hän myös seuraa joka
torstai seuroja toisesta huoneesta kännykällä, että voi
raportoida mahdollisista ongelmista.

Tältä näyttää ruudun takana. Verkkoseuraväki lähettää virsitoiveensa
tekstiviestillä esiveisaaja Katariina Airakselle, joka toteuttaa toiveita
Porvoosta käsin. Kuvassa hän veisaa iltavirttä Jaakko-poikansa kanssa.

Viitala sanoo, että vaikka kesällä seurat ovat tauolla
työntekijälomautusten vuoksi, verkkoseurojen jatkamisesta on ollut jo puhetta myös normaalin kokoontumisen
mahdollistuttua.
- Ehkä verkkoseuroja ei koronan jälkeen tule näin usein,
mutta esimerkiksi kerran kuussa voisi näitä hyvin jatkaa.
Kalle Hiltunen

www.facebook.com/herattaja
Seurat tallenteina: www.h-y.fi/verkkoseurat
Torstaina 11.6. klo 19 verkkoseurat etäherättäjäjuhlien lähtöseuroina osoitteessa www.facebook.com/
herattaja. Kesän jälkeisestä aikataulusta ilmoitetaan
tarkemmin alkusyksystä.

VERKKOSEUROISTA TULEE PYSYVÄ
TOIMINTAMUOTO
Moni odottaa jo kovasti, että pääsisi koronarajoitusten
jälkeen seuroihin, mutta verkkoseuroille on toivottu myös
jatkoa.
- Hekin, jotka eivät normaalisti ehdi tai jaksa lähteä
seuroihin, ovat päässeet nyt mukaan, toteaa Viitala verkkoseuroista.
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