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AVATUD KIRIKUD 

EESTIMAAL

Otsige, ja te leiate, 

koputage, ja teile avatakse. 

Matteuse evangeelium 7:7

PROJEKTI EESMÄRK

“Teeliste kirikud” on Eesti Kirikute Nõukogu 
kultuuriturismialane ja mittetulunduslik projekt, mille 
eesmärgiks on tutvustada nii Eestit külastavale turistile kui 
kohalikule reisihuvilisele avatud, kauneid ning paljuski 
unikaalseid Eesti sakraalhooneid – kirikuid, kabeleid, 
palvemaju ja kloostreid.

TEATMIK

Projekti heaks koostatakse informatiivne, pildimaterjaliga 
illustreeritud teatmik ja sarnase kujundusega veebileht.

Trükisest leiab ligikaudu 200 pühakoda, millele on lisatud 
kirikute kontaktandmed, jumalateenistuste ja palvuste ajad 
ning ülevaate kirikutega seotud majutuspaikadest. 

VEEBIKESKKOND

Informatsiooni avatud kirikutest leiab ka projekti kodulehelt 
www.teelistekirikud.ekn.ee. 

Veebilehekülg sisaldab võrreldes trükisega rohkemate 
kirikute tutvustusi, pilte ja suvel toimuvate kontsertite 
kavasid. 

Veebikeskkonnas on võimalik infot lugeda eesti, inglise, 
saksa, soome, vene, rootsi ja prantsuse keeles.

“Teeliste kirikud”
GSM: +372 5332 5292
teelistekirikud@ekn.ee

www.teelistekirikud.ekn.ee

Eesti Kirikute Nõukogu
a/a 10220029959012

SEB
Märksõna “Teeliste kirikud”

KONTAKT JA

PANGAREKVISIIDID
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PROJEKTIGA LIITUMINE

Liitumine on igale kirikule vabatahtlik ning see 
toimub vastavalt koguduse võimalustele ja soovile 
pühakoja uksi lahti hoida ning selles leiduvat 
huvilistele eksponeerida. 

Projektis osalemiseks vajalik registreerumine 
toimub veebruari ja märtsi lõikes, mistõttu on 
kirikutel võimalus varakult kavandada oma 
suviseid tegevusi ning algavaks hooajaks need 
läbi mõelda.

TRÜKKIMINE JA LEVITAMINE

Trükis “Teeliste kirikud 2013” ilmub maikuus 
ning on mõeldud nii turismiinfopunktides kui ka 
projektiga liitunud kirikutes tasuta levitamiseks. 
Samuti jagatakse teatmikke projekti hooajal aset 
leidvatel kultuuri- ja teistel suveüritustel.

Käesoleval aastal trükime ja jagame teatmikke 
25 000 tükki. 

EELARVE

Trükise ja veebiversiooni eelarve on kokku 
ligikaudu 14 500 eurot, millest tuleb katta kõik 
koostamis-, kujundamis-, toimetamis-, tõlke-, 
trüki- ja jaotuskulud. 

Eesti Kirikute Nõukogu omafinantseering on 
pisut üle poole nimetatud summast, ülejäänud 
vahendite hankimisel loodame abi saada riiklikelt 
fondidelt, omavalitsusliitudelt, omavalitsustelt ja 
eraisikutelt ning -firmadelt.

TOETAMINE

“Teeliste kirikud 2013” projekti õnnestumiseks 
saate projekti annetusega toetada. 
Meie kontaktandmed ja pangarekvisiidid leiate 
pöördelt. 
Oleme Teie toetuse ja abi eest väga tänulikud!

“Teeliste kirikud 2013” tegijate nimel,

Kaisa Kirikal
projektijuht
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