Tiekirkkojen palaute 2018
Palautteessa mainitut Tiekirkko-laastarit ovat materiaalia, jota jaoimme yleisötapahtumissa. Laastareita lähetettiin
myös muutamiin, kävijämäärältään suurimpiin kirkkoihin, jotka ovat lähettäneet palautteensa tunnollisesti jo useana
vuonna. Tarkoituksemme on lähettää laastareita myös muutamiin aktiivisiin, kävijämäärältään vähäisempiin kirkkoihin.
Ensi kesän yleisötapahtumiin meillä tule olemaan uusi jakotuote, jota lähetämme myös muutamiin kirkkoihin.

Mikä oli mielestäsi parasta / hienointa / palkitsevinta tämän kesän Tiekirkko-toiminnassanne?
-

-

Lämmin kesä, ihmiset liikkuivat polkupyörillä
Lasten kuvakirkko - lapset innoissaan etsiessään kuvia - saivat sitten pienen palkinnon
Iloiset ihmiset hyvässä lomasäässä liikkeellä
Oli ihanaa huomata, että aikaisemmin ollut kirkko-opas tuli uudelleen töihin. Kesä oli ihan ok ja paras päivä
näin maaseudunkirkkoon oli 125 kävijää.
Havainto, että matkailijoita poikkeaa. Yksittäisiä matkailijoita enemmän. Bussilasteja liikkuu vähemmän.
Oli monia aktiivisesti kiinnostuneita kävijöitä.
Hyväntuuliset kävijät. Lähes jokainen ihasteli kirkkoa, sen rauhallisuutta, selkeyttä yms.
Eräs turisti oli antanut sähköpostitse todella hyvää palautetta kirkkoherralle nuoren tiekirkko-oppaan
asiakaspalvelusta. :)
Opasteet selkeitä
Oppaat olivat ihan mielissään, kun kävi vieraita ulkomailtakin tutustumassa kirkkoon.
kiinnostuneet ryhmät ja innostuneet vapaaehtoiset päivystäjät
Vapaaehtoisvoimin hienosti toiminut tiekirkkopäivystys. Päivystäjät pitivät kovasti tehtävästään. Päivystäjiltä
koottua palautetta: Hyvä, että kirkko oli auki 11-18, kirkon aukiolosta paljon hyvää palautetta. Hyvät käytännön
järjestelyt ja materiaalit oppaille, heidän oli helppoa päästä hommaan sisälle. Hyvä, että myös vieraskielisiä
opasvihkoja, kun kaikki päivystäjät eivät olleet kielitaitoisia.
Se, että kirkko oli auki, että tarvitseva pääsi hiljentymään ja paikalla oli joku, jolle oli mahdollista jutella.
Matkailijoiden kohtaaminen, kun niissä nousi esiin henkilökohtainen muisto tai tarina liittyen kirkkoon ja sen
ihmisiin (esim. srk:n työntekijät ja riparilaiset).
Nuoren työllistäminen ja mahdollisuus esitellä kaunista ja arvokasta kirkkoa.
Kävijät 40 maasta.
Ihmisten auttaminen ja tiedon jako.
Nuorten työllistäminen tiekirkko-oppaina
Uudet aukioloaikamme palvelivat kävijöitä edellisvuotta paremmin.
Toki se, että ihmiset löytävät tien kirkkoomme. Huolimatta useista hiljaisista tiekirkkopäivistä saimme mielestäni
hyvän kävijämäärän. Kansanmusiikkijuhlaviikolla oli joka päivä paljon kävijöitä.
ulkolaiset turistit, selkeät erot heidän oman maan ja meidän kirkon kanssa, ihastelivat lasten paikkaa (etenkin
ulkolaiset), votiivilaiva myös kiinnosti kovasti
Kävijämäärä kasvoi, osa syynä varmaan helmikuussa tullut tv-jumalanpalvelus, joka toi kirkkobongareita
katsomaan kaunista kirkkoa. Kirkosta tehdyn kirjan myynti kirkossa oli myös vilkasta.
kävijöiden kansainvälisyys
Nuoret vapaaehtoiset hoitivat 4viikkoa opastuksesta paikallisjärjestöjen stipendien turvin.
Ulkolaisia kävijöitä oli ympäri maailmaa. Monilla heistä juuret Luhangassa yli 100 vuodenkin takaa.
Kauniin kesän vuoksi kävijöitä oli runsaasti. Viereinen kotiseutumuseo on hyvä pari tiekirkolle, aukioloajat lähes
identtiset.
Ihmiset löytävät kirkkoon
meillä oli koko kesän samat oppaat, koin sen helpotukseksi.
Vilkas kävijämäärä verrattuna kahteen edelliseen kesään. Kesätyöpaikkojen (kirkon oppaat) tarjoaminen
nuorille.
Vierailijoiden kiinnostus kirkkoon ja sen historiaan
Matkailijat poikkesivat kirkkoon, vaikka kirkossa ei ollut opasta. Kirkossa oli A4-kokoinen kirjoitettu paperi, jossa
kerrottiin kirkosta ja Untamalasta ja jonka sai ottaa mukaan.
Hienot nettisivut ja julisteet
Hyvät nettisivut ja materiaalit
Oli mukava saada nähdä kirkossa paljon matkailijoita ja paikallisiakin. Oli myös mukava saada antaa muistona
laastarilahja, hieno idea teiltä, kiitos!
Kirkkovieraiden kiinnostus kirkon historiasta ja ylipäätään seurakunnan vaiheista.
Ensimmäistä kertaa oli kesäkahvila kirkon eteisessä kesäkuun alussa. Lastenohjaajat vastasivat kahvilasta ja
kahden viikon aikana siinä kävi 228 ihmistä. Osa kävi päivittäin rupattelemassa.
Saimme yhdistettyä museokäynnit samoihin aikatauluihin.
Ihmisten kohtaamiset
Paljon iloisia ja hyväntuulisia kävijöitä!
Paljon kävijöitä!
Eri henkilöiden kanssa käydyt mielenkiintoiset keskustelut ja se, kun he kiittivät ja olivat selvästi nauttineet

