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KIRKONMÄKI SOI
-Kesäillan sävelhartaus

Päivän tekstien keskeisenä sisältönä on
kutsu Jumalan valtakuntaan ja kutsun kuulemisen tärkeys. Maallisen elämän tehtävät
ja houkutukset saattavat estää ihmisiä
ottamasta vastaan Jeesuksen kutsua. Joka
epäröi ja vitkastelee, menettää tarjotun tilaisuuden.

LASTEN KESÄLEIRIT
Siikajoen pappilassa

to 17.6. klo 20 Raahen kirkossa

Yhden yön leiri 2012-2014
syntyneille 28.6.-29.6.
Leirin hinta 10 e. Leirille on edestakainen kuljetus. Maksu sisältää
ruokailut ja bussikyydityksen.

Kutsu Jumalan valtakuntaan

Ps. 18:17–20, 26–29, Hes. 33:30–33, Hepr. 12:1–6,
Luuk. 9:57–62

Maarit Karppelin, viulu
Niina Ylikulju, urut ja piano
Hartaus Marko Visuri
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e. Tilaisuus striimataan.
Sävelhartauden jälkeen kirkkokahvit musiikkikahvilassa.

Raahen Seurakunta

JUMALANPALVELUKSET
SU 13.6.
klo 10 Raahen kirkko, messu
l. Markus Tuukkanen, s. Lauri Hämeenaho
Kirkkokahvit srk-kodilla.
klo 10 Vihannin kirkko, messu
l. Mira Pauna, s. Teija Pitkänen
Messu striimataan Raahen seurakunnan YouTube-kanavalla.
klo 12 Saloisten kirkko, messu
l. Markus Tuukkanen, s. Lauri Hämeenaho
Saloisten naisten lauluryhmä avustaa. Kirkkokahvit.
klo 12 Siikajoen kirkko, sanajumalanpalvelus
l. ja s. Veikko Määttä
SU 20.6.
klo 10 Raahen kirkko, messu
l. Lauri Hämeenaho, s. Markus Tuukkanen
Kirkkokahvit. Messu striimataan Raahen seurakunnan
YouTube-kanavalla.
klo 10 Paavolan kirkko, messu
l. ja s. Marko Visuri
klo 12 Revonlahden kirkko, sanajumalanpalvelus
l. ja s. Marko Visuri
klo 18 Pattijoen kirkko, iltamessu
l. ja s. Markus Tuukkanen
ILTASOITTO kesälauantaisin Raahen
kirkon tornin parvekkeelta heti klo 18
ehtookellojen jälkeen
Esiintyjät
La 12.6. Iltasoitto:
Baritonitorvi: Juho Pitkänen
Trumpetti: Andreas Nikula
La 19.6. Iltasoitto:
Trumpetti: Kaarlo Nauha
Käyrätorvi: Jaakko Nauha
Sääesteellä tilaisuudet kirkossa
Musiikkikahvila tilaisuuden jälkeen kirkkopuistikossa (vapaaehtoinen käteismaksu musiikkityön hyväksi)

Seurakunnan YouTube-kanavan tulevaa ohjelmaa:
Su 13.6.

klo 10 messu, Vihanti

To 17.6.

klo 20 Kirkonmäki Soi, Raahe

Su 20.6.

klo 10 messu, Raahe

KESÄPERHEKERHOT
Kesäperhekerhoissa touhuillan sään salliessa ulkona.
Sämpylä- ja kahvitarjoilu.
Pattijoki: 2.-23.6.
Pattijoen srk-talo ke 10-12
Saloinen: 2.-23.6.
Saloisten srk-koti ke 10-12
Siikajoki: 2.-17.6.
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
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.
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.

