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Pyhän Hengen vuodattaminen

Helluntain raamatuntekstit puhuvat Pyhästä
Hengestä lupauksena ja lahjana.
Hänet on lähetetty meille puolustajaksi,
auttajaksi ja lohduttajaksi.
Tässä Hengessä Kristus on kirkossaan jatkuvasti läsnä. Pyhä Henki liittää maailman kaikki kristityt Kristuksen kirkkoon, yhteen Herraan ja yhteen uskoon.
Ps. 104:27–35, Joel 3:1–5, Ap. t. 2:1–13, Joh. 3:16–21

JUMALANPALVELUKSET

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
Messu striimataan Raahen seurakunnan YouTube-kanavalla.
Jälkiehtoollismahdollisuus messun jälkeen klo 11.15-12.15
klo 10 Paavolan kirkko, messu
l. Mira Pauna, s. Harri Joensuu
klo 12 Revonlahden kirkko, messu l. ja s. Olli Lohi
SU 30.5.
klo 10 Raahen kirkko, messu, ennakkoilmoittautuminen
l. Riitta Valtokari, s. Markus Tuukkanen
klo 10 Siikajoen kirkko, messu, Pooki-radiointi
l. Kimmo Heinilä, s. Olli Lohi, Siikajoen lapsikuoron lauluryhmä avustaa
Messu striimataan Raahen seurakunnan YouTube-kanavalla.
klo 18 Vihannin kirkko, iltamessu l. ja s. Riitta Valtokari

LASTEN KESÄKERHOT 7.-22.6.
(Pattijoki-Raahe-Saloinen)
Kesäkerhot on tarkoitettu 3-7 -vuotiaille lapsille (20142017 syntyneet). Kerhoissa leikitään pääsääntöisesti
ulkona, pidetään hartaushetki ja
syödään omat eväät. Kerhot ovat
ilmaisia.
Pattijoki:
Seurakuntatalon päiväkerhon
leikkipuistossa ma, ti ja to klo 9.3011.30 tai 13-15.
Huom! Ryhmät täynnä.
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.

RUOKAA KOTIPAKETTIIN

LASTEN KESÄKERHOT 7.-22.6. (Vihanti)
Alpuan koulu ma ja ti klo 10-13, (4-10 -v.)
yhteistyössä 4H:n kanssa.
Touhutaan ulkona kaikenlaista kivaa: pelataan, askarrellaan, lauletaan, leikitään, hiljennytään luonnon keskellä
pikkukirkkoon.
Lapsilla ulkoiluun sopiva vaatetus. Ilmoittautuminen
4H:n Ellille.

Saloisissa:
Torstairuoka kotipakettiin työttömille ja eläkeläisille
Saloisten seurakuntakodilla klo 11 - 12.
To 27.5. ruokana nakkikeitto ja kasviskeitto.
Hinta 4€ 1 litra ja 2€ 0.5 litraa.

YSTÄVYYSSEURAKUNTATILAISUUS

Katsomme ystävyysseurakuntatyön
YouTube-lähetyksen ja saat tietoa kesän
ja syksyn tapahtumista.

KESÄPERHEKERHOT 2.-17.6.
Kesäperhekerhoissa touhuillan sään salliessa ulkona.
Sämpylä- ja kahvitarjoilu.
Pattijoki:
Pattijoen srk-talo ke 10-12

JÄLKIEHTOOLLINEN
Su 23.5. Saloisten kirkossa klo 11.15 - 12.15 striimatun
messun jälkeen, ei ennakkoilmoittautumista.
ARKI-ILLAN EHTOOLLISHARTAUS
ke 26.5. Saloisten kirkossa klo 17.30 ja klo 18.00
Hartauteen on ennakkoilmoittautuminen seurakunnan
nettisivujen kautta osoitteessa

Saloinen:
Saloisten srk-koti ke 10-12
Siikajoki:
Revonlahti, Kumpsintie 3 A 4, ke klo 9.30-11.30
Siikajoen pappilan piha ke klo 13-15
Ruukin srk-talo to klo 9.30-11.30
Paavolan srk-talo to klo 13-15

VARHAISNUORET

SUVIVIRSI -TAPAHTUMA
Raahen kirkonmäellä
la 29.5. klo 18
Tule mukaan laulamaan suvivirttä ja
kuuntelemaan vaskimusiikkia Raahen
kirkon tornista esitettynä.
Sääesteen sattuessa tilaisuus kirkossa.

Raahen Seurakunta
Seurakunnan YouTube-kanavan tulevaa ohjelmaa:
Su 23.5.

klo 10 messu

Su 30.5.

klo 10 messu Siikajoen kirkko

PÄIVÄKERHOT KAUDELLE 2021– 2022
Voit hakea päiväkerhopaikkaa
2016–2018 syntyneelle lapselle (3 – 5-vuotias)
Ilmoittautuminen jatkuu
Raahen seurakunnan
nettisivujen kautta:
www.raahenseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille

Pattijoella:
Keskiviikkoruoka kotipakettiin työttömille ja eläkeläisille
Pattijoen seurakuntatalolla
klo 11-12.
Ke 26.5. ruokana lohikeitto ja
kasvissosekeitto
Hinta 4€/ rasia, 2€/ 0,5 litran rasia.

Ruukissa:
Torstairuoka kotipakettiin pienituloisille
Ruukin seurakuntatalolla klo 11-12
To 27.5. ruokana lohikeitto ja kasviskeitto.
Hinta 4€/ rasia, 2€/ 0,5 litran rasia.
Covid-19 pandemian takia pyydämme asiakkaitamme
huomioimaan seuraavaa: Älä tule sairaana, käytä maskia ja muista turvavälit.

