Mikä mielestäsi oli parasta / hienointa / palkitsevinta tämän kesän Tiekirkko-toiminnassanne?






































asiakkaat
Asiansa osaavat tiekirkko-oppaat ovat saaneet runsaasti positiivista palautetta.
ei ollut vaikeuksia löytää päivystäjiä
elävä musiikki, piano, urut, marimba, viulu, sello, huilu, kitara
erimaalaiset turistit
Erityisesti lasten ja lapsiperheiden huomioiminen. Kaikille kirkossa käyneille lapsille annettiin oma
palapelikirja: Joona tai Nooa
Hienointa oli kohtaamiset ja keskustelut erilaisten ihmisten kanssa. Monen kävijän kanssa tuli
keskusteltua niin uskosta kuin elämästä ylipäätään pitkät tovit. Vahvasti mieleen jäi kun kirkossa
kävi englannista kotoisin ollut eläkkeellä oleva anglikaanisen kirkon pappi. Palkitsevinta oli
ehdottomasti, kun kävijät saivat silminnähden paljon irti opastuksesta. Pääsin myös soittamaan
urkuja kaukoidästä kotoisin olleelle henkilölle, joka ei koskaan ollut kuullut niitä soitettavan.
Huonosta säästä riippumatta kävijöitä oli
Ihmiset olivat puhuteltuja tai kokivat jotakin erityistä tiekirkossa.
ihmisiä kiertää eri kirkkoja, tietoisuus levinnyt
Ihmiskohtaamiset, heidän suhteensa tähän kirkkoon.
Joka päivä riitti kävijöitä
Kansainvälisyys
Keskustelut kirkkokahvien yhteydessä
Kohtaamiset
Kävijämäärän lisääntyminen
Kävijöiden positiivinen palaute ja ihastus 120v vanhasta kirkostamme. Kävijöiden kertomuksista
oppi itsekin samalla kotipaikkakuntamme historiaa.
Monipuoliset vieraat kotimaasta ja ulkomailta
Mukavat asiakkaat
Nuorten työllistäminen kirkko-oppaina ja kirkkojen tunnetuksi tekeminen
Olla mukana yhteisessä toiminnassa
onnistuneet oppaat ja vieraiden hyvää mieli
opastus toimi, vapaaehtoiset osasivat
osa oppaista ihailtavan osaavia, ahkeria, iloisia ja kävijöiltä kiittävää palautetta saanutta
paljon ulkomaalaisia kävijöitä
Reippaat kirkko-oppaat.
rukousalttareille jätetyt runsaat esirukouspyynnöt
tyytyväinen matkaaja
Tyytyväiset asiakkaat ja innostuneet vapaaehtoiset
Tyytyväiset asiakkaat, jotka antoivat samantien palautetta hyvästä palvelusta ja kokivat, että
opastettu kierros antoi paljon enemmän, kuin jos olisi lukenut kirkosta pelkästään esitteestä.
Ulkomaalaisia kävijöitä oli normaalia enemmän
Vaikka kesä oli sateinen ja kolea, tiekirkkokävijät olivat ystävällisiä ja kiinnostuneita kirkkoon ja
paikkakunnan muihin nähtävyyksiin. Aukioloaikoja oli muutettu; tiekirkko oli auki klo 18 saakka,
paitsi keskiviikkoisin klo 20. Tämä oli hyvä muutos.
Vapaaehtoisten panos
Vierailijoiden joukossa historian tuntijoita jotka tiesivät ja jakoivat tietonsa liittyen esim.
kirkkomuseon tavaroihin
Yhdistimme tiekirkko- ja seurakunnan aittakahvilatoiminnat, vapaaehtoisille yhteinen info, monet
olivat kummassakin, jotkut vain toisessa. Elokuussa yhteinen palaute- ja virkistysilta
Yhteistyö eläkeliiton kanssa ja kävijöiden avoimuus ja ilo vierailla kirkossa

Terveisiä, toiveita ja kehittämisehdotuksia tiekirkkotoiminnalle.





















Aukioloajat paremmin nähtävänä.