-

-

kierroksestaan tai saaneet vastauksen/apua.
Päivystäjät. 1500 hengen paikkakunnalla löytyi nelisenkymmentä päivystäjää. Vuodesta toiseen.
Meillä Alajärvellä tiekirkkopäivystäjien lisäksi toimi tiekirkkokuuntelijat aika ajoin. Palvelu oli suunnattu
yksinäisille ja niille, jotka kaipasivat keskusteluapua, hengellistä ohjausta tai vain arjen kuuntelijaa.
Meillä oli paikallisesti ns. kuvasuunnistus lapsille. Siitä tuli hyvää palautetta.
Hienoisesti lisääntynyt turismi. Samaa ilmiötä todisti myös moni muu Helsingin keskustan kirkko
Ihmiset, jotka olivat tulleet kaukaa katsomaan lapsuutensa ajan kirkkoa.
Kirkko on Alvar Aallon kirkko ja pitkästä aikaa moneen vuoteen saimme oppaan paikalle kesäkuun alusta
elokuun puoleenväliin.
Oli upeaa, kun monia tiekirkkoja kiertämään lähteneet saapuivat ja kertoivat, kuinka mones kirkko heillä on jo
menossa. Elävän musiikin tarjontamme viihdytti jälleen kävijöitä.
kesätyöntekijä oppaana kirkossa
Kävijöiden palaute siitä mitä he pitivät.
Tieto siitä, että kirkon ovet ovat auki. Toisaalta se, että nuoret saavat kesätöitä. Lisäksi on hyvä sopia esim.
kirkollisiin toimituksiin liittyviä tapaamisia kirkkoon, kun kirkko on avoinna.
Kohtaamiset ihmisten kanssa ja se, että semmoiset ihmiset, jotka kiertävät rakennusta ja kristinuskoa
ylipäätään kaukaa tulivat avajaisiin, kun oli pyydetty mukaan.
Materiaali on aina huolellisesti valmisteltua ja siitä tuleekin paljon positiivista palautetta.
Viikolla jätetyt esirukouspyynnöt, joita luettiin sunnuntain messussa. Tänä vuonna oli tavallista enemmän
englanniksi, saksaksi ja ranskaksi kirjoitettuja nimiä ja rukouksia.
Kantelemusiikki äänitteeltä kirkossa viikolla.
Parasta oli, että työllistimme neljä nuorta tiekirkon päivystystehtävällä.
Kirkossa käy paljon eri kansallisuuksia. On hienoa saada esitellä kaunista vanhaa Nurmeksen kirkkoa kävijöille
ympäri maailmaa. Kirkossa on esillä myös edelliset kirkot, joita ennen tätä kirkkoa on meillä ollut neljä. Kaikki
neljä ovat tuhoutuneet tulipaloissa, Niistä on pienoismallit kirkossa ja ne kiinnostavat kävijöitä. Oppaat kokevat
toiminnan mielenkiintoiseksi ja saavat harjoitella kielitaitoaan - viihtyvät hyvin kesätöissä.
Tiekirkko-oppaan ja vapaaehtoisten päivystäjien yhteistoiminta
Vapaaehtoisten päivystäjien innostus omasta kirkosta oli hienoa. Kävijöiden ihastus. Kirkkomme on vielä
vieras, mutta kun sen löytää niin huomaa sen kauneuden ja omanlaisensa historian. Kirkkomme on
keskiaikaistyyppinen kivikirkko, mutta rakennettu puukirkon tilalle 1755.
Kaunis kesä, hyvät oppaat, tyytyväiset kävijät
kaunis kesä ja vilpoinen kirkko
Kirkon aukipitäminen vapaaehtoisvoimin oli kulttuuriteko siilinjärveläisiltä.

