KESÄINEN TUOMASMESSU
Kesäajan vastuuhenkilöt
Koordinaattorit, jotka ovat kukin vuorollaan messun toteuttajan apuna ennen messua, aikana ja sen
jälkeen:
Tuomaspappi Pirjo, pirjo.kantala@tuomasmessu.fi puh 040 5111989
Laura, laura@tuomasmessu.fi puh. 040 4135985
Hannuski, hanna-leena.nuutinen@wippies.fi puh 040821 2043
Liisa, Liisi.vaatainen@gmail.com puh 041501 2196
Musiikkivastaava Inna, inna.vintturi@tuomasmessu.fi puh. 050 337 4896, sopii musiikinjohtajat (lomalla
heinäkuussa)
Musiikinjohtajien ja äänentoiston vastaavien nimet ja yhteystiedot lähetetään juontajille/kokoajille.
Agricolan kirkon suntiot 050 3233946
Kokoaja/juontaja
- Tutustu kokoajan muistilistaan netissä https://www.tuomasmessu.fi/tuomasmessut/ohjeitatehtaviin-tuleville/ ja tulosta se itsellesi.
- Voit ottaa pariksesi esirukousjohtajan, jos haluat.
- Ota ajoissa yhteys musiikinjohtajaan ja liturgiin/saarnaajaan ja pitäkää yhteinen
suunnittelupalaveri.
- Tule edelliseen messuun eteiseen isännäksi/emännäksi rekrytoimaan tekijöitä omaasi ja muihin
tuleviin messuihin. JOS ET PÄÄSE ITSE TULEMAAN HANKI JOKU TILALLESI.
Yleiset periaatteet
1. Kesäinen Tuomasmessu kesä-heinä-elokuussa alkaa klo 19.00 ja on kevennetty versio talven
messuista. Päättyy viimeistään 20.30.
2. Juontaja/kokoaja rekrytoi messun toimijat listan mukaan. Koordinaattori auttaa rekrytoinnissa, jos
tarpeen.
3. Liturgi ja saarnaaja voivat olla sama tai eri pappi. Saarnan pituus noin 8 min.
4. Juontajan osuudet lyhyitä.
5. Musiikissa voi olla muutama sooloesitys. Alku- ja loppulaulut reippaita ja tuttuja, koska
prosessioväellä ei ole laulukirjoja. Agricolan kirkossa ei ole uutta virsikirjaa, jossa myös uudet
virret. Jos messussa käytetään uusia virsikirjoja, pitää jakaa myös lisävihot.
6. Kolehtikohteet valitaan ennakkoon ja ne näkyvät kesämessulistassa kansiossa.
7. Rukousalttareita on 6 (alttarit 1=lastenalttari ja 8= vaihteleva, miehittämättömiä, koordinaattorit
hoitavat). Koordinaattorit huolehtivat myös rukousalttareiden teksteistä. Jos haluat omia
rukoustekstejä, ole yhteydessä koordinaattoriin.
8. Albapukuisille varataan vasemmalta edestä 2 ensimmäistä riviä ja he istuvat siellä ehtoolliseen asti,
koska kuorissa ei ole äänentoistoa.
9. Ehtoollisenjakopareja on 6, alkoholiton ehtoollinen jaetaan saarnatuolin puolella sivukäytävällä
edessä. Kaikki leipä on gluteenitonta.
10. Ehtoollinen jaetaan intinktiona (leipä kastetaan viiniin), joten pikareita tai pöytiä niille ei tarvita.
Toinen ehtoollisavustaja jakaa leivän ja sanoo leivän jakosanat, toinen pitää viiniastiaa ja
ehtoollisvieras itse kastaa leivän viiniin samalla kun pikaria pitävä lausuu jakosanat.
11. Kolehtivastaavat näkyvät kesämessulistassa.
12. Koordinaattorit huolehtivat muusikoille välipalan ja toimittavat rukouslaput rukousryhmille.
13. Tuomasmessu radioidaan myös kesäaikana Radio Deihin klo 19-20.30. Kaikki mitä sen jälkeen
messussa tapahtuu leikkautuu pois. Siksi on hyvä huolehtia, ettei messu veny sen yli (jos päättyy
aiemmin, niin loppuaika soitetaan musiikkia).Messuja ei videoida nettiin kesällä.
14. Kesällä EI OLE: Tuomaskuoroa, prosessiossa tuohuksia, rukouskeskusteluja messun jälkeen,

MiniTuomaitten pyhäkoulua eikä messujatkoja.
15. Kesämessujen mehu/keksijatkot voi järjestää kahvilassa ja sisäpihalla. Jatkoista sovitaan
koordinaattorin kanssa.
