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Raahen seurakunta

Näin seurakunnan toimintaa avataan 1.6.2020 lähtien
Seurakunnan kokoava toiminta on ollut tauolla jo yli kahden kuukauden
ajan. Kesäkuun alusta lähtien toimintaa ryhdytään jälleen avaamaan valtioneuvoston ja hiippakunnan ohjeistuksen mukaisesti. Tämä on odotettu
ja mieluinen asia myös Raahen seurakunnassa.

Jumalanpalvelukset

Kesäkuun alusta lähtien jumalanpalveluksiin voidaan jälleen ottaa läsnäolevaa seurakuntaa mukaan. Raahen
seurakunnassa sunnuntain 7.6. jumalanpalvelukset ovat ensimmäisiä, joissa voi olla seurakuntalaisia mukana.
Jumalanpalveluselämää avataan kesäkuussa siten, että pääsääntöisesti pidetään kaksi jumalanpalvelusta
per sunnuntai. Aamujumalanpalvelus
toimitetaan Raahe-Pattijoki-Saloinen
alueilta ja iltajumalanpalvelus Siikajoki-Vihanti alueilta. Jumalanpalvelusten striimaamista seurakunnan YouTube-kanavalla jatketaan ainakin
kesäkuun ajan.
Kirkoissa noudatetaan suojaetäisyyksiä ja huolehditaan erityisesti käsihygieniasta. Seurakuntalaisten tulles-

sa kirkkoon heidät ohjataan istumaan
riittävän väljästi niin, että turvaväli joka suuntaan on noin 1-2 metriä. Tämä
ohje ei koske saman perheen jäseniä.
Jumalanpalveluksen alussa tai ennen ehtoollisen alkua seurakuntalaisille kerrotaan lyhyesti mutta selkeästi ehtoollisen vieton keskeiset ohjeet.
Suojaetäisyyksien vuoksi kirkkojen ja
muiden seurakunnan tilojen osallistujamääriä on rajoitettu. Löydät tilakohtaiset väkimäärät tämän jutun lopusta.
Jumalanpalveluksissa lauletaan virsiä. Seurakuntalaisia suositellaan ottamaan omat virsikirjat mukaan tai
laulamaan digitaalisesta virsikirjasta
kännykän avulla.
Jumalanpalveluksissa kerätään kolehti.

Kirkolliset toimitukset

Kirkollisiin toimituksiin (kaste, vihkiminen, hautaan siunaaminen) osallistuvien määrää seurakunnan tiloissa
koskevat samat rajoitukset kuin jumalanpalveluselämää. Paikalla voi olla se
määrä ihmisiä, joka kunkin tilan suurimmaksi sallituksi väkimääräksi on
asetettu. Ulkona tapahtuvissa toimi-

24.5.2020, 6. sunnuntai pääsiäisestä
Pyhän Hengen odotus
Seurakunta odottaa rukoillen Pyhän
Hengen lahjaa. Kristuksen lupaama
Pyhä Henki luo yhteyden taivaaseen
astuneen Herran ja seurakunnan välille
ja tekee kristityt osallisiksi Kristuksesta
ja hänen lahjoittamasta pelastuksesta.
Ps. 27:7, 1.Kun. 19:8-13, Ap.t. 1: 12-14, Joh. 7: 37-39

JUMALANPALVELUKSET JA HARTAUDET
Kaikki tilaisuudet pidetään ilman kirkkotilassa läsnäolevaa seurakuntaa. Tilaisuudet lähetetään nettiradiossa ja striimataan seurakunnan somekanaville. LINKIT
tilaisuuksien kuuntelemiseen ja katselemiseen löydät
osoitteesta: www.raahenseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET
SU 24.5.
Klo 10 Raahen kirkko, sanajumalanpalvelus
l. Harri Joensuu, s. Teemu Kakkuri, kanttorit Sanna Mahilainen ja Jouni Pietiläinen.
Klo 18 Vihannin kirkko, perhejumalanpalvelus
Petri Tervo, lastenohjaajat avustavat, kanttorit Emmi Muhola ja Sanna Mahilainen.
HARTAUSHETKI
KE 27.5. klo 18 Pattijoen
Metsäkirkko – elävän tulen, veden
ja valon kirkko
Puhe Teija Pitkänen, aiheena Pyhän
Hengen odotus. Lauletaan Nuorten Veisukirjan veisuja, Henri Oksasen ja Jouni
Pietiläisen johdolla.
MUSIIKKIHARTAUS
PE 29.5. klo 18 Raahen kirkko
kanttorit Sanna Mahilainen ja Taija Korri
SUVIVIRSI -TAPAHTUMA
LA 30.5. klo 18 Raahen kirkko
Osallistumme suvivirren haastekampanjaan. Suvivirsi lauletaan kirkon
tornin parvekkeelta. Mukana kanttorit Taija Korri ja Sanna Mahilainen
sekä reserviläiskuorolaisia. Säestys
vaskisoittimilla. Seurakuntalaiset voivat laulaa mukana
vanhassa kaupungissa.
SU 31.5. Helluntaipäivä
Klo 10 Saloisten kirkko, sanajumalanpalvelus
l. Marko Visuri, s. Petri Tervo, kanttorit Sanna Mahilainen ja
Taija Korri. Pooki-radiointi.
Klo 18 Siikajoen kirkko, sanajumalanpalvelus
l. Heikki Pesämaa, s. Kimmo Heinilä, kanttorit Taija Korri ja
Sanna Mahilainen.

tuksissa väkimäärärajoitetta ei ole.
Sen sijaan varsinaista kirkollista toimitusta seuraava juhla (hääjuhla,
muistotilaisuus jne.) sekä myös kodeissa tapahtuvat kirkolliset toimitukset
(esim. kotikasteet) ovat yksityistilaisuuksia, joissa suurin sallittu väkimäärä on 50 henkeä 1-2 metrin turvavälejä noudattaen. Papit ja kanttorit voivat
osallistua ko. juhliin.