Entä oliko jokin hankalaa ja miten selvititte tilanteen?
-

Kirkon esittely esim. englannin kielellä sujui aika hyvin, mutta esitteet ovat Suomen kielellä. Tiekirkon
aukioloajat ilmoitus oli vaan ulkoilmoitustaululla ja se oikein toimi. Ensi kesänä on mainostaulu (jonka teetin tätä
varten) johan voimme laittaa mainoksen. Uskon sen tuovan vielä enemmän kävijöitä.
Joskus kysyjiä aukioloaikojen ulkopuolella. Yritimme palvella kaikkia.
Viikonloppujen päivystysten järjestäminen. Eläkeläiskerho pelasti, kuten aikaisempinakin vuosina.
Ei ollut hankaluuksia.
ei ollut ongelmia
Kesän aikana oli yksi uhkaavasti ja oudosti käyttäytynyt kirkkokävijä, silloin oli hyvä, että paikalla oli kaksi
opasta. Moni toivoikin sitä, että voisi olla aina kaksi opasta, jotkut toki tykkäävät olla yksin.
Jotkut kaipasivat, että kirkon seinässä tai vaikka tiekirkkokyltin yhteydessä lukisi mikä kirkko on kyseessä.
Venäjänkieltä taitamattomana oli haastavaa kysyttäessä vastata mitään. Englanti ja elekieli oli silloin kielet,
joilla pärjättiin.
Ei hankaluuksia
Sujui hyvin, joskus piti sovitella oppaiden kassa, kun oli päivällä toimituksia.
Yleensäkin vapaaehtoisia on aika vaikea saada oppaaksi. Vanhemmat asukkaat vierastavat tulla oppaiksi
koska niin paljon käy ulkolaisia vieraita, eivätkä osaa kieliä.
Kuntammehan on manner-Suomen pienin kunta ja asukkaita on vain n. 730, joista suurin osa eläkeläisiä.
Oppaiden löytäminen
Oppaiden löytäminen
Ei ollut ongelmia
Ei
Kaikki sujui moitteettomasti. Kirkko- ja museo-oppaat olivat kiitollisia saadessaan kohdata uusia ihmisiä läheltä
ja kaukaa.
Tiekirkkotoiminta järjestettiin kahden seurakunnan (Raaseporin Suomalainen ja Karis-Pojo svenska församling)
yhteistyönä. Ilmeni kommunikointivaikeuksia ja epäselvyyksiä, joiden ratkaiseminen vei tiekirkkovastaavalta
aikaa.
Ei ollut ongelmia.
Mikään ei ollut varsinaisesti hankalaa eikä ongelmatilanteita tullut, mutta ollessani yksin kirkossa mieleeni
juolahti välillä, että minun pitää olla erityisen tarkka silloin, jos jokin tilanne sattuisi.
Kesä oli lämmin ja hieno tiekirkon aukiololle!
Lämmin kesä toi myös jonkin verran väkeä puistoista sisälle wc:- tiloja käyttämään, mutta emme rajanneet wc:n
käyttöä mitenkään.
Kävijöitä oli tänä kesänä reilusti vähemmän kuin aiemmin. Veikkaamme syyksi erittäin kuumaa kesää.
Kirkko sulkeutuu klo 15 ja tuntuu siltä, että varsinkin turistit ovat liikkeellä mieluummin iltapäivällä kuin
aamupäivällä.
Ovet jäivät kerran auki, ja täytyi hälyttää takapäivystäjä paikalle.
ei tiedossa hankalaa tilannetta
Pienessä seurakunnassa työntekijöiden loma-ajat tuovat aina haastetta kirkon aukioloon.
Häiriökäyttäytyjä. Oppaalle hankittiin turvapuhelin ja turvaranneke.
Vessaa piti siivota vähän enemmän. Sille oli käyttöä.
Ei ollut.
Hankaluukisia ei esiintynyt.
Hankalia tilanteita ei ole tiedossa. Ehkä kirkon oven auki saaminen. Mutta aina selvittiin, kun puhelin on
keksitty.
Toimitusten kanssa ei juurikaan tullut päällekkäisyyksiä, sillä kirkko oli auki vain ma - to klo 12 - 18.
Kesän toimitusten ja tiekirkkotoiminnan yhteensovittaminen. Suntioilla oli lista tiekirkko-oppaista. Suntiot
ilmoittivat oppaille etukäteen tulevista toimituksista kirkossa.

Tänä kesänä jakotuotteina oli postikortti ja kirjanmerkki sekä lapsille tatuointiarkki. Millaista
palautetta saitte jakotuotteista kävijöiltä?
-

Tarrat oli mukava vaihtoehto kortille, varsinkin lapsivieraille
Ihmiset pitivät
Tatuointiarkit loppuivat heti alkuun. Aikuiset halusivat ottaa niitä vieden esim. lapsenlapsilleen. Niitä voisi olla
enemmän, jos tulee ensi kesänä.
Tatuointiarkit loppuivat nopeasti. Kortteja jäikin vielä - ehkä se on menneen ajan tuote.
Tärkeää, että on jotakin annettavaa lapsille. Tatuointiarkit loppuivat kesken. Toiveena oli, että olisi jokin tarra tai
jääkaappimagneetti jossa olisi se oman kirkon kuva muistona juuri Ylistaron kirkossa käymisestä.
Tatuointiarkki ei sovellu perheen pienimmille, parempi jo kouluikäisille, sillä alle 5-4v eivät ymmärrä
tatuoinneista vielä paljoa. Pienet tarrat, joissa on joku kiva kuva, olisivat paljon paremmat.
Tatuointiarkki oli hyvä lasten mielestä. Niitä oli liian vähän.
Lapset pitivät tatuointimerkeistä ja ne kuluivatkin loppuun hyvin pian.
tatuointiarkit olivat suosittuja, loppuivat kesken
Lasten tatuointiarkit olivat kovin pidettyjä ja meiltä ne loppuivat kesken.
Tatuointiarkki oli ihastuttava ja suosittu. Ne menivät kaikki jo ennen kesäkirkkokauden loppumista.
Lapsen tatuointiarkki oli kiva. Toivottiin lisää samantyyppisiä myös kaikenikäisille
Olivat tosi hyviä. Lapset tykkäsivät tatuointiarkista :-)
Lasten tatuointiarkit olivat hyvä juttu!
Lapset tykkäsivät kovasti tatuointiarkista!
Lapset olivat innoissaan tatuointiarkista!
Ihmiset pitivät etenkin lasten siirtotatuoinneista, joten ensi vuonna lapsille ja lapsiperheille voisi painaa
enemmän tuotteita, sillä ne loppuivat kesken. Myös postikortin ja kirjanmerkin kuvitus oli kaunis.
Tatuointiarkki tuntui kiinnostavan lapsia ja sitä jaettiin runsaasti.
Tatuoinnit olivat mieluisia, kun loppuivat melko nopeasti.
Kortit ja kirjanmerkit olivat tänä vuonna kivoja. Todella nokkelalla idealla toteutettuja.
kiitosta korteista
Myös retropostikortti ja -kirjanmerkki olivat hyviä, vaikka niitä ei kovin paljon otettu
Hyvää palautetta, kortti oli hieno ja sitä kehuttiin paljon ja otettiin mukaan. Myös tatuointiarkki oli menestys, se
loppui jo alkuvaiheessa.
Kirjanmerkit olivat suosittuja. Postikortit olivat hyviä.
Postikortit edelleen kovasana. Lapsia liikkui vähemmän.
Postikortista tuli erittäin paljon positiivista palautetta.
Postikortti oli aivan kauhea. Ei viitannut mitenkään 1918, jos niin oli tarkoitus. Tuoko kuva halutaan antaa,
piirroskuva jossa ajetaan hevosella, venäläistyylinen kuva! Mietin kaksi kertaa, laittaako esille. Tatuointiarkki
ihan kiva.
Olivat tyytyväisiä.
Hyvin oli esitteet kelvanneet
Tuotteita meni tosi vähän.
Ok kamaa.
Palaute oli positiivista
Ne olivat hyvä ja positiivinen lisä kirkossa käyntiin. Lapsia, joille suoraan olisi tarra-arkin voinut jakaa, kävijöissä
oli kuitenkin melko vähän.
olivat ok
hyvää palautetta, loppui vähän kesken
Menivät huonosti jakoon.
Laastarit olivat ihana jakolahja, meillä ei tainnu tatuointeja ollakaan.
tämä oli hyvä ja kiitelty tuote
Postikortista pidettiin paljon. Lisäksi meillä oli lapsille Lasten Kirkko -lehtiä kotiin viemiseksi. Tatuointiarkki oli
mieluinen.
Hyvän palautteen.
Turistit ja tiekirkkokävijät olivat kiitollisia materiaalista ja palaute oli hyvää.
Tatuointiarkki oli hyvä juttu lapsille, mutta postikortti ei minusta toiminut. Viime kesänä oli tarrakortti ja se oli
loistava. Toivon sellaisia lisää!
Tatuointimerkki oli mukava tarjota ja lähtikin hyvin matkaan. Kortit ja kirjanmerkit eivät menneet kaupaksi.
Tatuointiarkit menivät kuumille kiville. Myös postikortista tykättiin.
Ihmiset ottavat mielellään jotain muistoksi kirkosta
Painotuotteet ovat korkeata laatua.
Lapsia kävijöissä kovin vähän. Mutta tykkäsivät ja isovanhemmat veivät tuliaisiksi. Vähän ihmiset niitä otti.
Lapset tykkäsivät, postikortti oli kiva
Kaunis kortti, joka ihastutti eri ikäisiä. Tatuoinnit meni kuin kuumille kiville. Kirjanmerkki oli vähän tylsä.
Hyvää palautetta. Kävijöistä oli kivaa ottaa jotain mukaan.
Ei sanallista palautetta, mutta kortti otettiin käteen mutta ei viety mukana. Ehkä oli liian kaukana tästä päivästä,
vaikka kaunis kuva olikin. Tatuointiarkki oli ihan kiva.
tatuointijuttu ei ollut kovin kiva juttu, mauton

