Kesäkuu 2016

Hyvää Tiekirkko-kesää!
Tiekirkko-kesä on pyörähtämässä käyntiin – kiitos, että kirkkonne on mukana arvokkaassa ketjussa
mataloittamassa kirkon kynnystä. Yhteensä noin 265 evankelis-luterilaista ja ortodoksista kirkkoa pitää
ovensa avoinna tänä kesänä. Olkoon alkava Tiekirkko-kesänne suotuisa, olipa kirkkonne vanha konkari
tai aloitteleva Tiekirkko-untuvikko.

Tarkasta kirkkosi tiedot pian avautuvalla www-sivustolla
Tiekirkkojen uudet nettisivut ovat viimeistelyä vaille valmiit. Hakutoiminto ja etusivun kirkkolistaus
ovat vielä osittain puutteelliset. Pyydämme, että Tiekirkko-yhdyshenkilönä ehtisit mahdollisimman pian
tarkistaa oman kirkkosi tiedot työversio-osoitteessa http://tiek.credo.fi/. Kirkkosi tiedot löydät
kirjoittamalla hakuun kirkon tai paikkakunnan nimen. Jos huomaat puutteita tai virheitä, lähetä
korjausohjeet osoitteeseen tiekirkot@kirkkopalvelut.fi.
Jos et ole vielä lähettänyt kuvaa Tiekirkostasi, voit halutessasi lähettää sen alla olevan ohjeen mukaan.
Muutamasta kirkosta emme ole saaneet aukioloaikoja ja muita tietoja. Jos kirkkosi aukioloym. tiedot puuttuvat, katso vihreälla oleva ohje tämän viestin lopusta.

Ohje kirkon kuvan lähettämiseen
Jos haluat kuvan Tiekirkkojen www-sivustolle kirkkokuvauksesi yhteyteen, toimi näin:
Klikkaa Tiekirkkojen tietokannassa olevaa ilmoituslomaketta:
http://kirkkopalvelut.ekansio.fi/admin/ekansio.php?sivuid=1033371582&sivukehys=TRUE&param[n
ayta]=html






Valitse lomakkeen 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

Materiaalit tulossa - laitathan julisteen esille ja kortit jakoon
Kesän materiaalipaketit ovat perillä seurakunnissa kesäkuun alkuun mennessä. Jos lähetys viipyy tai sen
suhteen on muuta kysyttävää, lähetä postia osoitteeseen tiekirkot@kirkkopalvelut.fi. Pakettiin sisältyy
kaksi pienempää ja yksi postikorttikokoinen kortti sekä kaksi A3-kokoista julistetta. Korttien
esillepanoon voi halutessaan käyttää parin vuoden takaista pahvista telinettä. Julisteita voi printata
lisääkin Tiekirkkojen kuvapankista.
Tiekirkko-kävijöille hyvää palvelua on, jos seurakunnassa tulostatte ja laitatte jakoon aina ajantasaisia
A4-kokoisia luetteloita kesän Tiekirkoista aukioloaikoineen. Tulostakaa luetteloita tarpeen mukaan,
jotta niitä on aina jaossa kirkkokävijöille vaikkapa korttitelineen takimmaisessa lokerossa tai muussa
sopivassa paikassa. Luetteloita voi tulostaa Tiekirkkojen etusivun bannerista sekä ekstranetistä.
Jos kortit loppuvat kesän aikana, niitä voi tilata lisää todella edulliseen omakustannushintaan. Tee tilaus
mieluiten kesäkuun loppuun mennessä osoitteeseen: tiekirkot@kirkkopalvelut.fi

Kesän kuvakilpailu: ”Parasta Tiekirkossa”
Kesällä 2016 oman parhaan tiekirkkokokemuksensa voi
ikuistaa kuvaksi ja osallistua samalla Tiekirkkojen
kuvakilpailuun. Sosiaalisen median kanavissa hashtagilla
#tiekirkot tai #tiekirkko 20.8. mennessä jaetut otokset
osallistuvat kilpailuun, jossa palkintoina on
rahapalkkioita sekä iPadMini. Kuvat ilmestyvät kaikkien
ihailtavaksi uuden Tiekirkko-sivuston alaosan somesovellukseen. Kilpailusta lisää osoitteessa
tiekirkot.fi/kilpailu.

