PIKARITIIMI 2021
Ehtoollispikaritiimi osallistuu pikaripöytien pystyttämiseen, kuljettaa käytetyt ehtoollispikarit
tiskiin, avustaa tiskaamisessa, kuljettaa tiskatut pikarit takaisin kaappiin, purkaa pikaripöydät
ja osallistuu loppusiivoukseen.
Ennen messua
● Saavu kirkkoon viimeistään klo 16.30 ja ilmoittaudun esirukousjohtajalle.
● Varaa itsellesi istumapaikka laulukirjoilla tai Varattu-lapulla, joita löytyy
messuemännän/isännön kansiosta.
● Pystytä pikaripöydät
○ pöytiä säilytetään välieteisen kaapeissa, pikarit ja laatikot haetaan vasemman
sivueteisen kaapista
○ jakopaikalle E4 tuodaan yksi pöytä, jonka alttarin puoleiseen päähän yksi täysi
laatikko toiseen päähän tyhjä. Paikoille E6 ja E7 kaksi pöytää: yksi
keskikäytävän viereen viimeisen penkin selkämystä vasten, sen käytävän
puoleiseen päähän 1 (2) täyttä laatikkoa, toinen pöytä sivukäytävän viereen,
sen päälle 1 (2) tyhjää laatikkoa.
○ eteen tuodaan keskikäytävän molemmin puolin oleville pöydille 1 (2) täyttä
laatikkoa
○ eteen tuodaan kirkkosalista katsoen oikealle puolelle pikkupöytä, jolle 1 (2)
tyhjää laatikkoa, ja saarnatuolin puolelle myös pöytä, jolle 1 (2) tyhjää
laatikkoa
○ Kaikille pöydille, joilta saa puhtaita pikareita, myös käsidesipumppupullo.
Tarkista sen toiminta
● Osallistu esirukousjohtajan palaveriin klo 17.00 Akvaario-huoneessa (Cafe Agricolan
ohi, käytävällä oikealla).
● Osallistu kaikille yhteiseen alkupalaveriin klo 17.30 Cafe Agricolassa.
Alkuprosessio
● Alkupalaverista siirrytään kirkkosalin takaosaan, pääoven vasemmalle puolelle.
Keskikäytävä jätetään vapaaksi.
● Kaikilla (tekstinlukijoita lukuun ottamatta) on tuohus, jonka saa mukaansa
alkupalaverista.
● Prosession järjestys: tekstinlukijat kantaen risti-ikonia, pikaritiimi, esirukoustiimi,
albapukuiset ehtoollisavustajat sekä viimeisinä liturgi ja saarnaaja.
● Siirry prosessiosta istumaan omalle paikallesi.
Ehtoollinen
● Käy ehtoollisella sopivassa vaiheessa, mieluiten ehtoollisen alkuvaiheessa

● seuraa ehtoollisen etenemistä: jos näyttää, että ehtoolliselle tulijoita on enemmän
kuin pikareita on varattu, hae eteisen kaapista täysi laatikko, ja siirrä tyhjentynyt
laatikko käytettyjen pikarien keräyslaatikoksi.
● Vie käytettyjen pikarien laatikot keittiöön pestäväksi: takaosasta sivuoven kautta
eteiseen ja hissillä alakeittiöön ja palaa takaisin.
Loppuprosessio
● Osallistu prosessioon, joka poistuu kirkosta samassa järjestyksessä kuin saapui.
Tuohuksia kannetaan eteiseen asti, sammutetaan ja laitetaan tuohuskoreihin.
Messun jälkeen
● Hae keittiöstä pestyt pikarit ja vie ne paikoilleen
● pöydille (ja mahd. kaappiin) jääneistä käyttämättömistä pikareista yhdistetään
mahdollisimman täysiä laatikoita.
● Pinoa laatikot kaappiin: tyhjät ja täydet laatikot omiin pinoihinsa
● Kokoa pöydät takaisin paikoilleen
● Kun olet tehnyt tehtäväsi, kysy messun kokoajalta tai esirukousjohtajalta, miten
muuten voisit auttaa kirkkosalin loppusiivouksessa.
EHTOOLLISPIKARIEN PESIJÄ
Ehtoollispikarien pesijän tehtävänä on pestä ehtoollisessa käytetty pikarit ja pakata ne
puhtaina takaisin säilytyslaatikoihin. Ennen tätä tehtävää käy edeltävän messun jälkeen
keittiössä opiskelemassa tiskikoneen käyttö!
Ehtoollinen
● Käy ehtoollisella ja siirry pesemään pikareita keittiöön
● Pese pikarit (pikarit koneeseen kyljelleen) ja pyyhi pikarilaatikot kostealla rievulla
● Pakkaa pestyt pikarit takaisin laatikkoihin pohja ylöspäin.
● Laske pestyjen pikarien lukumäärä (45 kpl/laatikko) ja anna luku paperilla kirkon
suntiolle sakastiin.
● Sen jälkeen auta mahdollisuuksiesi mukaan loppusiivouksessa siellä missä apua
tarvitaan – tarvittaessa kysy neuvoa messun kokoajalta tai esirukousjohtajalta.

