Huhtikuu 2017
Hei hyvä Tiekirkko-yhdyshenkilö,
kesä lähestyy, ja monet ovatkin jo ehtineet kaivata tarkempaa ohjetta tiekirkkotietojen päivityksestä.
Kiitos yhteydenotoista ja pahoittelut venyneestä aikataulusta. Kiitos, kun olette mukana Tiekirkkoketjussa ja taas uusin innoin availemassa taivaallisia taukopaikkoja kesän teillä vaeltaville!
Seuraavassa osittain vanhaa ja osittain uutta asiaa tulevan Tiekirkko-kesän tiimoilta kaikille teille
tiekirkkoasioita hoitaville.

Kaikki entiset kirkot jatkavat Tiekirkkona
Erillisiä ilmoittautumisia kesän 2017 Tiekirkoksi ei siis tarvita, vaan kaikki viime kesän Tiekirkot säilyvät
Tiekirkko-ketjussa mukana automaattisesti. Jos kirkkonne kuitenkin haluaisi esimerkiksi remontin
vuoksi jättää tulevan kesän väliin, ilmoita siitä viimeistään nyt osoitteeseen tiekirkot@kirkkopalvelut.fi

Näin päivität kirkkosi tiedot kesäksi 2017
Saat Tiekirkko-toimistosta toukokuun puoliväliin mennessä sähköpostiisi linkin, jonka kautta
pääset päivittämään kirkkosi muuttuneet tiedot suoraan tietojen päivityslomakkeelle. Tekemäsi
muutokset päivittyvät tietokantaan ja ilmestyvät Tiekirkkosi esittelyyn parin päivän sisällä päivityksestä.
Koska aikataulu on silloin nopea, pyri viimeistään nyt selvittämään itsellesi valmiiksi Tiekirkkonne
tulevan kesän tiedot. Jos kaikki tiedot pysyvät entisellään, lomaketta ei tarvitse täyttää lainkaan.
Tarkista jo nyt valmiiksi seuraavat tiedot:
 Aukiolopäivämäärät. Milloin tiekirkkokausi alkaa ja päättyy?
 Kellonajat. Hienoa olisi, että kellonaika säilyisi samana koko
kauden!
 Mahdolliset poikkeusaikataulut
 Jumalanpalvelusten ja hartauksien ajat
 Palvelumerkkien ajantasaisuus. Ovatko oikealla olevan luettelon
palvelut kirkkonne kohdalla ajan tasalla?
 Onko kirkkonne mukana oikeissa Teemakirkko-luetteloissa?
 Teemakirkkoihin on kesäksi 2017 tulossa uutuutena Josef
Stenbäckin suunnittelemat kirkot. Ilmoita päivityspyynnön
yhteydessä, jos kirkkonne on tämän ahkeran kirkkoarkkitehdin
luomus.
Tiekirkko-sivuston teknistä alustaa muokataan kevään aikana, jolloin sivuilla voi esiintyä väliaikaisia
virheitä. Nämä ja muut mahdolliset kummallisuudet korjaantuvat ennen kesällä alkavaa Tiekirkkokautta.

Materiaali tulee viimeistään kesäkuun alussa
Tulevan kesän materiaali ja ensi kesän valtakunnallinen
Tiekirkko-kampanja ovat valmistelussa – ennakkomakua kesän
aineistosta on viereisessä kuvassa.
Kesän jakotuotteeksi valmistuu perinteisten kirjanmerkkikorttien
sijasta kaksi eri tarrakorttia. Niissä toivotetaan Tiekirkkokävijöille siunausta ja iloa kannustavaan tyyliin. Korteista toinen
on suunnattu nuorimmille tiekirkkokävijöille, koska lasten materiaalia toivotaan palautteessa vuosi
vuodelta enemmän. Kesän tiekirkkojuliste noudattaa samaa ulkoasua kuin tarrat.

Bongaa värikäs Tiekirkko-auto kesän tapahtumissa, tien päällä ja tiekirkoissa
Tulevana kesänä Tiekirkkoja tehdään tunnetuksi aivan uudella tavalla. Turun Kirkkopäivien ajaksi
Suomen kävijämäärältään suurimman Tiekirkon, Turun tuomiokirkon, tuntumaan parkkeeraa
Tiekirkko-teemalla koristeltu retrohenkinen henkilöauto, josta jaellaan esimakua taivaallisista
taukopaikoista. Auton aurinkoiset kuskit jakavat tarroja ja muita Tiekirkkojen teemaan liittyviä pieniä
yllätyksiä sekä esittelevät koko Suomen kattavaa hienoa taukopaikkojen ketjuamme. Turusta värikäs
Tiekirkko-auto suuntaa kesän suuriin yleisötapahtumiin, mm Porin SuomiAreenalle ja Mikkelin
asuntomessuille.
Tämän kesän kilpailu liittyy tietysti Tiekirkko-autoon. Auton bongaamis-kilpailun tarkemmat tiedot
päivitetään tiekirkot.fi-sivuille sekä Tiekirkkojen Facebook-sivuille: Facebook.com/Tiekirkot hyvissä
ajoin. Ratin pyörityksen ohessa kärryn kuskit tekevät postauksia reittinsä varrelta sosiaaliseen mediaan.
Tiekirkot kuuluvat myös radiossa. Tiekirkko-radiossa Radio Deillä 5. - 16.6.2017 tutustutaan tarkemmin
viiteen eri tiekirkkoon kauden aluksi.

Tiekirkko-ekstra palveluksessasi
Muistathan hyödyntää Tiekirkko-ekstran tiedot, kun suunnittelette ensi kesän toimintaa:
tiekirkot.fi/ekstra

Yhteistyöterveisin
Kirkkopalvelujen Tiekirkko-tiimin puolesta
Pirjo Putkonen
p. 040 351 8330
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi
tiekirkot.fi

P.S. Jos kirkkosi esittelystä puuttuu kuva, tai jos haluat vaihtaa kuvan, toimi näin:
 Avaa Tiekirkkotietojen ilmoituslomake klikkaamalla osoitetta:
http://kirkkopalvelut.ekansio.fi/admin/ekansio.php?sivuid=1033371582&sivukehys=TR
U E&param[nayta]=html
 Valitse alasvetovalikosta paikkakunta ja kirkon nimi
 Lisää neliömäinen, mielellään 360 x 360 pikselin (=kuvapisteen) kokoinen jpg-kuva
kirkosta lomakkeelle. Jos sinulla ei ole käytettävissä juuri sopivan kokoista kuvaa, melko
tyydyttävään tulokseen päädytään myös, jos pystyt lähettämään suurin piirtein neliön
mallisen tai hieman vaakamallisen kuvan, jossa kirkko on suunnilleen kuvan keskellä.
 Syötä ohjelman pyytämä varmenne (kolme numeroa numeroina)
 Paina lähetä-lomaketta.

