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30.1. 4.sunnuntai loppiaisesta

Lapsi- ja perhetyö

Jeesus auttaa hädässä
Tämän sunnuntain sanoma kehottaa meitä jättäytymään kaikessa
Jeesuksen varaan. Hän auttaa meitä
sisäisessä ja ulkonaisessa hädässä.
Luonnonvoimatkin ovat Jeesukselle alamaisia. Ihminen on kaikessa
riippuvainen hänestä. Usko häneen, joka tyynnytti myrskyn
ja pelasti Pietarin hukkumasta, voittaa toivottomuuden ja
antaa uutta luottamusta.
Ps. 107:1–2, 23–31, Jes. 51:9–16, 2. Kor. 1:8–11,
Matt. 8:23–27

PERHEKERHOT
Pattijoen srk-talo: 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: ke klo 9.30-11.30
Vihannin srk-talo: ke klo 10-12

JUMALANPALVELUKSET

LAPSIPARKIT:
Ollinsaaren srk-koti, päiväkerhotila pe 9.30-11.30
Vihannin srk-talo, päiväkerhotila to 9-12

SU 30.1.

klo 10 Raahen kirkko, messu, striimataan
l. Harri Joensuu, s. Markus Tuukkanen
klo 10 Vihannin kirkko, sanajumalanpalvelus
l. ja s. Petri Tervo
klo 12 Pattijoen kirkko, messu
l. Lauri Hämeenaho, s. Harri Joensuu
klo 12 Revonlahden kirkko, sanajumalanpalvelus
l. ja s. Olli Lohi
klo 18 Ruukin seurakuntatalo, Tuomasmessu
l. ja s. Mira Pauna ja musiikki- ja lauluryhmä

PERHEKAHVILA:
Raahen srk-keskus, Sovionkatu 1, pe 10-13.
Tulethan toimintaan mukaan vain täysin terveenä.
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä!

Varhaisnuoret ja nuoret

KE 2.2.
klo 18 Pattijoen kirkko, Lepohetki lähteellä -arki-illan
ehtoollishartaus
toimittaa Teija Pitkänen, lauletaan Viisikielisestä

SU 6.2.

klo 10 Raahen kirkko, messu, Pooki-radiointi
l. Markus Tuukkanen, s. Harri Joensuu
Yhteisvastuukeräyksen avaus.
Kirkkokahvit srk-kodin isossa salissa.
klo 10 Saloisten kirkko, perhemessu, striimataan
l. ja s. Kimmo Heinilä, Raahen kirkon lapsikuoro
klo 10 Paavolan kirkko, perhejumalanpalvelus
l. ja s. Mira Pauna, Ruukin lapsikuoro
klo 12 Siikajoen kirkko, perhejumalanpalvelus
l. ja s. Olli Lohi, Siikajoenkylän lapsikuoro

Siikajoen alue:
Kynttilänpäivänä 6.2.
PERHEJUMALANPALVELUKSET
klo 10 Paavolan kirkossa ja
klo 12 Siikajoen kirkossa
Siikajoen kunnan alueen tilaisuuksissa
luetaan viime vuonna kastettujen nimet
ja sytytetään jokaiselle kynttilä. Paavolan kirkossa
Ruukki-Paavola alueella kastetuille ja Siikajoen kirkossa
Revonlahti-Siikajoen alueella kastetuille.
Saloinen:
Kynttilänpäivänä 6.2.
PERHEMESSU
klo 10 Saloisten kirkossa
Kimmo Heinilä, lastenohjaajat ja
varhaisnuoret avustavat, mukana seurakunnan lapsikuoro,
evankeliumi esitetään kuvaelmana.

VARHAISNUORET
Varhaisnuorten kerhot,
ks. tarkemmat tiedot nettisivuiltamme:
www.raahenseurakunta.fi/tule- mukaan/varhaisnuoret
NUORTEN TOIMINTAA
Pattijoki-Raahe-Saloinen:
Nuorten raamis ma 31.1. klo 19-21 Pattijoen Pappilan
yläkerrassa.
Avoimet ovet ja miniraamis pe 4.2. klo 19 Raahen
Kesäkodilla.
Siikajoki:
Nuortenilta to 3.2. klo 18 Ruukin srk-talolla.