En oikein tiedä, tarvitseeko mainontaa tehostaa, koskapa tämä ei ole kaupallista toimintaa.
ilmaismateriaali, onko sitä liikaa? Monenlaista?
Kesän aikana kirkkoa katsomassa kävi 268 ihmistä, ja heidän lisäkseen lounasmusiikkituokioissa kävi
yhteensä 52 kuuntelijaa. Keskiarvoksi kesälle tuli siis noin viisi vierasta per päivä. Luulen, että
kylmät ilmat ja jatkuvat sateet pienensivät kävijämäärää reilusti, sillä kesän lämpiminä päivinä
vieraita tuli usein reilusti yli kesän keskiarvon. Kaikki vieraat vaikuttivat tyytyväisiltä päätökseensä
vierailla juuri tässä kirkossa.
Oppaan näkökulmasta tämä on aivan erinomainen työpaikka. Vaikka toki toivoin, että vierailijoita
kävisi hiukan useammin, oli täällä onneksi myös paljon vaihtoehtoista puuhaa kirkon esittelyn
lisäksi. Kesän aikana kerkesin mm. silittää alboja, imuroida ja luututa lattioita, tiskata, hoitaa kukkia,
kitkeä pihaa, pestä ikkunoita ja kirjoittaa ohjeistuksia kirkossa järjestettävistä toimituksista
tuuraaville suntioille/vahtimestareille, sekä tietenkin keittää kahvia ja huolehtia tuotteiden
myynnistä. Kirkkovieraillekin sai pitää monipuolisia ja erilailla painotettuja esittelykierroksia.
Päällimmäisenä täällä työskentelystä jäi mieleen se, että oppaasta tunnuttiin pitävän hirveän hyvää
huolta. Minulle sanottiin jo kesän alussa, että voisin miettiä miten kirkkoa voisi tiekirkkona kehittää.
Yksi idea minulle tuli mieleen, vaikka sekin on lainattu toisesta kirkosta. Kajaanin pääkirkossa on
nimittäin paikka nimeltä Hiljaisuuden nurkkaus. Se on hiljainen paikka, josta löytyy nojatuoli,
pehmeä matto, joskus kukkia, ja hengellisiä kirjoja. Monet tiekirkkovieraat tykkäävät käydä siellä
hiljentymässä, lepäämässä ja lukemassa hetken ennen kuin he jatkavat matkaansa. Kotiinpaluun
kappelistahan saisi vastaavanlaisen tilan vain viemällä sinne kirjoja, ja kertomalla siitä
kirkkovieraille.
Laitoin Taizé-yhteisön lauluja soimaan hiljaisella urkuparvelta. Monet kesän vieraat kommentoivat,
että musiikki oli ihanaa/rauhoittavaa/”kirkon tyyliin sopivaa”.
Kahvila: Vaikka vieraita kävi sen verran harvakseltaan, etten pitänyt kahvia valmiina päivän aikana,
monet vieraat ilahtuivat kahvien tarjoamisesta ja jäivät mielellään kahville. Jotkut olivat jo lukeneet
kahvimahdollisuudesta jostain mainoksesta tai muualta, ja pyysivät kahvia heti kirkkoon
saavuttuaan.
Lounasmusiikkituokiot: Lounasmusiikkituokioissa kävi kesäkuun puolella aika niukasti kuuntelijoita
– syytän sateisia ja kylmiä ilmoja. Heinäkuun puolella kävijämäärät olivat isompia, ja viimeisellä
kerralla kuuntelijoita oli jopa 22. Ja joka viikko joko minua, kanttoria tai molempia tultiin
kiittelemään näiden tuokioiden järjestämisestä. Niitä kannattaa siis ehdottomasti edelleen jatkaa,
jos tiekirkkotoimintakin jatkuu.
Taidenäyttely: Taidenäyttelykin toi kirkkoon muutamia vieraita, jotka eivät kuulemma muuten olisi
tänne löytäneet. Ja monet muuten vain kirkkoa katsomaan tulleista kiinnostuivat taidenäyttelystä
siitä kuultuaan, ja sanoivat sen olevan mielenkiintoinen ja kiva lisä tiekirkkotoimintaan.