Kesäisen Tuomasmessun rakenne ja kulku
Musiikki alkaa klo 18.55 tai jo aikaisemmin jos irtoaa…
Klo 19.03 alkaa messu, ja radiointi
1. Juontaja toivottaa tervetulleeksi messuvieraat, myös Radio Dein kuuntelijat, johdattelee
muutamalla sanalla messun teemaan ja esittelee keskeiset vastuuhenkilöt: liturgi, (saarnaaja),
musiikinjohtaja, äänentoiston vastaava ja itsensä.
2. Alkulaulu tai -virsi, tuttu ja reipas, jonka aikana prosessio saapuu eteen
3. Liturgin johdanto
Liturgi lausuu alkusiunauksen alttarin edessä.
L: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
Srk: Aamen.
Lyhyt johdatus lauluun/musiikkikappaleeseen tai psalmiin.
4. Psalmi/virsi/-laulu. Rukous- ja ehtoollisavustajat siirtyvät juonnon aikana etupenkeistä
kuorialueelle ja taakse. Taakse menevät ottavat öljyastiat 1. alttarin kohdalta ikkunalaudalta.
5. Rukousjakso
- juontajan/esirukousjohtajan johdanto
- jakso kestää noin 8 min, 3-4 rukouslaulua ehditään laulaa
- esirukous: kaikki 6 rukousalttaripalvelijaa lukevat kukin yhden rukouspyynnön, tämän jälkeen
tuttu rukouslaulu, jonka aikana mikrofoni palaa juontajalle/esirukousjohtajalle kokoavaa
rukousta varten.
6. Päivän virsi tai laulu
7. Sanaosuus
Ensimmäinen lukija lukee VT:n tai epistolatekstin ja sanoo lopuksi
Lukija (tekstin jälkeen): - Tämä on Jumalan sana.
Srk: - Kiitos Jumalalle.
Toinen lukija sanoo: Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia X:n evankeliumin luvusta X.
Lauletaan Halleluja-hymni (srk seisoo)
Luetaan evankeliumi, jonka lopuksi lukija sanoo:
- Tämä on pyhä evankeliumi
Srk vastaa: - Kiitos sinulle , Kristus!
Lauletaan Halleluja-hymni
8. Saarna (noin 8 minuuttia) ja uskontunnustus
9. Kolehtijuonto ja ohjeistus ehtoollisenvietosta:
Juontaja esittelee kolehtikohteen (osa Tuomasmessulle) ja kertoo, että kolehtiin on mahdollista
osallistua eteisessä pankkikortilla ja MobilePay maksulla. Juontaja kertoo myös ehtoolliskäytännöstä;
kesämessuissa on intinktio eli ehtoollisvieras kastaa itse leivän viiniin. Ehtoollisehtoollisenjakopareja
on neljä edessä ja kaksi takana, alkoholiton saarnatuolin puolella käytävällä edessä. (Keskikäytävältä
eteen)
10. Kolehtilaulu tai -virsi ja kolehdin kerääminen
- liturgi siunaa kolehdin laulun lopussa hiljaa alttarin edestä
11. Synnintunnustus ja -päästö
Liturgi lausuu kehotuksen synnintunnustukseen alttarilta. Synnintunnustus liturgin lausumana tai
yhteisesti messulaulukirjasta tai virsikirjasta.
Liturgi lausuu synninpäästön
Srk vastaa (puhuttuna): Aamen.

12. Ehtoollisliturgia
Liturgi voi käyttää luovuuttaan rukousten valmistelussa. Rukouksia löytyy Tuomasmessun sivuilta
liturgin ohjeista. Jonkin rukouksen voi mielellään antaa myös maallikkoavustajan luettavaksi
Ehtoollisvuorolaulu
Prefaatiorukous
Pyhä-hymni
Ehtoollisrukous ja asetussanat, Isä meidän
Rauhantervehdys + kättelyt
Jumalan karitsa -hymni
13. Ehtoollisen (intinktio) jakaminen, jonka aikana ehditään laulaa/esittää yht. 4-5 laulua.
Toinen ehtoollisavustaja jakaa leivän ja lausuu leivän jakosanat ja ehtoollisvieras itse kastaa
leivän viinissä. Viiniastiaa pitävä avustaja lausuu ehtoollisviinin jakosanat. Tuomasmessussa
käytetään pitkiä jakosanoja.
14. Ehtoollisen päätössanat ja kiitosrukous ehtoollisesta
15. Herran siunaus
16. Loppujuonto ja lähettäminen
17. Loppulaulu tai -virsi, jonka aikana prosessio poistuu kirkosta.
ILOA JA SIUNAUSTA MESSUN VALMISTELUUN!

