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Kristus, Jumalan kirkkauden
säteily
Nimitys kynttilänpäivä juontaa siitä keskiaikaisesta tavasta, että tänä sunnuntaina
vihittiin vuoden aikana kirkossa käytettävät
kynttilät. Juhlan raamatullisena aiheena on
Jeesus-lapsen tuominen temppeliin ja jumalallinen kirkkaus,
joka hänessä tuli maailmaan ja ilmestyi meille. Siunatessaan
lasta ja hänen vanhempiaan vanha Simeon ylistää Jumalaa
pelastuksesta, jonka hän on valmistanut kaikille kansoille, ja
valosta, jonka hän on antanut loistaa kansalleen Israelille.

Ilmainen
LAPSIPARKKI VIHANNISSA
1-6 –vuotiaille lapsille
torstaisin klo 9.30 – 12.30
Vihannin srk-talon päiväkerhon tiloissa
(Onnelantie 10)
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
lapsiparkki.lapsirikas@gmail.com
Viestiin tiedot: Lasten nimet ja iät, vanhemman puhelinnumero, muuta tärkeää. Lähetämme viestin ryhmään mahtumisesta viikko ennen parkkia.

SURURYHMÄ läheisensä menettäneille
alkaa maaliskuussa.
Sururyhmä toteutetaan Teams-etäyhteyden
kautta.
Kokoontumiskertoja on kuusi.
Ryhmä on suljettu ryhmä ja keskustelut ovat
luottamuksellisia.
Ryhmää ohjaavat Kimmo Heinilä ja Heli Luoma.
Ilmoittautumiset puhelimitse 28.2. mennessä
Kimmo Heinilälle p. 040 6710 630 tai
Heli Luomalle p. 040 6710 623.

Yhteistyössä Raahen seurakunta ja Lapsirikas -toiminta

Ps. 48:11–15, Mal. 3:1–2, 1. Joh. 1:5–7, Luuk. 2:22–33
KESKUSTELUAPUA

JUMALANPALVELUKSET
Tilaisuudet pidetään ilman kirkkotilassa läsnäolevaa
seurakuntaa.
Ne striimataan seurakunnan YouTube –kanavalle.
SU 7.2.
klo 10 Vihannin seurakuntatalo, perhejumalanpalvelus
l. ja s. Petri Tervo, mukana lastenohjaajat ja Vihannin lapsikuoron lauluryhmä
SU 14.2.
klo 10 Saloisten kirkko, sanajumalanpalvelus
l. Teija Pitkänen, s. Kimmo Heinilä

NETTIPYHIS
Joka sunnuntai klo 12 julkaistaan
Raahen seurakunnan YouTube-kanavalle
lasten pyhäkouluvideo. Kerhoista
tuttujen hartauselementtien siivittämänä
lastenohjaajien näyttelemä hartaus.
Aiheina 7.2. Kynttilänpäivä ja 14.2. Ystävyys
Linkki löytyy seurakunnan nettisivulta:
www.raahenseurakunta.fi

TALVIPOLKU Raahessa
Talvi- ja eläinaiheisia rastitehtäviä
kaikenikäisille lapsille ja perheille
Raahen kirkon ympäristössä.
Polun voi kiertää omatoimisesti
14.2. saakka. Reittikartta ohjeineen löytyy kirkon vieressä
olevalta ilmoitustaululta.

Seurakunnan työntekijät kulkevat
seurakuntalaisten rinnalla arjessa ja
juhlassa, iloissa ja suruissa.
Ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan
työntekijöihin!
Yhteystiedot löytyvät Raahen seurakunnan kotisivujen
kautta: www.raahenseurakunta.fi

Tervetuloa ulkoilemaan ja visailemaan!

VARHAISNUORET
Varhaisnuorten kerhot, ks. ilmoitus viime viikon Raahelaisesta.
NUORTEN TOIMINTAA
Pattijoki-Raahe-Saloinen:
Raamis ma 8.2. klo 19 Pattijoen pappilan vintillä

NAISTEN AVANTOUINTIRETKI
Ruukissa maanantaisin klo 14 alkaen
Lähtö Mirjan ja Maunon tuvalta kävellen
torin läpi - Rapakontietä Hietamaalle.
Mukaan voi tulla väliltäkin tai suoraan
avantokopille.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset p. 040 6710 719.

LAPSIKUOROT

PIENRYHMÄTOIMINTA

Raahe-Pattijoki-Saloinen –lapsikuoro
ke 10.2. klo 16 Raahen srk-kodin isossa salissa.

Raamattupiirit, rukouspiirit ja lähetyspiirit
ovat tauolla 28.2.2021 asti.

Vihannin lapsikuoro:
to 11.2. klo 15.30 Vihannin srk-talolla.
Ruukki ja Siikajoki –lapsikuorot:
Ruukin lapsikuoro to 11.2. klo 15 Ruukin srk-talolla.
Siikajoenkylän lapsikuoro to 11.2. klo 17.15. Gumeruksen
koululla

RAUHANYHDISTYKSET
Revonlahti:
PE 19.2. klo 18 etävuosikokous Revonlahden ry:llä,
hartaus Mika Karsikas.

IKKUNA - keskustelu- ja hartausohjelma
Sarjan 1. osa julkaistaan Raahen seurakunnan You Tube-kanavalla

RUOKAA KOTIPAKETTIIN

ke 10.2. klo 18

Raahessa:
Tiistairuoka kotipakettiin
työttömille ja eläkeläisille.
Raahen srk-kodin isossa salissa.
Hinta 2 € 0.5 litran rasia ja 4€ 1 litran rasia.
Ti 9.2. tarjolla lihakeittoa ja kasvisvaihtoehto.

Keskustelua, musiikkia ja Sanan hetki seurakuntakeskuksen ikkunan äärellä.
Aiheena Perhe ja kristillinen kasvatus. Vieraana Marko ja
Kristiina Jokitulppo, haastattelijana Nina Oksanen.
Musiikki Niina Ylikulju
Hartaus Markus Tuukkanen

Striimattu
LAULU YSTÄVÄLLE julkaistaan
la 13.2. klo 18
Raahen seurakunnan työntekijät esittävät ystävyydestä kertovia lauluja ja kertovat, miksi
juuri se laulu on heille merkityksellinen.
Tervetuloa kuulolle!
Tilaisuus järjestetään Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Raahen Seurakunta

Striimattu
RAAMATTULUENTO
Markus – vanhin evankeliumi
su 14.2. klo 18
Raahen kirkko

Ruukissa:
Torstairuoka kotipakettiin pienituloisille Ruukin srk-talolla
klo 11 – 12.
Hinta 2€ 0.5 litran rasia ja 4€ 1 litran rasia.
To 11.2. tarjolla lihakeittoa.
Covid-19 pandemian takia pyydämme asiakkaitamme
huomioimaan seuraavaa:
Älä tule sairaana, käytä maskia ja muista turvavälit.

RAAHEN SEURAKUNNAN KOULULAISTEN
KESÄTYÖPAIKAT VUONNA 2021
Kesätöihin voi hakea vuosina 2003-2005 syntyneet Raahen
kaupungin alueella sekä vuosina 2004-2005 syntyneet Siikajoen kunnan alueella.
Kesätöitä on tarjolla hautausmailla puistotöissä, leiri-isoisina
ja kerho-ohjaajina. Lisäksi tarvitaan kirkon oppaita, jotka
voivat olla vanhempiakin.
Hakemuksen voi ladata seurakunnan nettisivuilta:
www.raahenseurakunta.fi/Info ja
asiointi/Avoimet työpaikat
Hakemuksen voi palauttaa sähköpostitse osoitteeseen:
raahen.seurakunta@evl.fi tai kirkkoherranviraston,
Ruukin tai Vihannin srk-toimistojen postilaatikkoihin.
Hakuaika on 11.1. – 19.3.2021.
Lisätietoja saa taloustoimistosta puh. 08-213 2600

HERNEKEITTOA JA LASKIAISPULLAA
laskiaistiistaina 16.2. ennakkotilauksella:
Hernekeitto 5 €/litra (L,G)

TOIMISTOT PALVELEVAT

Laskiaispulla 1 €/kpl (L)

Toimistoissa asioiminen puhelimitse tai sähköisten
asiointipalveluiden kautta 28.2.2021 saakka.

RUUKKI:
Tilaukset tekstiviestillä ma 8.2. klo 14 mennessä Jennille:
0440 495 242. Ilmoitathan viestissä nimesi ja tilauksesi.
Tilaus haettavissa Ruukin seurakuntatalon salin ovelta ti
16.2. klo 11-13. Maksu käteisellä, toivomme sinun varaavan
tasarahan.
PATTIJOKI:
Tilaukset tekstiviestillä ma 8.2. klo14 mennessä tai ma
8.2. puhelimitse klo 9-12 Veeralle: 040 6710 620.

