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KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

KOLUMNI

Pois pyyhitty

Pääsiäisen ilo

O

n hieman haastavaa kirjoittaa ilosta, kun meillä on takana yli vuoden
kestänyt korona-aika, mikä on
merkinnyt useimmille hyvin epätavallista ja raskasta ajanjaksoa.
Nyt on tulossa jo toinen hiljaisen
viikon ja pääsiäisen aika, kun seurakunta ei voi kokoontua vapaasti kirkkoihin suuren juhlan viettoon. Pääsiäisen sanoma ei ole
kuitenkaan kadonnut tai hävinnyt mihinkään, joten ehkä onkin
tavallista tärkeämpi puhua pääsiäisen ilosta.
Ilo on yksi kristillisen uskon
avainsanoja. Evankeliumi on ilosanoma. Monia vuosia rippileirien suosituin laulu oli Pekka Simojen säveltämä ja Anna-Mari Kaskisen sanoittama Evankeliumi:
”Pahuutensa tähden vaikeroi maa.
Koko luomakunta kaipaa armahtajaa. Jeesus Kristus kuoli, jotta
eläisimme…Evankeliumi ilosanomamme on. Evankeliumi – murtaa vaikka kallion.”
Mitä on kristillinen ilo? Kyky
kokea iloa on tärkeä asia ihmisen
elämässä – samoin se, että meillä on tarpeeksi ilon aiheita elämässä. Hiljaisella viikolla ilo saa
melkoisen syvyysulottuvuuden.
Uusi testamentti kertoo, että kris-

tillistä iloa voidaan kokea kärsimyksen ja jopa hylkäämisen keskellä. Ilo tulee siitä uskosta, että
Jumala on meidän kansamme elämämme kaikissa hetkissä, vaikka
emme sitä tunne tai koe millään
tavalla. Jeesus koki ristillä ihmisen elämän syvimmän haasteen,
mikä tulee ilmi hänen huudossaan: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit.”
Kuitenkin tässäkin syvyydessä
oli luottamus: ”en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun
kanssani.” Ilo, joka on enemmän
kuin tunne, tulee tästä luottamuksesta: en minä ole yksin – Isä on
minun kanssani.
Entä sitten pääsiäisen ilo? Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen laulussa kerrotaan, että evankeliumi murtaa vaikka kallion.
Varmaan tarkoitettiin, että iso kivi haudan suulta oli pääsiäisaamuna vieritetty pois. Kuolema oli
voitettu! Elämään tuli toivo. Suru ja kärsimys saivat tarkoituksen.
Uskontunnustuksessa tämä toivo
ilmaistaan näin: minä uskon ruumiin ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän.
Mitä tämä voisi olla tänä pääsiäisenä Raahessa ja Siikajoella?
Evankeliumi ei murskaa kallioita

GALLUP
KAAKAOKERHOSSA

HARRI JOENSUU

Kirkkoherra

väkivalloin tai voimalla, vaan
useimmiten hiljaisesti ihmisen sydämessä. Meillä on sama Herra,
joka on ristillä kuollut syntiesi tähden ja kolmantena päivänä noussut kuolleista. Meillä on sama Herra, joka kerran kulki lukittujen ovien läpi opetuslasten luokse. Sanansa kautta hän tulee edelleen
luoksemme ja sanoo: "Älä pelkää.
Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä. Minä olin kuollut,
mutta nyt minä elän, elän aina ja
ikuisesti. Minulla on kuoleman ja
tuonelan avaimet.”

J

oissakin tietokoneiden näppäimistöissä saattaa lukea yhden näppäimen kohdalla sana
”cancel”. Monesti siinä tosin taitaa olla vain nuoli vasemmalle eli taaksepäin. Tuo näppäin on tullut minulle
hyvin tutuksi, erityisesti näiden työvuosien aikana. Tuttu juttu varmaan
jokaiselle. Cancel - sanahan merkitsee juuri sitä, poistamista, pois pyyhkimistä, mitätöimistä jne.
Valitettavasti tuo ilmiö on tullut
esille muussakin yhteydessä, kuin vain
näitä tekstejä pois pyyhkiessä. Siitä
on alettu puhua jo omana kulttuurinaan, cancel -kulttuurina tai vaientamiskulttuurina. Sillä tarkoitetaan jota ku i n k i n s e l l a i s ta i n te r n etaktivismia, jolla jonkun ”väärän” mielipiteen tai näkemyksen esittänyt pyritään vaientamaan ja eristämään
sosiaalisesta piiristään, hankkimaan
hänelle potkut työpaikastaan tms.
Yleensä tämä tapahtuu sosiaalisen
median kautta alkavan pommituksen kautta.
Vaikka tuollainen vaientamiskulttuuri onkin tässä muodossaan melkoisen uusi ja heijastelee myös tämän ajan asenneilmastoa, niin ilmiönä, sen eri muodoissaan, se ei kuitenkaan ole vain tämän ajan juttu. Toki
täytyy tehdä ero rakentavan kritiikin
ja vaientamisen välillä. On hyvä, että erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä
tuodaan esiin, mutta on myös tarpeellista saada niistä kritiikkiä. On

myös välttämätöntä, että pystymme
perustelemaan nämä molemmat. Silloin tärkeäksi kysymykseksi nousee
se, mihin perustamme näkemyksemme. Yleinen mielipide ei suinkaan ole
se, minkä varaan on paras elämäänsä rakentaa. Raamatusta voimme lukea: ”Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto,
mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” (Room. 12:2)
Niin ja miten tämä kaikki liittyy pääsiäiseen? Vaikka käytettävissä olevat
kanavat olivatkin silloin paljon vähäisemmät, niin pyrittiin sitä silloinkin
vaientamaan. Mikä on kuitenkin tärkeintä, niin pääsiäisaamuna Jeesuksen tyhjällä haudalla tuli ilmi se, että
kuolema oli todellakin voitettu. Golgatan ristillä lyötiin leima sinunkin
syntivelkasi päälle: mitätöity, pois pyyhitty. Tätä ei mikään mahti maailmassa voi enää mitätöidä.

MARKO VISURI
Seurakuntapastori

1. Mikä pääsiäisessä on parasta?
2. Miten vietät pääsiäistä?
3. Mitä uskonnollista pääsiäisestä tulee mieleen?

JASMIN JOENTAKANEN

SOFIA SAARELA

1.

Pääsiäisessä parasta ovat pääsiäispuput ja tiput. Niissä on
kivaa se, että ne ovat eläimiä ja ne ovat ihanan pörröisiä.

1.

Se kun voi pukeutua hienosti ja on kaikki herkut ja sit se
kun voi etsiä munia yhdessä.

2.

Meillä yleensä vanhemmat piilottaa pääsiäismunia ja
tekee kartan ja sit me etsitään niitä munia.

2.

Mun äiti aina piilottaa kaksi suklaamunaa. Erään kerran
se piilotti ne kaappiin. Se on tosi kivaa.

3.

Se tulee mieleen, että Jeesus kuoli pääsiäisenä.

3.

Mun mieleen tulee, että on perheen juhla ja ollaan yhdessä
ja unohdetaan kaikki ikävät asiat.

JIIA PIIPPO

EERIKA JUTTULA

1.

Ehkä se kun saa virpoa.
Kun saa käydä naapureilla virpomassa.

2.

Me saatetaan ostaa suklaamunia ja sit me syödään ne.

1.
2.

Voi viettää perheen kans aikaa.
Jos pystyy käymään virpomassa, niin sit virvotaan ja
käydään mummon ja papan luona. Pääsiäisenä myös
syödään herkkuja kuten pääsiäismunia.

LOTTA VAITTINEN

IIRIS SÄMPI

1.

Virpominen on parasta. Koska voi nähdä kaikkia tuttavia.
Me ehkä käydään naapureilla ja kavereilla virpomassa.

1.

Siinä on kivointa esimerkiksi virpominen ja perheen
kanssa oleminen.

2.
3.

Me etsitään suklaamunia talosta ja sit herkutellaan.

2.
3.

Ollaan kavereilla ja ollaan myös kotona.

Kun Jeesus ylösnousee. Sen oon kuullu ainakin
vanhemmilta ja koulusta.

Siitä tulee perhe ja sukulaiset mieleen.
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KUVA: JANNE JAUHIAINEN

Yksinäisyys
koskettaa monia
vanhuksia
V

anhusten yksinäisyys on
yleistä. Yksinäisyydestä saa
puhua toiselle suoraan ja
ihan oikealla nimellä. Yksinäisyyttä ei kannata hävetä. Yksinäisyys on ihmisen sisäinen kokemus ja jokainen kokee yksinäisyyden eri tavalla. Yksinäisyys voi olla vapaaehtoista, jolloin se ei aiheuta vanhukselle ahdistusta. Riipaiseva yksinäisyys on pakon sanelemaa ja tekee kipeää. Jos läheinen kertoo yksinäisyyden kokemuksesta, se tulee ottaa tosissaan.
Kuuntelu ja aito kohtaaminen on
kaikkein tärkeintä.
Monesti yksinäiseksi itsensä ko-

kevat ovat pysyvästi palvelutalossa ja vuodeosastolla olevat vanhukset. Hoitohenkilökunnalla on
kiire omassa työssään, eikä heillä
ole välttämättä aikaa pysähtyä keskustelemaan asukkaan kanssa.
Kotihoidon työntekijät näkevät
työssään paljon yksinäisyyttä. Kotihoidon piirissä olevat vanhukset
eivät pääse mukaan ystävätoimintaan, kerhoihin ja harrastuksiin.
Sairaus on vienyt heiltä liikuntaja toimintakyvyn.
Elämän tarkoituksellisuuden
tunne ehkäisee yksinäisyyttä. Toimivat ihmissuhteet, mielekäs tekeminen ja hengellisyys auttavat.

Tärkeitä verkostoja vanhuksen ympärillä ovat omaiset, läheiset ja
naapurusto. Moni yksinäinen toivoo sisimmässään tulevansa löydetyksi.
Raamatussa kertomus laupiaasta samarialaisesta antaa meille esimerkin pysähtymisestä ja kärsivän
auttamisesta. Kristittyinä meidät
on kutsuttu osoittamaan lähimmäisenrakkautta. Tärkeää on pysähtyä hetkeksi yksinäisen ja apua
tarvitsevan vanhuksen kohdalle.
Siihen ei tarvita erityistä koulutusta. Pienikin ystävällinen ele, sana
tai katse voi olla toiselle merkittävä asia.

PALMUSUNNUNTAIN HARTAUS

Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset ystäväpalvelijat kohtaavat vanhuksia työssään. Nyt
poikkeusoloissa se ei ole fyysisesti mahdollista. Vanhukset ja ikäihmiset kuuluvat riskiryhmiin ja ovat
erityisen haavoittuvassa asemassa. Jokainen meistä voi pitää heihin yhteyttä puhelimella. Lyhytkin
puhelu, pelkkä toisen äänen kuuleminen kannattelee yksinäistä ihmistä arjessa ja tuo elämään merkityksellisyyden tunnetta.
Jumalan Pyhä Henki synnyttää kristityssä lähimmäisenrakkautta. Rakkaus saa aikaan halun
kohdata ja palvella lähimmäisiä.

Jumala on kanssamme kaikkina
hetkinä, erityisesti silloin kun koemme riittämättömyyttä ja alamittaisuutta yksinäisten kohtaamisessa. Ihmisinä väsymme helposti. Meillä on kuitenkin lupa siihen. Jeesuksen sovitustyöstä ja
levosta käsin saamme kohdata,
rakastaa ja kulkea yksinäisten
ikäihmisten ja vanhusten rinnalla. Kaikki on jo ristillä täytetty.

VIRPI JAUHIAINEN
Diakoniatyöntekijä

KIIRASTORSTAIN HARTAUS

Soi kunnia ja kiitos

Ehtoollinen
Jeesuksen seurassa

”Soi kunnia ja kiitos nyt kuninkaallemme, se raikuu lasten suusta Daavidin Pojalle.”
Näin alkaa ja päättyy virsi 60.
Se on ainoa vain palmusunnuntaille osoitettu virsi. Virren säkeistöissä käydään läpi
Jeesuksen elämän pääkohdat.
”Soi riemu luomakunnan,
ylistys enkelten, kun Luoja
saapuu maahan, näin nöyrä,
hiljainen.” Jouluyönä Betlehemin niityillä kaikui kunnia Jumalalle, kun enkeli
ilmoitti paimenille Vapahtajan syntyneen vaatimattomassa tallissa.
”Ja Israelin kansa nyt palmunoksillaan tervehtii kuningasta ja laulaa kiitostaan.” Kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin aasinvarsan selässä, kansa otti hänet
vastaan riemulla huiskuttaen palmunoksia ja levittämällä vaatteita tielle.
”Oi terve, auttajamme, kärsivä Messias ja orjantappuroilla kruunattu
kuningas!” Kansan hoosianna-huudot vaihtuivat kuitenkin ristiinnaulitsehuudoiksi. Jeesus kärsi ristinkuoleman meidän syntiemme vuoksi.
”Laulamme hoosiannaa, tahdomme kumartaa anteeksiantamuksen ja
rauhan valtikkaa.” Hoosianna, oi auta, pelasta, kaikuu edelleen sekä 1. adventtina että palmusunnuntaina. Mekin saamme nöyrtyä Jumalan eteen pyytämään pelastusta ja anteeksiantamusta, joka kuuluu meille Hänen pelastustyönsä tähden.
”Soi kunnia ja kiitos nyt kuninkaallemme, se raikuu lasten suusta Daavidin
Pojalle.”

”Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja
Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta Isän luo.
Hän oli rakastanut omiaan, jotka
olivat tässä maailmassa, ja hän
osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti.” Joh.13
Jeesus oli kokoontunut pääsiäisaterialle opetuslastensa
kanssa. ”Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellavaliinan. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten
jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla.”Joh.13:4-5
Tuohon aikaan kuljettiin pölyisillä teillä sandaalit jalassa. Kun vieras saapui taloon, oli kohteliasta tarjota vieraalle jalkojen pesu. Tämän oli yleensä
halvimman orjan tehtävä. Nyt Jeesus alkoi pesemään opetuslasten jalkoja. Teolla hän osoitti olevansa Jumalan lähettämänä opetuslasten ja hänen
omiensa palvelija.
Jeesuksen opetus jalkojen pesusta liittyy myös kasteeseen ja jokapäiväisen parannuksen tekemiseen. Meidät on kerran kasteessa pesty kokonaan
puhtaiksi. Tarvitsemme kuitenkin jatkuvaa paikallispesua syntiemme tähden.
Saamme tulla Jeesuksen luokse omien kysymysten ja huolien kanssa. Meidät otetaan vastaan juuri sellaisena kuin olemme. Hän tulee elämäämme, sovittaa meidän rikkomuksemme. Saamme olla hänen hoidossaan. Saamme
voimaa arkiseen elämäämme. Samalla meitä ohjataan palvelemaan lähimmäisiämme, samalta tasolta.

NIINA YLIKULJU
Kanttori

NIINA PÖYHTÄRI
Diakoniatyöntekijä
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V

Pääsiäisen ennakkokuvat
Vanhassa testamentissa
KUVA: TIMO PIESKÄ

anhassa testamentissa on monia ennustuksia Kristuksesta.
Siellä on myös joitakin tapahtumia, jotka eräänlaisina ennakkokuvina
viittaavat Jeesuksen aikaan ja ensimmäiseen kristilliseen pääsiäiseen, pahasta
vapaaksi pääsemiseen. Ennakkokuvat
ovat kuin esikuvia tai varjokuvia, jotka
ennakoivat tulevaa. Ne kertovat sen, että menneessä tapahtumassa on jotakin
vastaavaa kuin tulevassa tapahtumassa,
ja mennyt selittää tulevaa. Seuraavassa
tarkastellaan niistä muutamia.

Lupaus
pelastajasta
Ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa
kerrotaan syntiinlankeemuksesta. Jumala oli asettanut paratiisiin kuuliaisuustestin ensimmäisille ihmisille. He
saivat syödä hedelmiä muista puista,
mutta yhden puun hedelmiä heillä ei ollut lupa syödä. Käärmeen hahmossa paholainen sai heidät epäilemään Jumalan sanaa: Jumala ei varmaan ollut tarkoittanut ihan sitä mitä oli sanonut. Niinpä he lankesivat houkutukseen ja söivät kielletystä puusta. Sen seurauksena ihminen joutui paholaisen valtaan ja
eroon Jumalasta. Ihminen jumalankuvana särkyi. Koko luomakunta joutui katoavaisuuden ja kuoleman alaisuuteen.

"Vanhassa
testamentissa
on monia
ennustuksia
Kristuksesta."
Jumala lupasi Aadamille ja Eevalle, että ”naisen jälkeläinen” pelastaisi heidät
”polkemalla rikki käärmeen pään”, murskaamalla paholaisen vallan. Se ei kuitenkaan tapahtuisi kivutta ja ilman kuolemaa, sillä käärme purisi pelastajaa kantapäähän. Tämä lupaus oli ennakkokuva, joka toteutui tuhansia vuosia myöhemmin. Naisen jälkeläinen, Betlehemissä syntynyt Marian poika, joutui elämänsä lopulla pääsiäisjuhlilla pahan hyökkäysten kohteeksi, kun hänet tuomittiin
kuolemaan. Hän sai käärmeeltä kuolettavan piston ”kantapäähänsä” kärsiessään ja kuollessaan ristiinnaulittuna, mutta samalla hän ”polki rikki käärmeen
pään” eli lunasti ihmiskunnan pahan vallasta takaisin Jumalalle.

Iisakin sijasta
uhrattiin lammas
Jumala solmi liiton Israelin kansan kantaisän Aabrahamin kanssa ja lupasi siunauksen tälle ja tämän jälkeläisille. Vanhoilla päivillään hän sai Iisak-nimisen pojan. Eräänä päivänä Jumala kehotti Aabrahamia uhraamaan poikansa. Aabraham totteli, vaikka se tuntui olevan vastoin Jumalan antamaa lupausta. Jumala esti kuitenkin viime hetkellä Iisakin uhraamisen. Jumala oli halunnut testata
hänen kuuliaisuuttaan, valmiutta luottaa sanaan. Aabraham oli läpäissyt testin. Herran enkeli kielsi häntä tekemästä Iisakille mitään pahaa. Silloin Aabraham huomasi lähistöllä lampaan, jonka
uhrasi poikansa sijasta.
Tuo tapahtuma oli ennakkokuva. Se
viittasi tuhansien vuosien päähän suunnilleen samoille tapahtumapaikoille. Aab-

raham sai pitää poikansa, mutta sijaisuhriksi valikoitui ”lammas”. Jumalan
Poika uhrattiin Aabrahamin jälkeläisten
sijasta, jotta he pelastuisivat.
Aabraham oli saanut Jumalalta lupauksen, jonka mukaan kaikki kansat saisivat siunauksen yhden jälkeläisensä
kautta. Kaikille kansoille luvattu siunaus ei toteutunut vielä Iisakissa, sillä Iisak
oli ennakkokuva Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesuksen suostuminen uhriksi on
koitunut siunaukseksi koko maailmalle.

Vanhan ja Uuden
liiton pääsiäiseen

Joka kevät juutalaiset juhlivat pääsiäistä
muistona kansansa vapautumisesta Egyptin orjuudesta. Jumala olisi tahtonut vapauttaa kansansa, mutta farao niskoitteli häntä vastaan. Jumalan tahdon vastustaminen ja israelilaisten orjuuttaminen
kävivät Egyptille kalliiksi, sillä niitä seurasi kymmenen ankaraa vitsausta. Viimeisimmässä vitsauksessa egyptiläisten esikoiset kuolivat yhden yön aikana. Vain israelilaisten esikoiset pelastuivat, ovenpieliin sivellyn karitsan veren ansiosta.

"Jeesuksen suostuminen

uhriksi on koitunut
siunaukseksi koko maailmalle."
Viimeisen vitsauksen jälkeen farao suorastaan ajoi israelilaiset pois Egyptistä.
Se oli Israelille todellinen pääsiäinen, vapaaksi pääseminen, jota juutalaiset muistelevat yhä Jumalan suurena pelastustekona.
Juutalaisten pääsiäisaterialla tarjoillaan lammasta, joka muistuttaa uhrista
ja lampaanverestä, joka koitui aikoinaan
kansan pelastukseksi Egyptissä. Se oli
ennakkokuva Kristuksesta. Aivan niin
kuin lampaan veri oli israelilaisille pelastuksen ehto, niin myös Kristuksen veri
tuottaa pelastuksen. Jeesusta kutsutaan
Raamatussa Jumalan Karitsaksi, joka ottaa pois maailman synnin. (Joh.1:29).
Jeesus asetti ehtoollisen pääsiäisaterialla. Leivästä hän sanoi: ”tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne” ja viinistä: ”tämä on uusi liitto
minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksianta-

miseksi.” Todellinen pääsiäislammas,
Jeesus Kristus puhui myös toisessa kohdin ehtoollisesta, kun hän sanoi arvoituksellisesti: ”Joka syö minun lihani ja
juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä.” (Joh. 6: 56).

Korkealle kohotettu
vaskitsa
Erämaavaelluksen aikana israelilaiset kokivat, että kun he olivat kuuliaisia Jumalalle, heitä seurasi siunaus, mutta kun he
olivat hänelle tottelemattomia, se koitui
onnettomuudeksi. Kun kansa jälleen kerran valitti Moosekselle autiomaan kurjia
oloja ja puhui häntä ja jopa Jumalaa vastaan, Jumala rankaisi sitä lähettämällä
sen keskuuteen myrkkykäärmeitä. Monet
israelilaisista kuolivat käärmeenpuremiin.
Silloin kansa katui tottelemattomuuttaan ja rukoili apua. Jumala käski Mooseksen tehdä vaskesta käärmeen ja
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kohottaa sen tangon päässä kansan näkyville. Kun sitten käärmeenpureman
saanut katsoisi korkealle kohotettuun
vaskikäärmeeseen, hän jäisi eloon. Niin
myös tapahtui.
Vaskikäärme oli ennakkokuva Jeesuksesta ristillä. Niin kuin korkealle kohotettu eloton ”vaskitsa” koitui erämaassa
pelastukseksi sille, joka siihen katsoi,
niin myös ristille korotetun Jeesuksen
kuolema koituu pelastukseksi sille, joka
häneen uskoo. (Ks. Joh. 3:14).

Joona meripedon
vatsassa
Profeetta Joona lienee elänyt 700 -luvulla eKr. Jumala lähetti hänet julistamaan tuomiota Assyrian pääkaupungin Niiniven asukkaille, mutta Joona oli
vastentahtoinen ja lähti vastakkaiseen
suuntaan. Laiva, jossa hän oli, joutui
ankaraan myrskyyn. Merimiehet uskoivat, että joku laivassa oli syyllinen myrskyyn. Saadakseen selville syyllisen, miehistö heitti arpaa, joka osoitti Joonaan.
Joonan pyynnöstä he heittivät hänet
mereen.
Suuri meripeto kuitenkin nielaisi hänet. Hän vietti sen vatsassa kolme päivää ja yötä. Hän rukoili siellä pelastusta
luottaen Jumalan apuun. Sitten peto oksensi hänet kuivalle maalle. Joona lopulta saarnasi Niinivelle Jumalan tuomiota, mutta vastoin profeetan odotuksia
kaupungin kaikki asukkaat tekivät parannuksen ja Jumala armahti heidät. Se
suututti Joonan, joka olisi tahtonut nähdä kaupungin tuhon. Jumala kuitenkin
opetti profeetalle luonteestaan jotakin
olennaista: hän armahtaa mielellään ihmiset, jotka tekevät parannuksen.
Kertomus Joonasta meripedon vatsassa oli ennakkokuva Jeesuksen ylösnousemuksesta. Niin kuin Joona pelastui meripedon vatsasta kolmantena päivänä, niin Jeesus nousi kuolleista kolmantena päivänä. Kun Jeesus itse kertoi Joonan merkin viittaavan ylösnousemukseensa, hän tiesi, ettei jäisi kuoleman saaliiksi vaan voittaisi sen. (Ks.
Matt. 12: 40).

Jerusalemin temppeli ja
Uuden liiton temppeli
Noin 900 vuotta ennen Jeesusta kuningas Daavid tahtoi rakentaa Jumalalle
temppelin. Jumala kuitenkin sanoi hänelle profeetta Natanin välityksellä: ”Poikasi rakentaa nimelleni temppelin, ja minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Minä
olen oleva hänelle isä, ja hän on oleva
minulle poika.” (2. Sam. 7: 13).
Daavidin poika Salomo rakensi Jerusalemiin ensimmäisen temppelin. Sekä
Salomo että temppeli olivat kuitenkin ennakkokuvia, jotka viittasivat Kristukseen.
Kristus olisi se Daavidin ja Jumalan Poika, joka rakentaisi temppelin Jumalalle.
Jeesus sanoi kuulijoilleen: ”Hajottakaa
tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä.” (Joh. 2: 19.)
He luulivat hänen puhuvan Jerusalemin
temppelistä, mutta hän puhuikin kehostaan ja ruumiinsa ylösnousemuksesta
kolmantena päivänä. (Joh. 2: 20-21).
Kuolleista noussut Kristus rakentaa
nyt uskovistaan temppelin, mistä apostoli toteaa: ”Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä
on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko
rakennuksen yhteen niin että se kasvaa
Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen.” (Ef.2:20-22).

Yhteisvastuu 2021: Eniten vanhuudessa yllättää köyhyys
Oman seurakuntamme Yhteisvastuukeräykseen
voit lahjoittaa monin tavoin
Voi antaa lahjasi Yhteisvastuukeräykseen oman seurakuntamme
MobilePay numeroon 73747.
Suorat tilinumerot
• Aktia FI82 4055 0010 4148 41
• Nordea FI16 2089 1800 0067 75
• Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28
Tilille lahjoittaessasi muista käyttää Raahen seurakunnan viitenumeroa: 303545
Näin varmistat sen, että lahjoituksestasi osa jää paikallisten ikäihmisten hyväksi.
Lisätietoja: Raahen seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö,
vs diakoniatyöntekijä Virpi Jauhiainen p 040 6710621.

Yhteenveto
Edellä mainitut kuusi kohtaa ovat ”pintaraapaisu” ennakkokuvista, jotka Vanhassa testamentissa viittaavat Jeesuksen
kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ne
osoittavat, että Jumalalla on ollut alusta
lähtien suunnitelma ihmiskunnan pelastamiseksi synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta. Tämä suunnitelma toteutui
tarkalleen ennakkokuviensa mukaisesti.
Näin koko Raamattu kertoo Kristuksesta
ja pelastuksesta, jonka hän on meitä varten valmistanut (Ks. Luuk. 24:27).
KIMMO HEINILÄ
TT, kappalainen

RAAHEN SEURAKUNNAN
PÄÄSIÄISLIITE 2021
Työryhmä: Markus Tuukkanen, Päivi Kotila,
Virpi Jauhiainen ja Merja Tuomaala
Kansi: Sini Yrjänä
Hartaustekstien grafiikat: Katariina Kivelä
Taitto ja paino: Kaleva Media Oy

PITKÄPERJANTAIN HARTAUS

PÄÄSIÄISEN HARTAUS

Armopaita

Sinä saat iloita

”Ristiinnaulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja
jakoivat ne neljään osaan, kullekin
sotilaalle osansa. He ottivat myös
paidan, mutta kun se oli saumaton, ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisilleen: ”Ei revitä sitä. Heitetään arpaa, kuka sen
saa.”Joh. 19: 23-24.
Jeesus oli paljaana ristillä. Riisuttuna. Paljaana. Pilkattavana.
Jeesuksen paita. Arpavoitto. Olen
ajatellut tätä paitaa. Minkälaista oli
saada Jeesuksen vaate itselleen?
Jäljet väkivallasta ja kärsimyksestä
olivat näkyvissä. Veri juuri ja juuri kuivunut. Paita oli mahdollisesti suurella rakkaudella Jeesukselle valmistettu. Ylösnousemusuutisen levittyä
paidassa poltteli ihme. Se saattoi jopa tehdä omistajastaan rikkaan. Tai kuuluisan. Tai pelokkaan.
Ristiltä lähti liikkeelle vaatteiden lisäksi rakkaus. Arpa siitä lankeaa kaikille.
Mekin saamme yllemme Herran armopaidan. Sen sisään saamme kätkeytyä.
Kristuksen kärsiminen oli täysin ainutlaatuinen. Karmean kuoleman pimeydessä loisti täydellinen valo. Rakkaus. Armo.
Jeesuksen ristin työn vuoksi me saamme anteeksi. Saamme yllemme armahdetun paidan. Kristuksen kuolema muutti kaiken. Häpeällisestä kuolemanpuusta tuli voiton ja rakkauden merkki. Jokaista ihmistä varten.

Monet olivat jättäneet aikaisemman elämänsä seuratakseen Jeesusta. Hän kertoi Taivaan valtakunnasta ja olevansa Jumalan Poika, tuleva ihmisten pelastaja.
Pitkäperjantaina Jeesus kuitenkin kuoli
ristillä. Tapahtumien kulun on täytynyt
herättää seuraajissa pettymystä, surua
ja vihaa. Sen lisäksi opetuslapset saivat
pelätä Jeesuksen kiinniottajia. He pelkäsivät joutuvansa ristiinnaulituiksi samalla tavoin, kuten Jeesukselle oli käynyt. Olivathan he sentään Jeesuksen läheisiä seuraajia.
Tämä ei kuitenkaan ollut Jumalan suunnitelman päätös. Paljon suurempaa oli luvassa. Meille kerrotaan kuinka kolmen päivän päästä ristiinnaulitsemisesta Magdalan Maria ja toinen Maria olivat menossa Jeesuksen haudalle.
Siellä he näkivät kuinka kivi ei ollutkaan enää haudan suulla. Naiset kohtasivat enkelin ja he saivat kuulla Jeesuksen nousseen kuolleista.
Naisten ilo mahtoi olla valtavaa. He olivat nähneet Jeesuksen ristillä, mutta
nyt heidän rakastamansa opettaja ei ollutkaan enää kuollut. Heidän mieliinsä
on varmasti noussut kysymyksiä ja ihmetystä. Sinänsä kuolleista herättämisen kohtaaminen ei ollut naisille ensimmäinen. Jeesus herätti kuolleista Marian veljen Lasaruksen. Jo silloisista Jeesuksen sanoista saattoi aavistaa tulevan. Hän sanoi: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa
elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun ikinä kuole.”
Tänä päivänä sinäkin saat iloita. Jeesus on voittanut kuoleman ja tehnyt
meille tien taivaaseen. Saat uskoa Jeesuksen sovitustyöhön. Siihen, kuinka
hän on kuollut syntiesi puolesta ristillä.

RIITTA VALTOKARI
Seurakuntapastori

LAMIN VIRNES
Nuorisotyönohjaa
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Toista maata

Kuluvan vuoden tammikuussa Pattijoen kirkossa pidettiin striimattu rukousilta, jota eivät toteuttaneekaan seurakunnan työntekijät, vaan joukko nuoria Raahen seurakunnasta. Nuoret halusivat illalla välittää viestiä
siitä, että tulevaisuuteen kannattaa uskoa ja että rukouksessa on voimaa.

Markus Tuukkanen

V

"Pääsiäisessä on tärkeintä ilo ja riemu, ei ole syytä
jäädä pitkäperjantain synkkyyteen, Vapahtaja on
noussut ylös”, kuvailee Veera Törmikoski pääsiäisen merkitystä itselleen.

”Olen paastonaikana asettanut tavoitteita ajankäytön suhteen. Näin olen voinut pysähtyä useammin
esimerkiksi rukouksen äärelle”, kertoo Iita Rankinen kohta päättyvästä paastonajasta.

”Aikaisemmin pääsiäisen sisältönä mulle on ollut
lähinnä rairuohot, tiput ja suklaamunat, mutta nyt
alan ymmärtää, että miten isosta juhlasta kristityille
pääsiäisessä onkaan kyse, kertoo Mira Malo omasta
suhteestaan pääsiäiseen.

eera Törmikoski, Iita Rankinen ja Mira Malo olivat
osa rukousillan toteuttanutta nuorten ryhmää. Näitä nuoria yhdistää paitsi se, että juuret ovat Siikajoki-Vihanti alueilla, myös rakkaus musiikkiin ja yhteys seurakuntaan.
– Seurakunnan toiminta on ollut
elämässä läsnä lapsesta lähtien,
mutta etenkin rippikoulun jälkeen
erilaisiin tilaisuuksiin on pyydetty
usein mukaan, kertoo Iita, joka opiskelee parhaillaan Kokkolassa kirkon
nuorisotyötä.
Veera Törmikosken opinnot ovat
Oulussa Madetojan musiikkilukiossa, mutta etäkouluaika on tarkoittanut myös mahdollisuutta opiskella kotoa Vihannin Lumimetsästä käsin.
– Musiikki on mulle yksi tärkeimmistä asioista elämässä. Musiikin parissa saan tehdä sitä, mihin on intohimoa. On siistiä, kun saa kirjoittaa
nuotteja ja tehdä sovituksia lauluihin. Erityisesti gospelmusiikki on lähellä sydäntä, Veera kertoo.
Mira Malo puolestaan asuu Revonlahdella ja opiskelee Siikajoen lukiossa. Mira on iloinen siitä, miten on
seurakunnan isos- ja nuortentoiminnan kautta saanut tutustua upeisiin
ihmisiin, kuten Iitaan ja Veeraan.
– Siikajoen ja Vihannin alueen
nuoret pitävät samoja leirejä ja näissä olemme oppineet tuntemaan toisemme. On mahtavaa, kun on saanut nyt myös korona-aikana tehdä
yhteisiä juttuja, kuten näitä rukousiltoja, Mira kertoo.
Veeran, Iitan ja Miran taidot on seurakunnassa huomattu ja niinpä heitä on toistuvasti pyydetty mukaan
erilaisiin nuorten ja muihinkin seura-

kunnan tapahtumiin soittamaan ja
laulamaan.
– Se on välillä huvittanutkin meitä, kun näiden tapahtumien yhteydessä on ollut maininta, että Raahen
seurakunnan nuoret ovat musiikissa. Se kun on usein tarkoittanut juuri tätä meidän porukkaamme. Ehkä
tästä tuli sitten ajatus, että joku muukin nimi tällä porukalla voisi olla.
Niin syntyi ”Toista maata” -bändi, joka sai ensiesiintymisensä tammikuisessa rukousillassa. Koronaaika siis on tarkoittanut jotain hyvääkin.
– Voi olla, että ilman tätä poikkeusaikaa emme edes olisi lähteneet
suunnittelemaan itse tehtyä rukousiltaa ja meillä ei edes olisi tätä bändiä, pohtii Mira.
Tammikuinen rukousilta jäi hyvin
voimakkaana myönteisenä kokemuksena nuorten mieleen.
– Me oltiin etukäteen yhteydessä
moniin eri paikkoihin Suomessa ja
kerättiin rukouspyyntöjä tosi laajasti, ei vain paikallisesti. Tottakai se itse tilanne jännitti etukäteen, mutta
jälkeenpäin oli tosi hieno fiilis, että
jes, me tehtiin se!
Iitalla, Veeralla ja Miralla onkin se
viesti nuorille ja kaikille ihmisille, että kannattaa rohkeasti tehdä uusiakin asioita.
– Me halutaan toimia esimerkkinä muille nuorille. Että uskokaa siihen, mitä teette! Mekin saatiin järjestettyä jotain näin hienoa. Aina
kannattaa yrittää, yrittänyttä ei laiteta, kannustaa Veera.
Mirankin mukaan rukousilta antoi uskoa siihen, että kannattaa olla aktiivinen ja uskaltaa tehdä asioista. Myös siinä, että on kristitty
nuori, ei ole mitään salattavaa.
– Ois mahtavaa, jos nuoretkin
olisivat rohkeasti kristittyjä. Kannustankin kaikkia rukoilemaan ja

elämään kristittynä tässä ajassa,
Mira rohkaisee.
Iita, Veera ja Mira pitävät myös tärkeänä sitä, että seurakunta ja sen
työntekijät ovat antaneet vapautta
ja tilaa tehdä asioita, jotka ovat tärkeitä ja rakkaita. Omaa yhteyttä seurakuntaan nuoret kuvailevatkin lämpimäksi.
– Seurakuntayhteys on itselle ollut ihan käänteentekevä asia elämässä. En oo missään muualla kokenut
tällaista yhteisöllisyyttä ja rakkautta kuin seurakunnassa. Kaikilla on
yhteinen juttu, jonka ääreen tullaan.
Ja saa kuitenkin olla oma itsensä koko ajan, Iita kertoo
Miran mukaan seurakunnassa voi
kokea kuuluvansa joukkoon myös omien ongelmien ja puutteiden kanssa.
– Olen vahvasti tuntenut, että aina seurakunnan tilaisuuksista on voinut lähteä vahvempana eteenpäin.
Voi aina jotenkin paremmin yhteisten kohtaamisten jälkeen.
– Etenkin seurakunnan nuorten
kanssa tuon yhteyden kokeminen
on luontevaa. Ja nyt korona-aikana
tuota yhteyttä on myös kaivannut.
Miten hienoa olisi taas päästä ylistämään!, Veera unelmoi.
Jos nuoret saisivat valita jonkun
laulun, joka pääsiäisen sanomasta
tulee mieleen, kääntyvät sekä Veeran että Iitan ajatukset Pekka Simojoen lauluihin.
– Mulla tulee mieleen kappele Kultaisin siivin, jossa lauletaan siitä, miten Jeesus rakasti tätä maata, kertoo Veera.
– Minua puhuttelee kappale Minä
tulin sinua varten, jossa lauletaan,
”sinä olet minulle rakas, olen tähtesi kärsinyt”. Nuo sanat kantavat pääsiäisen tärkeimmän sanoman, sen,
että Jeesus on kulkenut kärsimyksen läpi, jotta me päästäis kerran taivaan kotiin.

Toista maata bändissä soittavat Veera Törmikoski, Senni Rankinen, Iita Rankinen, Iida Mäki ja Mira Malo. Heidän lisäkseen
rukousillassa oli mukana Venla Terho.
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ILMOITUS

SEURAKUNTAVIIKKO

Pattijoki • Raahe • Saloinen • Siikajoki • Vihanti
www.raahenseurakunta.fi •
Raahen seurakunta •
raahenseurakunta

28.3.2021, Palmusunnuntai

Kunnian kuninkaan alennustie
Palmusunnuntain nimi dominica palmarum viittaa Jeesuksen ratsastukseen
Jerusalemiin, jolloin ihmiset heittivät
palmunoksia hänen kulkutielleen.
Tämän muistelemiseen on liittynyt tapa
tuoda kirkkoihin palmunoksia ja niistä
tehtyjä koristeita. Niitä on myös kannettu palmusunnuntain
kulkueissa. Pohjoisemmissa maissa on palmunoksien sijasta
käytetty pajunoksia.
Ps. 22:2–6 tai Ps. 118:25, Jes. 50:4–10 tai Sak. 9:9–10,
Fil. 2:5–11 tai Hepr. 7:24–27, Matt. 21:12–17 (18–22)

HILJAISEN VIIKON ILTAMUSIIKKI
ke 31.3. klo 19 Raahen kirkosta
J.S. Bachin musiikkia esittävät
kanttorit Taija Korri, Sanna Mahilainen,
Jouni Pietiläinen, Asko Rautakoski
Hartaus Markus Tuukkanen

Raahen seurakunnan You Tube-kanavalla
KESKUSTELUOHJELMA IKKUNA
ke 7.4. klo 18
Keskustelua, musiikkia ja Sanan hetki
seurakuntakeskuksen ikkunan äärellä.
Aiheena Erilaisuuden kohtaaminen. Lamin Virnes haastattelee Siikajoen Nuorisokodin toimitusjohtajaa, erityisopettaja
Kari-Pekka Tuhkalaa.
Hartaus Mira Pauna.

PÄIVÄKERHOT KAUDELLE 2021-2022

KESKUSTELUAPUA

Voit hakea päiväkerhopaikkaa
2016-2018 syntyneelle lapselle

Seurakunnan työntekijät kulkevat seurakuntalaisten rinnalla arjessa ja juhlassa,
iloissa ja suruissa.

