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Salattu Jumala

Jumala on yksi, mutta hän on ilmoittanut
meille itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Hän vaikuttaa Luojana, Lunastajana ja
Pyhittäjänä. Usko ei käsittele Jumalan olemusta tiedollisesti eritellen vaan ihmetellen,
ylistäen ja hänen armotekojaan julistaen.
Ps. 95:1–2, 6–7, 4. Moos. 6:22–27 tai Jes. 66: 1-2, Ef. 1:3–6
(7–10) 11–14, Matt. 28:16–20

JUMALANPALVELUKSET
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
SU 6.6.
klo 10 Pattijoen srk-talo, messu, ennakkoilmoittautuminen
l. Harri Joensuu, Riitta Valtokarin lähtösaarna, Saloisten
Mieskvartetti avustaa, joht. Sauli Vaitiniemi.
Messu striimataan Raahen seurakunnan YouTube-kanavalla. Kirkkokahvit pappilan pihalla.
klo 10 Paavolan kirkko, sanajumalanpalvelus,
Pooki-radiointi, l. ja s. Mira Pauna
klo 18 Raahen kirkko, messu
l. Markus Tuukkanen, s. Harri Joensuu

PUISTOPYHÄKOULU Saloisissa
su 30.5. klo 12
Saloisten srk-kodin pihassa
•
•

hartaushetki srk-kodin päiväkerhotiloissa
saippuakuplia, vesipyssyjä, jätskiä

ILTASOITTO kesälauantaisin Raahen
kirkon tornin parvekkeelta heti
klo 18 ehtookellojen jälkeen
La 29.5. Iltasoitto:
Suvivirsi -tapahtuma
Tule mukaan laulamaan suvivirttä ja
kuuntelemaan vaskimusiikkia Raahen
kirkon tornista esitettynä.
Seuraava Iltasoitto la 5.6.

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

PERHEIDEN KIRKKOPOLKU Raahessa
Kesä-heinäkuun ajan Raahen kirkon
kirkkopuistossa. Perheille suunnattu
toiminnallinen rastirata, jossa kirkonrotta Ronja ystävineen on tehnyt kiperiä
kysymyksiä ja hauskoja tehtäviä liittyen
Raahen kirkkoon. Aloituspiste kirkon
edessä ilmoitustaululla.

Sääesteellä tilaisuudet kirkossa

KIRKONMÄKI SOI - Kesäillan sävelhartaus
to 3.6. klo 20 Raahen kirkossa
Christian Ahlskog – urut
Hartaus Harri Joensuu.
Vapaaehtoinen käsiohjelma 10 e

TOIMINNALLINEN KESÄRETKI
Vihannissa ja Paavolassa perheen pienimmille
1.6. – 31.7. välisenä aikana Vihannin kirkon ympäristössä
sekä Paavolan seurakuntatalon pihamaalla. Aloitus Vihannissa kirkon ja Paavolassa srk-talon oven edestä.

Raahen Seurakunta
Seurakunnan YouTube-kanavan tulevaa ohjelmaa:
SU 30.5. klo 10 messu Siikajoen kirkko
TO 3.6.

klo 20 Kirkonmäki Soi, Raahen kirkko

SU 6.6.

klo 10 messu, Pattijoen srk-talo

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

Ruukin diakoniatoimistoista
ajanvarauksella.

Työnteonpaikkoina työsuhteen alkaessa ovat Raahen alue, Vihanti 50% ja Siikajoen alue. Työ sisältää ajoittain ilta- ja viikonlopputyötä. Oman auton
käyttömahdollisuus on välttämätön.

Kyselyt arkisin klo 9.00-15.30 tekstiviestillä tai puhelimitse.
Hannele Repola p. 040 671 0717

Lastenohjaajan tehtävään valittavalta edellytetään 180 osaamispisteen laajuista kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa (lastenohjaaja), joka sisältää Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan lastenohjaajan tehtävässä tarvittavan erityisosaamisen, tai muuta soveltuvaa tutkintoa, jota on täydennetty riittävillä
varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan tutkinnonosilla ja joka sisältää seurakunnan lastenohjaajan tehtävässä tarvittavan erityisosaamisen.

DIAKONIATYÖN KORONA-AVUSTUS

Olisitko kiinnostunut mahdollisuudesta opiskella oppisopimuksella kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tai tutkinnon osia? Oppisopimuskoulutuksessa
työskentelet lastenohjaajan tehtävissä työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuksella opiskelu vaatii oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta niin
työpaikalla kuin opinnoissakin.

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.

PIENRYHMÄ
Aikuisten lentopalloa
Raahen Kesäkodilla ma ja ke klo 17
kesä-elokuun ajan
Tied. Lauri Lukkarila p. 050 355 5451

Raahe:
Kevätseurat 29.5.-30.5.:
La 29.5. klo 18 seurapuhe Jouko Luukkonen ja puheenvuoro ”Ihmeelliset saattomiehet” Arto Karsikas (YouTube-lähetys)
Su 30.5. klo 13 seurat, Jouko Luukkonen ja Arto Karsikas
(YouTube-lähetys). Klo 17 viikkomessu Raahen kirkossa, l.
Markus Tuukkanen, s. Jouko Luukkonen.
Kokoontumisrajoitusten vuoksi tilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen seuratoimikunnan jäsenille.
Pattijoki:
SU 30.5. klo 13 Kevätjuhla (verkkolähetys)
Linkit lähetyksiin löytyy yhdistyksen kotisivulta https://rauhanyhdistys.fi/pattijoki/toimintakalenteri/
Ruukki:
SU 6.6. klo 13 seurat Ruukin ry:llä, Tuomo Eskola ja Jani
Mattila.

TOIMISTOT PALVELEVAT

VARHAISNUORET
Varhaisnuorten kerhot, ks. tarkemmat tiedot
nettisivuiltamme:
www.raahenseurakunta.fi/tule-mukaan/varhaisnuoret
NUORTEN TOIMINTAA
Pattijoki-Raahe-Saloinen:
Raamis ma 31.5. klo 19 Pattijoen pappilan vintillä. Ilmoittautuminen netissä tapahtumakuvauksen kautta klo 14-19.
Avoimet ovet ja miniraamis pe 4.6. 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.

1 LASTENOHJAAJAN OSA-AIKAINEN (50%) toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 2.8.2021 alkaen.
Etsimme tiimiimme motivoituneita varhaiskasvatuksen osaajia, joilla on lapsi- ja perhelähtöinen työote sekä taito tukea perheiden kristillistä kasvatusta. Odotamme
vastuullista työotetta, vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä toimia perheiden sekä työyhteisön kanssa. Osaat työskennellä joustavasti muuttuvissakin tilanteissa, ja
omaat innostuksen kehittää omaa työalaasi. Työ on seurakunnan perustehtävän mukaista laaja-alaista varhaiskasvatus- ja perhetoimintaa.
Arvostamme tiimi- ja kohtaamistaitoja sekä valmiutta toimia sosiaalisessa mediassa, sillä kehitämme seurakunnan varhaiskasvatusta vastaamaan tulevaisuuden
tarpeisiin ja toimimaan vahvemmin yhdessä perheiden sekä eri yhteistyötahojen kanssa.

Retkeile sinulle sopivana ajankohtana.

Kirkkokahvit tilaisuuden jälkeen kirkkopuistikossa.

4 LASTENOHJAAJAN toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta sekä

EU-RUOKAA

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

Raahen seurakunnassa on haettavana

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: Vertti Juhani Röning, Evelia Linne Käräjäoja, Sylvia
Lotte Aulakoski, Neo Vilho Jaakko Korkiakangas,
Mira Oili Matilda Jokitalo
Avioliittoon vihitty: Juho Mikael Koskela ja Helka Julianna
Savela
Hautaan siunattu: Irja Aino Kaarina Mattila 86 v., Niilo Juhani Kokko 78 v., Raimo Juhani Pajula 78 v., Arja Kaija Tuulikki
Pietilä 75 v., Jaakko Juhani Aho 72 v.