MUSIIKKIVARTIT Raahen kirkossa
ke 16.6. klo 12 ja

VARHAISNUORET

la 19.6. klo 13

Varhaisnuorten kesätoiminta, ks. tarkemmat tiedot
nettisivuiltamme:
www.raahenseurakunta.fi/tule-mukaan/varhaisnuoret

Raahen kirkko TIEKIRKKONA
kesän ajan
RAAHEN Pyhän Kolminaisuuden
kirkko, Kirkkokatu 10, Raahe.
Avoinna joka päivä 7.6.-15.8. klo 10-18.
Tiekirkossa paikalla kirkko-opas.
Muut seurakuntamme kirkot avoinna
pyydettäessä. Yhteydenotot seurakuntamestareihin:
Pattijoki: p. 040 6710 650, Saloinen p. 040 6710 681,
Vihanti: p. 040 6710 707, Siikajoki: p. 040 6710 721,
Revonlahti p. 040 6710 718, Paavola p. 040 6710 683.
Tule ja tuo vieraasikin tutustumaan.
Kirkkopalvelujen Tiekirkot-sivusto on
uudistunut.
Tutustu uuteen sivustoon osoitteessa
tiekirkot.fi ja löydä mielenkiintoisimmat
Tiekirkot matkasi varrella.

Leireillä on paljon erilaista ohjelmaa, kuten leikkejä, pelejä,
liikuntaa ja kädentaitoja. Lisäksi sään salliessa teemme
uintiretken Varessäikkään.
Paikkoja leireille on rajoitetusti, joten ilmoittaudu ajoissa!
Ilmoittautumiset 16.6. mennessä
Pirkolle p. 040 6710 719.
Lisätietoja Pirkolta tai Tatulta p. 040 6710 716.
Leiri on tarkoitettu ensisijaisesti siikajokisille lapsille.

Retkeile sinulle sopivana ajankohtana.

Musiikkivarteissa esiintyy
Raahen musiikkiopiston nuoria muusikoita.

Kahden yön leiri 2008-2011
syntyneille 29.6.-1.7.
Leirin hinta 20 e. Leirille on edestakainen kuljetus.
Maksu sisältää ruokailut ja bussikyydityksen.

NUORTEN TOIMINTAA
Pattijoki-Raahe-Saloinen:
Nuorten Raamis ma 14.6. klo 19 Pattijoen pappilan
yläkerrassa.
KOULULAISTEN KESÄLEIRIT
Kultalan leirikeskuksessa:
Seuraavilla leireillä on vielä paikkoja vapaana:
1.
leiri 29.6.–1.7.
2.
leiri 2.–4.7.
Molemmat leirit ovat 10-13 vuotta tänä vuonna täyttäville.
Leirin hinta 20 €. Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa:
www.raahenseurakunta.fi/ilmoittaudu

EU-RUOKAA
Ruukin diakoniatoimistosta
ajanvarauksella.
Kyselyt arkisin klo 9.00-15.30 tekstiviestillä tai puhelimitse.
Hannele Repola p. 040 671 0717
PIENRYHMÄT
RAAMATTUPIIRIT
Pattijoki – Raahe – Saloinen
KE 16.6. klo 17.30 Naiset Sanan lähteellä, Saloisten
srk-kodin alakerta, kerhotila.
Sään salliessa ulkona. (myös lapset voi ottaa mukaan).
LENTOPALLOA
Raahen Kesäkodilla ma ja ke klo 17
kesä-elokuun ajan
Rantalentopalloa kesän ajan
Pikkulahdella ti ja pe klo 17 alkaen
RAUHANYHDISTYKSET
Raahe:
SU 13.6. klo 17 seurat, Hannu Kallunki. Striimataan.
Klo 18.30 seurat, Pekka Nissilä. Striimataan.
SU 20.6. klo 17 seurat, Leevi Saukko. Klo 18.30 seurat,
Juhani Alaranta.

