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Lähimmäinen

Jeesus oli elämällään ja opetuksellaan
esimerkkinä Jumalan rakkaudesta,
joka ylittää kaikki rajat. Tämä esikuva
velvoittaa meitä näkemään jokaisessa
ihmisessä lähimmäisen. Kristukselta
saamme myös voiman hyviin tekoihin
lähimmäistemme hyväksi.
Ps. 112:5–9, Ruut 1:8–11, 14–18, Room. 13:8–10, Mark. 12:41–44

JUMALANPALVELUKSET
SU 29.8.
klo 10 Raahen kirkko, messu
l. Kimmo Heinilä, s. Teemu Kakkuri
Kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Messu striimataan seurakunnan YouTube-kanavalle.
klo 10 Vihannin kirkko, konfirmaatiomessu
l. Petri Tervo, s. Samuel Koivunen.
klo 12 Saloisten kirkko, messu
l. Kimmo Heinilä, s. Teemu Kakkuri
klo 13 Siikajoen kirkko, konfirmaatiomessu
l. ja s. Olli Lohi
SU 5.9.
klo 10 Raahen kirkko, messu, Sotiemme veteraanien
kirkkopäivä,
l. Markus Tuukkanen, s. Harri Joensuu, ruokailu seurakuntakodilla ja päiväjuhla kirkossa. Messu ja päiväjuhla
striimataan seurakunnan YouTube-kanavalle.
ks. erillinen ilmoitus.
klo 10 Paavolan kirkko, konfirmaatiomessu
l. Petri Tervo, s. Mira Pauna
klo 12 Pattijoen kirkko, messu
l. ja s. Marko Visuri.
klo 13 Revonlahden kirkko, konfirmaatiomessu
l. ja s. Mira Pauna
klo 18 Vihannin kirkko, viikkomessu
l. ja s. Petri Tervo

KIRKKOKONSERTTI
Ke 1.9. klo 18.00 Raahen kirkossa
Urkutaiteilija
Giampaolo di Rosa, Italia
Vapaa pääsy,
vapaaehtoinen käsiohjelma 10 €

Raahen pimiöihin liittyvä
RUNOILTA
pe 3.9. klo 18
Raahen kirkkopuistossa
Raahen runoseuran runonlausujat esittävät hengellisiä runoja teemalla
”Tie, totuus ja elämä”.
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Sateen sattuessa tilaisuus pidetään Raahen kirkossa.
Vapaa pääsy.
SOTIEMME
VETERAANIEN
POHJOIS-POHJANMAAN
KIRKKOPÄIVÄ
SU 5.9. RAAHESSA
”Ihmisten välillä hyvä
tahto”
Klo 10 Messu Raahen
kirkossa
l. Markus Tuukkanen,
s. Harri Joensuu, k. Jouni Pietiläinen
Kolehti veteraanien hengelliseen työhön.
Messun päätteeksi seppelpartioiden lähettäminen.
Messun jälkeen ruokailu Raahen seurakuntakodilla.
Klo 13 päiväjuhla Raahen kirkossa
Ohjelmassa mm.
juhlapuhe, kaupungin ja puolustusvoimien tervehdykset
sekä nuorten puheenvuoro
Päiväjuhlan musiikissa
MPK Pohjois-Suomen soittokunta, Pohjois-Suomen reserviläiskuoro ja tenori Petrus Schroderus
Messu ja päiväjuhla striimataan Raahen seurakunnan
YouTube-kanavalla.

