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Ennen messua kirkolla
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Tule kirkolle ajoissa, mieluiten klo 17.00 (viimeistään 17.30)
Pane messun toimittajien lista ilmoitustaululle ja eteisen infopöydälle.
Esittäydy musiikin johtajalle, koordinaattorille ja suntiolle.
Tarkista välineet kuorissa suntion kanssa: öljyastiat, 6 ehtoollisen jakovälineet, leipien
täyttöastiat: 3 keraamista ja 1 hopeinen, 1 alkoholiton viini. Kaikki leipä on gluteenitonta.
Laulukirjojen jakajat, rukousalttaripalvelijat sekä messuemäntä/-isäntä tulevat kirkkoon klo
17.30. Huolehdi tai pyydä esirukousjohtajaasi huolehtimaan, että he osaavat tehtävänsä
Huolehdi seuraavat käytännön asiat yhdessä koordinaattorin kanssa:
o suntio vie öljyastiat (4 kpl) 1. alttarin luo ikkunalaudalle
o nosta esirukousjohtajan kori alttarikaapista 1 ruskean saarnapöntön viereen
lattialle
Pidä itse tai pyydä esirukousjohtajaa pitämään rukousalttaripalvelijoille klo 18.00 palaveri,
käykää läpi:
o rukousalttaripalvelijoiden paikat ja tehtävät
o alttari 1 on lastenalttari ja alttari 8 vaihteleva aihe, koordinaattori hoitaa.
o kolehdinkeruu: kori lähtee pylvään jälkeisestä rivistä, jossa ehjä selkänoja (juontaja
kerää edestä saarnatuolin puolelta ja kolehdinlaskuvastaava orkesterin puolelta)
o sovi ketkä 2 rukousalttaripalvelijaa menevät laskemaan kolehtia ehtoollisen aikana
Tekstinlukijat tulevat klo 18.15, anna lukuohjeet, ohjeet risti-ikonin kantamisesta (mahd.
korkealla) sekä ohjeet kolehdinlaskennasta.
Kerro eteistiimille (emäntä/isäntä ja kirjojenjakajat), että jos eteisessä on häiriöitä, ottavat
yhteyden suntioon p. 050 3233946

Alkupalaverissa kahvilassa klo 18.30
• Messun toimittajien esittely
o käy läpi ehtoollisenjakoparit ja -jakopisteet, esittele kaikki tekijät
o muistuta kolehdinlaskennasta Akvaario-huoneessa: ottavat ensimmäisenä
ehtoollisen ja lähtevät heti laskemaan (tekstinlukijat + 2 sovittua
rukousalttaripalvelijaa).
• Prosessiojärjestys: Tekstinlukijat kantavat alku- ja loppuprosession kärjessä risti-ikonia, heitä
seuraavat rukousalttaripalvelijat, ehtoollisavustajat, viimeisinä (saarnaaja ja) liturgi, jolla on
ehtoollisvälineet.
• Prosessio lähtee rauhallisesti liikkeelle, kun LAULU alkaa. Liturgi vie ehtoollisvälineet alttarille
ja palaa paikalleen edessä keskellä olevan mikrofonin ääreen
• valkopukuiset menevät kahdelle edessä olevalle tuoliriville.
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Kerro ehtoollisavustajille:
o Rukousjuonnon aikana rukousavustajat menevät paikoilleen etten ja taakse.
o Rukousjakson aikana esirukous tapahtuu kuorissa tuoleilla istuen ja yksi takana
oven suussa.
o Paranemisen kehän voi rakentaa tyynyistä alttarin eteen. Siinä kaksi valkopukuista
rukoilee polvistuvien ihmisten puolesta: ”Tässä läsnä oleva Elävän Jumalan Henki
tulkoon sinun ruumiiseesi, mieleesi ja henkeesi ja parantakoon sinut kaikesta mikä
vahingoittaa sinua.”
o Kuorissa kastemaljan ympärillä on öljyastioita öljyllä voitelua varten.
Rukousavustaja kastaa peukalonpään öljyyn, tekee ristinmerkin rukoilijan otsaan ja
sanoo esim. ”Ota vastaan siunaus Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan isän rakkaus ja Pyhän Hengen
osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.”
o Siunaamaan tarvitaan kaksi ehtoollisavustajaa takana ja yksi edessä sekä yksi taakse
keskustelemaan ja rukoilemaan ihmisten kanssa.
o Huolehdi, että liturgilla on 1-2 avustajaa laittamassa leivät pateeneihin, viini on
valmiina.
o Muistuta, että taakse menevät lähtevät liikkeelle yhdessä. (Jos on vain 5 jakoparia,
niin kaikki edessä: 3 alttarin kohdalla ja yksi kummallakin sivukäytävällä.)
o Ehtoollisen jaossa käytetään intinktiota. Ehtoollisleipää jakava avustaja sanoo leivän
jakosanat ja antaa leivän ehtoollisvieraalle, ehtoollismaljaa pitävä henkilö lausuu
jakosanat viinille, kun ehtoollisvieras kastaa itse leipänsä maljaan. Tuomasmessussa
käytetään pitkiä jakosanoja: Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis sinun
puolestasi annettu.
o Ehtoollisen jakopaikalla 3 (saarnatuolin puolella sivukäytävällä edessä) alkoholiton
viini. Kaikki leipä on gluteenitonta.
o Sovi kättelyt ovilla messun jälkeen: liturgi ja juontaja tai saarnaaja pääovella.
o Muistuta, että keskustelumahdollisuutta messun jälkeen ei tarjota, mutta
rukousavustaja voi itse luvata jatkaa keskustelua lyhyesti kirkkosalissa messun
jälkeen, jos jollakin on todella vaikea asia.
Palaveri päättyy yhteiseen rukoukseen: juontaja aloittaa, liturgi lopettaa.
Sen jälkeen siirrytään ulkokautta kirkon eteiseen. Juontaja siirtyy kirkon etupenkkiin.

