Tapiolan kirkossa nukutaan teltoissa ja leikitään fikkaripiiloa
Yö kirkossa on kuulunut Tapiolan seurakunnan kouluikäisten toimintakalenteriin jo vuodesta 2005 alkaen.
Sen ajankohtana on pyhäinpäivän viikonloppu. Seurakunnan nuorisotyönohjaaja Ilkka Kalliokoski on ollut
alusta asti mukana.
”Haluamme pitää kristillistä pyhäinpäivää esillä. Samalla tehdään jotain hauskaa ja jännää,” kuvailee Ilkka
ajankohdan valintaa.
”Illalla menemme hautausmaalle. Puhumme kuolemasta ja kristillisen uskon näkökulmista pyhäinpäivään.
Halloweeniin keskeinen asia on pelko. Pyhäinpäivässä viesti on, että ei tarvitse pelätä”, kertoo Ilkka. ”Ilolla
ja tulevaisuuden toivolla muistetaan poisnukkuneita. Sytytetään kynttilä ja samalla muistellaan, jos oli
läheisiä kuollut.”
Muuten kirkkoyön ohjelmaan kuuluu tutustumista, yhteisleikkejä ja vaihtuvia toimintoja kuten rastirata.
Suosituin leikki on ollut fikkaripiilo. Tapiolan kirkko on osa isoa seurakuntakeskusta. Fikkaripiilossa koko talo
laitetaan pimeäksi. Löydetyt liittyvät etsijöiden joukkoon, kunnes lopulta kaikki on löydetty. Talossa on
myös turvahuone, jossa on valot ja aikuinen, jos joku ei halua leikkiä pimeässä.
Yö nukutaan kirkkosalissa vaellusteltoissa (pelkät sisäteltat). Aamulla on kiire purkaa teltat, sillä Kirkkoyö
huipentuu yhteiseen messuun, johon kutsutaan lasten perheetkin mukaan. Ilkka kertoo, että messu
valmistellaan illan aikana yhdessä papin kanssa. ”Rukoukset tehdään yhdessä. Lapset ovat ristin ja
kynttilänkantajina. Viimeksi myös piirrettiin isoja kuvia saarnaa varten aiheesta pyhäinpäivä, ”hän kuvailee.
Välillä kirkkoyössä on ollut mukana lapsia ystävyysseurakunnasta Pärnusta. Yö kirkossa ei maksa lapsille
mitään ja myös kirkkoon kuulumattomat voivat osallistua siihen.

Ilkan vinkit siihen, mitä työntekijän on hyvä miettiä etukäteen:
•
•
•
•
•

•
•

Turvallisuutta koskee samat lainalaisuudet kuin mihin tahansa leiriin valmistautuessa. Osallistujille
pidetään lyhyt turvallisuusoppitunti niin kuin leireilläkin.
Tapiolan seurakunnan turvallisuusohje on, että paikalla on yksi yli 18 -vuotias jokaista alkavaa 10
lasta kohti. Porukan koon mukaan pyydetään myös isosia mukaan.
Tapiolassa yövalvonnan hoitaa vahtimestari, joka on paikalla ja hereillä koko yön.
Ilmoittautuneille lähetetään kirje kotiin. Siinä kutsutaan perheitä messuun.
Varusteluettelo kerrotaan leirikirjeessä. Siinä on mainittava ainakin:
o makuualusta (telttaan mahtuva) ja makuupussi tarvitaan
o saa ottaa karkkia tai herkkuja, mutta ei energiajuomia tms.
o sairaudet, lääkitykset yms. on oltava ohjaajan tiedossa
markkinointi toteutetaan käyttäen samoja kanavia kuin yleensäkin
lapsilta ja heidän vanhemmiltaan kerätään palaute

