Åbo domkyrka, Heliga korsets kyrka i Raumo och Berghälls kyrka var sommarens populäraste vägkyrkor
Vägkyrkorna från Hangö till Utsjoki öppnade som vanligt sina dörrar för alla sommarresenärer i maj eller
juni. De vackra kyrkorna och deras välskötta kyrkomiljöer erbjöd ett vilsamt alternativ till andra rastställen
och gav mycket att se och uppleva för den som längtar efter kultur eller vill sitta en stund i stillhet.
Nätverket av vägkyrkor omfattade i sommar 266 kyrkor av vilka 128 räknade eller uppskattade antalet
besökare. Liksom under tidigare år varierade besökarantalet från några tiotal personer till tiotals tusen.
Eftersom alla kyrkor inte för statistik över sina besökare kan man endast på ett
ungefär uppskatta det faktiska totala besökarantalet. Antalet statistikförda
besökare var sammanlagt 280 146. Det genomsnittliga besökarantalet var cirka
2 200 besökare/kyrka.
De populäraste kyrkorna har redan i flera år varit Åbo domkyrka och Heliga
korsets kyrka i Raumo. På tredje plats i fråga om besökarantal kom i år Berghälls
kyrka i Helsingfors.
De tio mest populära vägkyrkorna sett till antalet besökare sommaren 2018
(antalet besökare inom parentes)
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Åbo domkyrka (59 703)
Raumo, Heliga korsets kyrka (24 198)
Berghälls kyrka (21 500)
Uleåborgs domkyrka (12 973)
Vammala, Karkku, Sastamala kyrka – S:t Maria kyrka (9 790)
S:t Michels domkyrka (9 433)
Ekenäs kyrka (9 068)
Tammerfors, Finlaysons kyrka – Barnens katedral (8 838)
Rovaniemi kyrka (7 398)
Kuopio domkyrka (7 010).

Varje kyrka är viktig
Statistiken över antalet besökare ger värdefull information för utvecklingen av vägkyrkoverksamheten, men
ett stort antal besökare är ändå inte det främsta målet för verksamheten. Responsen från
vägkyrkokontaktpersonerna visar att besökarna uppskattar att kyrkorna är öppna. Guiderna ansåg att det
bästa med vägkyrkoverksamheten var att få möta olika människor och lyssna till besökarnas minnen och
berättelser.
Som vägkyrkoguider fungerade ofta frivilliga samt sommarjobbande ungdomar. De frivilliga har ofta stor
kunskap om kyrkan och orten från en längre tid. För de unga var arbetet i kyrkan en efterlängtad möjlighet
till sommarjobb.
Vägkyrkoverksamheten har sin egen plats i Sommarfinland
Utgående från kontaktpersonernas respons är vägkyrkoverksamheten meningsfull och viktig. Det anses
relativt lätt att driva verksamheten även om överraskande situationer också uppkommer. Nedan uppräknas
några aspekter som upplevdes som särskilt positiva.
•
•
•

vacker sommar, bra guider, belåtna besökare
det kändes fint när människor som gjorde en rundtur till flera vägkyrkor berättade hur många
kyrkor de redan besökt. Vår levande musik var igen en gång underhållande för besökarna.
guiderna var nöjda när kyrkan fick ta emot även utländska besökare

•
•
•
•
•

besökare från 40 länder
med frivilliga krafter fick man ihop en välfungerande grupp av entusiastiska guider
intressanta diskussioner med olika människor, samt att de tackade och helt klart hade njutit av sin
rundtur och fått svar eller hjälp
människor som kommit lång väg för att besöka sin barndoms kyrka
unga frivilliga skötte under fyra veckor guidningen med hjälp av stipendier från
lokalorganisationerna.

Ett sammandrag av responsen finns under Tiekirkko-extra. I sammandraget kan du läsa om hur dina
kollegors vägkyrkosommar har förlöpt och hurdana utvecklingsförslag andra har fört fram.
Vi fortsätter nästa sommar – du ombeds uppdatera uppgifterna under våren
Sommarens vägkyrkor kvarstår automatiskt i vägkyrkonätverket. Under våren kommer du som förr att få en
begäran om att uppdatera uppgifterna om din kyrka samt anvisningar för verksamheten under den
kommande sommaren. Om du däremot till exempel på grund av att kyrkan renoveras vill hoppa över nästa
sommar ber vi dig meddela oss så snart som möjligt till adressen tiekirkot@kirkkopalvelut.fi.
Kostnadsfri vägkyrkosommar i Muhos kyrka
Bland alla de kyrkor som meddelat sitt besökarantal gjordes en utlottning: den vinnande församlingen
behöver inte betala någon vägkyrkoavgift nästa sommar. Fru Fortunas val föll denna gång på Muhos kyrka
som antecknat 550 besökare. Vi gratulerar Muhos kyrka och riktar ett varmt tack till alla som besvarat
responsenkäten. Vi kommer att gå igenom alla idéer och i mån av möjlighet beakta dem under kommande
somrar.
Vi tackar för samarbetet och önskar er en glad höst!
Vägkyrkoteamet
tfn 040 351 8330
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi

