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(Exaudi)

Pyhän Hengen odotus

Sunnuntain latinalainen nimi exaudi (= kuule,
Herra) on päivän antifonin alusta (Ps. 27:7).
Seurakunta odottaa rukoillen Pyhän Hengen
lahjaa. Ennen taivaaseenastumistaan Kristus
lupasi omilleen Pyhän Hengen ja kehotti heitä odottamaan
tämän lupauksen täyttymistä.
Ps. 27:1–3, 7–9, Sak. 14:7–9, Ef. 1:16–23, Joh. 17:18–23

JUMALANPALVELUKSET
SU 16.5.
klo 10 Raahen kirkko, messu, ennakkoilmoittautuminen
l. Markus Tuukkanen, s. Teija Pitkänen, Raahen Reserviläiskuoron lauluryhmä avustaa, striimataan. Kaatuneitten
muistopäivän seppeleenlasku sankarihaudoilla.
Ehtoollismahdollisuus striimauksen jälkeen klo 11.30-12.30
klo 10 Vihannin kirkko, messu
l. ja s. Petri Tervo
Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku sankarihaudoilla.
klo 12 Siikajoen kirkko, messu
l. ja s. Olli Lohi
Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku sankarihaudoilla, seppelpartiot Revonlahdelle ja Paavolaan.
SU 23.5.
klo 10 Raahen kirkko, messu, ennakkoilmoittautuminen
l. Markus Tuukkanen, s. Teemu Kakkuri
klo 10 Saloisten kirkko, messu, ennakkoilmoittautuminen
l. Riitta Valtokari, s. Marko Visuri, striimataan.
klo 10 Paavolan kirkko, messu
l. Mira Pauna, s. Harri Joensuu
klo 12 Revonlahden kirkko, messu
l. ja s. Olli Lohi

LASTEN KESÄKERHOT 7.-22.6.
Kesäkerhot on tarkoitettu 3-7 -vuotiaille lapsille (20142017 syntyneet). Kerhoissa leikitään pääsääntöisesti ulkona, pidetään hartaushetki ja syödään omat eväät. Kerhot
ovat ilmaisia.
Ilmoittautuminen 8.-31.5. nettisivuilla
olevan linkin kautta osoitteessa: www.
raahenseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille.
Pattijoki:
Seurakuntatalon päiväkerhon leikkipuistossa ma, ti ja to klo 9.30-11.30 tai 13-15,
p. 040 6710 639, 040 6710 643.
Ollinsaari:
Koulun pihalla ja seurakuntakodilla ma, ti ja to
klo 9.30-11.30, p. 040 6710 663
Saloinen:
Seurakuntatalolla päiväkerhon tiloissa ja leikkipuistossa
ma, ti ja to klo 13-15, p. 040 6710 645
Lisätietoja kesäkerhoista saa soittamalla suoraan kerhopisteisiin.
VARHAISNUORET
Varhaisnuorten kerhot, ks. tarkemmat tiedot
nettisivuiltamme:
www.raahenseurakunta.fi/tule-mukaan/varhaisnuoret
NUORTEN TOIMINTAA
Pattijoki-Raahe-Saloinen:
Raamis ma 17.5. klo 19 Pattijoen pappilan vintillä. Ilmoittautuminen netissä tapahtumakuvauksen kautta klo 14-19.
AFRIKAN TÄHTI – liikunnallinen peli
18. – 30.5. Pattijoen pappilan pihalla
Peli on suunnattu perheille tai kaveriporukoille.
Mukaan tarvitsee vain oman kynän ja hyvää pelimieltä.
Lisäinfoa www.raahenseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille.
Suosittelemme aikuisen läsnäoloa pelissä, jos pelaajat ovat
alle 12-vuotiaita. Säännöt löytyvät pelipaikalta ja lyhyt kooste
säännöistä nettisivuiltamme.
LAPSIKUOROT

SU 16.5. klo 18 Raahen seurakunnan YouTube-kanavalla.
Aiheena: Maailmanlopun enteet, Mark 13.
Mukana Teemu Kakkuri ja Niina Pöyhtäri.
Musiikki Henri Oksanen.

Raahen seurakunnan You Tube-kanavalla
Kevätkauden viimeinen
KESKUSTELUOHJELMA IKKUNA
ke 19.5. klo 18
Aiheena Armollisuus.
Vieraana äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja
Miia Kautto, Nina Oksanen haastattelee.
Musiikki Emmi Muhola.

TOUKOSIUNAUS Siikajoella
to 20.5. klo 12
MTK-Rannikko ja Raahen seurakunta järjestävät kylvön siunaamisen Siikajoenkylällä Gumeruksen koulun vieressä sijaitsevalla
pellolla
Tilaisuus striimataan Raahen seurakunnan YouTube
-kanavalla.