PERHEKERHOT
Perhekerhot ovat avoimia kaikille lapsiperheille, ei ilmoittautumista. Perhekerhoissa lapset saavat leikkiä keskenään
turvallisen aikuisen valvonnassa ja samalla aikuiset voivat
keskustella samanlaisissa elämäntilanteessa olevien kanssa
kahvikupin ääressä. Seurakunnan lastenohjaajat ovat kerhossa lasten ja heidän huoltajiensa tukena.
Pattijoen srk-talon sali (käynti pääovesta): ke klo 10-12
Saloisten srk-koti: ke klo 10-12
Ollinsaaren srk-koti: Iltaperhekerho ti klo 17.30-19.00
Ruukin srk-talo: ti klo 10-12
Paavolan srk-talo: ti klo 9.30-11.30
Siikajoen pappila: to klo 9.30-11.30
Vihannin srk-talo: ke klo 10-12
Lapsiparkit:
Ollinsaaren srk-koti, päiväkerhotila pe 9.30-11.30
Vihannin srk-talo, päiväkerhotila to 9-12
(kts. erillinen ilmoitus)
Perhekahvilat:
Kumpsi (Kumpsintie 3 A 4, Revonlahti) ke 9-11
Raahen keskustassa (Sovionkatu 1) pe 10-13
(sisäänkäynti Laivurinkadun puolelta)
Perhemuskari: Raahe, seurakuntakeskus ke klo 10-11
(kts. erillinen ilmoitus)
Lisätietoja:
vs. lapsityönohjaaja Merja Tuomaala p. 040 6710 657,
s-posti: merja.tuomaala@evl.fi tai suoraan kerhopisteestä
(kts. päiväkerhoilmoitus).
nettisivuilla: www.raahenseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille
Facebookissa: Raahen seurakunnan perhetyö
Instagramissa: Raahen_srk_varhaiskasvatus
Tärkeää: Tule kerhoon vain terveenä! Noudatamme tehostettua käsihygieniaa ja tilojen siivousta. Toiminnassa suosimme
pienryhmätoimintaa, väljyyttä ja ulkoilua.
PERHEMUSKARI
keskiviikkoisin klo 10-11
Raahen seurakuntakeskuksessa
(Sovionkatu 1, käynti Laivurinkadun puolelta)
Tule musisoimaan yhdessä vanhemman kanssa leikkien,
laulaen ja soittaen.
Muskarihetki kestää noin puoli tuntia, jonka jälkeen vapaata leikkiä.
Avoin kaikille lapsiperheille, ei tarvitse ilmoittautua!
Terveisin lastenohjaajat
KERHO v. 2015 syntyneille
ESIKOULUIKÄISTEN KAAKAOKERHO
maanantaisin klo 13 – 14.30
Pattijoen seurakuntatalon päiväkerhotiloissa (Koulutie 9,
käynti srk-talon takaa).
Mukavaa yhdessäoloa mm. leikkien, pelaten ja askarrellen.
Jokaisen kerhon lopussa pieni hartaushetki.
Kerhossa tarjotaan välipala.
Tervetuloa mukaan! Ilmoittautuminen p. 040 6710 639
Ilmaiset LAPSIPARKIT 1-6 –vuotiaille lapsille
Vihannin srk-talon päiväkerhon tiloissa (Onnelantie 10)
torstaisin klo 9.00 – 12.00
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
lapsiparkki.lapsirikas@gmail.com
Viestiin tiedot: Lasten nimet ja iät,
vanhemman puhelinnumero, muuta
tärkeää. Lähetämme viestin ryhmään
mahtumisesta viikko ennen parkkia.
Yhteistyössä: Raahen seurakunta ja Lapsirikas –toiminta
Ollinsaaren srk-kodilla (Ollinsaarenkuja 1)
perjantaisin klo 9.30 – 11.30
Lapsiparkki on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille, jotta
vanhempi voi käydä esim. kaupassa tai nauttia omasta ajasta.
Lapsiparkkiin ilmoittautuminen tekstiviestillä saman viikon
keskiviikkoon mennessä p. 040 6710 663. Tekstiviestiin lapsen/
lapsien nimet ja ikä sekä huoltajan nimi ja puhelinnumero.
Tervetuloa LAPSIKUOROON!
Raahe-Pattijoki-Saloinen –lapsikuoro:
Alakouluikäisille keskiviikkoisin klo 16-17
Raahen srk-kodin isossa salissa.
Kuoroon otetaan uusia laulajia.
Ilmoittautumiset: www.raahenseurakunta.fi
Ruukki ja Siikajoki –lapsikuorot:
Lapsikuorot on tarkoitettu 1.-7. luokkalaisille.
Ruukin lapsikuoro Ruukin srk-talolla
alkaen 2.9. torstaisin klo 15 -16.
Siikajoenkylän lapsikuoro Gumeruksen koululla
torstaisin klo 17.15 -18.15.
Kuoroihin ovat tervetulleita myös uudet laulajat.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja kuorojen johtajalta, kanttori
Taija Korrilta: taija.korri@evl.fi tai p. 050 522 9979.
Vihannin lapsikuoro:
Alakouluikäisille torstaisin klo 15.30-16.30, Vihannin
srk-talolla. Ilmoittautumiset ja lisätietoja kuoroa johtavalta
kanttorilta Asko Rautakoski p. 040 6710 703.

NUORTEN TOIMINTAA
Pattijoki-Raahe-Saloinen:
• Raamis ma 30.8. klo 19 Pattijoen pappilan vintillä
Saloisten KAMARIKUORO
aloittaa toimintansa to 2.9.
Harjoitukset ovat torstaisin klo 18-20
Saloisten seurakuntakodilla.
Uusia laulajia otetaan mukaan vielä.
Ilmoittaudu kuoroon sekä varaa aika koelauluun
Emmi Muholalle p. 046 922 2997 tai emmi.muhola@evl.fi.
Tervetuloa mukaan!
HENGELLINEN RYHMÄ
Kaipaatko yhdessä keskustelua ja vertaistukea?
Haluatko osallistua seurakunnan
ja Psyyke ry:n yhteistyössä järjestämään ryhmään?
Etäryhmä kokoontuu tiistaina 31.8. klo 10-11
Zoom-yhteydellä.
Ryhmän vetäjänä toimii diakonissa Anna Vatjus.
Osallistumislinkin ja lisätietoja ryhmästä saat ilmoittamalla
sähköpostiosoitteesi Annalle, p. 040 6710 621,
anna.vatjus@evl.fi tai Niinalle, p. 044 2786 679,
niina.lukinmaa@raahenpsyyke.fi
Tervetuloa mukaan!

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 saamastaan 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 ja Raahessa.
Mikä on elämän tarkoitus?
Mitä tapahtuu kun kuolemme?
Voinko saada anteeksi?
Auttaako Jumala vaikeina aikoina?
ALFA-KURSSILLA voit kysyä ja saada vastauksia.
Uusi ALFA-KURSSI käynnistyy ti 14.9.2021 klo 18
Raahen seurakuntakodilla
Alfa on Raahen seurakunnan järjestämä kymmenen viikon
kurssi, jolla käsitellään kristinuskon perusasioita leppoisassa ilmapiirissä luentojen ja keskustelun kautta.
Alfa sopii jokaiselle, myös epäilijöille ja etsijöille. Jokaisena
iltana ruokailu ja kahvit. Lastenhoito järjestetty sekä tarvittaessa kuljetus kurssi-iltoihin.
Alfa-kurssin käyneiden kommentteja: ”Alfassa on rento
meininki”, ”Alfassa saa olla myös hiljaa”, ”Alfa antaa vastauksia”, ”Alfasta saa ystäviä”…
Ilmoittautumiset viim. 7.9. kirkkoherranvirasto
p. 08 2132 610
Tutki elämän tarkoitusta - kokeilealfaa.fi
PIENRYHMÄNVETÄJIEN
SYKSYN ALOITUS
ma 30.8. klo 18 Raahen seurakuntakodin
pienessä salissa
Aloitamme uuden syyskauden; laaditaan syksyn työjärjestys, Teemu Kakkurin raamattuopetus sekä kahvitarjoilu

Naisten RAAMATTUPIIRI ”Naiset Sanan lähteellä”
ke 1.9. klo 18 Saloisten srk-kodin alakerrassa
Myös lapset voi ottaa mukaan.
Tervetuloa uudetkin tutustumaan!
TUUMASTA TOIMEEN –lähetyspiiri
ma 6.9. klo 13
Vihannin srk-talolla
PIENRYHMÄT
LENTOPALLOA
Aikuisten lentopalloa Raahen Kesäkodilla
ma ja ke klo 17 kesä-elokuun ajan

SEURAT JA MUUT TILAISUUDET
Siionin matkalauluseurat,
Su 29.08. klo 18.00 Raahen srk-koti, iso sali.
Puhujina Kalevi Silvola, Tuula Kaisa Mustonen, Veikko
Määttä. Musiikki Ossi Ritamäki ja Irja Silvola.

