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Raahen seurakunta •
raahenseurakunta
21.3.2021, Marian ilmestyspäivä

Herran palvelijatar

Tämän pyhäpäivän aiheena on enkeli
Gabrielin ilmestyminen neitsyt Marialle
ilmoittamaan Jeesuksen syntymisestä.
Marian saamassa lupauksessa näkyy
Jumalan armon koko rikkaus.
Monien Vanhan testamentin henkilöiden
tavoin Maria asettuu kokonaan Jumalan käytettäväksi. Hän
tekee sen tietoisesti ja ilmaisee oman suostumuksensa: ”Minä
olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.”
Ps.113:1–8, 1. Sam. 2:1–2, 6–9, Room. 8:1–4, Luuk. 1:46–55

JUMALANPALVELUKSET
Tilaisuudet pidetään ilman kirkkotilassa läsnäolevaa
seurakuntaa.
Ne striimataan seurakunnan YouTube -kanavalle.
SU 21.3.
klo 10 Pattijoen kirkko, perhejumalanpalvelus
l. Kimmo Heinilä, s. Marko Visuri, lastenohjaajat avustavat,
Pooki-radiointi

LAPSI- JA PERHETYÖ

OMAISHOITAJIEN ETÄKESKUSTELUPIIRI

Perhekerhot ja -kahvilat tauolla
31.3.2021 asti.

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.

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

Kirkko on avoinna 22.3. alkaen noin kahden viikon ajan.

Striimattu
PERHEJUMALANPALVELUS

Ruukki ja Siikajoki –lapsikuorot:
Ruukin lapsikuoro to 25.3. klo 15 Ruukin srk-talolla.
Siikajoenkylän lapsikuoro to 25.3.klo 17.15. Gumeruksen
koululla

Vihannin lapsikuoro:
to 18.3. klo 15.30 Vihannin srk-talolla.

ARKI-ILLAN EHTOOLLISHARTAUDET
keskiviikkona 24.3.
• Revonlahden kirkossa klo 18 ja klo 19
Ehtoollishartauteen voi osallistua enintään 6 henkilöä per
tilaisuus. Hartauksiin on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautua voi seurakunnan nettisivujen kautta osoitteessa
www. raahenseurakunta.fi tai soittamalla kirkkoherranvirastoon p. (08) 2132 610 ma-to klo 9-15.
Hiljaisen viikon ehtoollishartaudet ensi viikon lehdessä.
NETTIPYHIS
Lasten pyhäkouluvideo julkaistaan
su 21.3. klo 12 seurakunnan YouTube-kanavalle, aiheena 21.3. Enkeli ilmestyy Marialle.
Linkki löytyy seurakunnan nettisivulta:
www.raahenseurakunta.fi
PUISTOPYHÄKOULU Saloisissa
su 21.3. klo 12
Saloisten srk-kodin piha-alueelle
• talvisia pihaleikkejä
• hartaushetki
• makkaranpaistoa
Ilmoittautuminen 19.3. mennessä viestillä
päiväkerhon numeroon 040 6710 645.
(vain kymmenen voidaan ottaa)

VARHAISNUORET
Varhaisnuorten kerhot, ks. tarkemmat tiedot nettisivuiltamme: www.raahenseurakunta.fi/tule-mukaan/varhaisnuoret
NUORTEN TOIMINTAA
Pattijoki-Raahe-Saloinen:
Raamis ma 22.3. klo 19 Pattijoen pappilan vintillä.
Ilmoittautuminen netissä tapahtumakuvauksen kautta klo
14-19.
Avoimet ovet ja miniraamis pe 26.3. klo 19 Raahen Kesäkodilla.

RUOKAA KOTIPAKETTIIN
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 23.3. ruokana sianlihakastike + perunat ja kasviskastike ja
perunat.
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 25.3. ruokana sianlihakastike + perunat ja kasviskastike ja
perunat.
Covid-19 pandemian takia pyydämme asiakkaitamme
huomioimaan seuraavaa:
Älä tule sairaana, käytä maskia ja muista turvavälit.

Raahen seurakunnan You Tube-kanavalla
KESKUSTELUOHJELMA IKKUNA
ke 24.3.klo 18
Keskustelua, musiikkia ja Sanan hetki
seurakuntakeskuksen ikkunan äärellä.
Aiheena Hädänalaisen hyväksi - auttamisesta.
Mukana Jaakko Kallela, Nina Oksanen, Kimmo Heinilä.
Musiikissa Henri Oksanen ja Niina Ylikulju.

Raahen Seurakunta

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

klo 10 perhejumalanpalvelus
klo 12 pyhäkoulu

KE 24.3.

klo 18 Keskusteluohjelma Ikkuna

SU 28.3.

klo 10 sanajumalanpalvelus

Mitä päiväkerhossa touhutaan? Mikä kerhossa on kivaa?

