Meddelande 10.10.2016
Vi har en bra sommar bakom oss. Tack!
-

Besökarna berättade om sina egna minnen från vår kyrka – såväl glada som sorgliga. Gemensamt för dem alla var det
trösterika lugn som vår kyrka skänker. Detta vill vi förmedla till alla kyrkobesökare.

-

Församlingens unga fick sommarjobb som guider.

-

Stunderna av stillhet som människorna fick uppleva när de satt i kyrkan och lyssnade till unga musikanter.

-

Vår kyrka har restaurerats under de senaste åren och anses vara vacker. Själva är vi kanske inte tillräckligt bra på att
lägga märke till det.
Ovan några plock bland svaren på frågan om vad som var det bästa med vägkyrkoverksamheten
sommaren 2016. Frågan ingick i den responsenkät som genomfördes bland kontaktpersonerna. Tack
för era svar. Av de 260 kyrkor som höll öppet i somras uppgav 115 besökarantalet, vilket sammanlagt
uppgick till 235 106 (förra sommaren: 233 060). De populäraste kyrkorna sommaren 2016, sett till
besökarantalet, var:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Åbo domkyrka
Raumo, Heliga Korsets kyrka
Ekenäs kyrka
Kuopio domkyrka
Tammerfors, Finlaysons kyrka - Barnens katedral
Vammala, Karkku, Sastamala kyrka – S:t Maria kyrka
Tammerfors, Helige Alexander Nevskij och Helige Nikolaos kyrka
Rovaniemi kyrka
Lakeuden Risti
Paltamo kyrka

53 675
23 114
14 824
10 619
10 103
9 100
6 854
6 149
5 962
5 872

I en stor del av vägkyrkorna kan man förstås inte – och behöver inte ens – drömma om sådana
besökarsiffror. Det genomsnittsliga besökarantalet för vägkyrkorna ligger från år till år någonstans
omkring ett par tusen. Ett stort antal besökare är en fin bedrift, men det kan lika väl vara så att just den
lugnaste kyrkan kan erbjuda sina besökare sommarens viktigaste stund av stillhet. Varje öppen kyrka är
en viktig länk i nätverket av vägkyrkor.

Responsen i sammandrag under Tiekirkko-extra
Ett sammandrag av kontaktpersonernas respons ser du (på finska) under avdelningen Tiekirkko-ekstra
tiekirkot.fi/ekstra/tiedotteet-ohjeet-ja-palautteet.
Av de fritt formulerade kommentarerna ser du vad dina vägkyrkokollegor har sagt. Vi går igenom alla
idéer och undersöker om de är möjliga att genomföra inom budgetramarna.

Ni är automatiskt med nästa sommar
Sommarens vägkyrkor kvarstår automatiskt i vägkyrkokedjan. Om er kyrka på grund av t.ex. renovering
vill stå över nästa sommar meddela om detta på adressen tiekirkot@kirkkopalvelut.fi eller till
pirjo.putkonen@kirkkopalvelut.fi

Du får som vanligt en förfrågan om att uppdatera dina
uppgifter samt ett nyhetsbrev i början av året.

Församlingen i Nyslott (Savonlinnan
seurakunta) befriades från
vägkyrkoårsavgiften för en kyrkas del
Bland alla de församlingar som rapporterat in sitt
besökarantal lottade vi fram en kyrka som befriades
från årsavgiften för sitt deltagande i
vägkyrkonätverket. I år var den lyckliga vinnaren
församlingen i Nyslott. Tack till alla som sänt in
responsenkäten.

finns fortfarande till påseende

Den bildskörd som inkom med
anledning av sommarens fototävling

Sommarens fototävling Det bästa med vägkyrkan gav upphov till hundratals fina bilder och tankar. De
vinnande bilderna ser du på tiekirkot.fi/kilpailu och den totala skörden av inkomna bilder på
förstasidan till webbplatsen tiekirkot.fi.
Bilden här invid har delats på Instagram av användaren ”rapatessa_roiskuu” som beskrev sina känslor så här:
-

Under den här resan har det blivit några kyrkor. Ruinerna av kyrkan i Ylivieska hörde till dem som gjorde
det största intrycket.

Tack för samarbetet – vi fortsätter nästa sommar!
Vägkyrkoteamet vid Kyrktjänst
Med samarbetshälsningar,
Utvecklingschef
Jari Kupiainen
jari.kupiainen@kirkkopalvelut.fi
tfn 040 355 1614
Praktiska vägkyrkoärenden
Pirjo Putkonen
pirjo.putkonen@kirkkopalvelut.fi
tfn 040 351 8330
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi