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.

www. raahenseurakunta.fi tai soittamalla kirkkoherranvirastoon p. (08) 2132 610 ma-pe klo 9-15.
LAULUHARTAUS
to 27.5. klo 18 Ruukissa
Kreivinsaaren Luontorannassa
Mukana Olli Lohi.

Raahessa:
Tiistairuoka kotipakettiin
työttömille ja eläkeläisille.
Raahen srk-kodin isossa salissa
klo 11-12.
Ti 25.5. ruokana lohikeitto ja kasviskeitto.
Hinta 2€ 0.5 litran rasia ja
4€ 1 litran rasia.

DIAKONIATYÖN KORONA-AVUSTUS

Su 23.5. klo 15 Raahen srk-koti, iso sali
Tervetuloa kahville ja kohtaamaan
ystävyysseurakuntatyön merkeissä!

HUOM! Maksu käteisellä
ja tasarahalla.

Varhaisnuorten kerhot, ks. tarkemmat tiedot
nettisivuiltamme:
www.raahenseurakunta.fi/tule-mukaan/varhaisnuoret
NUORTEN TOIMINTAA
Pattijoki-Raahe-Saloinen:
Raamis ma 24.5. klo 19 Pattijoen pappilan vintillä. Ilmoittautuminen netissä tapahtumakuvauksen kautta klo 14-19.
Avoimet ovet ja miniraamis pe 28.5. klo 19 Raahen Kesäkodilla.
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.
Raahen kirkkokuoro ry:n sääntömääräinen
VUOSIKOKOUS
ke 26.5. klo 13 Raahen srk-kodin isossa salissa

EU-RUOKAA
Ruukin diakoniatoimistoista
ajanvarauksella.
Kyselyt arkisin klo 9.00-15.30 tekstiviestillä tai puhelimitse.
Hannele Repola p. 040 671 0717

RAUHANYHDISTYKSET
Raahe:
SU 23.5. klo 17 seurat, Olli-Veikko Niskakangas, Henry
Saartoala (ennakkoilmoittautuminen seuratoimikunnan
jäsenille)
Pattijoki:
SU 23.5. klo 17 Pookiseurat (verkkolähetys)
SU 30.5. klo 13 Kevätjuhla (verkkolähetys)
Linkit lähetyksiin löytyy yhdistyksen kotisivulta
https://rauhanyhdistys.fi/pattijoki/toimintakalenteri/

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 keskiviikkona 26.5. klo 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: : Sulo Antton Helmeri Moilanen, Alma Elina Inkeri
Hietala, Aarto Kalevi Hietala
Hautaan siunattu: Lauri Juhani Pirnes 82 v., Raimo David
Kytöaho 79 v., Ritva Inkeri Lackström 66 v., Eve Maria
Nivala 26 v.

Tuore lehti
RIITTA VALTOKARI
Pitkä talvi on takana. Erikoinen sellainen. Pimeys on väistynyt. Ihana aurinko on tullut.
Korona-kurimuksen ote on hellittämässä.
Luonnossa ovat vehreys ja vihreys nähtävillä.
Kuultavilla. Kevään tuoksuina nenässä. Monet
rukoukset on mennen talven aikana rukoiltu.
Siihen meitä kehotetaan. ”Heittäkää kaikki
murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän
pitää teistä huolen”. (1. Piet. 5:7). Mielissä ja
rukouksissa on ollut, milloin tämä loppuu?
Odotus keväästä ja kesästä, tilanteen helpottamisesta, on ollut kaikkien ajatuksissa.
Jumala antaa aikoja. Monenlaisia. Myös sellaisia, joita emme haluaisi ottaa vastaan. Niitä,
jotka eivät ole mieluisia. Olemme olleet kuin
hämärän verhossa talven. Uudessa keväässä, sen tuoreudessa, on paljon mahdollisuutta. Tuore kasvu tuo elämään iloa. Uusi kesä
on vielä avaamaton ja täynnä toivoa. Olemmeko olleet tämän talven kuin arkissa? Omissa poteroissamme. Kodeissamme. Ehkä eristyksissä ja yksin. Epätietoisena siitä mitä tulee
tapahtumaan. Nooa oli perheensä kanssa arkissa (1. Moos. 7–9). Pimennossa. Ehkä peloissa. He odottivat. Ympärillä myrskysi. Milloin tämä loppuu?
Jumala ei unohtanut Nooa ja muita arkissa
olevia. Oman aikansa he odottivat. Kärsivällisesti. Kunnes aika oli oikea. Kyyhkynen toi

Nooalle arkkiin tuoreen lehden. Se lehti merkitsi paljon. Arkin aika alkaa olla ohitse. On
edessä uusi kevät. Uusi elämä. Uusi ilo ja Jumalan siunaus. Nooa rakensi Herralle alttarin.
Oli aika kiittää.
Jumala on ajan herra ja meidän aikamme on
täysin Hänen käsissään. Hän valitsee meille
ajat ja paikat. Hän loi ajan, jossa ihminen ja

maailma ovat kiinni. Jumala itse on kuitenkin ajaton. Hän on iankaikkinen, hänessä ei
ole alkua eikä loppua. Jumala on ollut aina
ja tulee aina olemaan. Me olemme saaneet
oman aikamme ja elämämme Jumalalta lahjaksi. Uuden kevään. Tuoreen lehden. Kasvun
ja mahdollisuuden. On aika käydä alttarin ääreen. Rukoilla ja kiittää.