-

jakotuotteista ei ole tullut ennenkään eikä tänäkään vuonna oikeastaan mitään palautetta
Jaossa olevaa materiaalia eivät kävijät paljon ottaneet
jaettu ei palautetta
Ei mainittavaa.
Palautetta emme saaneet, mutta tuotteet loppuivat pian.

Jos sinulla on ideoita Tiekirkko-jakotuotteesta, kerro niistä tässä.
-

-

-

Heijastimet esim. enkelit
Aina sellainen jokin esite, kortti tai lahja, joka voi palvella muussakin. Esim. tulevaa syksyä varten
heijastinetiketti :) Tervetuloa jälleen ensi kesänä tiekirkkoon toivotus tms
tarrat ovat lapsille sopivia jakaa, aikuisille kortit ym.- heijastimet syksyn pimeneviin iltoihin? kynät?
Tiekirkko-huulirasva.
Pieni Jeesus -teippirulla (ilmastointiteippiä, jossa Jeesusteippiä Tiekirkosta, matkasi pelastaja tms. ) olisi
hauska jakolahja!
Mustekynä jossa logo ja joku teksti esim.Ps.numero ja jae
Ehkä mustekynä lähtisi mukaan paremmin.
Tarrat kivoja
Tatuointiarkki herättää joissakin negatiivisia mielikuvia, voisiko olla vain tarra?
Paras jaettava tuote on pieni tarra, jonka voi antaa kirkossa käyvälle lapselle tai joku kortti jonka voi värittää.
Kuitenkin sellainen juttu, minkä voi antaa tytöille tai pojille ja on kivan näköinen ja kokoinen.
Toinen mukava juttu voisi olla kortti tai juliste missä näkyy edes suuntaa antavasti missä päin Suomea on
tiekirkkoja.
Tuotteissa saa olla ilmettä ja värikkyyttä. Tämän kesän tuotteissa niitä jo ilmeni.
postikortti, jossa jokin hyvä raamatunkohta, olisi hyvä
Tämän vuoden jakotuotteet olivat parhaimpia mitä viimeisen 8v aikana on ollut. Jakotuotteen ei pidä olla liian
korkeakirkollinen, siinä on hyvä olla raamatunlause, voi myös olla virrenpätkä, mutta tekstit ytimekkäitä ja aika
lyhyitä.
jakotuotteisiin selkeästi esille myös kirkon logot / srk:n logo
Ensi vuonnakin tatuointiarkit.
Ehkä pitäisi suunnitella paremmin koko asia. Lapsille suunnattuja tuotteita esim. kirjanmerkki oli ehkä suosituin.
Tällaisenaan hyvä. Oppaan persoona on mielestäni hyvin tärkeää.
Tällaisenaan tuotteet ovat hyviä. Kortit ja kirjanmerkit ovat sopivan pieniä ja tarpeellisia. Ehkä jonkinlainen tarra
jonka voisi kiinnittää johonkin näkyvälle paikalle esim. kotona.
kortissa voisi olla tietoa paikallisesta kirkosta? aukioloajat tiekirkkona tms.
Taustapohja, johon voi upottaa oman seurakunnan logon ja kirkon aukioloajat. Ja tästä siis juliste ym.
Tää on hyvä juttu, että lapsille on jotain. Pitäkää sama linja tässä!
Englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi tehtyjä kirjanmerkkejä, joissa olisi rukous matkalaiselle. Tietysti myös
pikkurukouksia suomalaisille. Kiva, kun lapsille on jotain.
Ei uusia ideoita.
Sisällöiksi tätä päivää iloisesti!
Lasten muistaminen tärkeää
tarrat ovat suosiossa ja kirjanmerkit. Silmälasien pyyhe voisi olla tarpeellinen hyvä, mutta ehkä kallis?

Millaiseksi koet Tiekirkkosi tietojen ylläpidon, kuten ajankohtien muokkaamisen ja kuvien
lisäämisen? Arvioi Tiekirkkojen tietojen ylläpitoa tiekirkot.fi asteikolla 4 - 1: 4 = olen täysin
samaa mieltä 3 = olen melko paljon samaa mieltä 2 = olen melko paljon eri mieltä 1 = olen täysin
eri mieltä
Vastaajien määrä: 91

4

3

2

1

Yhteensä

Keskiarvo

Tekstitietojen päivittäminen on helppoa

55

34

1

1

91

3,57

Kuvan lisääminen on helppoa

40

41

7

0

88

3,38

Tietojen päivitysohje oli toimiva

53

33

3

0

89

3,56

Yhteensä

148

108

11

1

268

3,5

Lähetä vielä vapaa palaute ja omat ideasi Tiekirkko-toiminnan kehittämiseen.
-

-

Tähän on totuttu. Hyvä palvelu edelleen. Saimme työllistettyä kuusi (6) ihanaa, sitoutunutta nuorta.
Tiekirkkosivuille olisi hyvä saada kenttä, johon voisi kesän mittaan päivittää kirkon tapahtumia / näyttelyitä ym.
Kuvan pikselikoko ei enää tätä päivää. Hyvä olisi, jos voisi lisätä vaikka kansiollisen kirkon kuvia.
Kävijä määrän laskeminen muutamiin aikaisempiin vuosiin verrattuna johtui varmaan katuremonteista, jotka
olivat kirkon ympärillä, kirkkopuistoon oli vaikea tulla.
Joku tehtävärasti juttu, idealla kerää passiin leimoja/tarroja jokaisesta tiekirkosta, jossa olet käynyt tai jotain
muuta vastaavan tyylistä, joka houkuttaa enemmän kävijöitä tiekirkkoihin.
Tämän kesän työntekijöiden mielipide oli, että tiekirkko-opas, joka osaa asiansa ja on motivoitunut, voi antaa
kävijöille enemmän kuin usein vaihtuva srk:n eri alojen työntekijä kirkon "oppaana".
(Kotkan kirkossa 1.vuosi ilman kirkon opasta)
Tiekirkko-oppaat olivat opiskelijoita; kukin 2 viikon työjaksoissa, eikä heiltä ole enää jälkikäteen mahdollista
saada vastauksia. Tällaisia tilanteita ja muutenkin voisi olla tiekirkko-oppaille lomake, jonka kukin täyttäisi
omalta työjaksoltaan.
Hienoa, että tiekirkkosysteemiin liittyminen oli niin helppoa.
Yleinen tiedotus tiekirkoista on tärkeää, kiitos myös siitä!
Hyvä sapluuna, sillä mennään
oppailla tulisi olla tietoa myös muista tiekirkoista, osaisi suositella sekä kertoa ihmisille, jotka ovat lomareissulla.
Kirkoissa on kiva käydä.
Kävijöiden mielestä kynnys on madaltunut, kirkko tuntuu kotoisalta, sinne tullaan hiljentymään ja viihtymään
sekä seurustelemaan oppaan kanssa.
Vaikea arvioida kävijöitä, kun ei ole tiekirkko-opasta ja kaikki eivät kirjoita nimeään vieraskirjaan.
On ollut ilo olla mukana Tiekirkko-toiminnassa. Lämmin kiitos teille kaikille, jotka olette kantaneet toiminnan
kokonaisvastuuta. Siunattua syyskesän jatkoa teille kaikille!
Joskus sitä haaveilee, että täällä maaseudullakin kirkko voisi olla aina auki!!!
Tietojen päivittämisen kanssa oli vaikeuksia ymmärtää miten asia tulisi tehdä. Ohjeet olivat ainakin minulle
hieman epäselvät.
Kun aukiolo ei ole säännöllinen, tietojen syöttäminen osin haasteellista.
Kiva, kun teiltä tulee materiaali valmiina ja muistutatte aina sivujen päivityksistä tämän kaiken touhuisuuden
keskellä.
Suositelkaa latauspisteiden laittamista Tiekirkkoina toimiviin kirkkoihin. Meilläkään latauspistettä ei vielä ole,
mutta ehkä tulevaisuudessa. Tiekirkko kuuluu jo meidän kesään ja kaikki tuntevat toiminnan. Kiitos siitä.
Live-oppaat ovat paras mainos tiekirkolle - ovet auki tiekirkot eivät ole niin palveluystävällisiä. Mutta hyvä
niinkin! Nuorten työllistäminen on myös tärkeää oppaiden tehtäviin. Saavat työkokemusta ja kontakteja erilaisiin
kävijöihin
Meillä vasta toinen kesä ja vielä opettelemme. Kaikki tarvittavat muutokset koskevat omaa toimintaamme.
Tiekirkkokäsite ja -toiminta on yllättävän heikosti tavallisten ihmisten tiedossa. Kirkkobongarit on eri juttu. Eli
pientä rummutusta valtakunnallisestikin. Moni koki rauhoittavana hetken pysähtymisen kirkossa.
Yhteistyötä kunnan kulttuuritoimen kanssa kannatta tehdä myös tiekirkkoasioissa.

