Juni 2016

Glad vägkyrkosommar!

Vägkyrkosommaren har dragit igång – tack för att er kyrka är med i denna värdefulla kedja som bidrar
till att sänka tröskeln för att besöka en kyrka. Sammanlagt cirka 265 evangelisk-lutherska och ortodoxa
kyrkor håller sina dörrar öppna denna sommar. Oavsett om er kyrka redan är en veteran i dessa
sammanhang eller om det är er första gång som vägkyrka hoppas vi att er vägkyrkosommar blir
lyckosam.

Nya www-sidor till er tjänst
Vägkyrkornas nya webbplats har öppnat på den gamla välbekanta adressen tiekirkot.fi/svenska. Vi
beklagar att arbetet med sidorna har tagit längre än planerat. Kontrollera ännu uppgifterna för din kyrka
och om du upptäcker felaktigheter eller brister skicka korrigeringsanvisningar till adressen
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi. Om du inte ännu har skickat in en bild på din vägkyrka kan du om du så
önskar skicka en sådan i enlighet med anvisningarna nedan.

Anvisningar för skickandet av en bild på kyrkan
Gör så här om du vill att det på webbplatsen för vägkyrkorna ska finnas en bild på din kyrka intill
beskrivningen av den:
Klicka på anmälningsblanketten i databasen över vägkyrkorna:
http://kirkkopalvelut.ekansio.fi/admin/ekansio.php?sivuid=1033371582&sivukehys=TRUE&param[n
ayta]=html
- Välj rätt ort och kyrkans namn i blankettens rullgardinsmeny
- Bifoga en kvadratisk, gärna 360 x 360 pixlar (=bildpunkt) stor jpg-bild av kyrkan till
blanketten. Om du inte har tillgång till en bild i exakt rätt storlek får man också ett tämligen
tillfredsställande resultat till stånd om man utgår från en nästan kvadratisk eller en liggande bild
där kyrkan är ungefär mitt i bilden.
- Mata in den verifieringskod som programmet begär (tre siffror i form av siffror)
- Tryck på sänd blankett

Materialet har kommit – sätt upp affischen och dela ut korten
Sommarens materialpaket innehåller två mindre kort och ett i postkortsformat samt två affischer i A3format. Du kan skriva ut flera affischer från Vägkyrkornas bildbank. Om korten tar slut under
sommarens lopp kan du beställa flera till ett förmånligt självkostnadspris. Sänd helst in din beställning
före slutet av juni till adressen: tiekirkot@kirkkopalvelut.fi

Viktigt! Räkna antalet besökare och uppge besökarantalet vid sommarens slut.
Du kommer väl ihåg att instruera guiderna att räkna antalet vägkyrkobesökare? I höst när säsongen
avslutats samlar Kyrktjänst in uppgifter om antalet besökare från alla kyrkor. Uppgifterna om
besökarantalet är viktiga för att vi ska kunna utveckla verksamheten. Siffrorna är av intresse även för
pressen så genom att informera om dem får vi ökad synlighet för vägkyrkorna – och allt fler besökare
framöver! Som besökare antecknas alla som kommer för att bekanta sig med kyrkan i dess egenskap av
vägkyrka (inte sådana som kommer till förrättningarna).

Extranet står till kontaktpersonernas tjänst dag och natt
Alla viktiga instruktioner till kontaktpersonerna kan kontrolleras via extranettjänsten för
vägkyrkokontaktpersoner, sidan kräver inget lösenord och finns på adressen tiekirkot.fi/ekstra.
Varsågod och utnyttja denna möjlighet!
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Vägkyrkoteamet tackar för ett gott samarbete och
önskar en välsignad vägkyrkosommar.
Betjäning på svenska:
Församlingsförbundet
Kalle Sällström
kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi
tfn 050 356 2475
Praktiska ärenden gällande vägkyrkorna:
Pirjo Putkonen, tfn 0207 54 2071, 040 351 8330
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi

