Lämmin kiitos Tiekirkko-kesästä 2015
…sekä vielä erityiskiitos niille hieman yli sadalle Tiekirkkoyhdyshenkilölle, jotka vastasivat Tiekirkko-toimiston kyselyyn,
jossa kartoitettiin kävijämääriä ja kertyneitä kokemuksia.
Materiaali ja verkkopalvelu saivat hyvät arvosanat, ja
valtakunnallisen markkinoinnin tiimoilta saatiin runsaasti
vapaamuotoista palautetta ja ideoita.

Myös Tammisaaressa yllettiin yli 12 000
kävijään

Kesällä avoinna olleista 260:sta kirkosta 116 ilmoitti
kävijämääränsä, joita kertyi yhteensä 233 060. Avaa tästä
lehdistötiedote kesän suosituimmista kirkoista. Sen mukaan
kirkoista suosituin oli edellisvuosien tapaan Turun
tuomiokirkko. Kirkoista toiseksi suosituin oli Rauman Pyhän
Ristin kirkko ja kolmantena listalla oli Finlaysonin Lasten
katedraali Tampereella. Jälkikäteen on saatu tieto mm.
Tammisaaresta, jossa kävijöitä oli yli 12.000, eli Tammisaaren
Ekenäs kyrka kiilaa luvulla hienosti suosituimpien kirkkojen
listalle.
Yli puolet kirkoista ei ilmoittanut kävijämääriään, ja tässä onkin suuren vetoomuksen paikka monille
tämän kirjeen saajista. Tiekirkko-toimiston harras toive on, että luvut tai ainakin arviot kävijämääristä
saataisiin tulevaisuudessa puuttuvistakin kirkoista. Todenmukaiset tilastot toimivat vankkana
faktapohjana toiminnan kehittämiseen ja kiinnostavat myös mediaa.

Palautekooste Tiekirkko-ekstrassa
Yhdyshenkilöiden palautekoosteen näet Tiekirkko-ekstrasta osoitteessa tiekirkot.fi/palautteet. Vapaista
kommenteista näet, millaisia kommentteja ja terveisiä Tiekirkko-kollegasi ovat lähettäneet ja voit poimia
parhaat vinkit omaankin käyttöösi. Muun muassa Tiekirkkojen valtakunnalliseen näkyvyyteen saatiin
monia varteenotettavia vinkkejä, kiitos niistä. Kaikki palautekyselyssä esiin nousseet 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.

Vehmaa on mukana ensi vuonna maksutta

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin yksi seurakunta, jolta emme veloita Tiekirkon
vuosimaksua. Onni suosi tänä vuonna Vehmaan kirkkoa. Kiitos kaikille palautekyselyn palauttaneille.

Kiitos yhteistyöstä – ensi kesänä jatketaan!
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