Kerhopaikat: Pattijoki, Ollinsaari,
Saloinen, Vihanti, Alpua,Ruukki,
Revonlahti, Siikajoki ja Raahe (seurakuntakeskus)
Ilmoittautuminen 25.4. saakka Raahen seurakunnan
nettisivujen kautta:
www.raahenseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille
UUTTA KERHOTOIMINTAA
RAAHEN KESKUSTAAN
SYKSYLLÄ 2021!
TOUHUTUNTI on 2-vuotiaiden omakerho
Touhutunnilla leikitään, lauletaan ja lorutellaan.
Kerho kokoontuu kerran viikossa noin 2 tunnin ajan.
Seurakuntakeskus (Sovionkatu 1)
Ilmoittautuminen 25.4. saakka
Raahen seurakunnan nettisivujen kautta:
www.raahenseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille

Ma 29.3. klo 19 Hiljaisen viikon iltakirkko
Ti 30.3.

Linkit lähetyksiin löytyy yhdistyksen kotisivulta
https://rauhanyhdistys.fi/pattijoki/toimintakalenteri/

Ilmoittautuminen 25.4 saakka
Raahen seurakunnan nettisivujen kautta:
www.raahenseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille

Siikajoki
PE 2.4. klo 18 Pitkänperjantain seurat Paavolan kirkosta
striimattuna, Aimo Hautamäki ja Mikko Kälkäjä.
SU 4.4. klo 13 nettiseurat Ruukin ry:ltä, Mikko Kälkäjä ja
Ilkka Alakärppä.
SU 18.4. klo 17 Pookiseurat Ruukin ry:ltä, Eero Hyyytinen
ja Hannu O. Kinnunen.

Tervetuloa mukaan!
Tiedustelut: Merja Tuomaala 040 6710 657

PÄÄSIÄISPOLKU
- Pikku Aasin pääsiäinen

Polku on kuljettavissa keskiviikosta 31.3. illasta
(klo 17 lähtien) seuraavan viikon tiistaihin 6.4.

Raahe-Pattijoki-Saloinen –lapsikuoro
ke 31.3. ja 7.4. klo 16 Raahen srk-kodin isossa salissa.
Vihannin lapsikuoro:
to 1.4. ja 8.4. klo 15.30 Vihannin srk-talolla.
Ruukki ja Siikajoki –lapsikuorot:
Ruukin lapsikuoro to 8.4. klo 15 Ruukin srk-talolla.
Siikajoenkylän lapsikuoro to 8.4. klo 17.15 Gumeruksen
koululla

klo 19 Hiljaisen viikon iltakirkko

Ke 31.3. klo 19 Hiljaisen viikon iltamusiikki
To 1.4.

klo 19 Kiirastorstain messu

Pe 2.4.

klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus

La 3.4.

klo 23 Pääsiäisyön messu

Su 4.4.

klo 10 Pääsiäispäivän messu

Ma 5.4.

klo 10 2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus

Ke 7.4.

klo 18 Keskusteluohjelma Ikkuna

Su 11.4. klo 10 sanajumalanpalvelus
klo 18 Sanan Puolituntinen

Raahe:
SU 11.4. klo 17 seurat (You-Tube-lähetys)

Päiväkerho Raahen seurakuntakeskuksessa
(Sovionkatu 1) aloittaa kerhokauden 16.8.2021.

LAPSIKUOROT

Su 28.3. klo 10 Palmusunnuntain sanajumalanpalvelus

RAUHANYHDISTYKSET

3-5-VUOTIAIDEN PÄIVÄKERHO

Ohjeet tulevat kirkon edessä olevalle ilmoitustaululle.

Seurakunnan YouTube-kanavan tulevaa ohjelmaa:

Raamattupiirit, rukouspiirit
ja lähetyspiirit ovat tauolla
toistaiseksi.

Pattijoki:
PE 2.4. klo 16 seurat (verkkolähetys)
MA 5.4. klo 16 seurat (verkkolähetys)
SU 18.4. klo 13 Julkaisu-esittely ja seurat (verkkolähetys)

Pikku Aasin matkassa kuljetaan pienten
tehtävien saattelemana läpi pääsiäisen tapahtumat.
Se on suunnattu 3 - 8 -vuotiaille perheineen.

Raahen Seurakunta

Yhteystiedot löytyvät Raahen seurakunnan kotisivujen kautta: www.raahenseurakunta.fi
PIENRYHMÄTOIMINTA

31.3. – 6.4. Raahen kirkkopuistossa

SU 11.4. klo 18 Raahen seurakunnan YouTubessa.
Aiheena Pitääkö verot maksaa? Mark 12.
Teemu Kakkuri, Niina Pöyhtäri ja musiikki Ahti Väisänen.

Ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan työntekijöihin!

SEURAKUNNASSA JATKETAAN NYKYISILLÄ
KORONARAJOITUKSILLA PÄÄSIÄISEN YLI
Raahen seurakunnassa jatketaan toistaiseksi nykyisillä
rajoituksilla,jossa kaikkien yleisötilaisuuksien henkilömäärä on rajattu kuuteen henkilöön.

Arki-illan ehtoolliset hiljaisella viikolla

Hiljaisen viikon ehtoollishartauksia järjestetään seurakunnan eri kirkoissa. Ehtoollishartauksiin voi ilmoittautua seurakunnan Internet-sivujen kautta osoitteessa
www.raahenseurakunta.fi tai soittamalla kirkkoherranvirastoon p. (08) 2132 610. Virasto auki ma-pe klo 9-15.
		

Pääsiäisviikon jumalanpalvelukset

Jumalanpalvelukset ja iltakirkot toteutetaan striimattuna
ilman läsnä olevaa seurakuntaa. Kiirastorstain, pääsiäisyön ja pääsiäispäivän messuissa on striimatun jumalanpalveluksen jälkeen mahdollisuus ehtoollisen viettoon
siinä kirkossa, josta messu striimataan. Osallistuttuasi
striimattuun messuun, voit saapua nauttimaan ehtoolliselle. Kerralla kirkossa voi olla kuusi ihmistä. Suntiot
huolehtivat väkimäärästä. Tule ehtoolliselle terveenä,
etäisyydet säilyttäen ja käsihygieniasta huolehtien.

Kirkolliset toimitukset
VARHAISNUORET
Varhaisnuorten kerhot, ks. tarkemmat tiedot nettisivuiltamme: www.raahenseurakunta.fi/tule-mukaan/varhaisnuoret
NUORTEN TOIMINTAA
Pattijoki-Raahe-Saloinen:
Raamis ma 29.3. klo 19 Pattijoen pappilan vintillä.
Ilmoittautuminen netissä tapahtumakuvauksen
kautta klo 14-19.
Avoimet ovet ja miniraamis pe 9.4. klo 19 Raahen
Kesäkodilla.

Kirkollisissa toimituksissa (kaste, vihkiminen ja hautaan
siunaaminen) on toistaiseksi voimassa kuuden hengen
kokoontumisrajoitus sisä- ja ulkotiloissa. Lähiomaisten
pääseminen toimitukseen mukaan kuitenkin turvataan
vaikka kuuden osallistujan määrä ylittyisi. Asiasta sovitaan toimittavan papin kanssa.
Muistotilaisuuksia ei voida tällä hetkellä järjestää seurakunnan tiloissa. Pappi ja kanttori eivät osallistu myöskään muissa tiloissa pidettäviin muistotilaisuuksiin.

TOIMISTOT PALVELEVAT
LAPSI- JA PERHETYÖ
Päiväkerhot eivät kokoonnu
hiljaisella viikolla 29.3.-1.4.
Aurinkoista pääsiäistä päivä- ja perhekerholaisille
toivottaa lastenohjaajat

Lähde matkalle pääsiäisviikon
tunnelmiin
Pattijoen pappilan
Voit tuoda tullessasi
virpomisoksia tai
muita säänkestäviä
pääsiäiskoristeita.

Kirkko on avoinna 22.3. alkaen noin kahden viikon ajan.

RUOKAA KOTIPAKETTIIN

PUHELIMITSE ja SÄHKÖPOSTITSE ma-pe klo 9-15.

Raahessa:
Tiistairuoka kotipakettiin työttömille
ja eläkeläisille. Raahen srk-kodin
isossa salissa klo 11–12.
Ti 30.3. ruokana lihakeitto ja kasviskeitto, hinta 2 € 0.5 litran
rasia ja 4€ 1 litran rasia
Ti 6.4. ruokana jauhelihakastike + perunat ja kasviskastike
+ perunat, hinta 4€ rasia.
Maksu käteisellä ja mielellään tasaraha.
Ruukissa:
Torstairuoka kotipakettiin
pienituloisille Ruukin srk-talolla
klo 11–12.
To 1.4. ruokana lihakeitto ja
kasviskeitto
Hinta 2 € 0.5 litran rasia ja 4€ 1 litran rasia
Maksu käteisellä ja mielellään tasaraha.

Raahen kirkkoherranvirasto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 610.
Jos haluat asioida henkilökohtaisesti paikan päällä,
mm. hautausjärjestelyjen sopimiseksi, pyydämme
varaamaan ajan. Max. 2 henkilöä kerralla.

Covid-19 pandemian takia pyydämme asiakkaitamme
huomioimaan seuraavaa:
Älä tule sairaana, käytä maskia ja muista turvavälit.

Vihannin ja Ruukin seurakuntatoimistot suljettuina
toistaiseksi. Raahen kirkkoherranvirasto palvelee.
Taloustoimisto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 600, avoinna ma - pe klo 9-15.
s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi

Elämänkaari
Kastettu: Pekko Ilmari Kallio, Astrid Ilse Mirjam Blide,
Aston Rubert Mikkola
Hautaan siunattu: Aili Maria Metsola 98 v., Karma Kaino
Kalevi Roppola 95 v., Mirjami Virtanen 88 v., Anja Kaarina
Kotila 83 v., Rauni Rauha Helena Hannula 78 v., Esa Antero
Vesavaara 73 v.
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LAUANTAINA 27. MAALISKUUTA 2021

PÄÄSIÄISEN JUMALANPALVELUKSET
Kaikki tilaisuudet pidetään striimattuina ilman kirkkotilassa
läsnäolevaa seurakuntaa

SU 28.3. Palmusunnuntai

Klo 10 Raahen kirkko, sanajumalanpalvelus:
l. Teemu Kakkuri, s. Markus Tuukkanen, kanttorit Niina Ylikulju ja
Sanna Mahilainen, avustaa Raahen kirkon lapsikuoron lauluryhmä

MA 29.3. Hiljaisen viikon maanantai

Klo 19 Saloisten kirkko, Hiljaisen viikon iltakirkko:
l. Kimmo Heinilä, kanttori Sanna Mahilainen

TI 30.3. Hiljaisen viikon tiistai

Klo 19 Pattijoen kirkko, Hiljaisen viikon iltakirkko:
l. Riitta Valtokari, kanttori Sanna Mahilainen

TO 1.4. Kiirastorstai

Klo 19 Paavolan kirkko, Kiirastorstain messu:
l. ja s. Mira Pauna, kanttorit Asko Rautakoski ja Taija Korri,
avustaa Ruukin lapsikuoron lauluryhmä
Ehtoollismahdollisuus striimauksen jälkeen klo 20-21 (ei ennakkoilm.)

PE 2.4. Pitkäperjantai

HILJAISEN VIIKON EHTOOLLISHARTAUDET
Hartauksiin on ennakkoilmoittautuminen.
Ilmoittautua voi seurakunnan nettisivujen kautta osoitteessa
www. raahenseurakunta.fi tai soittamalla kirkkoherranvirastoon
p. (08) 2132 610 ma-to klo 9-15.

TIISTAINA 30.3.

• Vihannin kirkossa klo 17 ja 18

Klo 10 Vihannin kirkko, Ahti-kirkko:
l. ja s. Petri Tervo, kanttorit Asko Rautakoski ja Taija Korri,
avustaa Vihannin lapsikuoron lauluryhmä

KESKIVIIKKONA 31.3.

Klo 23 Raahen kirkko, Pääsiäisyön messu:
l. Markus Tuukkanen, s. Teemu Kakkuri, kanttori Jouni Pietiläinen,
avustaa Raahen srk:n nuorten kuoron lauluryhmä. Pooki-radiointi.
Ehtoollismahdollisuus striimauksen jälkeen klo 24-01 (ei ennakkoilm.)

TORSTAINA 1.4.

LA 3.4. Hiljainen lauantai

SU 4.4. Pääsiäispäivä

Klo 10 Raahen kirkko, Pääsiäispäivän messu:
l. Riitta Valtokari, s. Harri Joensuu, kanttori Sanna Mahilainen,
avustaa Raahen kirkon lapsikuoron lauluryhmä
Ehtoollismahdollisuus striimauksen jälkeen klo 11-12 (ei ennakkoilm.)

MA 5.4. 2.Pääsiäispäivä

Klo 10 Saloisten kirkko, sanajumalanpalvelus:
l. Marko Visuri, s. Kimmo Heinilä, kanttorit Asko Rautakoski ja Sanna Mahilainen, avustaa Raahen kirkon lapsikuoron lauluryhmä. Pooki-radiointi.

SU 11.4. 1. sunnuntai pääsiäisestä

Klo 10 Siikajoen kirkko, sanajumalanpalvelus:
l. ja s. Mira Pauna, kanttorit Emmi Muhola ja Taija Korri

• Saloisten kirkossa klo 17.30 ja 18
• Pattijoen kirkossa klo 18 ja 19
• Revonlahden kirkossa klo 17
• Raahen kirkossa klo 16.00, 16.45, 17.30, 18.15., 19.00, 19.45
• Saloisten kirkossa klo 17.30 ja 18
• Pattijoen kirkossa klo 18 ja 19
• Paavolan kirkossa striimatun messun jälkeen klo 20-21
(ei ennakkoilm.)

LAUANTAINA 3.4.

• Raahen kirkossa striimatun pääsiäisyön messun jälkeen klo 24-01 		
(ei ennakkoilm.)

SUNNUNTAINA 4.4.

• Raahen kirkossa striimatun pääsiäispäivän messun
jälkeen klo 11-12 (ei ennakkoilm.)

