Yhdyshenkilötiedote 9.6.2017
Hei sinä Tiekirkko-yhdyshenkilö,
Tiekirkko-kausi on pyörähtänyt käyntiin. Pahoittelemme, että Tiekirkkojen nettisivuston viimeistelytyö
kesti tänä keväänä pitkään. Alkuviikosta viimeisetkin tekniset ongelmat saatiin ratkaistua ja sivusto
toimii nyt kaikin puolin sujuvasti.
Tiekirkkojen ketjuun on ilmoittautunut tälle kesälle noin 260 kirkkoa, muutaman kirkon osalta vielä
odotamme päivityksiä ja tietoa mukana olosta.
Tälle kesälle suunniteltu uutuusteemakierros, Josef Stenbäckin suunnittelemat Tiekirkot, oli menestys.
Tutustu kaikkiaan 18:aan Stenbäckin kirkkokaunottareen tästä.
Jos haluatte vielä lisätä tai muuttaa kuvan omasta kirkostanne kirkkoesittelynne yhteyteen, se onnistuu
hyvin. Aiemmin keväällä lähetetty kuvanlisäyslinkki ei ole enää toiminnassa, mutta tämän viestin lopusta
löytyy uusi linkki ja ohje kuvanlisäystoimintoon.
Myös materiaalit ovat nyt saapuneet seurakuntiin. Tänä kesänä jaossa on Tiekirkko-tarroja, joita on
kahta eri mallia. Toinen on suunniteltu enemmän lapsille ja nuorille, toinen taas aikuiseen makuun –
mutta toki mukaan voi napata kumman vaan. Materiaalipakettiin kuuluu myös perinteinen Tiekirkkojuliste. Hienoa, jos sille löytyy paikka kirkkonne seinältä.
Jos haluat tilata kesän mittaan lisämateriaalia, se onnistuu vielä hyvin: 200 kpl:een paketti tarroja
(kumpaakin 100 kpl) maksaa 10 €. Päälle tulee postituskulut 10 €. Tee tilaus osoitteeseen
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi juhannukseen mennessä.

Tiekirkko-auto tekee Tiekirkkoja tunnetuksi ympäri maata
Tänä kesänä Tiekirkkoja tehdään
tunnetuksi Tiekirkko-auton
kesäkierroksella.
Kesä-heinäkuussa Tiekirkko-auto kiertää
Tiekirkkoja ja heinäkuussa siihen voi
törmätä myös kesätapahtumissa. Auton
voi nähdä ainakin SuomiAreenalla,
Herättäjäjuhlilla, Tangomarkkinoilla ja
Asuntomessuilla. Kuljettaja ja ”apukuski”
esittelevät pysähdyspaikoilla Tiekirkkojen
ketjua ja opastavat pysähtymään niihin.
Jaossa on tarroja ja Tiekirkkoparkkikiekkoja.
Myös tämän kesän kilpailu liittyy autoon. Tiekirkko-auton nähdessään siitä voi napata kuvan ja lähettää
sen Facebookiin tai Instagramiin hashtagilla #tiekirkot. Näissä sosiaalisen median kanavissa jaetut
kesäauto-otokset osallistuvat kilpailuun, jossa palkintoina on Samsung Galaxy A5 -matkapuhelin.
Halutessaan voi vielä kertoa, missä ja milloin auton kohtasi. Kilpailu on pyörähtänyt käyntiin 1.6. ja
jatkuu 31.7.2017 asti.
Radio Dei lähettää kesäkuussa Tiekirkko-ohjelmaa aamupäivisin. Tiekirkot pysyvät pitkin kesää tiiviisti
Radio Dein ohjelmaikkunassa.

Tiekirkko-tiimi toivottaa hyvää kesää!
tiekirkot@kirkkopalvelut.fi

Muista myös nämä:


Tiekirkko-yhdyshenkilöiden ekstranet-palvelu palveluksessasi: tiekirkot.fi/ekstra



Tiekirkkojen kuvapankista on saatavissa logoja, kuvia, juliste, ilmoituspohja sekä nettisivuille
sopivaa bannerimateriaalia

Uusi linkki kuvanlisäystoimintoon + ohje kuvan lataamiseen


Avaa Tiekirkkotietojen ilmoituslomake klikkaamalla
osoitetta: https://tiekirkot.ekansio.com/admin/ekansio.php?sivuid=1033371582&sivukehys=T
RUE&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.