Rippikoulut

Rippikoululeirit alkavat kesällä juhannuksen jälkeen. Niiden turvajärjestelyt
tarkennetaan vielä myöhemmin.
”Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan:
”Me lähdemme Herran huoneeseen!”
(Ps. 122:1)

Kirkkojen ja seurakuntakotien sallitut väkimäärät 1.6. alkaen toistaiseksi
Kirkot
Raahen kirkko
Pattijoen kirkko
Revonlahden kirkko
Vihannin kirkko

120 henkilöä
30 henkilöä
40 henkilöä
100 henkilöä

Saloisten kirkko
Siikajoen kirkko
Paavolan kirkko
Haaralan kappeli

30 henkilöä
100 henkilöä
75 henkilöä
20 henkilöä

Seurakuntakodit
Raahe iso sali
Saloinen
Pattijoen pappila
Revonlahti
Paavolan Sali
Kultalan leirikeskus

50 henkilöä
50 henkilöä
20 henkilöä
30 henkilöä
50 henkilöä
50 henkilöä

Raahe pieni sali
Pattijoki
Siikajoen pappila
Paavolan kahvio
Vihanti

50 henkilöä
50 henkilöä
25 henkilöä
30 henkilöä
40 henkilöä

LAPSI- JA PERHETYÖ
Päivä- ja perhekerhot
Voit seurata tiedotteita tilanteesta
Facebook-sivuiltamme:
Raahen seurakunnan perhetyö
Facebook-sivuilla julkaistaan lastenohjaajien tekemiä
pieniä hartausvideoita lapsille. Tule mukaan seuraamaan.
PERHEJUMALANPALVELUS
su 24.5. klo 18 Vihannin kirkosta

NUORTEN CHAT
WhatsApp –ryhmä on avoinna keskustelulle
ma-pe klo 16–18.
Tuu jakamaan arkea tai vaikka oma voimabiisi.
Mukana aina joku nuorisotyönohjaajista.
Lähetä liittymispyyntö numeroon p. 050 464 7013.

VIRTUAALIKERHO ELÄKEIKÄISILLE
ja kaikille halukkaille löytyy:
www.raahenseurakunta.fi/aikuisille/virtuaalikerho

NALLET OVAT PERUSTANEET
SALOISIIN KOULUN!
Nallet ovat perustaneet Nallekoulun
Saloisten seurakuntatalon takapihalle.
Osaatkohan sinä selvittää kaikki Nallejen
tehtävät? Löydätkö edes kaikki nallet? Tarvitset nokkeluutta, tempputaitoja ja nopeita tassuja.
Koko perheen ULKOILU RASTIRATA on auki toukokuun loppuun. Nallejen koulussa voi käydä perheen
kesken, silloin kun teille sopii.
Ohjeet Nallejen kouluun on Saloisten seurakunta
keskuksen takapihalla, keltaisen varastorakennuksen
seinässä.
Mukaan Nallejen kouluun tarvitset ulkoiluvaatteet,
käsineet ja tempputassut!
VARHAISNUORISOTYÖ

TOIMISTOT PALVELEVAT
Raahen kirkkoherranvirasto, p. (08) 2132 610,
avoinna ma-pe klo 9-15.
Ruukin seurakuntatoimisto p. (08) 2132 710,
avoinna ma, to ja pe klo 9-12, 13-15.
Vihannin seurakuntatoimisto p. (08) 2132 700,
avoinna ti ja ke klo 9-12, 13-15.
Taloustoimisto p. (08) 2132 600,
avoinna ma - pe klo 9-15.
s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi
Kirkkoherranvirasto, Ruukin ja Vihannin Seurakuntatoimisto sekä Taloustoimisto toistaiseksi suljettuina.
Asioiminen ainoastaan puhelimitse tai sähköisten
asiointipalveluiden kautta.

Tulossa:
PERHEIDEN TOIMINTAPÄIVÄ ke 3.6.
Ruukin seurakuntatalon pihalla klo 9-12 ja Vihannin
seurakuntatalon pihalla klo 13-16
Luvassa monenlaista puuhaa eri pisteissä. Seurakunta
tarjoaa picnic-eväät.
Koko perheen yhteisiin toimintapäiviin voi osallistua
oman aikataulun mukaisesti. Kokoontumisrajoitusten
vuoksi pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon
osoitteessa: www.raahenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
KOULULAISTEN TOIMINTAPÄIVÄT
ma 1.6. Haapajoen koulun
piha klo 13-16
ti 2.6. Kummatin koulun
piha klo 13-16
to 4.6. Gumeruksen koulun piha klo 13-16
Askartelua, kilpailuja, pelejä
yms. toimintaa alakoululaisille. Pientä välipalaa tarjolla.
Osallistumisrajoitusten vuoksi tapahtumiin ilmoittautuminen ennakkoon (ma 25.5. klo 8 alkaen) osoitteessa: www.raahenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
Tulossa vastaavat toimintapäivät myös:
Ma 8.6. Ruukki, ti 9.6. Honganpalo, to 10.6. Olkijoki, ma 15.6. Jokela, ti 16.6. Pattijoki. Näihin ilmoittautuminen alkaa myöhemmin.
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