OMAISHOITAJIEN ETÄKESKUSTELUPIIRI
TEAMSISSA
ke 2.2. klo 12.00. Mukaan pääset ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi 1.2. mennessä
Riitalle, riitta.sipola@raahenomaishoitajat.fi
Annamme tarvittaessa opastusta tietokoneen sekä
Teams-yhteyden käytössä.
Tervetuloa mukaan uudet ja aiemmin mukana olleet.
Järj. yhteistyössä Raahen seudun Omaishoitajat ja
Läheiset ry:n kanssa.

TUPATOIMINTA jatkuu
Mirjan ja Maunon tupa Ruukissa ja
Kototupa Paavolassa avautuvat jälleen
helmikuun alussa.
Ruukin tupa avoinna ke 2.2. alkaen:
ma, ke ja pe klo 10-14
Kototupa avoinna ke 2.2. alkaen:
ke klo 9-13

Toiminnan tavoitteena on sosiaalisen tuen antaminen
nuorille toiminnallisin keinoin. Pajalle tullaan kaverien
kautta, kouluyhteistyön, seurakunnan ja nuorisotoeimen
yhteistyön kautta. Tilalle ei ole kynnystä ja ovi on iso.
KYLVÄJÄ ISRAELISSA –
Lähettitapaaminen etänä Teamsissa
to 10.2. klo 13-14.30

Avoin kaikille - tule tutustumaan!

Lapsikuorot:
Raahe-Pattijoki-Saloinen –lapsikuoro:
ke 2.2. klo 16 Raahen srk-koti, iso sali
Vihannin lapsikuoro:
to 3.2. klo 15 Vihannin srk-talo, juhlasali
Ruukki ja Siikajoki –lapsikuorot:
Ruukin lapsikuoro to 3.2. klo 15 Ruukin srk-talo, kirkkosali
Siikajoenkylän lapsikuoro to 3.2. klo 17.15 Gumeruksen
koulu
Aikuisten kuorot:
Raahen kirkkokuoro
ke 2.2. klo 14 Raahen srk-keskus, Salo-sali
Pattijoen kirkkokuoro
ke 2.2. klo 16 Pattijoen pappilan sali
Saloisten Kamarikuoro
to 3.2. klo 18 Raahen srk-keskus, Salo-sali

Kesätöihin voi hakea
vuosina 2004-2006 syntyneet
Raahen kaupungin alueella sekä
vuosina 2005-2006 syntyneet Siikajoen kunnan alueella.

Pattijoki:
Su 6.2. klo 16 seurat, Tero Pitkälä ja Pauli Alasaarela
(YouTube-lähetys). Linkit yhdistyksen kotisivulta
https://rauhanyhdistys.fi/pattijoki/toimintakalenteri/

Kesätöitä on tarjolla hautausmailla puistotöissä,
leiri-isoisina ja kerho-ohjaajina.

Siikajoki:
Su 30.1.
klo 12 seurat Luohuan ry:llä, Tero Pitkälä ja
Veli-Martti Sivula.
klo 18 seurat Ruukin ry:llä, Olli-Pekka Kinnunen
ja Veli-Pekka Tahkola.
Pe 4.2.
klo 19 ompeluseurat Ruukin ry:llä (etä).
La 5.2.
klo 19 Koko kunnan aviopuolisoilta Luohuan ry:llä (etä),
Matti Lääkkö: ”Aviopuoliso, Jumalan lahja”.

Hakemuksen voi ladata seurakunnan nettisivuilta:
www.raahenseurakunta.fi/Info ja asiointi/Avoimet
työpaikat

Lisäksi tarvitaan kirkon oppaita, jotka voivat olla vanhempiakin.

Hakemuksia saa seurakunnan taloustoimistosta, kirkkoherranvirastosta, Ruukin ja Vihannin seurakuntatoimistoista, joihin hakemukset voi palauttaa.
Hakemukset voi palauttaa myös osoitteeseen:
raahen.seurakunta@evl.fi
Hakuaika on 17.1. – 18.3.2022.
Lisätietoja saa taloustoimistosta puh. 08-2132600.

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 ti klo 9–12, 13–15.
Ruukin seurakuntatoimisto, Heikinkuja 2, Ruukki,
p. 08 2132 710. Avoinna ke ja to klo 9–12, 13–15.
Ke 2.2. avoinna klo 13–15, aamupäivän suljettu.
Taloustoimisto, Sovionkatu 1, 2. krs, Raahe,
p. (08) 2132 600, avoinna ma–pe klo 9—15.
s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi

Elämänkaari
Kastettu: Taisto Henrik Honkamaa, Rianna Kaarina Krankkala, Helmi Anni Helena Lehtorinta, Ronja Fanni Helena
Mäkinen
Hautaan siunattu: Aino Eliina Lind 89 v., Paavo Simo Pätsi
83 v., Liisa Maria Tanskanen 81 v., Terttu Anneli Ojaniemi 79 v.,
Päivi Anneli Kopsala 55 v.

Suru jättää jälkensä – seurakunta tukee
KIMMO HEINILÄ, TEKSTI

Läheisen ihmisen menehtyminen
on omaisille usein varsin raskasta.
Menetyksen kokeneille yhteistä on
suru.
Lähes kaikissa Suomen seurakunnissa on sururyhmiä. Raahen seurakunnassa ne ovat tänä vuonna
maalis-toukokuussa ja loka-joulukuussa, jos rajoitukset sen sallivat.

Suru on työtä

Pienryhmäpainotteista moottoripajatoimintaa paikkakunnan nuorille mahdollisen auton tai mopon laittamisen
merkeissä.

Pääset mukaan pajan
Whatsapp ryhmään lähettämällä
liittymisviestin p. 050 4647 913.
Järj. Raahen nuorisotoimi ja Raahen seurakunta

Raahe:
Su 30.1. Raahen ry:n striimatut Talvipäivät:
Klo 13 alkuhartaus, Martti Lilja. Alustus ”Uskossa
valvominen”, Antti Saari.
Klo 16 alustus ”Kotisiionin merkitys”, Martti Lilja.
Iltahartaus, Antti Saari.

RAAHEN SEURAKUNNAN
KOULULAISTEN
KESÄTYÖPAIKAT
VUONNA 2022

Diakoniatyö

MOOTTORIPAJA 13-19 –vuotiaille
tiistaisin klo 18-21 ja torstaisin klo 17-20
Nuorisokahvila Cupin tiloissa
Fellmannin puistokatu 3, Raahe

KUOROTOIMINTA

Tiedustelut ja
ilmoittautumiset
kirkkoherranvirastoon
arkisin klo 9-15
puh. 08 2132 610 tai
kappalainen
Markus Tuukkanen
puh. 040 6710 616
markus.tuukkanen.evl.fi

Tule mukaan helmikuun kuoroprojektiin!
Aloitamme to 10.2. klo 18.00 Vihannin seurakuntatalolla.
Laulamme Vihannin kirkossa laskiaissunnuntain messussa
27.2. klo 10.
Tiedustelut ja Ilmoittautuminen: asko.rautakoski@evl.fi
040 6710 703.

Lähetystyö

Musiikkityö

Tiistaina 22.02.2022
järjestetään hääpareille vihkimistilaisuus
Raahen sekä Revonlahden kirkossa
alkaen klo 16.00.