Hiljaisuuden polku: Vaikka Hiljaisuuden polku ei ole virallinen osa tiekirkkotoimintaa, toi se monia
vieraita kirkkoon. Jotkut sanoivat tulleensa kiertämään polkua ja päättäneensä samalla tulla
katsomaan kirkkoa, toiset tulivat kysymään minulta karttaa polulle, ja päätyivät sitten pyytämään
esittelyä kirkostakin, kun sisälle tultuaan kiinnostuivat myös kirkosta.
Kirkkopalveluilla voisi olla keräyslupa ja keräyslipas esillä kirkossa johonkin ajankohtaiseen
kohteeseen esim. pakolaiset Suomessa tai muu vastaava kohde. Tai myynti artikkeleita, joiden
tuotto menisi kyseiseen kohteeseen ja kävijöille jäisi muisto kirkkovierailuista itselleen. Seurakunta
voisi saada esim. pienen prosentin myynnistä esim. lähetys- ja kansainvälisyystyöhön. Kirkkooppailla on paljon aikaa ja välillä tekemisen puutetta. Joten tällaista he ehtisivät hyvin hoitaa
opastuksen ohessa.
Markkinointiin liittyen: Suurin osa kirkossa kävijöistä oli ikäluokkaa +50 vuotta. Jos tiekirkkoja
haluttaisiin tuoda ilmi myös nuoremmille ja myös vähän vähemmän nuorille ihmisille läsnäolo
sosiaalisessa mediassa olisi hyväksi. Näkisin, että tiekirkot-nettisivu antaa tarpeeksi tietoa niille,











jotka ovat jo päättäneet käydä tiekirkoissa. Sosiaalisen median avulla ihmiset on mahdollista ohjata
sinne ja käymään tiekirkoissa.
Meidän kylässä on matkailunähtävyytenä taidegalleria. Viime vuonna päätimme järjestää
rinnakkaisnäyttelyn tiekirkossa taiteen ystäviä silmällä pitäen. Jatkoimme samaa linjaa tänä vuonna
ja teemme jatkossakin niin. Tänä vuonna yksi tiimimme jäsenistä haki gallerian kesävalvojan paikan
ja sai sen. Ihmisten poistuessa galleriasta hän vinkkasi toisesta näyttelystä tiekirkossa ja se tepsi.
päivittäin vierailivat 30-80 % gallerian kävijöistä myös tiekirkossa. Tämä oli ainakin eräs painava syy
siihen että tiekirkon kävijämäärä kaksinkertaistui tänä vuonna. Ehkä jossakin muuallapäin Suomea
voisi myös sopivassa paikassa olla joku 'vinkkaaja'?
Hyvä juttu tänä vuonna oli, että tehtiin lapsille piirustusnurkka. Näin lapset saivat piirtää ja me
kerroimme rauhassa vanhemmille tiekirkosta ja kylästä.
Olisi mukavaa, jos eri tiekirkkoja esiteltäisiin facebookissa aktiivisesti kesän mittaan, vaikka lähes
päivittäin.
Suosittelemme maallikkojen rukousalttareiden rakentamista jonkun aihepiirin äärelle ja
mahdollisuutta jättää esirukouspyyntöjä. Viikolla jätetyt esirukoukset tulee sitten lukea joka
sunnuntai.
Tiekirkko-konsepti puolustaa paikkaansa ja olemassaoloaan. Sen kautta moni ihminen pääsee
vuosittain synnyttämään ja uudistamaan suhdettaan usein lähiseutunsa kirkkoon. Toisaalta
matkalaisille avautuu sisäänpääsy paikkakunnan merkittävimpiin hengellisiin ja
kulttuurihistoriallisiin kohteisiin: elämys ja kokemus on usein voimakkaasti aistittava. Hyvä,
toivottavasti tämä traditio kasvattaa pitkän historian.
Tiekirkko-merkit saisivat olla aina näkyvissä. Haaveissa meillä edelleen 24/7-kirkko, että ovia ei
tarvitsisi lukita, vaan kaikki saisivat tulla ja käydä.
Geokätköilyn voisi liittää kirkkokierroksiin.

