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Turun tuomiokirkko, Rauman Pyhän Ristin kirkko ja Kallion kirkko kesän
suosituimmat Tiekirkot
Tiekirkot Hangosta Utsjoelle avasivat ovensa tuttuun tapaan touko-kesäkuussa
kesämatkailijoiden iloksi. Kauniit kirkot ja huolella vaalitut kirkkoympäristöt
tarjosivat levollisen vaihtoehdon muille taukopaikoille sekä runsaasti katsottavaa
ja koettavaa kulttuurinnälkäisille tai hetken hiljentymistä kaipaaville.
Tiekirkkojen ketjussa oli tänä kesänä 266 kirkkoa, joista 128 laski tai arvioi
kävijämääränsä. Aiempien vuosien tapaan kävijämäärät vaihtelivat muutamasta
kymmenestä kymmeniin tuhansiin. Koska kaikki kirkot eivät tilastoi kävijöitä,
todellista kokonaiskävijämäärää voi vain arvioida. Tilastoituja kävijöitä kertyi
yhteensä 280 146. Keskimääräinen kävijämäärä oli noin 2 200 kävijää/kirkko.
Suosituimmat kirkot ovat jo muutaman vuoden ajan olleet Turun tuomiokirkko ja
Pyhän Ristin kirkko Raumalla. Kolmanneksi suosituimmaksi nousi tänä vuonna
Kallion kirkko Helsingissä.
Kävijämääriltään kymmenen suosituinta Tiekirkkoa kesällä 2018 (kävijämäärät suluissa)
1. Turun tuomiokirkko (59 703)
2. Rauma, Pyhän Ristin kirkko (24 198)
3. Kallion kirkko (21 500)
4. Oulun tuomiokirkko (12 973)
5. Vammala, Karkku, Sastamalan kirkko - Pyhän Marian kirkko (9 790)
6. Mikkelin tuomiokirkko (9 433)
7. Ekenäs kyrka (9 068)
8. Tampere, Finlaysonin kirkko - Lasten katedraali (8 8389
9. Rovaniemen kirkko (7 398)
10. Kuopion tuomiokirkko (7 010).

Jokainen kirkko on tärkeä

Kävijämäärien seuranta tuo arvokasta tietoa Tiekirkko-toiminnan
kehittämiseen, mutta suuri kävijämäärä ei kuitenkaan ole toiminnan
tärkein tavoite. Tiekirkko-yhdyshenkilöiden palautteesta ilmenee, että
kävijät arvostavat kirkkojen aukioloa. Oppaiden mielestä parasta
Tiekirkoissa oli erilaisten ihmisten kohtaaminen sekä kävijöiden
kirkkoihin liittyvien muistojen ja tarinoiden kuuleminen.
Tiekirkko-oppaina toimivat monesti vapaaehtoiset sekä kesätyöhön
palkatut nuoret. Vapaaehtoisilla on monesti paljon tietoa kirkosta ja paikkakunnasta pidemmältäkin
ajalta. Nuorille oppaana toimiminen tarjosi monessa kirkossa kaivatun kesätyöpaikan.

Tiekirkko-toiminnalla on oma paikkansa Suomen kesässä

Yhdyshenkilöpalautteen perusteella Tiekirkko-toiminta on mielekästä ja tärkeää. Toiminnan
pyörittämistä pidetään melko helppona, vaikka yllättäviä tilanteita tuleekin vastaan. Alla muutamia
palautteista nousseita asioita, jotka koettiin erityisen positiivisina.
•
•
•

kaunis kesä, hyvät oppaat, tyytyväiset kävijät
oli upeaa, kun monia tiekirkkoja kiertämään lähteneet saapuivat ja kertoivat, kuinka mones
kirkko heillä on jo menossa. Elävän musiikin tarjontamme viihdytti jälleen yleisöä.
oppaat olivat mielissään, kun kävi vieraita ulkomailtakin tutustumassa kirkkoon.
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•
•
•
•
•

kävijät 40 maasta
vapaaehtoisvoimin hyvin toimiva innostuneiden oppaiden toiminta
eri henkilöiden kanssa käydyt mielenkiintoiset keskustelut ja se, kun he kiittivät ja olivat
selvästi nauttineet kierroksestaan tai saaneet vastauksen/apua
ihmiset, jotka olivat tulleet kaukaa katsomaan lapsuutensa ajan kirkkoa
nuoret vapaaehtoiset hoitivat neljä viikkoa opastuksesta paikallisjärjestöjen stipendien
voimin.

Yhdyshenkilöpalautteen koosteeseen voit tutustua Tiekirkko-ekstrassa. Koosteesta näet, miten
kollegasi Tiekirkko-kesä on mennyt ja millaisia kehitysideoita muut ovat esittäneet.

Ensi kesänä taas jatketaan - saat päivityspyynnön keväällä

Menneen kesän Tiekirkot pysyvät Tiekirkko-ketjussa mukana automaattisesti. Saat tuttuun tapaan
kirkkosi tietojen päivityspyynnön sekä toimintaohjeet tulevan kevään aikana. Jos kuitenkin haluatte
esimerkiksi kirkon korjaustöiden vuoksi jättää ensi kesän väliin, ilmoitathan siitä osoitteeseen
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi mahdollisimman pian.

Muhoksen kirkolle ilmainen Tiekirkko-kesä

Kaikkien kävijämääränsä ilmoittaneiden kesken arvottiin yksi seurakunta, jonka ei tarvitse maksaa
ensi vuonna Tiekirkko-maksua. Onnetar suosi tällä kertaa Muhoksen kirkkoa, jossa kävijöitä
kirjattiin 550. Onnittelut Muhoksen seurakunnalle ja lämpimät kiitokset kaikille palautekyselyyn
vastanneille. Käymme palautteen ja ideat läpi ja huomioimme ne mahdollisuuksien mukaan
tulevina kesinä.
Kiitos yhteistyöstä ja iloa syksyyn!
Tiekirkko-tiimi
p. 040 351 8330
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi

