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RASTIRATA
ma-su 8.-14.3. Pattijoen pappilan pihamaalla

Pääsiäistä edeltävä aika oli vanhalla
ajalla kasteelle valmistautumisen aikaa.
Kastetoimitukseen taas sisältyi useita
eksorsismeja eli pahan hengen ulosajamisia. Aihepiiriltään tämä sunnuntai
liittyy ensimmäiseen paastonajan sunnuntaihin. Se panee
ihmisen miettimään, kenen puolella hän on.

”Ratkaise Pappilan pihan kulkijan
arvoitus”

Jeesus, Pahan vallan voittaja

Lähtö kirkon ilmoitustaulun luota
ja ratkaisijoille arvontaa.
Sopii 3-12 –vuotiaille ja koko perheelle.
Passiivinen rata, ei opastusta tai ohjausta.

KESKUSTELUAPUA
Seurakunnan työntekijät kulkevat seurakuntalaisten rinnalla arjessa ja juhlassa,
iloissa ja suruissa.
Ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan työntekijöihin!
Yhteystiedot löytyvät Raahen seurakunnan kotisivujen
kautta: www.raahenseurakunta.fi

Ps. 25:11-20, Jer. 7:23-26, 1. Joh. 5: 18-20, Joh. 8: 46-59
RUOKAA KOTIPAKETTIIN

JUMALANPALVELUKSET
Tilaisuudet pidetään ilman kirkkotilassa läsnäolevaa
seurakuntaa.
Ne striimataan seurakunnan YouTube -kanavalle.
SU 7.3.
klo 10 Revonlahden kirkko, sanajumalanpalvelus
l. Mira Pauna, s. Harri Joensuu, musiikissa avustaa
Saara Rautakoski, kantele, Sanni Rautakoski, huilu ja
kantele
SU 14.3.
klo 10 Siikajoen kirkko, sanajumalanpalvelus
l. Marko Visuri, s. Petri Tervo

NETTIPYHIS
Joka sunnuntai klo 12 julkaistaan
seurakunnan YouTube-kanavalle
lasten pyhäkouluvideo.
Aiheena 7.3. Talvilaulut ja 14.3. Viisi leipää ja
kaksi kalaa
Linkki löytyy seurakunnan nettisivulta:
www.raahenseurakunta.fi
Raahen seurakunnan You Tube-kanavalla
KESKUSTELUOHJELMA IKKUNA
ke 10.3.klo 18
Keskustelua, musiikkia ja Sanan hetki
seurakuntakeskuksen ikkunan äärellä.
Aiheena Lähetys, vieraana Pia Pyhtilä,
Lamin Virnes haastattelee.
Musiikki Henri Oksanen. Hartaus Harri Joensuu.

Striimattu
SANAN PUOLITUNTINEN
MARKUS – vanhin evankeliumi
su 14.3. klo 18
Luennoitsijana seurakuntapastori,
teologian tohtori Teemu Kakkuri

Raahessa:
Tiistairuoka kotipakettiin työttömille ja
eläkeläisille.
Raahen srk-kodin isossa salissa klo 11 – 12.
Hinta 2 € 0.5 litran rasia ja 4€ 1 litran rasia.
Maksu käteisellä ja mielellään tasaraha.
Ti 9.3. ruokana lohikeitto ja kasviskeitto.
Ruukissa:
Torstairuoka kotipakettiin pienituloisille
Ruukin srk-talolla klo 11 – 12.
Hinta 2€ 0.5 litran rasia ja 4€ 1 litran rasia.
Maksu käteisellä ja mielellään tasaraha.
To 11.3. ruokana lohikeitto ja kasviskeitto.
Covid-19 pandemian takia pyydämme asiakkaitamme
huomioimaan seuraavaa:
Älä tule sairaana, käytä maskia ja muista turvavälit.

