Tiedote 6.10.2016
Hyvä kesä takana. Kiitos!
-

Vierailijat kertoivat omia muistojaan kirkostamme – niin iloista kuin suruistakin. Kaikille yhteistä oli
kirkkomme lohtua antava rauhallisuus. Sitä tahdomme välittää kaikille kävijöille.
Seurakuntamme nuoret saivat kesätöitä oppaana.
Ihmisten kokemat hiljentymisen hetket istuessaan kirkossa kuunnellen nuoria soittajia.
Kirkossamme on tehty restaurointia parin vuoden kuluessa, ja kirkkoamme pidetään kauniina. Itse emme osaa
sitä ehkä tarpeeksi huomatakaan.

Siinäpä muutamia poimintoja Tiekirkko-yhdyshenkilöiden palautekyselyn vastauksista siihen, mikä oli
parasta kesän 2016 Tiekirkko-toiminnassa. Kiitokset vastauksista. Kesällä avoinna olleista 260:sta
kirkosta 115 ilmoitti palautteessa kävijämääränsä, joita kertyi yhteensä 235 106 (viime kesänä 233 060).
Kävijämäärältään suosituimmat kirkot kesällä 2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Turun tuomiokirkko / Åbo domkyrka
Rauma, Pyhän Ristin kirkko
Ekenäs kyrka
Kuopion tuomiokirkko
Tampere, Finlaysonin kirkko - Lasten katedraali
Vammala, Karkku, Sastamalan kirkko - Pyhän Marian kirkko
Tampere, Pyhien Aleksanteri Nevalaisen ja Nikolaoksen kirkko
Rovaniemen kirkko
Lakeuden Risti
Paltamon kirkko

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

Suuressa osassa Tiekirkoista ei toki näin isoista kävijämääristä voi – eikä tarvitse – edes unelmoida.
Tiekirkkojen keskimääräinen kävijämäärä kieppuu vuodesta toiseen parintuhannen kävijän tuntumassa.
Isot kävijämäärät ovat hieno saavutus, mutta myös se rauhallisin kirkko voi tarjota kävijälleen kesän
merkittävimmän pysähtymisen hetken. Jokainen avoin kirkko on arvokas lenkki Tiekirkkojen ketjussa.

Palautekooste Tiekirkko-ekstrassa

Yhdyshenkilöiden palautekoosteen näet Tiekirkko-ekstrasta osoitteessa tiekirkot.fi/ekstra/tiedotteetohjeet-ja-palautteet. Vapaista kommenteista näet, millaisia kommentteja Tiekirkko-kollegasi ovat
lähettäneet. Kaikki saadut ideat käydään läpi ja niiden toteutusmahdollisuudet tutkitaan budjetin
puitteissa.

Olette mukana ensi kesänä automaattisesti
Tämän kesän Tiekirkot säilyvät Tiekirkko-ketjussa mukana
automaattisesti. Jos kirkkonne haluaa esimerkiksi remontin vuoksi
jättää ensi kesän väliin, ilmoitathan siitä osoitteeseen
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi tai pirjo.putkonen@kirkkopalvelut.fi
Saat tuttuun tapaan tietojen päivityspyynnön sekä uutispostia
alkuvuodesta.

Savonlinnan seurakunta vapautui yhden kirkon osalta Tiekirkon
vuosimaksusta

Kaikkien kävijämääränsä ilmoittaneiden kesken arvottiin yksi seurakunta, jolta emme veloita Tiekirkon
vuosimaksua 2017. Onni suosi tänä vuonna Savonlinnaa. Kiitos kaikille palautekyselyn palauttaneille.

Käy vielä ihailemassa kesän kuvakilpailun satoa

Kesän Parasta Tiekirkossa -kuvakilpailuun saatiin satamäärin hienoja kuvia ja mietteitä. Voittajakuvat
löytyvät tiekirkot.fi/kilpailu-sivulla ja kuvakilpailuun saapunutta kuvasatoa pääsee selailemaan
tiekirkot.fi-etusivulla.
Viereisen kuvan Instagramiin jakanut ”rapatessa_roiskuu” kuvaili tunnelmiaan:
- Muutama nähty kirkko tällä reissulla. Vaikuttavimpiin lukeutui Ylivieskan kirkon rauniot.

Kiitos yhteistyöstä – ensi kesänä jatketaan!
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