Raahen Seurakunta
Seurakunnan YouTube-kanavan tulevaa ohjelmaa:
Su 16.5.

klo 10 messu ja seppeleenlasku
klo 18 Sanan puolituntinen

Ke 19.5.

klo 18 keskusteluohjelma Ikkuna

To 20.5.

klo 12 toukosiunaus Siikajoenkylällä

Su 23.5.

klo 10 messu

LAPSI- JA PERHETYÖ
Perhetoiminta alkaa viikolla 22
kesäperhekerhojen merkeissä.
Tarkemmat ajat ja paikat ilmoitetaan toukokuun lopulla.

Raahe-Pattijoki-Saloinen –lapsikuoro
ke 19.5. klo 16 Raahen srk-kodin isossa salissa.
Vihannin lapsikuoro:
to 20.5. klo 15.30 Vihannin srk-talolla.
Ruukki ja Siikajoki –lapsikuorot:
Ruukin lapsikuoro to 20.5.klo 15 Ruukin srk-talolla.
Siikajoenkylän lapsikuoro to 20.5. klo 17.15 Gumeruksen
koululla

EU-ELINTARVIKEJAKELU
Ke 19.05. klo 12.00-16.00
(jako voi loppua aikaisemmin, mikäli
jaettavat tuotteet loppuvat)
Raahen seurakuntakodin pienen
salin ovelta Kirkkokatu 10, käynti
Kirkkokadulta päin, varaudu jonottamaan ulkona.
1-4 henkilön taloudesta yksi hakija, isompien talouksien
kohdalla kaksi hakijaa suositeltavaa.
Tuotteet ovat valmiiksi pakattuina.
Huom. ei muuta jakoa Pattijoen, Saloisten ja Raahen
alueella.
Suosittelemme maskien käyttöä ja riittävän turvavälin
pitämistä. Mikäli olet kipeänä (pieniäkään flunssaoireita)
tai altistunut koronatartunnalle lähipiirissäsi tai palannut
matkalta alle 2 vk aiemmin, ruoka- avustuskassia ei pidä
tulla itse noutamaan!
Mikäli et pääse sairauden tai siihen rinnastettavan syyn
vuoksi jakotilaisuuteen, voit olla yhteydessä Jenni Rantaan p. 040 671 0686 tiistaina 18.5.2021 klo 9-11 välisenä
aikana ja tiedustella ruoka-avun saamista vaihtoehtoisella
tavalla.
EU-RUOKAA Ruukin ja Vihannin diakoniatoimistoista
ajanvarauksella.
Kyselyt arkisin klo 9.00-15.30 tekstiviestillä tai puhelimitse. Ruukki: Hannele Repola p. 040 671 0717 (torstai 20.5
alkaen). Vihanti: Anna-Liisa Kinnunen p. 040 671 0704
DIAKONIATYÖN KORONA-AVUSTUS
Mikäli olet kokenut taloudellisia menetyksiä koronan
takia, sinulla on mahdollisuus hakea Raahen seurakunnan diakoniatyöltä korona-avustusta.
Korona-avustus on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
seurakuntien diakoniatoiminnan tukemiseen, jonka kirkon
keskusrahasto on myöntänyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä samastaan valtionavustuksesta.
Mikäli korona on aiheuttanut ansionmenetyksiä esim. lomautuksen, työpaikan irtisanomisen, ym. tähän rinnastettavan tilanteen myötä, voit anoa korona-avustusta.
Avustusta anoaksesi ota
yhteyttä alueesi diakoniatyöntekijään Pattijoella, Siikajoella tai
Raahessa.
Avustus on haettavissa 31.5.2021 mennessä.
Avustushakemukset käsitellään viikoittain.
PIENRYHMÄTOIMINTA
Raamattupiirit, rukouspiirit
ja lähetyspiirit ovat tauolla
toistaiseksi.

Raahen kirkkokuoro ry:n sääntömääräinen
VUOSIKOKOUS
ke 26.5. klo 13 Raahen srk-kodin isossa salissa

RUOKAA KOTIPAKETTIIN
HUOM! Maksu käteisellä
ja tasarahalla.
Raahessa:
Tiistairuoka kotipakettiin
työttömille ja eläkeläisille.
Raahen srk-kodin isossa
salissa klo 11-12.
Ti 18.5. ruokana nakkikeitto ja kasvisnakkikeitto.
Hinta 2€ 0.5 litran rasia ja 4€ 1 litran rasia.
Pattijoella:
Keskiviikkoruoka kotipakettiin työttömille ja eläkeläisille
Pattijoen seurakuntatalolla
klo 11-12.
Ke 19.5. ruokana lohikeitto ja
kasviskeitto
Hinta 4€/ rasia, 2€/ 0,5 litran
rasia
Saloisissa:
Torstairuoka kotipakettiin työttömille ja eläkeläisille
Saloisten seurakuntakodilla klo 11 - 12.
To 20.5. ruokana lohikeitto ja kasviskeitto.
Hinta 4€ 1 litra ja 2€ 0.5 litraa.
Ruukissa:
Torstairuoka kotipakettiin pienituloisille
Ruukin seurakuntatalolla klo 11-12
To 20.5. ruokana lihapyörykät ja perunat ja kasvispyörykät
ja perunat.
Hinta 4€ rasia.
Covid-19 pandemian takia pyydämme asiakkaitamme
huomioimaan seuraavaa: Älä tule sairaana, käytä maskia ja muista turvavälit.

RAUHANYHDISTYKSET
Raahe:
SU 16.5. klo 17 seurat ry:llä, Matias Muhola, Jyrki Määttä. Striimaan Raahen ry:n YouTube-kanavalla.
Pattijoki:
SU 16.5. klo 16 Seurat (verkkolähetys)
SU 23.5. klo 17 Pookiseurat (verkkolähetys)
Linkit lähetyksiin löytyy yhdistyksen kotisivulta
https://rauhanyhdistys.fi/pattijoki/toimintakalenteri/
Ruukki:
Nettiompeluseuroja Ruukin ry:ltä perjantaisin klo 19.

TOIMISTOT PALVELEVAT
Raahen kirkkoherranvirasto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 610. Avoinna ma-pe klo 9 – 15.
Vihannin seurakuntatoimisto, Onnelantie 10, Vihanti,
p. 08 2132 700. Avoinna tiistaisin klo 9-12, 13-15.
Ruukin seurakuntatoimisto, Heikinkuja 2, Ruukki,
p. 08 2132 710. Avoinna keskiviikkoisin klo 9-12, 13-15.
Koronatilanteesta johtuen enintään kaksi henkilöä asioimaan
mm. hautausjärjestelyissä.
Taloustoimisto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 600, avoinna ma– pe klo 9–15.
s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi

Elämänkaari
Kastettu: : Eino Setti Johannes Majava, Niklas Benjamin
Kotajärvi, Elvi Sofia Johanna Impola, Viljami Andreas Yrjänä,
Veikko Aarne Pirinen, Liisa Heljä Aurora Nauha
Hautaan siunattu: Lilja Esteri Ylitalo 99 v., Aune Maria
Kauppinen 98 v., Laina Maria Isokoski 96 v., Kerttu Tuulikki
Viinikangas 92 v., Matti Ilmari Plosila 86 v., Seppo Sakari
Sämpi 70 v., Liisa Anneli Jung 79 v., Laina Orvokki Mällinen
79 v.

Hieman jo aukenee
HARRI JOENSUU
Olemme eläneet pitkän ja raskaan jakson
marraskuun lopusta tiukkojen koronarajoitusten vallitessa. Nyt näyttää vähän helpottavan – vaikka huolellinen ja varovainen
täytyy edelleen olla. Pääsemme hieman
avaamaan seurakunnan toimintaa. Suurempiin kirkkoihin, joissa on useampi sisäänkäynti, voimme ottaa jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin käytävän
molemmin puolin 20 henkilöä. Pienemmissä kirkoissa ja Raahen siunauskappelissa
enimmäismäärä on 20 henkilöä.
Toukokuun viimeisellä viikolla tuo henkilömäärä noussee viiteenkymmeneen niissä tiloissa, joissa kahden metrin turvavälit
toteutuvat. Tarkat tilakohtaiset enimmäisosallistujamäärät löytyvät seurakunnan
nettisivuilta.
Läsnäolevaa seurakuntaa on siis mahdollista jälleen kutsua jumalanpalveluksiin.
Kirkollisten toimitusten osallistujamäärää ei tarvitsee enää rajoittaa aivan minimiin. Pappi ja kanttori voivat olla mukana
omaisten surussa, ei ainoastaan hautaan
siunaamisessa, vaan myös muistotilaisuudessa. Nämä ovat todella hienoja asioita, kun rajoitukset ovat tuntuneet todella
kipeiltä. Lasten ja nuorten leiritoimintaa
olemme myös hieman avaamassa.

Yritämme katsoa myös korona-ajan jälkeistä elämää. Olemme olleet tosi kiitollisia
suuresta seurakunnasta, joka on seurannut jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia seurakunnan Youtube-kanavan kautta.
Verkkolähetykset tulevat pysymään tärkeänä osana seurakunnan toimintaa tulevaisuudessakin. Samalla toiveena on, että Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan
alueella asuvat ihmiset löytäisivät takaisin
jumalanpalveluksiin alueemme eri kirkkoihin. Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus. Seurakunnan olemukseen
liittyy sana ’me’ - usko on yhteisöllistä.
Kun otsikossa kerroin, että ovet ovat jo
hieman aukenemassa seurakunnan toiminnalle, tahdon myös kertoa ovesta, joka ei ole koskaan kiinni. Raamatun viimeisessä kirjassa, Ilmestyskirjassa, ovat
sanat: ” Edessäsi on nyt avoin ovi, minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea.” (Ilm. 3:8) Jeesus on ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta avannut
oven, jota kukaan ei voi sulkea: anteeksiantamuksen, pelastuksen ja iankaikkisen
elämän oven. Uskon kautta Jeesukseen
meitä kaikkia kutsutaan astumaan avatusta ovesta sisälle.