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 pyydämme huomioimaan, että
hautausta tulisi sopimaan enintään 2 omaista

Tilaus haettavissa Pattijoen seurakuntatalon salin ovelta ti
16.2. klo 14-16. Maksu tasarahalla tai ennakkoon tilisiirtona.
Ilmoitathan viestissä nimesi, tilauksesi ja maksutapasi. Ennakkomaksutiedot saat tilauksen yhteydessä tekstiviestillä..
SALOINEN:
Tilaukset tekstiviestillä ma 8.2. klo 12 mennessä
Kimmolle p. 040 671 0630. Tekstiviestiin tilaajan nimi
ja se mitä tilataan.

Elämänkaari

LAPSI- JA PERHETYÖ
Vapaita kerhopaikkoja päiväkerhoihin voi kysellä suoraan
kerhopisteestä.

Tilaukset voi hakea ti 16.2. klo 16-18 Saloisten seurakuntakodista. Maksu vain käteisenä ja mieluiten tasarahana.

Kastettu: Oona Ulriikka Nuorala, Livia Seela Matilda Pajukoski

Tulethan vain terveenä. Tilausta noudettaessa
suosittelemme käyttämään kasvomaskia.

Hautaan siunattu: Inkeri Sofia Riihijärvi 90 v., Erkki Heikki
Juhani Turpeenoja 69 v.

Perhekerhot ja -kahvilat ovat vielä tauolla.

Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Luennon aiheena Markuksen luvut 7 ja 8
Luennoitsijana seurakuntapastori, teologian
tohtori Teemu Kakkuri

Taloustoimisto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 600, avoinna ma - pe klo 9-15.
s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi

Avioliittoon vihitty: Lauri Antero Rautakoski ja Ella-Maria
Klasila

Yhteisvastuu 2021: Eniten vanhuudessa yllättää köyhyys
Monet vanhukset elävät taloudellisessa ahdingossa, jota koronaepidemia
on vielä korostanut. Vuoden 2021
Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia
ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla.
Keräys alkaa 7.2.2021.
Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle
jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys,
pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus, sairaudet – tai näiden kaikkien
yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus,
mielenterveyden ongelmat sekä monet
yllättävät tekijät.
Apua ikäihmisille seurakunnan
diakoniatyön kautta
Kunkin seurakunnan keräystuotosta 20
prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman
seurakunnan alueella.
Yhteisvastuukeräyksen loputtua
Raahen seurakunnassa diakoniatyön
vastuuryhmä tekee esityksen kirkkoneuvostolle, kuinka seurakunnalle tullut
keräystuotto käytettäisiin. Kirkkoneuvosto tekee päätöksen tämän esityksen pohjalta.

Yhteisvastuukeräyksen toisena valtakunnallisena tuotonsaajana toimiva
Kirkon diakoniarahasto kohdentaa 10
prosentin osuutensa keräystuotosta
ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen
ja elämänladun kohentamiseen. Diakoniarahaston avustukset haetaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta,
jossa hakijoiden avuntarve tunnetaan
ja jokainen avuntarvitsija kohdataan.
Keräyksen toinen maanlaajuinen
tuotonsaaja on Seurakuntaopiston
kokoama kansanopistoverkosto, joka
tulee toteuttamaan yhteisvastuuvaroilla
ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen
valmennusta vuodesta 2022 alkaen.
Kaukana tarve on vieläkin suurempi
kuin meillä
Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi tukea avun tarpeessa olevia niin
Suomessa kuin maailmalla. Tuotosta
yli puolet, 60 prosenttia, ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun
katastrofirahaston kautta. Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla tuetaan
arvokkaan vanhuuden mahdollistamista auttamalla vanhuksia kehittyvien
maiden kriisialueilla.

Oman seurakuntamme Yhteisvastuukeräykseen voit lahjoittaa moni tavoin
Voit antaa lahjasi Yhteisvastuukeräykseen oman seurakuntamme MobilePay
numeroon 73747.
Suorat tilinumerot:
• Aktia FI82 4055 0010 4148 41
• Nordea FI16 2089 1800 0067 75
• Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28
Tilille lahjoittaessasi muista käyttää Raahen seurakunnan viitenumeroa: 303545

Lisätietoja:
Raahen seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö vs.
diakoniatyöntekijä Virpi Jauhiainen p. 040 6710 621.