-

Oppaan raportti, Maarian kirkko, kesä 2018
Kesän aukiolo kesti kymmenen viikkoa (ma 4.6. – pe 10.8). Aukioloaika oli maanantaista perjantaihin klo 12-18.
Juhannusaattona kirkko oli suljettu. Kävijöitä oli kesän aikana yhteensä 739, keskimäärin 15,08 henkilöä
päivässä. Keskiarvo on suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna, vain pari kymmenystä pienempi.
Kävijämäärä vaihteli paljon, yhdestä yli neljäänkymmeneen henkeen päivässä. Eniten kävijöitä oli heinäkuussa
ja vähiten juhannuksen tienoilla ja elokuussa. Opastuksen halunneita ryhmiä kävi kesän aikana vain yksi,
Raision kaupunkirippikoulu. Muilla ryhmillä oli oma opas mukanaan. Yksikään ryhmä ei ilmoittanut tulostaan
etukäteen. Ulkomaisia turisteja kävi 24 päivänä eli noin joka toinen päivä. Heistä kaikki joko osasivat englantia
tai olivat liikkeellä suomea puhuvan tuttavansa kanssa. Yhtään ruotsinkielistä opastusta ei tarvittu, saksan,
viron tai venäjän osaamiselle oli enemmän kysyntää.
Huomattava osa kävijöistä oli entisiä paikallisia, jotka tulivat kesälomalla vanhalle kotiseudulleen. Muutamat
kävijöistä poikkesivat ohikulkumatkalla tai käydessään haudoilla. Historiaharrastajia kävi paljon, erityisesti
valokuvaajia ja sukututkijoita. Kirkko mainittiin Turun Sanomissa kesän aikana kahdesti, Varkaan tiestä ja
viileistä paikoista kertovien artikkelien yhteydessä. Kourallinen kävijöitä kertoi tulleensa lehtijuttujen takia.
Aukioloajoista ei annettu tänä vuonna lainkaan palautetta, joten ne lienivät hyvät. Kesän alussa kirkon
pääoveen laitettiin aukioloajat ilmoittava laminoitu lappu, mikä oli mielestäni todella hyvä idea, koska
aukioloajat ovat näin helpommin löydettävissä. Kävijät myös viipyivät yliaikaa kirkossa harvemmin kuin viime
kesänä.
Kävijät antoivat kesän aikana palautetta kolmesta aiheesta: esteettömyydestä, kirkon uudistuksista ja
esirukouspyynnöistä. Esteettömyydestä esitettiin, että pääkäytävällä voisi olla liuska alttarille ja alttarialueelta
sakaristoon ja että oppaan pöytä voisi olla matalammalla, koska lyhyet tai pyörätuolissa olevat ihmiset ja lapset
eivät näe sinne. Moni kävijä muisti kirkon ajalta ennen 80-luvun remonttia ja he ehdottivat, että kirkossa voisi
olla näytillä valokuva vanhasta sisustuksesta (jossa on iso alttaritaulu paikallaan jne.). Minustakin tämä on
todella hyvä idea, yksinkertaisimmillaan se voisi olla tulostettu valokuva oppaan pöydällä. Yksi kävijä halusi
jättää esirukouspyynnön ja moitti siitä, ettei niille ollut omaa laatikkoa tarjolla. Jätimme hänen pyyntönsä
suljettuna paperilla sakariston työpöydälle.
Kirkon omista materiaaleista pidettiin hyvin paljon! Kävijät kiittelivät molemmista pikkuesitteistä (laivat ja
yleinen) ja sekä niitä että värityskortteja ja pienoismalleja meni paljon. Uusi lyhyt historiaesite on omastakin
mielestäni todella hyvä, juuri mitä tarvittiin! Se on kaunis ja informatiivinen. Myytäviä esitteitä meni muutamia ja