Tiekirkko-kesä käyntiin
motoristitunnelmissa
Alkavan kesän tiekirkkokausi polkaistaan vauhtiin
moottoripyörien voimin. Yhteistyössä Gospel Ridersien
ja muiden moottoripyöräkerhojen kanssa ajetaan
kesäkuun alussa kaksi kaikille avointa Tiekirkko-henkistä moottoripyöräkierrosta. Lisäksi järjestetään
Biker´s Church -tapahtuma Tampereen Laukontorilla 5.6.klo 13.00.
Ensimmäinen tiekirkkokierros ajettiin pääkaupunkiseudulla keskiviikkona 1.6.2016. Tampereen seudun
reitti ajetaan sunnuntaina 19.6.2016. Kokoontuminen on Tampereella Viinikan kirkolla klo 12.00 ja
reitti suuntaa Kangasalan, Pälkäneen ja Luopioisten kirkkojen kautta Orivedelle.

Tärkeää! Laske ja ilmoita kesän lopussa kävijämäärät
Muistathan opastaa oppaat laskemaan tiekirkkokävijät. Kirkkopalvelut kerää syksyllä kauden päättyessä
kävijämäärät kaikista kirkoista. Kävijämäärätiedot ovat tärkeitä toiminnan kehittämisen kannalta. Luvut
kiinnostavat myös lehdistöä, joten niistä viestimällä saadaan Tiekirkoille näkyvyyttä – ja jatkossa yhä
enemmän kävijöitä! Kävijöiksi merkitään kaikki ne kävijät, jotka tulevat tutustumaan kirkkoon
Tiekirkkona (ei toimituksiin tulevia).

Tiekirkko-yhdyshenkilöiden ekstranet palvelee yötä päivää
Kaikki tärkeät Tiekirkko-yhdyshenkilön ohjeet voit aina tarkistaa Tiekirkkojen yhdyshenkilöjen
ekstranet-palvelusta, jonka voit avata ilman salasanoja osoitteessa tiekirkot.fi/ekstra. Käytä hyväksesi!
Lue lisää: Kesän 2016 Tiekirkkojen mediatiedote.

Toimi näin, jos kirkkosi aukioloajat ja muut tiedot puuttuvat
Muutamasta kirkosta kesän 2016 tiedot vielä puuttuvat ja pyydämme ne nyt. Avaa kirkkosi sivu
työversio-osoitteessa http://tiek.credo.fi/ kirjoittamalla hakuun kirkon tai paikkakunnan
nimi. Tarkista osoite ja lisää kesän aukiolotiedot (päivämäärät, viikonpäivät ja mahdolliset
poikkeusaikataulut). Ilmoita myös jumalanpalvelusten ja mahdollisten hartauksien ajat (mutta
ei muuta ohjelmaa). Tarkista Tiekirkko-info-sivulta palvelumerkit selityksineen ja ilmoita,
mitkä palvelumerkit voimme liittää kirkkosi yhteyteen. Tarkista teemakirkkojen alasivuilta
erilaiset teemakirkot ja ilmoita, mihin teemakirkkojen luetteloihin kirkkosi voidaan liittää.
Lähetä tiedot osoitteeseen tiekirkot@kirkkopalvelut.fi. Kuva: Jos haluat kuvan Tiekirkkosi
esittelyyn, toimi ylempänä olevan ohjeen mukaan.

Tiekirkko-tiimi kiittää hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa Siunauksellista
Tiekirkko-kesää!

Tiekirkkojen käytännön asiat:
Pirjo Putkonen, p. 0207 54 2071,
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi
Toiminnan kehittäminen:
Jari Kupiainen, p. 040 355 1614,
jari.kupiainen@kirkkopalvelut.fi
Viestintä:
Sirpa Seppä, p. 040 579 7290,
sirpa.seppa@kirkkopalvelut.fi
Betjäning på svenska:
Församlingsförbundet
Kalle Sällström
kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi
tfn (09) 6126 1540, 050 356 2475