Tervetuloa mukaan!

Veikkaus tukee toimintaamme

Pieta (5v), Herman (5v) ja Nanni (4v) Ollinsaaren päiväkerhosta.

Raahe:
SU 21.3. klo 13 seurat, Hannu Kallunki, Henry Saartoala.
Raahen ry:n YouTube-kanavalla.
Ruukki:
SU 21.3. klo 18 seurat Ruukin ry:ltä, Ilpo Tikkanen ja Jouni
Hintsala.

TILAA VIRKATODISTUS

Eemi (4v)
Saloisten päiväkerhosta

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.

Eerika (4v)
Ollinsaaren päiväkerhosta

Selena (4v)
Vihannin päiväkerhosta
TOIMISTOT PALVELEVAT

Selenasta päiväkerhossa mukavinta on askarrella ja piirtää.

Eerikan mielestä kerhossa leikitään, piirretään, askarrellaan ja
soitetaan soittimia. ”Oon joskus
tähtilapsi ja leikin Piki-leikkejä.”
Eerika on saanut myös kavereita
kerhosta; Meerin ja Kertun. ”Oikeastaan olen kaikkien kaveri.”
tuumaa Eerika.

Eemi kertoo, että kerhossa
leikitään, syödään ja ulkoillaan.
Ulkona lasketaan mäkeä ja
leikitään autoilla. Välillä kiipeillään sille isolle vuorelle! Eemin
lempilelu on traktorit, niillä on
kiva ajella kilpaa kerhokavereiden
kanssa. Eemistä on mukava olla
apulaisena, koska apulainen laskee kuinka paljon lapsia kerhoon
on tullut.

Palvelemme puhelimitse tai sähköpostitse 31.3.2021
saakka.
Raahen kirkkoherranvirasto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 610.
Avoinna ma-pe klo 9 – 12.
Poikkeus: Hautausta voi tulla sopimaan enintään kaksi
omaista.

ILMOITTAUTUMINEN
syksyllä 2021 alkaviin päiväkerhoihin 20.3.2021 alkaen:
www.raahenseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille
Linkkiä klikkaamalla pääset täyttämään ilmoittautumislomakkeen.

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

Raamattupiirit, rukouspiirit ja
lähetyspiirit ovat tauolla
31.3.2021 asti.

Ninnin mielestä kerhossa parasta
on kaverit ja hartaus, koska siinä
tehdään rukouksia. Askarteleminen on myös kivaa, kun tehdään
aina mukavia juttuja. Ninni mainitsi, että joskus kerhossa voisi
nukkuakin, mutta se on kurjaa
kun ei ikinä nukuta...eli kerhopäivä saisi olla pitempi!

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

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

PIENRYHMÄTOIMINTA

Ninni (5v)
Pattijoen päiväkerhosta

Pieta tykkää kerhossa leikkimisestä, pelaamisesta ja leikkipuistossa käymisestä
sekä tähtilapsena olemisesta. Herman tykkää leikkiä kerhossa ja on saanut kerhosta
kavereita. Nanni kertoo, että kerhossa leikitään, syödään ja puetaan.

VIRKATODISTUSTILAUKSET

Ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan työntekijöihin!

Seurakunnan YouTube-kanavan tulevaa ohjelmaa:
SU 21.3.

HILJAISUUTTA. Kynttilän syttyessä hiljennytään hetkeksi yhdessä. Lapsen
hengellisyys on ihmettelyä, ihailua, tutkimista ja leikkimistä – kokonaisvaltaista elämistä yhteydessä Jumalaan. Lapsi saa kuulla Raamatun kertomuksia ja tutustua kirkkovuoden tapahtumiin. Päiväkerhotoiminta tukee lapsen
kokonaisvaltaista kehitystä, vanhempien kotikasvatusta ja kotien kristillistä
kasvatusta.
YHTEISTYÖTÄ. Päiväkerhon tehtävänä on kulkea vanhempien rinnalla
tukien ja rohkaisten vanhemmuuden ja kasvatuksen moninaisissa kysymyksissä. Yhteistyö on lastenohjaajan ja vanhemman välistä luottamusta ja
kunnioitusta.
AMMATILLISUUTTA. Päiväkerhoissa työskentelevät koulutetut varhaiskasvatuksen lastenohjaajat, ja työskentelyn lähtökohtina ovat suunnitelmallisuus, lasta sekä perhettä osallistava pedagoginen työskentelytapa.

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.

RAUHANYHDISTYKSET

Liturgi Kimmo Heinilä, saarna Marko Visuri,
Raahen lapsikuoron lauluryhmä avustaa
Pooki-radiointi.