englanninkieliset loppuivat kokonaan. Englanninkielisille esitteille on paljon kysyntää ja jos niitä päätetään
hankkia lisää, ehdotan että se voisi olla uusi lyhyt esite käännettynä. Suomenkielisiä myytäviä esitteitä ja
myyntikortteja on vielä hyvin jäljellä, nykyiset riittänevät ainakin kaksi vuotta. Taskulan ristejä meni kaupaksi
yksi iso, raha on setelinä korttien kolikkolippaassa kirkon takaosassa. Taskulan ristejä on sakariston kaapissa
jäljellä kaksi pientä.
Tiekirkkojen materiaaleista tatuoinnit menivät hetkessä ja tarroista pidettiin myös jonkin verran. Sen sijaan
kirjanmerkit ja mainoskortit eivät juurikaan mene ja niitä on jäljellä hyvin paljon myös edellisiltä vuosilta. Kesän
alussa oli vielä jäljellä edelliseltä kesältä Ravattulan Ristinmäen esitteitä ja kävijät olivat kohteesta hyvin
kiinnostuneita. Esitteitä saa ilmaiseksi laittamalla viestiä projektipäällikölle (sähköposti löytyy heidän
nettisivuiltaan) ja viime kesänä he itse toivat esitteitään kolmella kielellä kirkon eteiseen. Niitä voisi tilata ensi
vuodeksikin!
Ehdotan, että oppaan materiaaleja voisi laajentaa otteella Markus Hiekkasen Suomen keskiajan kivikirkot
(2014) -kirjasta (https://vaski.finna.fi/Record/vaski.3044632 ). Kirja löytyy Turun pääkirjastosta ja sieltä voisi
kopioida oppaan materiaaleihin Maarian kirkkoa koskevat kohdat.
Kävijät kiittelivät paljon kirkkoon sisälle pääsemisestä ja opastuksesta, muutama jopa laittoi kiitokseksi rahaa
korttien kolikkolippaaseen. Kesä sujui mukavasti ja ilman sen suurempia ongelmia. Ihmisillä on selvästi paljon
kiinnostusta Suomen keskiaikaan ja se herää, kun heille vähän juttelee, vaikka he eivät olisikaan tulleet
katsomaan kirkkoa historian takia.
Hei, ja terveiset Turun tuomiokirkosta! Kiitos jälleen kerran kesäisestä tiekirkkomateriaalista! Se riitti juuri
sopivasti koulujen alkamiseen asti. :)Tässä muutamia huomioita siitä, miten me niitä jaoimme.
Laastarit olivat hyvin suosittuja, ne loppuivat elokuun alussa, ja niiden huvettua loppuivat nopeasti myös kortit
ja kirjanmerkit. Laastareita vieroksuttiin hieman sen vuoksi, ettei kuoresta käynyt heti ilmi, mitä se sisälsi. Hyvä
sinänsä, koska kävijät ottivat niitä sitten yksittäin. (Ilmaisesitepöytä on tuomiokirkon infon vieressä, joten infosta
näkee hyvin, mitä ihmiset etsivät.)
Varsinainen hitti olivat lapsille tarkoitetut eläin"tatuoinnit", niitä emme laittaneet avoimeen jakoon ollenkaan,
vaan annoimme pienille kävijöille sopivien hetkien tullessa. Lapset ilahtuivat poikkeuksetta kovasti moisesta
lahjasta ja sisarukset jakoivat mielellään arkin keskenään (siinähän oli 4 eläintä / arkki).
Kortteja otettiin mieluummin kuin kirjanmerkkejä, mutta ne kuluivat molemmat lopulta ihan hyvin. Materiaali oli
tänä vuonna kivan monipuolista ja vaikka siitä ei kovin paljoa tullut palautetta (paitsi lapsilta, ilonkiljahduksia),
vaikuttivat kävijät kiinnostuneilta nimenomaan tiekirkkomateriaalista. (Meillähän on ilmaisjakelussa muutakin.)
Kiitos taas ja yhteyksiin viimeistään ensi vuonna!