VIHANNIN PROJEKTIKUORO

Rauhanyhdistykset

Arabiankielinen työ sekä Ebenezer-vanhainkoti Teamstapaaminen. Ajankohtaisia kuulumisia lähetystyöstä
Pirkko Saidin ja Hanna Lindbergin kertomana.
Pyydä linkki tapaamiseen vs. lähetys ja
kansainvälisen työn sihteeriltä Johannalta:
johanna.hameenkorpi@evl.fi

Pienryhmät
NAISTEN AVANTOUINTIRETKI
Ruukin Hietamaalle
maanantaisin klo 14 alkaen
Lähtö Mirjan ja Maunon Tuvalta
kävellen avannolle.
Ilmoittautumiset p. 040 6710 719 Pirkko

Seurat
SIIONINVIRSISEURAT JA VUOSIKOKOUS
koronatilanteen salliessa to 10.2. klo 18,
Raahen srk-kodin iso sali
Puhujat Sauli Typpö, Oulu ja Teija Pitkänen.

Puhutaan surutyöstä. Asiantuntijoiden mukaan surutyön tavoite ei ole
työstää surua pois ja jatkaa elämää
siitä, mihin se jäi ennen menetystä.
Surutyö on menetyksen käsittelemistä, mutta myös sitä työtä, mitä
suru tekee ihmisessä menetyksen
jälkeen.
Sureminen ei tarkoita kiintymyssuhteen katkaisemista, vaan sen
vähittäistä muovautumista uuteen
muotoon. Ihmissuhteesta tulee vähitellen muistosuhde. Suru on kokonaisvaltainen prosessi. Siinä
vuorottelevat menetyksen kohtaaminen ja sen välttely.

Surun käsittely

Kaikki suremisen tavat eivät ole pitemmällä aikavälillä yhtä hyviä. Joskus surutyön kehitys voi olla kielteinen, jolloin sureva jää ikään kuin
elämään menneisyydessä.
Surutyö voi siirtyä, jos sitä yritetään välttää esimerkiksi pakenemalla työhön, kiireisiin, voimakkaisiin elämyksiin tai riippuvuuksiin.
Surutyö voi estyä myös silloin, kun
omaisen on käytettävä kaikki voimat toisista huolehtimiseen.
Suru jättää jälkensä. Sanotaan,
että sen käsitteleminen auttaa me-

netystä muuttumaan arvokkaaksi
osaksi elettyä elämää. Katkeruuden
ja masennuksen sijasta ilmenee kiitollisuutta ja sisäistä kasvua.

Vertaistuki

Sururyhmä tuo mahdollisuuden surun työstämiseen. Se antaa surulle
aikaa, tilaa ja tukea.
Ryhmässä osallistujat jakavat
menetyksen tuomia asioita ja tuntemuksia, ja ottavat niitä vastaan.
Sururyhmän jäsenet ymmärtävät
toisiaan ja tietävät usein puolesta
sanastakin, mistä puhutaan. Siinä
on vertaistuen voima. Vaikka suru
on aina yksilöllistä, yhdessä jaettu
suru voi edistää sen käsittelyä.

Ilmoittautuminen

Sururyhmään ilmoittaudutaan.
Ryhmä on suljettu: siihen ei oteta
uusia jäseniä toiminnan jo alettua.
Ryhmässä on 4-10 henkilöä ja ohjaajia on kaksi. Ryhmässä tärkeää
on luottamuksellisuus.
Sururyhmää ei suositella kovin
pian menetyksen jälkeen, koska silloin on vielä vaikea keskittyä surun
käsittelemiseen muiden kanssa.
Suositus on, että ryhmään osallistutaan aikaisintaan noin puoli vuotta
menetyksestä, mutta osallistua voi,
vaikka menetyksestä olisi pidempikin aika. Kevään ryhmä alkaa viikolla 11. Ilmoittautumisaika siihen
päättyy pe 4.3. klo 15.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Heli Luoma arkisin klo 9-15
p. 040 671 0623 tai
Kimmo Heinilä ke-su
p. 040 671 0630

Eräs sururyhmässä mukana ollut henkilö huomioi tärkeimpänä sen, että hän ei ollutkaan
vaikeuksineen yksin, vaan oli muitakin, joilla oli vastaavanlaisia kokemuksia.

