Tiekirkkojen yhdyshenkilökirje 02/2015
Kirkkosi on kesän 2015 Tiekirkko-ketjussa

Tiekirkko-kesä häämöttää muutaman kuukauden päässä, ja viime
kesän Tiekirkot säilyvät Tiekirkkoina jatkossakin. Nyt on aika
ilmoittaa Tiekirkkosi muuttuneet ja lisättävät tiedot meille.

Toimi näin 26.3. mennessä:

Avaa ensin Tiekirkkosi nykyiset tiedot osoitteessa www.tiekirkot.fi ja
lue esittely ajatuksella läpi. Avaa sitten muutoslomake
osoitteessa tiekirkot.fi/muutoslomake ja ilmoita lomakkeella
lisäykset ja korjaukset. Näiden – ja vain näiden – tietojen perusteella
osaamme päivittää kirkkosi kuvauksen www-sivulla ajan tasalle. Jos
kaikki tiedot säilyvät täysin entisellään, rastita ”Tiedot pysyvät entisellään” ja lähetä lomake.
Jos seurakuntasi haluaa jättää tämän kesän väliin esim. remontin takia, tee ilmoitus osoitteeseen
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi. Samaan osoitteeseen voit ilmoittaa mahdollisen uuden Tiekirkon tai
Tiekirkko-yhdyshenkilön. Tiekirkkojen yhdyshenkilöitä voi olla useampiakin: Helpottaisiko työtäsi, jos
seurakuntanne suntio tai vapaaehtoinen tai viestintää hoitava saisi meiltä saman Tiekirkko-informaation
kuin sinä yhdyshenkilönä?

Vuosimaksut säilyvät entisellään

Tiekirkkojen vuosimaksu 150 euroa säilyy yhä ennallaan. Jos seurakunnassa on useita Tiekirkkoja,
lisäkirkoista maksetaan 75 euroa/kirkko. Vuosimaksuun sisältyy www-palvelun ylläpito sekä
materiaalipaketti, jossa on entiseen tapaan Tiekirkko-juliste ja jaettavia kortteja. Jos näkisit mielellään
jonkun oman kirkkosi tai kirkkoympäristösi yksityiskohdan kesän Tiekirkko-kortissa, lähetä
kuvaehdotus sähköisessä muodossa osoitteella tiekirkot@kirkkopalvelut.fi.

Onhan teillä liikennemerkki?

Varmin Tiekirkkoon pysähdyttäjä on riittävän hyvin sijoitettu Tiekirkko-liikennemerkki. Varmistathan,
että kirkkoosi ohjaa liikennemerkki kaikilta niiltä teiltä, jonne se on mahdollista sijoittaa. Lisätiedot
liikennemerkin hankkimisesta löydät Tiekirkkojen yhdyshenkilöiden ekstranetistä Liittymisen jälkeen sivulta.

Aukiolosuositus 10.6.–20.8. ma–pe klo 11–16

Mahdollisimman yhtenäinen aukioloaika auttaa Tiekirkko-kävijöitä saapumaan kirkkoihin silloin, kun ne
ovat auki. Se edistää Tiekirkkojen myönteistä tunnettuutta! Tiekirkon on oltava avoinna vähintään 3
viikkoa kesässä, 5 päivää viikossa ja 5 tuntia päivässä. Suositus on, että Tiekirkot olisivat avoinna
vähintään 10.6. - 20.8. maanantaista perjantaihin klo 11 - 16.

Tiekirkko-yhdyshenkilöiden ekstranet palveluksessasi 24/7

Ajankohtaiset Tiekirkko-asiat näet Tiekirkkojen yhdyshenkilöjen omasta ekstranet-palvelusta, jonka voit
avata ilman tunnussanoja osoitteessa www.tiekirkot.fi/ekstra. Kevään aikana kerromme lisää Tiekirkkoasiaa. Lämmin kiitos yhteistyöstä!

Terveisin Tiekirkko-tiimi:
Käytännön asiat: Pirjo Putkonen
p. 0207 54 2071, 040 351 8330
pirjo.putkonen@kirkkopalvelut.fi

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
Tiekirkkojen kuvapankista saat Tiekirkkojen kuvamateriaalia ja eri kokoisia bannereita seurakuntasi
www-sivulle.

