Hej bästa Vägkyrkokontaktperson,
sommaren närmar sig och många har redan hunnit efterlysa noggrannare anvisningar om hur
uppgifterna om vägkyrkorna ska uppdateras. Tack för att ni tagit kontakt, vi beklagar att tidtabellen
dragit ut på tiden. Tack för att ni är med i vägkyrkonätverket och igen en gång med ny entusiasm
öppnar upp himmelska rastställen för de som färdas på sommarvägarna.
Nedan följer delvis bekant och delvis ny information om den kommande vägkyrkosommaren till alla er
som jobbar med vägkyrkofrågor.

Alla kyrkor som varit med förr fortsätter som vägkyrkor
Någon separat anmälan för sommaren 2017 behövs inte, utan alla vägkyrkor från förra året kvarstår
automatiskt i vägkyrkonätverket även i år. Om er kyrka av någon anledning, exempelvis på grund av
renovering, vill stå över nu i sommar bör ni senast i detta skede meddela om detta på adressen
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi

Så uppdaterar du uppgifterna om din kyrka för sommaren 2017
I mitten av maj sänder vägkyrkobyrån ut en länk till din e-postadress och via denna kan du gå
in och uppdatera de uppgifter som ändrats direkt på uppdateringsblanketten. Ändringarna du
gör uppdateras i databasen och inom ett par dagar dyker de upp i presentationen av din vägkyrka.
Eftersom tidtabellen är snäv hoppas vi att du senast nu för egen del skulle klargöra sommarens
uppgifter för er vägkyrka. Om alla uppgifter kvarstår oförändrade behöver du inte över huvudtaget fylla
i blanketten.
Kontrollera redan nu följande uppgifter:
 Vilka datum ni håller öppet. När inleds vägkyrkosäsongen och när
avslutas den?
 Klockslag. Det vore fint om öppettiden är den samma hela säsongen
igenom!
 Eventuella avvikande tidtabeller
 Tidpunkter för gudstjänster och andakter
 Att servicesymbolerna är aktuella. Är tjänsterna i listan till höger ännu
aktuella för er kyrkas del?
 Finns er kyrka med i de rätta listorna över temakyrkor?
 En nyhet bland temakyrkorna sommaren 2017 kommer att vara kyrkor planerade av Josef Stenbäck.
Uppge i samband med uppgiftsförfrågan ifall er kyrka hör till dem som denna flitige kyrkoarkitekt
skapat.

Vägkyrkowebbplatsens tekniska plattform kommer att modifieras under vårens lopp, varför tillfälliga fel kan
förekomma. Dessa och eventuella andra konstigheter kommer att vara åtgärdade innan sommaren då den nya
vägkyrkosäsongen inleds.
Materialet för den kommande sommaren och nästa sommars
riksomfattande vägkyrkokampanj håller som bäst på att tas fram.
Bilden här invid ger ett smakprov på sommarens material.
Istället för de traditionella bokmärkeskorten färdigställer vi två olika
klistermärkeskort för utdelning i sommar. På dessa kommer
vägkyrkobesökaren på ett uppmuntrande sätt att välsignas och
tillönskas glädje. Ett av korten är riktat till unga vägkyrkobesökare,
eftersom barninriktat material är något som i responsen har önskats
alltmer frekvent för varje år. Sommarens vägkyrkoaffisch har samma grafiska framtoning som
klistermärkena.

Håll utkik efter den färgglada vägkyrkobilen på sommarens evenemang, ute på
vägarna och vid vägkyrkorna
Inkommande sommar kommer vi att ha ett nytt tillvägagångssätt för att göra vägkyrkorna kända. Under
kyrkodagarna i Åbo kommer en personbil i retrostil, dekorerad i enlighet med vägkyrkotemat, att stå
parkerad i närheten av Åbo Domkyrka, som är den största vägkyrkan i Finland sett till antalet besökare.
Här får man en försmak av de himmelska rastplatserna: bilens soliga chaufförer delar ut klistermärken
och andra små överraskningar på vägkyrkotemat och presenterar vår landsomfattande kedja av fina
rastplatser. Från Åbo kommer den färgglada vägkyrkobilen att styra kosan mot sommarens stora
publikevenemang, såsom SuomiAreena i Björneborg och bostadsmässan i S:t Michel.
Tävlingen denna sommar anknyter naturligtvis till vägkyrkobilen. Närmare information om tävlingen,
som går ut på att hålla utkik efter vägkyrkobilen, kommer upp på webbplatsen tiekirkot.fi samt
vägkyrkornas Facebooksida: Facebook.com/Tiekirkot. Chaufförerna kör inte bara bilen, utan kommer
också längs med rutten att posta uppdateringar på sociala medier.
Vägkyrkorna hörs också i radion. I programmet Tiekirkko-radio på Radio Dei inleds säsongen med att
vi under perioden 5-16.6.2017 får bekanta oss närmare med fem olika vägkyrkor.

Tiekirkko-ekstra till din tjänst
Du kommer väl ihåg att dra nytta av uppgifterna i Tiekirkko-extra när du planerar verksamheten för
nästa sommar: tiekirkot.fi/ekstra

Med samarbetshälsningar,
För vägkyrkoteamet vid Kyrktjänst
Pirjo Putkonen,
tfn 040 351 8330
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi
tiekirkot.fi/svenska

P.S. Om presentationen av din kyrka saknar bild eller om du vill byta bild, gör då såhär:
 Öppna blanketten för anmälning av vägkyrkouppgifter genom att klicka på länken:
http://kirkkopalvelut.ekansio.fi/admin/ekansio.php?sivuid=1033371582&sivukehys=TR
U E&param[nayta]=html
 Välj ort och kyrkans namn ur rullgardinsmenyn
 Bifoga en kvadratisk, gärna 360 x 360 pixlar (bildpunkter) stor jpg-bild på kyrkan. Om
du inte har tillgång till en bild av exakt rätt storlek får man också ett ganska
tillfredsställande resultat om du kan skicka en bild som är i stora drag kvadratisk eller
liggande och där kyrkan är ungefär mitt i bilden.
 Mata in den kod programmet begär (tre siffror i form av siffror)
 Klicka ”lähetä” för att skicka blanketten.