Huomioimme paikkoja täyttäessämme myös oppisopimuksesta kiinnostuneet hakijat.
Hakijan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Palkkaus on kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen vaativuusryhmä 402. Viikkotyöaika on 38.15 tai 50% 19.08 tuntia viikossa. Ennen työsuhteen
alkamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Koeaika 4 kuukautta.
Raahen seurakunnalle osoitetut hakemukset ja cv tulee toimittaa ensisijaisesti s-postilla osoitteeseen merja.tuomaala@evl.fi. Hakuaika päättyy 11.6.2021.
Haastattelut tehtäviin järjestetään 14.6.2021.
Lisätietoja antaa vs. varhaiskasvatuksen ohjaaja Merja Tuomaala puh. 040 6710 657

Raahen seurakunnan musiikkitarjonta on
kesällä vilkasta ja monipuolista
JOUNI PIETILÄINEN
Tulevan kesän koronarajoitusten lieveneminen vaikuttaa myös seurakunnan
musiikkitilaisuuksien järjestämismahdollisuuksiin myönteisesti. Tarjonnassa
on huomioitu se, että tulevasta kesästä on arvioiden mukaan tulossa vilkkain
kotimaan matkailukesä kenties koskaan.
Toivottavasti osa turisteista kiinnostuisi
pysähtymään ja viihtymään Raahessa ja
Siikajoella. Ennen kaikkea tapahtumia
on valmisteltu tietenkin oman seurakuntamme alueella asuvien iloksi ja virkistykseksi!

Musiikkivartit ilahduttavat
tiekirkkovieraita
Raahen kirkko tulee toimimaan kesän
2021 Kirkkopalveluiden alaisen valtakunnallisen Tiekirkko – Vägkyrka -hankkeen yhtenä kirkkona. Kesän 2020 palautteissa toivottiin, että niin turisteille
kuin seurakuntalaisillekin olisi musiikkia
tarjolla päiväaikaankin, edelliskesien iltatapahtumien lisäksi. Niinpä Raahen seurakunta järjestää Musiikkivartteja Raahen kirkossa keskiviikkoisin klo 12 sekä
lauantaisin klo 13, alkaen viikolla 32.
Näissä musiikkivarteissa esiintyy Raahen musiikkiopiston nuoria muusikoita.

Lauantai-illan iltasoitot kaikuvat
yli Vanhan kaupungin
Viime kesänä suuren suosion saaneita
Raahen kirkon iltasoitto- tapahtumia
järjestetään joka lauantai-ilta ehtookellojen soiton jälkeen klo 18.00. Raahen kirkon tornin erikoisuus on parveke, jossa
muusikot esiintyvät sään niin salliessa.
Sääesteen sattuessa iltasoitto järjestetään Raahen kirkossa, jonne koronarajoituksien puitteissa voidaan ottaa 100
henkilöä. Iltasoittojen yhteydessä on
musiikkikahvila Raahen kirkkopuistikossa, musiikkia on täten mukava kuunnella kahvikupposen tai jäätelön nautiskelun lomassa! Iltasoitoista ensimmäinen
jo tämä jutun ilmestymispäivänä, eli lauantaina 29.5., jolloin järjestetään Suvivirsi-tapahtuma. Jokainen voi tulla Vanhaan kaupunkiin vaikkapa iltakävelylle,
ja laulaa suvivirttä pienen vaskiorkesterin ja Raahen reserviläiskuorolaisista

kootun esilauluryhmän tukemana. Koronarajoituksista johtuen musiikkikahvila ei tuolloin vielä ole avoinna.