TOIMISTOT PALVELEVAT
Raahen kirkkoherranvirasto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 610. Avoinna ma-pe klo 9-15.
Koronatilanteesta johtuen pyydämme huomioimaan, että
hautausta sopimassa kirkkoherranvirastossa voi olla enintään 2 omaista. Maskisuositus.
Vihannin ja Ruukin seurakuntatoimistot suljettuina
toistaiseksi
Taloustoimisto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 600, avoinna ma– pe klo 9–15.
s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi

Elämänkaari
Kastettu: Eemi Juhani Karhumaa, Pentti Jaakko Ilmari Rautakoski, Ilari Otso Aukusti Saukko, Venla Olivia Krankkala
Hautaan siunattu: Martta Marjatta Kärkinen 81 v.

Hyvällä paikalla nuorten rinnalla
SAKARI SALO
Viime maanantaina seurakunnan
nuorisotyönohjaajan virassa aloittanut Kati Pahkasalo kokee nyt olevansa siinä työssä, johon häntä on
valmistettu pidemmän aikaa. Viime vuosina hänelle on kertynyt kokemusta eri-ikäisten lasten, nuorten
ja perheiden parista. Kaikkein omimmalta on tuntunut työ yläkouluikäisten kanssa. Työhön nuorten pariin
Katia vetää nuoret itse. Nuorten aitous ja omana itsenään oleminen on
kiehtovaa.
Tieto avoimesta nuorisotyönohjaajan paikasta omassa kotikaupungissa tulikin iloisena yllätyksenä. Kovin
kauaa ei hakupapereiden jättöä tarvinnut miettiä ja työ onkin tuntunut
omalta siitä lähtien, kun tieto virkaan
valinnasta tuli.
Nuorisotyönohjaajan tehtävää Kati on harkinnut aiemminkin. Mutta iltoihin ja viikonloppuihin painottuvan
työn yhdistäminen lapsiperhearkeen
on aiemmin tuntunut haastavalta. Nyt
tähän työhön tarttuminen tuntuu oikealta hetkeltä tästäkin näkökulmasta ja moni muukin asia on tuntunut
asettuvan paikalleen tätä tehtävää
ajatellen. Työn vastapainona Kati pitää puutarhan rakentelusta, neulomisesta, entisöinnistä ja muusta käsillä
tekemisestä. Myös vasta perheeseen
tullut koiranpentu vie sopivasti ajatukset pois töistä.

Opiskeluajoilta Katin mieleen on
jäänyt vierailu sedän luona. Viikonlopun aikana oli keskusteltu kutsumuksesta ja siitä mistä tässä elämässä
löytyisi oma paikka ja tehtävä. Kipuiluakin asian suhteen oli ilmassa. Setä
oli lohduttanut omasta kokemuksestaan, että hänkin vasta 40-vuotiaana
löysi sen työn, jossa hän tunsi, että
oma paikka maailmasta on löytynyt.
Kuitenkin siihenkin asti elämä on lahja, josta voi ja saa nauttia, vaikka se
tuntuisikin monella tapaa keskeneräiseltä. Saa mennä minne sydän kutsuu ja kehottaa, tai toisin sanoen minne Jumala avaa ovia, vaikka muiden
ihmisten silmissä se tuntuisi järjettömältä tai tyhmältäkin. Ja vaikka aina ei
olisi ihan varma, onko se Jumalan johdatusta vai omaa kaipuuta…
”Elämä ei ole koskaan valmis.
Olemme matkalla, jossa omat mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet vahvistuvat ja välillä vaihtuvatkin, mutta
silti Jumala on mukana ja hellästi tökkii sitä kohden, mitä Hän on suunnitellut sinulle ja toivoo sinun löytävän
sen hyvältä tuntuen. Saat olla juuri sinä sellaisena kuin olet. Sinullekin on
tehtävä ja tarkoitus tässä maailmassa. Sen tunteen löytyessä, että tämä
on minun paikkani, olo on upea. Siltikin elämä soljuu ja virtaa ja muuttuu
koko ajan.” Tätä viestiä Kati haluaa
myös nuorille olla välittämässä.

