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EHTOOLLISPIKARIEN KERÄÄJÄ
Siunausta tehtävääsi, kiitos että otit sen vastaan!
Ehtoollispikarien kerääjä osallistuu pikaripöytien pystyttämiseen, kerää ehtoollisen aikana käytettyjä
ehtoollispikareita sekä osallistuu loppusiivoukseen.
Jos sinulle tulee este tai saavut myöhässä, niin ilmoita siitä messun esirukousjohtajalle mahdollisimman pian.
Ennen messua
o Saavu kirkkoon klo 16.30 mennessä ja ilmoittaudu esirukousjohtajalle.
o Varaa itsellesi istumapaikka laulukirjoilla tai Varattu-lapulla, joita löytyy rukousalttarin R1 sisältä
kansiosta.
o Auta pystyttämään pikaripöytiä ja tuomaan niille pikarilaatikoita
- pöytiä säilytetään välieteisten kaapeissa
- pikarilaatikoita säilytetään kirkon saarnatuolin puoleisen välieteisen kaapissa ja alakerrassa
kryptan eteisen kaapissa
- pikarilaatikkoja kuljetetaan kärryllä, joka on samassa välieteisessä kuin pikarilaatikot
- jakopaikoille E4 - E9 tuodaan kullekin yksi pöytä, pöydälle kaksi täyttä laatikkoa ja pöydän alle
kaksi tyhjää, avonainen puoli ylöspäin
- eteen tuodaan kaksi pöytää ja niille neljästä kuuteen täyttä laatikkoa
- lisäksi eteen, kuoronpuoleiseen etupenkkiin tuodaan kaksi täyttä laatikkoa
- eteen tuodaan myös kuudesta kahdeksaan tyhjää laatikkoa, jotka laitetaan pinossa lattialle,
käytävän sivuun, pikku-urkujen viereen
o Osallistu esirukousjohtajan palaveriin klo 17.00 Akvaario-huoneessa.
o Osallistu kaikkien messun toimittajien yhteiseen alkupalaveriin klo 17.30 Cafe Agricolassa.
Alkuprosessio
o Alkupalaverista siirrytään kirkkosalin takaosaan, pääoven vasemmalle puolelle, hiljentyen alkavaan
messuun. Keskikäytävä jätetään vapaaksi.
o Kaikilla (liturgia ja tekstinlukijoita lukuun ottamatta) on tuohus, jonka saa mukaansa alkupalaverista.
o Prosession järjestys: tekstinlukijat kantaen risti-ikonia, synnintunnustajat, esirukousjohtajan tiimi,
johon sinä kuulut ja sitten albapukuiset ehtoollisavustajat sekä viimeisinä liturgi ja saarnaaja.
o Siirry prosessiosta istumaan omalle paikallesi.
Ehtoollinen
o Asetu sinulle osoitetun ehtoollisenjakopisteen keräyspaikalle, ehtoollisviinin jakajan puolelle,
ottamaan vastaan käytetyt ehtoollispikarit
- kerää pikarit tyhjään laatikkoon
- kun laatikkosi on täyttynyt, tilallesi tulee toinen kerääjä ja voit viedä täyden laatikkosi:
 etuosassa pikku-urkujen viereen odottamaan, siitä viette ne alakerran
eteisen hissillä kryptan keittiöön pestäväksi heti kun käytävät ovat
tyhjentyneet ehtoollisvieraista
 takaosasta sivuoven kautta eteiseen ja hissillä kryptan keittiöön
- seuraa tarvitaanko jakopaikalla vaihtoa ja mene tarvittaessa keräämään toinen laatikollinen.
o Käy itse ehtoollisella sopivassa kohdassa.
Loppuprosessio
o Osallistu prosessioon, joka poistuu kirkosta samassa järjestyksessä kuin saapui. Tuohuksia kannetaan
eteiseen asti, sammutetaan ja laitetaan tuohuskoreihin.
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Messun jälkeen
o Auta hakemaan kryptan keittiöstä pestyt pikarit laatikoissaan ja vie ne paikoilleen:
- alavarastoon 9 täyttä laatikkoa ja loput pikarilaatikot yläkerran välieteisen kaappiin, tyhjät
laatikot sinne myös
- käytä pikarilaatikoiden kuljettamiseen kärryä (säilytetään kirkon välieteisessä)
o Auta hakemaan kirkkosalin pöydille jääneet käyttämättömät pikarit kaappiin, käyttämättömistä
pikareista yhdistetään mahdollisimman täysiä laatikoita
o Kun olet tehnyt tehtäväsi, kysy messun kokoajalta tai esirukousjohtajalta, miten muuten voisit auttaa
kirkkosalin loppusiivouksessa.