Osallistuaksesi tarvitset tieto
koneen, nettiyhteyden, kameran
sekä mikrofonin. Osallistuminen
ei edellytä omaishoidon tuen
saantia eikä yhdistysjäsenyyttä.

LAPSIKUOROT
Raahe-Pattijoki-Saloinen –lapsikuoro
ke 24.3. klo 16 Raahen srk-kodin isossa salissa.

Evankeliumikuvaelma lyijyjalkanukeilla

Päiväkerho on seurakunnan tarjoamaa MAKSUTONTA VARHAISKASVATUSTA 3-5-vuotialle lapsille 1-3 kertaa viikossa. Päiväkerhon perustana on
kristillinen ihmiskäsitys, ja toiminta on kirkon kasteopetukseen perustuvaa
kristillistä kasvatusta. Päiväkerho tarjoaa lapselle turvallisen paikan leikkiä ja
harjoitella kaverisuhteita. Kerhoissa musisoidaan, leikitään, liikutaan, askarrellaan, ulkoillaan ja vietetään satuhetkiä. Kerhoissa käytetään PIKI-toimintamallia, jonka avulla vahvistetaan lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja, sekä
ehkäistään kiusaamista kotona ja päiväkerhoryhmissä.
Päiväkerho tarjoaa:
YSTÄVIÄ. Päiväkerho on turvallinen paikka lapselle kasvaa yhdessä toisten
lasten kanssa. Kerhoryhmässä syntyvät ystävyyssuhteet ovat lapselle tärkeitä, ja lapsi saa kokea osallisuutta ja iloa. Kerhossa myös opitaan tärkeitä
taitoja mm. jakamista, hyviä tapoja ja toisten huomiointia.

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

SU 28.3.
klo 10 Raahen kirkko, sanajumalanpalvelus
l. Teemu Kakkuri, s. Markus Tuukkanen

su 21.3. klo 10
Pattijoen kirkosta

Etäryhmä kokoontuu ke 24.3.,
to 15.4. ja ke 19.5.2021 klo
13.00-14.30 Teams-yhteydellä.

Kavereita ja leikin iloa- tervetuloa päiväkerhoon!

Kastettu: Aaron Valtteri Stenudd, Kevin Oskari Karvonen,
Aapeli Eemil Iisakki Hanhimäki, Emilia Aurora Kettunen, Inari
Tuulikki Koski-Virtanen, Seela-Linnea Emilia Paakkari, Eeli
Perttu Matias Mämmelä, Anni Elisabet Uusitalo
Hautaan siunattu: Laura Elli Keskitalo 95 v., Armas Perälä
83 v., Marjatta Marja-Liisa Mäntylä 75 v., Marja Katariina
Mustonen 63 v.

PÄIVÄKERHOT
Kerhokausi alkaa 16.8.2021
Voit hakea päiväkerhopaikkaa 2016-2018 syntyneelle
lapselle
Kerhopaikat: Pattijoki, Ollinsaari, Saloinen, Vihanti, Alpua,
Ruukki, Revonlahti ja Siikajoki (kerhoryhmä muodostuu,
jos lapsia on vähintään 6)
Ilmoittautuminen 20.3-25.4.2021

TOUHUTUNTI on syksyn 2021 uutta toimintaa!
2-VUOTIAIDEN OMA KERHO
Nyt tarjoamme kerhotoimintaa 2 vuotta täyttäneille taaperoille (alle 3v).
Touhutunnilla leikitään, lorutellaan ja lauletaan Raahen
seurakuntakeskuksessa kerran viikossa noin 2 tunnin ajan.
Ilmoittautuminen 2-vuotiaiden kerhoon tapahtuu päiväkerhoon ilmoittautumislinkistä.
www.raahenseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille

Seurakunnan perhekerhot, -kahvilat ja muu perheille
suunnattu toiminta ovat lasten ja aikuisten yhteisiä kohtaamispaikkoja. Toimintaan ovat tervetulleita vanhemmat,
isovanhemmat, kummit ja muut lasta hoitavat aikuiset
yhdessä lapsen kanssa. Perhekerhossa askarrellaan, leikitään, pidetään hartaushetki ja ollaan yhdessä.
Perhekerhoon ei ole ennakkoilmoittautumista ja osallistuminen on ilmaista. Kerhon aikana tarjotaan myös pieni
välipala.
Syksyn 2021 perhetoiminnan alkamisesta lisätietoa elokuussa.

Lisätietoja päiväkerhoista ja perheiden toiminnasta antaa
vs. varhaiskasvatuksen ohjaaja Merja Tuomaala p. 040 6710 657, sähköposti: merja.tuomaala@evl.fi