Messun aikana
• Juontajan/kokoajan alkujuonto ja tervetulotoivotus: vastuuhenkilöiden esittely: liturgi,
(saarnaaja ja esirukousjohtaja) musiikinjohtaja, äänentoistosta vastaava, oma nimi, voit
mainita, että messua voi seurata laulukirjan takana olevasta liitteestä
• Rukousjaksolla
o alussa johdannon esittää juontaja (tai esirukousjohtaja, jos on)
o rukousjakso kestää 8-10 min.
o lopuksi 6 rukousalttaripalvelijaa lukee kukin yhden rukouksen, sitten rukouslaulu,
jonka aikana mikrofoni ja rukouskori palaa juontajalle/esirukousjohtajalle kokoavaa
rukousta varten.
• Päivän virren tai laulun aikana nosta tekstinlukijoille ja saarnaajalle nuottiteline.
• Uskontunnustuksen jälkeen kolehtijuonto:
o Kerro kolehtikohteesta (tai esittele vieras, jota on pyydetty siitä kertomaan max 2
min); osa kolehdista Tuomasmessun kulujen kattamiseen.
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o Kerro ehtoolliskäytännöstä: ehtoollisvieras kastaa leivän viiniin.
o Kerro, että alkoholiton vaihtoehto on edessä seinustalla lähinnä saarnastuolia
olevassa jakopisteessä. Gluteeniton leipä kaikissa jakopisteissä.
Huolehdi, että kolehtilaulun alettua ja kolehtikorin mentyä ohi, ehtoollisavustajat yhtä aikaa
siirtyvät liturgin ympärille kuoriin.
Varmista, että kolehdinlaskuun lähdetään heti, kun laskijat ovat ensimmäisenä nauttineet
ehtoollista.
Seuraa, että kaikki sujuu hyvin ja ohjaile tarvittaessa ihmisiä lyhyempiin jonoihin.
Pidä loppujuonto Herran siunauksen jälkeen ja lopeta se lähettämissanoihin:
o kiitokset kirkkokansalle ja palvelutehtävissä olleille
o kutsu ilmoittautumaan kesäisten messujen tehtäviin, mainitse, että tehtäviin voi
ilmoittautua sekä kirkon eteisen infopisteessä että verkossa: tuomasmessu.fi
o (Tuomasyhteisön tapahtumien lyhyt tiedotus (saat ne koordinaattorilta).)

Messun jälkeen
• Katso, että kaikki tekevät heille kuuluvat järjestelyt kirkossa ja eteisessä. Kiitä heitä.
• Tarkista lopuksi, että paikat ovat kunnossa kuorissa, kirkkosalissa, kahvilassa ja eteisessä: risti
ja ulkoständi sivueteisessä, Uusia messulauluja -kirjat eteisen hyllyissä, vanhemmat laulukirjat
eteisessä kärryissä, jotka vahtimestarit vievät alakertaan, rukousalttarit tyhjät, info- ja
kirjapöydät eteisen kaapeissa, virsikirjat siististi hyllyissä. Löytötavara viedään vahtimestarille.
Kaikki roskat lattioilta ja penkeiltä pois. Flyygeli peitetty.
• Maksupääte, iPad ja rekrytointikansio toimiston pöydälle.
• Poistu viimeisenä klo 21.00 mennessä koordinaattorin kanssa.

Kiitos tästä kesäisestä messusta ja siunausta kesääsi!

