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TUOMASMESSUN OHJEITA

Päivitetty 28.4.2015

MESSUEMÄNTÄ JA MESSUISÄNTÄ
Siunausta tehtävääsi, kiitos että otit sen vastaan!
Messuemäntä ja -isäntä ovat useimmiten Tuomasmessun ja -yhteisön hyvin tuntevia henkilöitä,
pääsääntöisesti seuraavan messun kokoaja ja esirukousjohtaja. He toimivat yhteistyössä messun kokoajan,
esirukousjohtajan, laulukirjojen jakajien, tulkin ja suntioiden kanssa. Heillä on rinnassaan kyltit "Messuemäntä"
tai "Messuisäntä" ja heidän vastuullaan on kirkon eteisen info-pöytä. Samalla he ovat osaltaan
vastaanottamassa messuun tulijoita ja vaikuttavat omalla panoksellaan eteisessä toimivan
tiimin yhteishenkeen. Heidän pääasiallinen tehtävänsä on rekrytoida ihmisiä seuraavien messujen tehtäviin ja
kertoa Tuomasyhteisön toiminnasta ja tapahtumista. Lisäksi he ottavat maksupäätteellä vastaan pankki- ja
luottokortilla maksetut kolehdit.
Jos sinulle tulee este tai saavut myöhässä, niin ilmoita siitä messun kokoajalle mahdollisimman pian.
Pyri järjestämään joku toinen tilallesi.
Ennen messua
o Saavu kirkkoon klo 16.30 mennessä ja ilmoittaudu messun kokoajalle ja esirukousjohtajalle.
o Valmista infopöytä kuntoon:
o 2 pöytää välieteisen kaapista L-muotoon
o infopöydän laatikko alakerran kryptan eteisen kaapista: rekrytointikasio, kyniä, papereita,
Tuomasyhteisön esitteitä ja muuta infomateriaalia, kansio, jossa tietoa messusta muilla kielillä.
o Kuulokkeet simultaanitulkkauksen kuunteluun (tulkki tuo, jos messussa on tulkkaus) ja paperit, joissa
on messun kulku englanniksi.
o Toivota yhdessä laulukirjojen jakajien kanssa messuvieraat tervetulleiksi messuun.
o Tarvittaessa ole kirkon takaosassa ohjaamassa messuvieraita sinne, missä on tilaa.
o Kerro lasten kanssa kirkkoon saapuville, että alakerran kryptassa on pyhäkoulu (3-12 -vuotiaille), jossa
lapset saavat myös välipalan.
Messun aikana
o Jos messun aikana syntyy järjestyshäiriöitä, kutsu paikalle kirkon suntio (vain hän voi kutsua poliisin).
Pyydä suntion puhelinnumero itsellesi ennen messua.
o Ohjaa ihmisiä kulkemaan messun aikana sivuovista sisälle kirkkoon ja sieltä ulos.
o Ota vastaan pankki- ja luottokorteilla maksettuja kolehteja ehtoollisen aikana ja messun jälkeen. Tätä
varten sinulle tuodaan laitteet ennen messua ja annetaan tarvittava opastus. Kirjallinen ohje on
rekrytointikansiossa.
Messun jälkeen
o Ole infopöydän ääressä antamassa ohjeita tehtäviin ilmoittautuville ja jakamassa yleistä informaatiota
messusta.
o Kirkkosalin tyhjennyttyä ota infopöydän materiaali ja rekrytointikansio mukaan kryptaan.
o Rekrytoi kryptassa ihmisiä tehtäviin ja kerro tarvittaessa myös Tuomasyhteisön muista toiminnoista
(tilaisuudet, rukousryhmät, liittyminen jäseneksi Tuomasyhteisö ry:hyn jne.).
o Rohkaise ihmisiä tutustumaan toisiinsa ja kannusta uusia ihmisiä mukaan messun toteuttamiseen.
o Teejatkojen päätyttyä vie rekrytointikansiot ja muu materiaali kryptan eteisen kaappiin.

