12.6.2017
Hej alla kontaktpersoner för vägkyrkorna!
Säsongen har kommit igång. Vi beklagar att finslipningen av vägkyrkornas webbplats fördröjdes under
våren. I början av senaste veckan lyckades vi lösa de tekniska problemen och webbplatsen fungerar nu
på alla sätt smidigt. Denna sommar har cirka 260 kyrkor anmält sig som vägkyrkor och vi väntar ännu
på att några kyrkor ska uppdatera sina uppgifter och bekräfta sin medverkan.
Den här sommarens nya temarutt – vägkyrkor ritade av Josef Stenbäck – har blivit en succé. Bekanta
dig med Stenbäcks 18 vackra kyrkor här.
Om du ännu vill lägga till eller ändra en bild i presentationen av din egen kyrka går det bra. Den länk
som vi skickade tidigare i våras fungerar inte längre, men i slutet av det här meddelandet finns en ny
länk och anvisningar för att ladda upp bilder.
Också marknadsföringsmaterialet har kommit till församlingarna. I sommar delar vi ut två olika
varianter av vägkyrkodekaler. Den enda är främst riktad till barn och unga, den andra tilltalar en mera
vuxen smak – men det går naturligtvis att plocka åt sig vilken som helst. I materialpaketet ingår också
den traditionella Vägkyrkoaffischen. Det vore fint om det fanns plats för den på en vägg i er kyrka.
Om du vill beställa mer material under sommaren går det bra. Ett paket med 200 dekaler (100 av varje)
kostar 10 €. Portot är 10 €. Skicka din beställning till adressen tiekirkot@kirkkopalvelut.fi före
midsommar.

Vägkyrkobilen gör vägkyrkorna synliga i hela landet
I sommar gör vi vägkyrkorna kända på
vägkyrkobilens sommarturné. I juni–juli besöker
vägkyrkobilen vägkyrkorna och i juli kan man
också få syn på bilen under olika
sommarevenemang, åtminstone på
Finlandsarenan, Herättäjäjuhlat, Tangomarknaden
och Bostadsmässan. Föraren och bisittaren
presenterar vägkyrkorna och uppmanar bilisterna
att stanna vid dem. Dekaler och parkeringsskivor
med vägkyrkans logo delas ut.
Även sommarens tävling anknyter till bilen. Den
som ser vägkyrkobilen kan ta ett foto och dela det på Facebook eller Instagram med hashtaggen
#tiekirkot. Bilderna som delats i dessa sociala medier deltar i tävlingen där priset är en mobiltelefon av
märket Samsung Galaxy A5. Den som vill kan också uppge var och när bilden är tagen. Tävlingen
startade den 1 juni och pågår fram till den 31 juli.
I juni sänder Radio Dei program om vägkyrkorna på förmiddagarna. Vägkyrkorna har en plats i Radio
Deis programfönster under hela sommaren.

Vi i vägkyrkoteamet önskar dig en skön sommar!
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi

Glöm inte:


Kontaktpersonernas extranät står till tjänst: tiekirkot.fi/ekstra



Vägkyrkornas bildbank innehåller logotyper, bilder, en affisch, en annonsmall och bannermaterial
som lämpar sig för webbplatser

Ny länk + anvisningar för uppladdning av bilder


Öppna blanketten för uppgifter om vägkyrkorna genom att klicka på
adressen https://tiekirkot.ekansio.com/admin/ekansio.php?sivuid=1033371582&sivukehys=TRUE&p
aram[nayta]=html



Välj orten och kyrkans namn i rullgardinsmenyn



Ladda upp en kvadratisk jpg-bild av kyrkan, gärna i storleken 360 x 360 pixel (= bildpunkter). Om du
inte har någon bild i lämplig storlek tillgänglig kan slutresultatet bli lyckat också med en mer eller
mindre kvadratisk eller aningen rektangulär bild där kyrkan står ungefär i mitten.



Mata in det certifikat som programmet begär (tre siffror i sifferformat)



Klicka på lähetä (sänd).