Kirkonmäki Soi koko
kesäkuun ajan
Kirkonmäki Soi – Kesäillan sävelhartaus- sarja on ehtinyt aikuisikään! Kesällä 2003 aloitettu sarja on järjestetty joka kesä torstai-iltaisin kesäkuussa
klo 20. Tänä kesänä sarja alkaa torstaina 3.6., jolloin esiintyy oululainen urkutaiteilija Christian Ahlskog. Christianille
Raahen kirkon urut ovat hyvin tutut, sillä
hän on toiminut rakennushankkeen asiantuntijana.
Torstaina 10.6. vietämme virsilauluiltaa, jossa mukana on seurakuntamme
omia kirkkomuusikoita, Taija Korri urkurina ja Jouni Pietiläinen kanttorina. Tilaisuuden juontaa sekä paikalle olevalle
yleisölle että verkossa seuraavalle seurakunnalle ”radioääni” Pekka Karjula.
Raahelaislähtöinen viulutaiteilija Maarit Karppelin (os. Silvola) esiintyy torstaina 17.6., urkurina ja pianistina on Niina Ylikulju. Maarit on toiminut Oulun
kaupunginorkesterissa ensimmäisten
viulujen ”ykkösviulujen” äänenjohtajana,
sekä viulunsoiton tuntiopettajana Oulun
konservatoriossa.
Sarjan viimeisessä tilaisuudessa 24.6.
on kuultavana mm. urkuimprovisaatioita
kajaanilaisen Olli Kinnusen soittamana.
Olli on toiminut useissa virsilevyäänityksissä urkurina, hiljattain häneltä ilmestyi
oma urkuimprovisaatiolevy.

Vihannissa Kesäilta Soi
Vihannin kirkon keskiviikkoinen Kesäilta soi- sarja on sekin hyvin arvostettu
ja korkeatasoinen musiikkitilaisuuksien
sarja. Sarjan ensimmäinen iltamusiikki
järjestetään keskiviikkona 9.6., esiintymässä ovat omat kirkkomuusikkomme
Taija Korri sekä Niina Ylikulju.
Juhannusviikolla 23.6. esiintyy Martta
Rautakoski, Leena Rautakoski ja Niina Ylikulju. Kuultavana on yksinlauluja,
huilu- ja urkumusiikkia.
Heinäkuussa 7.7. on esiintymässä urkutaiteiljapariskunta Elisa ja Joni Vikki.

Lauantai-illan iltasoitot kajahtavat Raahen kirkon parvekkeelta.
Joni on kotoisin Vihannista, monien kesän aikana esiintyvien muiden muusikoiden tavoin hänkin on aloittanut musiikkiopintonsa Raahen musiikkiopistosta.
Isä ja tytöt Rautakoski esiintyvät 21.7.,
esiintymässä ovat silloin Kaisa, Saara,
Sanni ja Asko Rautakoski. Asko Vihannin kanttorina on aikanaan aloittanut Kesäilta Soi- sarjan järjestämiset, Vihannin
valoisa kirkko on akustiikaltaan ja muutoinkin hieno miljöö musiikkitilaisuuksille, niinpä sarjan tilaisuuksien kävijämäärät ovat aina olleet ilahduttavan korkeita!
Sarjan päätöstilaisuudessa keskiviikkona 4.8. esiintyvät Paakinahon ja Jokitulpon muusikkoperheet Vihannista.

Kaikissa seurakunnan kirkoissa
järjestetään musiikkitilaisuuksia
Myös seurakuntamme muissa kirkoissa
ja tiloissa järjestetään musiikkitilaisuuksia heinä-elokuun aikana. Torstai-iltaisin
järjestetään kesäillan sävelhartauksia

seuraavasti: 1.7. Saloisissa, 15.7. Pattijoella, 29.7. Revonlahdella, 12.8. Siikajoella, sekä 26.8. Paavolassa. Näiden
lisäksi on kirkkokonsertteja Siikajoen pitäjäpäivien aikaan 11.7. sekä Paavolassa että Siikajoella ja Pattijoki-päivien aikaan 1.8. Pattijoen kirkossa.

Tilaisuudet myös livelähetyksinä
YouTubessa
Valtaosa kesän laajasta musiikkitarjonnasta striimataan seurakunnan YouTube-kanavalla. Kannattakin nyt viimeistään ottaa Raahen seurakunnan
YouTube-kanava seurantaan.
Joihinkin tilaisuuksiin on välttämätöntä
järjestää ennakkoilmoittautuminen rajoitettujen tilakohtaisten osallistujamäärien
vuoksi. Ilmoittautuminen onnistuu seurakuntamme nettisivujen kautta osoitteessa www.raahenseurakunta.fi, tai puhelimitse Raahen kirkkoherranvirastoon.