RAUHANYHDISTYKSET
Raahe:
Su 29.8. klo 17 seurat ry:llä, Matti H Lääkkö, klo 18.30
seurat, Toivo Määttä
Syysseurat 4.-5.9.
La 4.9. klo 18 seurat ja puheenvuoro, Timo Mauno,
Jouni Lesonen (striimaus)
Su 5.9. klo 13 seurat, Timo Mauno, Jouni Lesonen
(striimaus)
Su 5.9. klo 17 iltamessu, Raahen kirkossa, s. Timo
Mauno

Itselle tai lahjaksi
HISTORIA- JA KUVATEOKSIA
Heräävä Toivo
– Raahen Pyhän Kolminaisuuden kirkko (30 €)
Temppeli Pietarinmäellä
– Pattijoen kirkko 100 v. (30 €)
”Siellä he uinuvat untaan”
– Raahen seurakunnan hautausmaat;
Raahe, Saloinen, Pattijoki (5 €)
Myynti: Raahen kirkkoherranvirasto

Elämänkaari
Kastettu: Niila Hermanni Ylikulju, Alex Ossian Niskakoski,
Elmia Adella Hintsala, Otso Eevert Äijälä.

Pattijoki:
Su 29.8. klo 16 seurat 1.ryhmä, Pauli Alasaarela, klo
17.30 seurat 2.ryhmä, Esa Kinnunen
Su 5.9. klo 16 Seurat 2.ryhmä, Heikki Hyväri, klo 17.30
Seurat 1.ryhmä, Atso Saukko

Avioliittoon vihitty: Miika Matias Varpenius ja Laura Johanna Manninen.
Hautaan siunattu: Jenni Hanna Orvokki Aura 98 v., Paavo
Johannes Keränen 84 v., Asta Eliina Kansanoja 80 v., Raili
Tuulikki Raivio 72 v., Eija Leena Joensuu 65 v., Mika Veli
Matias Mattila 49 v., Maija Irene Vähäkangas 0 pv.

Saloinen:
Su 29.8 klo 17 seurat ry:llä
To 2.9. klo 18 päiväkerho ja ompeluseurat ry:llä
Vihanti:
La 28.8 klo 12.00 syysmyyjäiset, ry:llä
Su 5.9 klo 16.00 seurat, ry:llä
Ruukki:
La 28.8. klo 19 seurat Ruukin ry:llä, Vesa Lahti
Su 29.8. klo 12 seurat Luohuan ry:llä,
Jouni Hintsala ja Risto Lumiaho
klo 12 seurat Paavolan ry:llä,
Markku Pikkarainen ja Yrjö Pirnes
Pe 3.9. klo 19 ompeluseurat Ruukin ry:llä
klo 19 ompeluseurat ja pankkikorttimyyjäiset
Paavolan ry:llä
Su 5.9. klo 12 lastenseurat ja seurat Luohuan ry:llä
klo 18 seurat Ruukin ry:llä,
Esa Saukko ja Matti Yrjänä

TOIMISTOT PALVELEVAT
Raahen kirkkoherranvirasto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 610. Avoinna ma-pe klo 9-15.
Vihannin seurakuntatoimisto, Onnelantie 8, 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 pyydämme huomioimaan, että
hautausta tulisi sopimaan enintään 2 omaista.
Taloustoimisto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 600, avoinna ma - pe klo 9-15.
s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi

VIRKATODISTUS- JA
SUKUSELVITYSTILAUKSET
Virkatodistustilaukset ja
sukuselvitykset Oulun
aluekeskusrekisteristä ma-pe klo 9-16 p. 08 316 1303,
sähköpostitse keskusrekisteri.oulu@evl.fi tai kirkon
uuden sähköisen asiointipalvelun kautta:
https://evl.fi/tietoa- kirkosta/tilaa- virkatodistus
Palvelusta voit tilata virkatodistuksen itsestäsi (ns. elää
–todistus) tai sukuselvitysmuotoisen virkatodistuksen
vainajasta.

”Toive ja rukous on, että voitaisiin järjestää
toimintaa ja kokoontua yhteen”
MARKUS TUUKKANEN

Kirkkoherra Harri Joensuu toivoo, että
syksyn kuluessa seurakunnan toiminta
kulkisi kohti normaalia.
Yli puolentoista vuoden pandemia-aika on vaikeuttanut monella tapaa seurakunnan toimintaa. Alkavan
syksyn osalta kirkkoherra Harri Joensuu kuitenkin
toivoo, että monia pitkäänkin tauolla olleita toimintamuotoja voidaan ryhtyä toteuttamaan.
- Toive ja rukous on, että voitaisiin jo tänä syksynä
tehdä perustyötä. Erityisesti ikääntyneitä emme ole
voineet pitkään aikaan kohdata samalla tavalla kuin
aiemmin. Heidän tavoittamisensa olisi nyt tärkeää.
On hyvä, että voimme aloittaa kerhot ja laitoshartaudet.
Joensuun mukaan seurakunnan olemukseen kuuluu kokoontuminen yhteen. Kun sitä mahdollisuutta
ei ole ollut, jotain olennaista on ollut poissa.
- Seurakuntayhteys ja sen kokeminen todeksi läsnä-olevana seurakuntana kuuluu seurakunnan olemukseen. Varmaan joudumme myös osaltamme
rakentamaan tuota yhteyttä sekä luottamusta seurakuntalaisiin uudelleen.
Harri Joensuu tähdentää, että edelleen kaikissa kokoontumisissa sekä tapahtumissa täytyy ottaa huomioon terveysturvallisuus. Sen vuoksi toimintoja avataan vähitellen ja seuraten alueellisia ohjeita.
- Terveysturvallisuus on toiminnan reunaehto.
Sen vuoksi on edelleen tärkeä pitää suojaetäisyydet
ja suosittelemme maskin käyttöä. Vastuu on myös

osallistujalla saapua terveenä sekä noudattaa ohjeita
ja suosituksia.
Poikkeusaika on johtanut myös pysyviin myönteisiin muutoksiin seurakunnan elämässä. Erityinen uusi askel on otettu tilaisuuksien lähettämisessä verkkoon.
- Suorat striimaukset ovat tavoittaneet hyvin ihmisiä ja niiden osalta voimmekin sanoa, että ne tulivat
jäädäkseen, Harri Joensuu näkee.
Menneen kesän osalta Joensuu on tyytyväinen siitä, että rippikoululeirit ja konfirmaatiomessut on kyetty järjestämään suunnitellusti.
- Päällimmäisenä on onnellisuus siitä, että nuorille
tärkeät leirijaksot sekä konfirmaatiot on voitu viettää
ja olemme välttyneet altistumisilta ja tartunnoilta.
Kirkkoherra Harri Joensuun mukaan kohtaamiset
ihmisten kanssa esimerkiksi kirkollisten toimitusten
yhteydessä ovat olleet tänä poikkeusaikanakin rohkaisevia.
- Mukavaa on ollut huomata, että Raahessa ja Siikajoella on seurakunnan työtä arvostava ilmapiiri. Samalla on kohdannut myös sen, miten tässä ajassa on
paljon väsymystä ja pahoinvointia. Toivon, että seurakuntana pystyisimme vastaamaan näihinkin haasteisiin.
Myös seurakunnan työntekijät ovat samassa tilanteessa kuin muukin yhteiskunta. Monet muutokset ja
jatkuva epävarmuus ovat vaikuttaneet työn tekemiseen. Useat suunnitelmat on täytynyt haudata.
- Takana on monella tavalla kuormittavia ja raskaitakin aikoja. Tätä kaikkea meidän täytyy työyhteisö-

näkin syksyn aikana työstää.
Nyt on kuitenkin aika tehdä työtä suunnitellusti ja
järjestelmällisesti. Ja kutsua seurakuntaa mukaan.
- Viestini on se, ihmiset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan seurakunnan järjestämään toimintaan.

