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Hyvä Tiekirkko-yhdyshenkilö,
aurinko on todistetusti pilkahtanut. Kesä on siis saapumassa ja
lämmin toiveemme on, että kirkkonne jatkaa tiekirkot.fi-ketjussa
tulevanakin kesänä. Erillisiä ilmoittautumisia ei tarvita, vaan
kaikki viime kesän Tiekirkot säilyvät Tiekirkko-ketjussa mukana
automaattisesti. Jos kirkkonne kuitenkin haluaisi esimerkiksi
remontin vuoksi jättää tulevan kesän väliin, ilmoita siitä
osoitteeseen tiekirkot@kirkkopalvelut.fi

Tiekirkko-tiedot kerätään maalis-huhtikuun aikana
Saat Tiekirkko-toimistosta kirkkosi tietojen päivityspyynnön maalis-huhtikuun aikana. Koska aikataulu
on silloin nopea, pyri jo sitä ennen selvittämään itsellesi valmiiksi Tiekirkkonne tulevan kesän tiedot.

Tarkista kirkon yhteyshenkilö
Tarkista liitteestä kirkkosi yhteyshenkilö. Jos yhteyshenkilö on vaihtunut, ilmoitathan siitä pikimmiten
osoitteeseen tiekirkot@kirkkopalvelut.fi
Näin varmistat, että kevään kirje saapuu oikeaan osoitteeseen.
Tarkista valmiiksi myös seuraavat tiedot:








Aukiolopäivämäärät. Milloin tiekirkkokausi alkaa ja
päättyy?
Kellonajat. Hienoa olisi, että kellonaika säilyisi samana
koko kauden!
Mahdolliset poikkeusaikataulut
Jumalanpalvelusten ja hartauksien ajat
Palvelumerkkien ajantasaisuus. Ovatko oikealla olevan
luettelon palvelut kirkkonne kohdalla ajan tasalla?
Onko kirkkonne mukana oikeissa Teemakirkkoluetteloissa?
Teemakirkkoihin on kesäksi 2017 tulossa uutuutena Josef
Stenbäckin suunnittelemat kirkot. Ilmoita päivityspyynnön yhteydessä, jos kirkkonne on
tämän ahkeran kirkkoarkkitehdin luomus.

Tiekirkko-sivuston teknistä alustaa muokataan kevään aikana. Niinpä sivuilta on tätä kirjettä lähetettäessä
väliaikaisesti hävinnyt esim. kartan aukioloaikatietoja. Nämä ja muut mahdolliset kummallisuudet korjaantuvat ennen
uutta Tiekirkko-kautta. Pahoittelemme asiaa.
Tiekirkon vuosimaksut kesällä 2017 pysyvät ennallaan. Tulevan kesän materiaali ja ensi kesän
valtakunnallinen Tiekirkko-kampanja ovat valmistelussa – lisää tietoa näistäkin kevään kirjeessä.
Muistathan hyödyntää Tiekirkko-ekstran tiedot, kun suunnittelette ensi kesän toimintaa:
tiekirkot.fi/ekstra

Jos kirkostanne ei ole kuvaa tai jos haluatte vaihtaa kuvan jo nyt, alla on ohje kuvan
lähettämiseen. Kuva lähetetään suoraan Tiekirkkojen www-tietokantaan. Jos haluat kuvan ilmestyvän
Tiekirkkojen sivustolle oman kirkkokuvauksesi yhteyteen, toimi näin:







Avaa Tiekirkkotietojen ilmoituslomake klikkaamalla osoitetta:
http://kirkkopalvelut.ekansio.fi/admin/ekansio.php?sivuid=1033371582&sivukehys=TRU
E&param[nayta]=html
Valitse alasvetovalikosta paikkakunta ja kirkon nimi
Lisää neliömäinen, mielellään 360 x 360 pikselin (=kuvapisteen) kokoinen jpg-kuva kirkosta
lomakkeelle. Jos sinulla ei ole käytettävissä juuri sopivan kokoista kuvaa, melko tyydyttävään
tulokseen päädytään myös, jos pystyt lähettämään suurin piirtein neliön mallisen tai hieman
vaakamallisen kuvan, jossa kirkko on suunnilleen kuvan keskellä.
Syötä ohjelman pyytämä varmenne (kolme numeroa numeroina)
Paina lähetä-lomaketta.
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