RAAHEN SEURAKUNNAN
KOULULAISTEN KESÄTYÖPAIKAT
VUONNA 2021
Kesätöihin voi hakea vuosina 2003-2005 syntyneet Raahen kaupungin alueella sekä vuosina 2004-2005 syntyneet
Siikajoen kunnan alueella.
Kesätöitä on tarjolla hautausmailla puistotöissä, leiri-isoisina ja kerho-ohjaajina. Lisäksi tarvitaan kirkon oppaita,
jotka voivat olla vanhempiakin.
Hakemuksen voi ladata seurakunnan nettisivuilta:
www.raahenseurakunta.fi/Info ja asiointi/Avoimet
työpaikat
Hakemuksen voi palauttaa sähköpostitse osoitteeseen:
raahen.seurakunta@evl.fi tai kirkkoherranviraston,
Ruukin tai Vihannin srk-toimistojen postilaatikkoihin.
Hakuaika on 11.1. – 19.3.2021.
Lisätietoja saa taloustoimistosta puh. 08-213 2600.

OMAISHOITAJIEN ETÄKESKUSTELUPIIRI
Kaipaatko ajatusten vaihtoa muiden läheisestään huolta
pitävien kanssa? Houkutteleeko verkossa eli netissä tapahtuva omaishoitajien vertaistoiminta? Osallistu kanssamme
omaishoitajien etäryhmään kuulumisia vaihdellen!
Mukaan ovat tervetulleita myös entiset omaishoitajat.
Etäryhmä kokoontuu
to 11.3., ke 24.3., to 15.4. ja
ke 19.5.2021 klo 13.00-14.30
Teams-yhteydellä.
Osallistuaksesi tarvitset tieto
koneen, nettiyhteyden, kameran
sekä mikrofonin. Osallistuminen
ei edellytä omaishoidon tuen
saantia eikä yhdistysjäsenyyttä.
Mukaan pääset ilmoittamalla Riitalle sähköpostiosoitteesi.
Ennen ryhmän kokoontumista saat sähköpostiisi kokouskutsuna Teams-linkin, jonka kautta pääset osallistumaan. Tarjoamme henkilökohtaista opastusta Teamsin käyttöön puhelimitse,
sähköpostitse ja tarvittaessa myös kotona ohjaten.
Lisätietoa ryhmästä sekä Teamsin käytöstä saat
Riitalta ja Niinalta, riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi
p. 044 551 6803, niina.poyhtari@evl.fi p. 040 671 0622
Tervetuloa mukaan!

TYÖNTEKIJÄUUTISIA:
Sairaalapastori Teija Pitkänen on virkavapaalla
1.3.-30.4.2021,
sijaisena toimii teol. yo Jenny Paakinaho p. 040 6710 633.

VIRKATODISTUSTILAUKSET
Virkatodistustilaukset ja sukuselvitykset Oulun aluekeskusrekisteristä ma-pe klo 9-16
p. 08 316 1303, sähköpostitse keskusrekisteri.oulu@evl.fi
tai kirkon uuden sähköisen asiointipalvelun kautta:
https://evl.fi/tietoa- kirkosta/tilaa- virkatodistus

TILAA VIRKATODISTUS
Palvelusta voi tietoturvallisesti tilata virkatodistuksen itsestään (ns. elää –todistus) tai sukuselvitysmuotoisen virkatodistuksen vainajasta. Palvelun käyttö edellyttää vähintään
18 vuoden ikää ja kotikuntaa Suomessa. Tunnistautumista
varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Veikkaus tukee toimintaamme

Raahen Seurakunta
YHTEISVASTUUSUKKIA TILAUKSESTA
Seurakunnan YouTube-kanavan tulevaa ohjelmaa:
LA 7.3.

klo 10 sanajumalanpalvelus
klo 12 pyhäkoulu

KE 10.3.

klo 18 keskusteluohjelma Ikkuna

SU 14.3.

klo 10 sanajumalanpalvelus
klo 12 pyhäkoulu
klo 18 Sanan puolituntinen

LAPSI- JA PERHETYÖ
Talvilomaviikolla 10 ei ole
päiväkerhoja.
Perhekerhot ja -kahvilat tauolla
31.3.2021 asti.

VARHAISNUORET
Talvilomaviikolla ei ole varhaisnuorten kerhoja.

Raahen seurakunnan diakoniatyön
kautta voi tilata Niina Laitisen suunnittelemia Yhteisvastuuvillasukkia.
Sukkaparin hinta 20 euroa.

Talvilomaviikolla 10 ei lapsikuoron harjoituksia.

Toivomme, että asioitte pääasiassa puhelimitse tai
sähköpostitse 31.3.2021 saakka.

Villasukista saatu tuotto menee kokonaisuudessaan tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Keräyskohteena vähävaraiset vanhukset.

Raahen kirkkoherranvirasto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 610.
Avoinna ma-pe klo 9 – 12.
Poikkeus: Hautausta voi tulla sopimaan enintään kaksi
omaista.

Tiedustelut ja tilaukset: Raahen srk:n
Yhteisvastuukeräyspäällikkö vs. diakoniatyöntekijä
Virpi Jauhiainen p. 040 6710 621,
sähköposti: virpi.jauhiainen@evl.fi

Taloustoimisto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 600, avoinna ma - pe klo 9-15.

Vihannin ja Ruukin seurakuntatoimistot suljettuina
toistaiseksi. Raahen kirkkoherranvirasto palvelee.

s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi
PIENRYHMÄTOIMINTA
Raamattupiirit, rukouspiirit ja
lähetyspiirit ovat tauolla
31.3.2021 asti.

Elämänkaari
Kastettu: Miku Elmeri Sillanpää, Niila Benjamin Hummasti,
Osvald Uljas Heikinpoika Seppä

RAUHANYHDISTYKSET
LAPSIKUOROT

TOIMISTOT PALVELEVAT

Ruukki:
LA 6.3. klo 19 nuortenilta Ruukin ry:ltä, ”Saattomiehen
merkitys”, Juhani Pakanen.

Hautaan siunattu: Helvi Juliana Ruotsalainen 98 v., Kalle Erkki Eevert Liimatainen 94 v., Esko Saukko 92 v., Antti Arola 90
v., Aino Marjatta Satokangas 88 v., Sisko Vuokko Vilminko 72
v., Seija Tuulikki Immonen 72 v. (Oulaisten srk), Eeva Kaarina
Rajaniemi 66 v.

Koronaohjeistukset Raahen seurakunnassa 8.3.–31.3.2021
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien
henkilömäärä rajataan kuuteen 8.3. lukien aina 31.3. saakka.

Jumalanpalvelukset ja
ehtoollishartaudet
Sunnuntaijumalanpalvelukset
toteutetaan striimattuna ilman
läsnä olevaa seurakuntaa. Jumalanpalveluksia voi seurata Raahen
seurakunnan YouTube-kanavan
kautta.
Arki-illan ehtoollishartauksia järjestetään seurakunnan eri kirkoissa.
Ehtoollishartauksissa voi kussakin
olla enintään kuusi osallistujaa ennakkoilmoittautumisen perusteella.
Ehtoollishartauksista tiedotetaan

Raahelaisen seurakuntaviikkosivuilla sekä seurakunnan Internet-sivulla. Seuraavat hartaudet
pidetään viikolla 11.
Kirkolliset
toimitukset
Kirkollisissa toimituksissa (kaste,
vihkiminen ja hautaan siunaaminen) on 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.
Kasteitten kohdalla suositellaan
vahvasti niiden pitämistä seurakunnan tiloissa.
Lasten ja nuorten toiminta
Raahen seurakunnan alueella
seurakunnan päiväkerhot, varhaisnuorten kerhot voivat jatkua
rajoitusten puitteissa.
Rippikouluryhmät voivat ko-

koontua puolikkaina ryhminä
maaliskuun ajan. Nuorisotyössä
huomioidaan ikärajat sekä tilojen
maksimiosallistujamäärät.
Lopuksi
Koronatilanne nyt koettelee
meidän kaikkien jaksamista. On
hyvin tärkeää, että kunnioitamme
viranomaisohjeita ja toimimme yhteisessä rintamassa virustartuntojen estämiseksi. Tärkeää on myös
positiivinen ja toivon sanoman
välittäminen läheisille. Saamme
muistaa myös rukouksen mahdollisuus tämän kaiken keskellä.

